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Dvadsiaty prvý ročník Letného seminára slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa konal v roku,
keď sme oslavovali štyridsiate výročie Oslobodenia
Československa, ako aj v Roku mládeže a 1100. výročia
Metodovej smrti.
V zborníku prednášok z tohto podujatia - Studia
Academica Slovaca 14 - sa publikujú tie vedecké texty, ktoré
odzneli vo forme prednášok alebo boli témami odborných
seminárov. Okrem úvodníka všetky sú zaradené podľa
abecedného poriadku ich autorov.
Zborník nadväzuje na predchádzajúce zväzky. Adresátmi
zborníka sú slovakisti a slavisti pracujúci doma alebo
v zahraničí na vedeckých pracoviskách, vysokých školách
alebo ako spisovatelia, prekladatelia, publicisti, prípadne
iní kultúrni pracovníci.

Oslobodenie Československa
ako historická tradícia
a medzník vo vývoji našich národov
Samuel Cambel

Oslobodenie našej republiky Sovietskou armádou natr
valo ostáva tým medzníkom, od ktorého sa začína datovať
najvýznamnejšia kapitola dejín ôs. ľudu a jeho štátu:
rozvíjanie výsledkov národnej a demokratickej revolúcie,
zápas a víťazstvo robotníckej triedy v boji o moc s buržo
áziou, vybudovanie základov socialistickej spoločnosti,
nástup a víťazstvo učenia a ideológie marxizmu-leninizmu
v celom našom živote - to sá hodnoty, ale i výsledky
štyridsaťročnej cesty, ktorá sme v pamätná jar roku štyridsiatehopiateho nastúpili. Y našej socialistickej prí
tomnosti vystupuje tento historický moment v stále živej
a aktuálnej podobe, pričom s pribúdajúcimi rokmi nášho
vývinu narastá jeho veľkosť a dejinný dosah. Akt oslobo
denia od rabstva a poroby v priebehu celých dejín a v his
tórii každého národa znamená jedinečná historická udalosť.
No oslobodenie, ktoré priniesla armáda prvej socialistic
kej krajiny na svete, armáda ZSSR, má kvalitatívne nové
črty a znásobený historický význam, ktorý vyplynul predo
všetkým z toho, že otvoril cestu pre další pokrokový re
volučný vývoj vo veľkej časti Európy, i v ostatnom svete.
Bola to historická možnosť, ktorá domáce revolučné sily
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vo väčšine oslobodených krajín premenili na socialistic
kú skutočnosť. Bo rodiny týchto krajín patrí aj naša
vlasť. Československá socialistická republika. Preto ak
dnes hovoríme o aktuálnych problémoch života našej spo
ločnosti a s uznaním bilancujeme dielo celej povojnovej
generácie pri kladení základov novej spoločnosti, spája
me ho aj s historickou udalosťou oslobodenia Českoslo
venska od fašizmu.
Československo bolo jednou z prvých krajín, ktoré sa
stalo obeťou nemeckého fašizmu. Ako už toľkokrát v histó
rii českého a slovenského národa, ale i číalších malých
stredoeurópskych národov, nerozhodovali o svojom národ
nom a štátnom bytí samotné tieto národy, ale cudzie moc
nosti. Tak tomu bolo i v predvečer druhej svetovej vojny.
Výsledok tohto zápasu bol pre pokrokový svet varovný:
mníchovská dohoda, viedenská arbitráž a odtrhnutie pohra
ničných území, životne dôležitých z hľadiska bezpečnosti
Československa; štrnástym a pätnástym marcom 1939 vznikom bábkového fašistického slovenského štátu a pria
mou nemeckou okupáciou českých krajín sa dielo deštruk
cie nezávislého československého štátu dokončilo.
V dňoch Mníchova a marca 1939 československý ľud
poznal, že triedne záujmy buržoázie vo chvíľach voľby
zákonite prevažujú nad národnými. V kritickej situácii
rozbitia Československej republiky sa mohol ľud presved
čiť, akú nulová hodnotu malo spojenectvo so západnými
mocnosťami, aký labilný a zraniteľný bol versailský sys
tém, ktorý mal garantovať bezpečnosť a nezávislosť česko
slovenského štátu.
Zrada západných "spojencov" - Francúzska a Veľkej
Británie a triedny egoizmus československej buržoázie
i jej vlády, sa hlboko vryli do pamäti československého
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ľudu. Kým nacistické vojská jasali nad ľahko získanou
korisťou a buržoázia západných mocností zdravila signa
tárov mníchovskej dohody ako "záchrancov svetového mieru",
vstupovali Česi a Slováci do najťažšieho obdobia svojich
dejín. Vstupovali však do neho s poznaním, že už nikdy
v budúcnosti nesmú dopustiť, aby osudy ich vlasti boli
ponechané v rukách tých spoločenských tried a tých poli
tických strán, ktoré obidva naše národy priviedli na samý
okraj národnej záhuby.
Likvidácia Československej republiky znamenala pre
českých a slovenských antifašistov aj začiatok boja za
obnovenie národnej nezávislosti a štátnej suverenity.
Nešlo len o vojenskú porážku agresora. Z hľadiska vnútro
politického takéto východisko mohli garantovať len hlboké
demokratické reformy celého štátneho, hospodárskeho a so
ciálneho života, čiže uskutočnenie dôslednej národnej
a demokratickej revolúcie.
Z hľadiska bezpečnosti nového československého štátu,
mala rozhodujúci význam orientácia odboja a novej ČSR na
Sovietsky zväz. Bol to výsledok predovšetkým tlaku zdola.
Priebeh druhej svetovej vojny potvrdil oprávnenosť nádejí,
ktoré do Sovietskeho zväzu vkladala okupovaná a ujarmená
Európa. Porážky nacistických vojsk pri Stalingrade a Kursku roku 1943* ako aj rastúce neúspechy vojsk fašistickej
osi na iných bojiskách druhej svetovej vojny znamenali
nielen základný obrat vo vojne, ale i začiatok novej etapy
protifašistického a národnooslobodzovacieho hnutia európ
skych národov. V podmienkach československej rezistencie
boli v tom čase už mnohé neznáme o medzinárodnej orientá
cii Československa doriešené a československý odboj sa
uberal k obnove Československej republiky. Definitívne
padli Churchillove federalizačné projekty, tak isto úvahy
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o československo-poľskej konfederácii, či stredoeurópskej
federácii katolíckych štátov. Dohoda medzi Sovietskym
zväzom a Československom z 18. júla 1941 znamenala plné
uznanie ČSR ako suverénneho štátu a rovnoprávneho spojen
ca protifašistickej koalície a Zmluva o priateľstve, vzá
jomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Českosloven
skom a ZSSR z 12. decembra 1943 garantovala túto suvere
nitu aj do budúcna, stala sa - ako pri jej podpise v Mos
kve vyhlásil E. Beneš - "jedným z článkov budúceho zria
denia" v Československu.

1

Československo-sovietska zmluva obsahovala záväzok
o vzájomnej pomoci a podpore proti hitlerovskému Nemecku.
Nebolo to čisto morálne gesto; nasledovali po ňom konkrét
ne kroky za všemožnú podporu boja za slobodu. Na základe
zmluvy so ZSSR sa začali tvoriť čs. vojenské jednotky
na území Sovietskeho zväzu. Rozsiahlu ľudskú i materiálno
technickú pomoc poskytol na žiadosť Slovenskej národnej
rady Sovietsky zväz Slovenskému národnému povstaniu.
Archívne dokumenty už vydali a stále vydávajú nové sve
dectvá o tejto kapitole dejín čs. odboja. Tisíce sloven
ských vojakov a dôstojníkov, ktorých Tisová fašistická
vláda poslala na východný front proti ZSSR, odmietli bo
jovať a prešli na stranu sovietskych partizánov a Červe
nej armády. A tak zbrane, ktoré mníchovský a viedenský
diktát predčasne umlčal, sa zásluhou zmluvy so Sovietskym
zväzom vracali do rúk českých a slovenských vlastencov,
bojujúcich za nové Československo.
Pod vplyvom tohto vývoja, v dôsledku verejnej mien
ky v českých krajinách i na Slovensku, musela čs. vláda
v Londýne meniť svoju zahraničnopolitickú orientáciu a od
jednostrannej spolupráce s Veľkou Britániou a USA prikro
čiť k rozšíreniu a prehĺbeniu vzťahov so Sovietskym zvä-
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zom. Odhliadnuc od pohnátok, ktoré viedli Beneša a lon
dýnsku ôa. vládu k podpisu zmluvy so Sovietskym zväzom,
zaručovala táto zmluva "úplná bezpečnosť zvonku" a - ako
to vyjadril v moskovskom rozhlase 26. decembra 1943
Klement Gottwald - uvolnila ruky, "aby sme mohli sústre
diť všetky sily na v^atavbu nového a šťastného života
v slobodnom a nezávislom Československu"
Vstup Sovietskeho zväzu do vojny a jeho dôležité
postavenie v tvoriacej sa protifašistickej koalícii
ovplyvnili aj postoj západných mocností k otázke tzv. his
torickej kontinuity, to jest zrušeniu mníchovskej dohody
a obnoveniu spoločného štátu Čechov a Slovákov v hrani
ciach Československej republiky z roku 1937. Spočiatku
narážala idea obnovenia Československa na odpor konzer
vatívcov, ktorí - pokiaľ mali v rukách britská vládu obhajovali svoj postoj v Mníchove. Neskôr, po nástupe
Churchilla do čela britskej vládnej politiky, začínajá
sa objavovať rôzne federalizačné projekty, ktorými sa
mali v stredoeurópskom.priestore realizovať veľmocenské
ambície Veľkej Británie v povojnovom období. V týchto
plánoch sa vyskytovali návrhy, ktoré akceptovali mní
chovský diktát a rozbitie Československa, lebo napríklad
do federácie dunajských štátov začleňovali samostatne
Čechy a Moravu a zvlášť Slovensko.
Už podpísanie československo-sovietskej zmluvy
z 18. jána 1941 a uznanie londýnskej ôs. vlády ako právo
platnej vlády Československa zo strany Sovietskeho zväzu,
urýchlilo aj rozhodovanie na britskej strane. V zapätí
po sovietskom uznaní medzinárodnej kontinuity Česko
slovenska vystúpila s obdobným vyhlásením Veľká Británia,
čím sa upevnilo medzinárodné postavenie Československa.
Uznaním československej vlády zo strany veľmocí sa obno-
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venie ČSR v princípe stalo súčasťou cieľov protihitlerovskej koalície. Medzníkom bol aj tu rok 1943• výsledky
Stalingradskej a Kurskej bitky a ich diplomatický záver
na Teheránskej konferencii. Ak sa dovtedy, napríklad ešte
aj v Atlantickej charte z augusta 1941 prejavuje zhovie
vavý a protektorský tón na adresu ZSSR, pád nemeckej
obrany na východnom fronte a zvrat v celom priebehu dru
hej svetovej vojny tým vyvolaný mal dosah aj na úvahy
o povojnovom usporiadaní strednej Európy a zvýšil auto
ritu sovietskeho stanoviska v otázke uznania predmníchov
ských hraníc ČSR.
V Košickom vládnom programe sa potom objavila formu
lácia, ktorá za základ československej zahraničnej poli
tiky položila spojenectvo so, Sovietskym zväzom: "Zmluva
československo-sovietska z 12. decembra 1943 o vzájomnej
pomoci, priateľstve a povojnovej spolupráci bude určovať
v budúcnosti zahraničnopolitickú pozíciu nášho štátu.
Pomocou Sovietskeho zväzu sa dovŕši oslobodenie Českoslo
venskej republiky, aby tak s jeho oporou bola navždy
zaistená jej sloboda a bezpečnosť..." . Vládny program
äalej predpokladal rozšírenie priateľskej spolupráce
s dalšími demokratickými štátmi, hlavne Poľskom a Juho
sláviou, a nakoniec konštatoval, že "hlavnou orientáciou
československej zahraničnej politiky, vedenou duchom
slovanského priateľstva, postaví sa vláda na širší základ
všeobecných priateľských vzťahov k demokratickým západ
ným mocnotiam, a ku všetkým demokratickým štátom stoja
cim v protinacistickom fronte spojených národov".*
Koncom vojny, keá bol vládny program Národným fron
tom Čechov a Slovákov schválený, nemohli mať už ani poli
tici z tábora londýnskych Ôechoslovákov nijaké pochybnosti
o tom, ktoré prúdy, aké túžby určujú predstavy ľudu Česko-
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slovenská o zahraničnopolitickej orientácii tohto štátu,
na ktorej strane stojí verejná mienka národa. Domáci od
boj to dal veľakrát najavo. Zo všetkých týchto hlasov
zaznelo najsilnejšie slovo Slovenského národného povsta
nia, ktoré sa celkom jednoznačne vyslovilo pre štát Čechov
a Slovákov, v ktorom by došlo k hlbokým demokratickým, so
ciálnym a politickým zmenám a ktorý by sa zahraničnopoli
tický opieral o Sovietsky zväz.
Pokiaľ šlo o garancie zvonku, zo strany veľmocí,
štvrtá hlava Košického vládneho programu zodpovedala
v medzinárodnom kontexte dohode medzi veľmocami protifa
šistickej koalície. Pod ochranou antifašistických veľmo
cí mohol sa potom čs. odboj zamerať na svoje vndtorné
záležitosti.
Tak ako Sovietska armáda oslobodzovala naše územie,
tak sa rozširovalo a upevňovalo na nom i nové ľudovode
mokratické zriadenie. V čele tohto ásilia bola Komunis
tická strana Slovenska, ktorá vyšla z ilegality a stala
sa hlavnou politickou silou oslobodeného ázemia. Na svojej
konferencii 28. 2. až 1. 3. 1945 rokovali slovenskí komu
nisti o svojich álohách už v postavení vládnej strany.
V hlavnom referáte Gustáv Husák vyzdvihol historická,
triednu a ideová kontinuitu skúseností SNP a národnodemo
kratickej revolúcie na oslobodenom území Slovenska a po
drobne rozobral úlohy na áalšie uskutočňovanie revolučných premien a upevňovania ľudovodemokratického štátu.
Výsledky košickej konferencie KSS reprezentovali
ucelenú politickú platformu,

ktorá sa stala významným

príspevkom domova pri formulovaní programu národnej a de
mokratickej revolúcie v celoštátnom meradle.
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V šestnástich kapitolách vládneho programu sa veľmi
konkrétne vytýčili trvalé, krátkodobé i bezprostredné
úlohy povojnového Československa. Smer, ktorým sa malo
vykročiť, celkom jednoznačne vytyčovali zásady formulova
né v závere vládneho programu: "Vláda pevne verí vo veľké
tvorivé schopnosti nášho ľudu, bude robiť všetko, aby tie
to tvorivé schopnosti rozpútala a rozvíjala tým, že bude
organizovať a podporovať demokratickou cestou áčasť naj
širších vrstiev našich národov na každodennom politickom,
hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote, aby sa tak
stalo skutkom, že ľud je ozaj jediným zdrojom štátnej
moci"*^
Tieto posledné slová nie sú v programe len závereč
nou oslavnou frázou, ale vyplynuli z celého obsahu vlád
neho programu, z historických poučení našich národov,
z logiky vytýčených úloh a cieľov. Na rozdiel od Ústavy
z roku 1920, ktorá len vyhlasovala ľud za jediný zdroj
štátnej moci, Košický vládny program veľmi konkrétne pre
Súčasnosť i budúcnosť zabezpečoval ľudu všetky politické
práva.
Týmto krokom a s ním súvisiacimi opatreniami na poli
hospodárskom (pozemková reforma, uvalenie národných správ
na majetkoch nepriateľov a kolaborantov) bola česká a slo
venská veľkoburžoázia zbavená v podstate politickej a hos
podárskej moci. To pomohlo prechodu moci do rúk robotníc
kej triedy, postupujúcej vo-zväzku s roľníctvom, živnost
níkmi, inteligenciou a časťou buržoázie. Politickým výra
zom tohto zväzku sa stal Národný front. Vedúcou silou
Národného frontu od samého začiatku bola komunistická stra
na. Už samotný tento fakt bol zárukou toho, že politický
režim nového Československa nebude reštauráciou predmní-
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chovského štátu, ale že bude štátom nového typu, pre kto
rý sa začal užívať názov ľudová demokracia.
Formulácie vládneho programu ani jedinou vetou ne
prekročili rámec daný národnou a demokratickou rev d á 
ciou. Na programe dna nebola otázka bezprostredného pre
chodu k socialistickým premenám. "Naopak", - konštatuje
8. apríla 1 9 4 5 Klement Gottwald - "bolo by veľkou strate
gickou chybou, keby strana mala takéto bezprostredné
perspektívy. Hoci situácia je priaznivá, najbližším cie
ľom nie sá soviety a socializácia, lež naozaj dôsledne
uskutočniť demokratická, národná revoláciu, ktorá teraz
prebieha, a to až do konca tak, aby sme si v dalšom mohli
otvoriť cestu k novým cieľom, a to podľa možností v širo
kom Národnom fronte a na čele národa. Hlavný problém po
litický je v tom, aby sme ako strana pracujúceho ľudu
a strana robotnícka vedeli viesť celý národ a aby nás
uznávali ako reprezentantov národa. "
Klement Gottwald týmito slovami formuloval politická
líniu postupného prerastania národnej a demokratickej
revolúcie. Ako je zrejmé z toíhoto a dalších výrokov Kle
menta Gŕottwalda, pojem "revolúcia" sa chápal v zmysle
revolúcie mocensko-politickej, ako prechod politickej moci,
ako politický prevrat. Naša národná a demokratická revolú
cia mala však aj svoj sociálno-ekonomický obsah, i svoje
sociálno-triedne súvislosti a dôsledky. Aj v spojitosti
s nimi, aj v spojitosti s mocensko-politickými zmenami sa
od samého začiatku národnej a demokratickej revolúcie
vyskytovali, samozrejme, len v zárodku, určité socialistic
ké prvky, ktoré však dialekticky pôsobili na celý proces
prerastania revolúcie a sami postupne vyzrievali a silneli.
Došlo teda k svojráznemu prerastaniu a prelínaniu demokra-
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tického a socialistického, k procesu, ktorý postupne vy
ústil do víťazstva socialistickej revolúcie. Spočiatku
naša revolúcia nebola nejako triedne vyhranená: nebola
už revolúciou buržoáznou či buržoáznodemokratickou, ale
ani socialistickou, bola demokratickou revolúciou nového
typu, niečim medzi týmito dvoma známymi, tak povediac
klasickými typmi revolúcií. Slovenské národné povstanie
bolo na začiatku a zahájilo národnú a demokratickú revo
lúciu v Československu. Obdobie po ňom, roky 1944-1948,
boli svojráznou formou prístupu k socialistickej revolú
cii.
V súlade s touto koncepciou revolúcie Košický vládny
program akcentoval všetko to národné, čo v dejinách české
ho a slovenského národa prežilo stáročia a ako politický
postulát a program mohlo na troskách druhej svetovej
vojny kriesiť ducha pokroku a tvoriť novú republiku. Ne
bola to ani náhoda, ani demagógia, ani úskok, ak komunis
tom podhadzovala predfebruárová politická reakcia, ak
KSČ v Košickom vládnom programe vysoko vyzdvihla zástavu
národných slobôd a spojila boj za sociálne oslobodenie
s bojom za demokraciu, za národnú slobodu a samostatnosť
československého štátu. Komunisti boli iniciátormi a hlav
nou silou v boji proti fašizmu už v dňoch Mníchova, keá
sa postavili na čelo hnutia na obranu republiky proti fa
šizmu a vojne. To isté sa potom ukázalo za okupácie doma
i za hranicami, to isté po roku 1945 na stavbách povojno
vej rekonštrukcie i pri kladení základov socialistickej
ekonomiky ľudovodemokratického Československa.
Práve demokratický a národný ráz Košického vládneho
programu prinútil v marci 1945 i buržoáznu politickú re
prezentáciu, aby ho podpísala, ak sa nechcela naraz a pred
časne v očiach ľudu demaskovať. Bol však zároveň tak de
mokratickým, že jeho dôsledné uvedenie do života muselo
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odhaliť neúprimnosť postoja buržoáznych signatárov Košic
kého vládneho programu a skôr či neskôr ich v národe izo
lovať. Boj o realizáciu tohto programu, boj za získanie
väčšiny národa na základe vlastných politických skúse
ností pracujúcich más, bol bojom o hegemóniu robotníckej
triedy v prebiehajúcej revolúcii, umožňoval prehlbovať
stupeň demokratičnosti požiadaviek ľudových más, a vo svo
jom dôsledku bol bojom o pokojné prerastanie demokratic
kej revolúcie do revolúcie socialistickej.
Politická línia konkretizovaná Košickým vládnym pro
gramom vyžadovala veľa rozvahy a bolo ju treba prebojovať
i vo vlastných radoch. Ved už v roku 1945 sa ozývali hlasy
subjektívne nesporne čestných revolucionárov, ktoré žiada
li, aby sa namiesto vlády Národného frontu hneä nastolila
vláda diktatáry proletariátu. Ani neskôr, v priebehu
ostrých triednych zrážok v rokoch 1946 - 1948,, najmä však
v jeseni 1947> nechýbali požiadavky vyhnať z vlády predsta
viteľov buržoázie a "odovzdať" moc výlučne komunistickej
strane.
Už na konferencii KSS v Košiciach v apríli 1945 varo
val Klement Gottwald stranu pred riešením otázky moci ad
ministratívnymi opatreniami. "Zatiaľ sme", povedal, "núten
s nimi spolupracovať a z toho vychádzajte. ... Sami vlád
nuť nemôžeme a ani oni nemôžu sami vládnuť. Oni nemôžu
vládnuť bez nás a my bez nich. Pritom oni väčšmi bez nás
než my bez nich. Zostáva nevyhnutnosť spolupráce s druhou
politickou skupinou, ktorá je donútená na spoluprácu
s nami".
Gottwaldove slová zodpovedali pomeru triednych síl
v československej revolúcii. KSČ neupadla ani do ľavičiarskeho avanturizmu, ani nestrácala zo zreteľa revolučné so-
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cialistické ciele. Riadila sa dôsledne leninskou zásadou,
že b e z uvedomelosti a organizovanosti más, bez prípra
w

vy a výchovy v otvorenom triednom boji proti všetkej
buržoázii nemôže byť v socialistickej revolúcii ani reč".
To znamená, píše cíalej Lenin v "Dvoch taktikách", ústup
od socialistického prevratu, ale "prvý krok k nemu jedi
ne možným spôsobom, jedine správnou cestou, totiž cestou
Q

demokratickej republiky".

Obdobie rokov 1945-1948 nebo

lo obdobím bezzásadovej politiky, ideologického žmieru
s reformistami a klerikálmi, boli to roky neľútostného
boja marxizmu-leninizmu proti antikomunizmu, revolúcie
proti kontrarevolúcii. Nešlo tu o žiadny špecifický česko
slovenský model socialistickej revolúcie, založený na
bezprincipiálnom politickom kompromise komunistov s ich
buržoáznymi partnermi v Národnom fronte, na trvalej kom
binácii súkromno-kapitalistického vlastníctva a znárod
neného sektoru, nešlo o statický stav, ale o vedome ria
dený revolučný boj, o prerastanie demokratickej revolú
cie do revolúcie socialistickej.
I čs. skúsenosť potvrdzuje slová V.I. Lenina, že
v epoche imperializmu, v dôsledku všeobecnej krízy kapi
talizmu, buržoázia už nie je schopná byť dôsledným zástan
com buržoáznodemokratických slobôd, stáva sa dezertérom
národnej jednoty, a naopak, na čelo národa prichádza pro
letariát a revolučná robotnícka strana. Vlastenectvo,
ktorým sa tak rada oháňala buržoázia, sa stalo zbraňou
robotníckej triedy proti buržoázii a získalo robotníckej
triede nových spojencov. Zatiaľ čo dovtedajšie závery
o spojencoch proletariátu vo vyspelých kapitalistických
krajinách predpokladali prevažnú podporu roľníckej chudo
by pri neutralizácii stredných roľníkov, v našich pod
mienkach sa v priebehu prerastania revolúcie jej víťazstvo

€
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dosiahlo vo zväzku i so strednými roľníkmi. V mestách
rozšírila robotnícka trieda tábor svojich spojencov n a j 
mä medzi pokrokovou inteligenciou a drobnými živnostník
mi.
Tieto sily sa zoskupili prostredníctvom politiky
Národného frontu, ktorý sa v priebehu rokov 1945-1948 po
stupne zmenil zp sily revolúcie národnej a demokratickej
v silu socialistickej revolúcie. Ústavná, nekrvavá cesta
našej revolácie - okrem priaznivých podmienok medziná
rodných - vychádzala z možnosti získania spojencov robot
níckej triedy v priebehu národnej a demokratickej revolú
cie a jej tvorivého rozvíjania. Práve táto politika prí
stupu k socialistickej revolácii cestou národnej a demo
kratickej revolúcie je jedným z klenotov politiky KSČ,
dôkazom jej teoretickej a ideologickej pripravenosti,
tvorivým uplatnením boľševických skúseností, čiže, hovo
riac Leninovými slovami, vystihnutím toho, čo je národno
osobité, národno-špecifické pri riešení medzinárodnej
álohy robotníckej triedy. KSČ a KSS dokázala v rokoch
1944-1948 zvoliť taký postup a taká formu prístupu k so
cialistickej revolácii, ktorá jej pomohla sústrediť dva
rozhodujáce ľudové prúdy národa, robotnícku triedu a
roľníctvo, spoločným smerom, k progresívnemu vývoju a ten
to smer vývoja áspešne prebojovať.
Niet sporu o tom, že náš zápas o národnú slobodu
a ľudovú demokraciu mohol byť úspešný len v súvislosti
s porážkou nacizmu, s víťazstvami protihitlerovskej alia
cie, v dôsledku víťazstiev Sovietskej armády a sovietske
ho ľudu. Všetky národy Európy dosiahli svoju národnú slo
bodu v tomto internacionálnom protifašistickom boji. Je
tiež pochopiteľné - ako uvádza G. Husák vo svojom článku
M

K 40. výročiu Slovenského národného povstania, vyvrcho-
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lenia národnooslobodzovacieho boja a oslobodenia Česko
slovenska Sovietskou armádou", že oslobodenie Soviet
M

skou armádou, spojenectvo a priateľstvo s prvou socialis
tickou krajinou sveta bolo významným triednym činiteľom
napomáhajúcim revolučný vývoj v našej krajine, podobne
ako v äalších krajinách. Znemožnilo intervenciu medzi
národného imperializmu v prospech reštaurácie buržoáznej
moci".

10

Je teda samozrejmé, že žiadna krajina sa nemôže vy
víjať izolovane, bez určitého pôsobenia iných krajín,
bez určitého vplyvu medzinárodnej situácie na revolučný
vývin. Avšak rozmach revolúcie závisí v prvom rade od
dozrievania triednych protirečení vo vnútri kapitalistic
kej spoločnosti, od vplyvu vnútorných pomerov. Dokiaľ
ľudové masy samotné nezískajú skúsenosť, že je treba re
volučnou cestou zmeniť doterajší spoločenský poriadok,
dotiaľ revolúcia nemôže mať úspech, nech by už bol von
kajší faktor akokoľvek priaznivý.
Náš ľud túto skúsenosť získal a v rokoch 1944 až
I 9 4 5 z vôle väčšiny rozhodol o svojej Salšej ceste.
Oslobodenie a prítomnosť Sovietskej armády na našom území
utvorili priaznivé možnosti, aby naše národy mohli na jar
1945 víťazne dokončiť dielo započaté Slovenským národným
povstaním. Dovŕšením víťazstva protifašistického národno
oslobodzovacieho boja sa stalo Májové povstania českého
ľudu, ktoré splynulo s dokončením oslobodzovania Českoslo
venska záverečnou pražskou operáciou Sovietskej armády na
začiatku mája 1945.
Nástup čs. robotníckej triedy sa v rokoch 1944-1945
uskutočnil v špecifických formách, daných národnou a demo
kratickou revolúciou. Robotnícka trieda realizovala svoje
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ideály a ciele pod zástavou národnou, protifašistickou
a aj svoje socializačné snahy uskutočňovala ako priro
dzený dôsledok boja proti fašizmu a za národné oslobode
nie. To určovalo v roku 1945 hĺbku a stupeň revolučnosti
spoločenských premien, ktoré so zákonitou nevyhnutnosťou
prebojávala národnodemokratická revolácia. Priamo v májo
vých dňoch 1945 Sovietska armáda dokončila oslobodzovanie
Československa pamätnou pražskou operáciou. Hlavný podiel
na nej mali vojská L. ukrajinského frontu, ktoré pod ve
lením maršala Koneva dokončovali historická bitku o Ber—
lín. 6. mája nastupovali tankové zväzy generálov Rybalka
a Leljušenka k bojovému nástupu na pomoc Prahe, prudkým
átokom rozdrvili zoskupenia nemeckých vojsk v Sasku,
v noci zo 7. na 8. mája sa prebili Krušnými horami a 8.mája začali zostupovať do stredočeskej ážiny. 9. mája 1945>
ke3 sa zároveň skončila druhá svetová vojna na európskom
kontinente, bol víťazne zakončený odveký zápas, ktorý
československý ľud viedol o svoje národné bytie a svoju
nezávislosť. Pred českým a slovenským národom sa defini
tívne otvárala nová epocha dejín.

1
Československo-sovetské vzťahy v dobe Velké vlaste
necké války 1941-1945. SNPL, Praha 1960, s. 131.
2
Klement Gŕottwald: Deset let, Svoboda, Praha 1949*
s. 297.
3
Dejiny Slovenského národného povstania 1944. zv. 3.»
4Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1984. s. 631.
Tamže, s. 632.
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Košickej pracovnej konferencie KSS. Trnava, 1945,
a. 10 - 35.
6
Dejiny Slovenského národného povstania 1944. zv. 3.,
Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1984, s. 637.
7
Klement Gottwald. Spisy, XII. SVPL, Bratislava 1955,
s. 16.
8
Tamže, s. 23-24.
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Lenin, V. 1.5 Zobrané spisy. Zv. 11. Pravda, Bratisla
va 1981, s. 46 a 47.
10
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Neslovenské prvky
v súčasnej próze
Eugénia Bajzíková

V posledných rokoch sa výrazne dostáva do popre
dia v slovenskej literatáre minulá i dnešná problemati
ka a s ňou spojená špecifickosť života južného Sloven
ska. K románom, ktoré zachytávajá spomínaná oblasť Slo
venska tesne po oslobodení, patrí Pomocník od Ladislava
Balleka. Vyšiel vo dvoch vydaniach (1977, 1980), pričom
pri prvom vydaní získal výročná cenu Zväzu slovenských
spisovateľov za najlepší román roka. Ballekov román bol
aj sfilmovaný a inscenácie Pomocníka sa úspešne hrali
a hrajá na slovenských divadelných scénach. Autor o svo
jej knihe hovorí: "... román sa odohráva v povojnových
rokoch v meste na južných hraniciach Slovenska, kde sa
moje príbehy najlepšie cítia. Sem prichádza mäsiar
Štefan Riečan, vyhorelec zo stredného Slovenska, a s vý
nosným mäsiarstvom po maáarskom utečencovi dostáva aj
nového pomocníka. Riečanovci a pomocník spoločne napl
nia jeden z povojnových príbehov na južnom Slovensku".
Umelecké stvárnenie koloritu južnoslovenského pros
tredia nesie so sebou nutne odraz jazykového slovenskomadarského bilingvizmu ako jeden z prvkov charakteri
zujúcich toto spoločenstvo. Aj Ballek vo svojom Pomoc-
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níkovi, v ktorom zachováva autentickosť opisovaného pros
tredia, ako aj historická pravdivosť, vzniknutá pred
štyridsiatimi rokmi, funkčne využil na charakterizáciu
postáv jazyk. Preto popri spisovnej slovenčine využíva
v dialógoch postáv dialekt stredoslovenský, východoslo
venský a osobitne pri postave mäsiarovho pomocníka Valenta Lančariča "hovorená reč" používaná na južnom Slo
vensku v povojnových rokoch a s istými obmenami aj v sáčasnosti. V tejto "hovorenej reči" sa v rozličnej miere
a s rozličnými modifikáciami používajá madarské slováhungarizmy. V príspevku sa zameriame práve na tieto neslo
venské prvky v dialógu hlavnej postavy románu-pomocníka
Valenta Lančariča. Všimnime si jeho reč:
"Hej ... No čo som chcel? Ja že som dobrý človek?
Aha ... (ukázal figu) ... Fitis som ja dobrý človek.
Ja ked mám byť dobrý, keá mi farárska myšlinka na oné...
do eseho príde, raz- dva jej vravím: Šio, šic! Pakuj
sa k farárom, ja nemám čas, len zle mi narobíš. Ja rad
šej, meštérko, s ôrdOgmi paktujem, lebo ja radšej čalujem ..." (s. 178).
"Cccc!" ozval sa Vôlent neveriacky. "Hát ten anäal
furt nič nerobí, nikdy nič nerobí. Mal by prísť tunáka
do jatky, tu by, hát, musel robiť ... Ištenem, bože môj,
Volent, čo si sa nenarodil ako anäal?! Dajte ho, kišasonka, k nám do jatky, ved nak je raz aj tak, že andal
bude v Palánku henteáom, nak už ludia nevravia, že dobrý
henteš je haver len s Brdffgom, akože s čertom..." (s. 70)
Hungarizmy nájdeme v románe aj v nevlastnej priamej
reči a v polopriamej reči, napríklad:
Tešil sa, ako sa znovu bude o ňom v Palánku hovo
riť: Hm ... Volent? To je celý on! Ten sa vám, namojdušu,
nikdy nezmení ... Ničoho sa nebojí. Hm, no, hát, pravý
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palánsky henteš! (s. 311)
Pri polopriamej reči sá hungarizmy označené v texte
úvodzovkami• Ich použitím aa zvýraznila špecifickosť reôi
postavy, napríklad:
Volent doobeda poumýval v brode auto a poobede s ním
šiel do opravy. Tvrdil, že má čosi s "gázom", to ako
s plynovým pedálom, a že kórmáň má veľký loker", čiže
M

priveľká vôľu. (s. 192)
Ojedinelé sa hungarizmy, ale aj celé maďarské vety
vyskytujá v autorskej reči, napríklad:
Mohutný zvon v ľavej, vojnou menej poškodenej veži
sa rozkýval a vyplašil z obidvoch torní kŕdle holubov,
(s. 188)
Z fonetického hľadiska sa pôvodná výslovnosť hungarizmov jednak prepisuje foneticky slovenskými grafémami,
jednak sa zachovávajá niektoré maďarské hlásky v maďar
skej podobe, keďže hláskový systém slovenčiny a maďar
činy je odlišný.
Pri samohláskovom systéme sa oproti krátkym sloven
ským samohláskam pri niektorých vlastných menách použí
vajú dlhé samohlásky, charakteristické pre maďarskú
výslovnosť, napríklad:
slovensky

maďarsky

Peter

Peter

Adam

Adam

Róbert

Róbert

Matra (kaviareň)

Matra

Zo samohláskového systému maďarčiny namiesto stred
ného maďarského é používa sa v texte vysoká predná sa
mohláska í. Túto zmenu é na í spôsobuje vyššie a pred
nejšie postavenie maďarského é než slovenského é, preto
písanie a výslovnosť slovenského í namiesto tejto maďar-
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skej samohlásky je bližšia pôvodnej výslovnosti, naprí
klad:
hiiješég

vyslovované a písané

hiiješíg

elintéz

vyslovované a písané

elintízujeme

Pri fonómach, ktoré slovenčina nemá, používajá sa pô
vodné maďarské fonémy, napríklad 8, U: räktän, z fôlvídeku, s Qrdôgmi; pri samohláske ä sa používa len krátky
variant 8 namiesto dlhého, napríklad
čendärov
kendä

správne čendôrov
správne kendô

Eedže v maďarskom spoluhláskovom systéme neexistu
je velárna ážinová neznela ástna spoluhláska ch, autor
používa v reči maďarských postáv namiesto nej spoluhlás
ku h - ážinová, znela hrtanovú spoluhlásku, napríklad:
hýrečný

oproti chýrečný

mehanikuš

oproti mechanik

Sehek

oproti Čech

Ojedinelé madarské slová zachovávaj! pôvodnú maďar
ská spisovná podobu, napríklad:
napísané

eregy

vyslovované
*

ered

"

anyuci

»

szóval

anuci

"

nyillassov

"

nilašov

"

Szent lászló

"

sent lásló

soval

w

Pomenovanie hlavnej postavy Volent s vokálom o je
tiež použité pod vplyvom maďarského prostredia, maďarskej
výslovnosti (zadopodnebnejšie a ) . V autorskej reči ho
Ballek predstavuje: Bol to Talent Lančarič, pomocník bý
valého majiteľa mäsiarstva (s. 22), ale v ďalších častiach
textu (aj v autorskej reči aj v dialógoch) sa používa iba
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pomenovanie Volent, čo zodpovedá odrazu spoločenskej
reality.
Z lexikálnych javov je potrebné upozorniť na často
frekventované oslovenie pomocníkovho majstra: mešter,
mešterko. Je to maďarské slovo v deminutíve so sloven
skou príponou. Zo štylistického hľadiska má

toto os

lovenie na jednej strane často citový, familiárny nádych
inokedy sa zdá mierne ironizujáci, napríklad:
"Pán učiteľ", povedal chlap zmierlivo, "ja som vás
nechcel bantovať, len som tuto ncvému mešterovi naznačil
že aj takto viem hovoriť." (s. 25) - "Hát, milosťpanie
a všetci dobrí ľudia, to by ste nás s mešterkom poriad
ne, hát, poriadne zarmátili, keby ste nedošli!" (s. 57)
Mnohí sá už poriadne zvedaví na vás, že čo ste to vy
za ember, keď ja, Volent, o vás len dobre vravím, lebo
oni na svojich mešterkov len káronkodujá... bohujá.
(s. 180)
Z hľadiska lexiky sa používajá v Ballekovom texte
hungarizmy na osi neutrálne-expresívne a spisovné-nespisovné (familiárne, slangové, vulgárne).
K neutrálnym patria napríklad vačora (večera), kár
(škoda), rend (poriadok), vároš (mesto), kendo (šatka),
parast (sedliak), kantár (ohlávka), ozlet (obchod)
oproti expresívnym: gazember (darebák), boročka

(ví

nečko), papočká (kňazko), anyucika (mamička), bibas
(hlupák) a i.
Podľa opozície spisovnosť - nespisovnosť patria
k nespisovným najmä slangové a vulgárne slová, napríklad
pašaš (človek dobrý, huncátsky), fasoláš (pokarhanie),
bizoňišten- ištenbizoň (namojdušu), azapát (nadávka),
haver (kamoš), fasinger (grázl) a iné.
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Z gramatického, respektíve z morfologického hľadis
ka sú hungarizmy prispôsobené gramatickej štruktúre slo
venských viet tým, že sa gramaticky adaptovali. Pri ohyb
ných slovách prevzali flektívnu paradigmu slovenčiny, na
príklad:
- v nominatíve plurálu:
henteš-i (mäsiari)

tojáš-e (vajcia)

somséd-i (susedia)

haver-i (kamoši)

takňoš-i (sopliaci)

čendôr-i (žandári)

Német-i )Nemci)

andal-i (anjeli)

- v genitíve singuláru:
do meňorság-u (do neba)

z foldvidék-u (z horného

do rend-u (do poriadku)

Madarska)

do ese-ho (do rozumu)
- v datíve singuláru:
k fodrás-ovi (ku kaderníkovi)

Arank-e (Aranke)

k mešterk-ovi (k majstrovi)
- v akuzatíve singuláru:
pod karáčoň-fáčk-u (pod vianočný stromček)
borotv-u (britvu)
na kopas-a (dohola)
Ilon-u ( H o n u )
za határ (za hranicu)
-v

lokále

singuláru:

vo fáškamr-e (v d r e v a m i )
vo vároš-i (v meste)
- v inštrumentáli singuláru:
s nén-ou (s tetou)
za határ-om (za hranicou)
s henteš-om (s mäsiarom)
a gáz-om (plynom)
s Peri-m (s Perom)
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- plurálové prípony.
od pašaš-ov (od ľudí)
k porast-om (k sedliakom)
čend<5r-ov (žandárov)
s kakaš-mi (s kohátmi)
s ordôg-mi (s ôertami)
Niekedy v syntagmatických spojeniach sú gramatické
prípony použité nesprávne, a to hlavne z hľadiska rozli
šovania gramatického rodu, čo je tiež dôsledok vplyvu
slovensko-mačíarských kontaktov, napríklad mičoda dobrý
vačora. Vo väčšine prípadov sa však používajá v syntag
matických spojeniach správne slovakizované, teda flexii
prispôsobené gramatické prípony, napríklad voľajaká
menečk-u, každého henteš-a, myšlienka do eseh-o príde,
v tom korház-e riadneho farkaš kutuša, ku svojej kerestlánke, týmto malým gambášom, sá už haverm-i, vyso
kým paranč-om, s falatk-om mäsa a podobne.
Prípony tvarové alebo osobné sa pripájajú aj k nie
koľkým slovesám, napríklad čavarg-ovať (túlať s a ) ,
konorg-ovať (orodovať), za-zorg-ovať (zaklopať), čaluje m i k l a m e n ) , bant-oval (ubližoval), mulat-oval (zabá
val sa) a iné.
So slovakizovaním hungarizmov sa stretneme aj pri
niektorých iných slovných druhoch než substantívach
a verbách, napríklad rendeš-ne (poriadne), beťár-sku
(beťárska). Ďalej pri tvorení zdrobnelých slov: inaš-ík
(učeň), ap-ík (otecko), mešter-ko (majsterko), Perin-ko
(Perko), s falat-kom (s kúsočkom).
Z morfologického hľadiska treba spomenúť hungariz
my, ktoré sa nepodriadili slovenskej flexii, ale si za
chovali maďarskú aglutinačnú príponu, napríklad mozi-ba
(v kine), Ôeh-ek (Ôesi), szóval (slovom). K nim patria
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aj osobitné privlastnovacie prípony v maďarčine, naprí
klad lelke (jeho duša), barátom (môj kamarát), fijam
(môj syn), apikám (môj otec), ištenem (bože môj ) a iné.
Niektoré slová sa vyskytujú bez slovakizovania, ale
sú v menšom množstve, napríklad három (tri), majd (po
tom), világoš (svetlý), mičoda (aký), hát (nuž), izé
(oné).
Z hľadiska výstavby dialógu hlavnej postavy treba
spomenutí častú frekvenciu nadväzovacieho výplnkového
slova hát (nuž, n o ) , typického pre hovorový dialóg v ma
ďarskom jazyku, napríklad:
"Hát, veď tak treba, nie? 0 to ide, či nie?" (s.180)f4o mešter, tak sa veci majú, že ked je človek v ob

n

9

chode, hát, potom musí vžôy viac chcieť, aby ho obchod
zaujímal." (s. 82) - "Si ty skrz-naskrz mužský", pozna
menal Riečan. "Hát, ved tak treba, nie? 0 to ide, či
nie?" (s. 180) - "No, hát, tak sme jeden mohli skapať
ako pred pár rokmi P51di", povedal zamračene Volent,
bledý a rozochvený, zohýbajúc sa do kredenca po fľašu."
(s. 323).
Pre výstavbu textu z hľadiska používania hungarizmov treba ešte doplniť, že autor mnohé maďarské slová
hneď v texte vysvetľuje slovenským ekvivalentom. Tento
postup využíva autor vnútrotextovo, v samotnom diele vo
vzťahu k postavám, ktoré nehovoria maďarsky (napríklad
Stredoslovák Riečan), a tento postup je vhodný aj vo
vzťahu mimotextovom, teda vo vzťahu k najširšiemu okruhu
čitateľov, neovládajúcich druhý jazyk (napríklad dnešní
mladí ľudia z iných oblastí Slovenska). Napríklad:
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"... ja som toto pre seba nezachraňoval, že ja tu
chcem len ostať, lebo ja som henteš, to ako mäsiar, a tu
som sa vyučil..." -(s. 37) - "Kár ... Veru škoda, s mno
hými sme mohli dobre obchodovať." (s. 33) -

nak už

ľudia nevravia, že dobrý henteš je haver len s ordogôm,
akože s čertom ..." (s. 7 0 ) - "A ve5", náhle ožil a šťast
ne sa usmial, "keä som raz bol v moziba, v kine, kde dá
vali aj tu defilírku, ..." (s. 73) - "... a mnohí už aj
obchody otvárajú, opravujú ... viem o dvoch, čo boli za
obchodom aj za határom ... hranicou, ..." (a. 33) "... jedna jatka sa bez teher ... bez nákladného autiaka
nezaobíde", (a. 121).
Neslovenské prvky - hungarizmy - v Ballekovom diele
ktoré sá z hľadiska makrokompozície výstižnou charakte
ristikou nielen hlavnej postavy románu? ale aj celej ja
zykovej situácie na južnom Slovensku, budá robiť pri
preklade tohto diela isté problémy* Dokladom uvedeného
konštatovania je česká verzia Pomocníka v preklade
Gustáva Hajóíka (1982), v ktorej sa hungarizmy nahrádza
jú germanizmami, sú to často silne expresívne žargonizmy
a slangové prostriedky, ako aj lexikálnymi jednotkami
z obecnej češtiny, čím vznikol neadekvátny preklad (Bajzíková, 1986, Óejka, 1986). Treba spomenúť, že v českom
preklade neadekvátnosť spôsobuje tiež nahrádzanie dife
rencovane používanej slovenčiny (stredoslovenské nárečie
východoslovenské, hovorová reč v dialógoch postáv)
obecnou češtinou často s archaickými prvkami.
Záverom treba uviesť, že okrem zaujímavého a pre
mysleného umelecky

dielo umocňujúceho jazykového stvár

nenia koloritu južnoslovenského regiónu, poskytuj e román
čitateľovi veľa poznatkov o dobe, ktorá autor opisuje.
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Slovenský vid v slovenčine
ako cudzom jazyku
Peter Baláž

Slovesný vid ako prechodná, lexikálno-gramatická ka
tegória patrí k jazykovým javom, ktorých opis je zložitý
už i z hľadiska slovenčiny ako materinského jazyka; tým
viac to platí pre opis určený cudzincovi, najmä Neslovanovi, ktorý táto kategóriu vo svojom jazyku nemá. V tomto
výklade chceme naznačiť problematiku opisu slovesného
vidu v slovenčine práve z hľadiska prístupu Neslovana.
Takto zameraného opisu sa týka už samo vymedzenie roz
sahu tohto pojmu, ako aj jeho definovanie.
V doterajšej aspektologickej literatáre sa pojem vid
chápe v širšom i užšom zmysle. T širšom zmysle sa do vidu
zahrnuje jednak protiklad nedokonavosť - dokonavosť, jed
nak spôsob slovesného deja (actio verbi, Aktionsart,
určenosť)

V užšom zmyale sa vidom rozumie len proti

klad nedokonavosť - dokonavosť. Z hľadiska opisu sloven
činy ako cudzieho jazyka sa ukazuje ako primeranejšie
užšie chápanie vidu, a to preto, aby sa aj týmto spôsobom
zvýraznil rozdiel medzi vlastným vidom, t*j. protikladom
nedokonavosť - dokonavosť a spôsobom slovesného deja. Ka
tegória spôsobu slovesného deja existuje aj v jazykoch,
V ktozýeh sa vlastný vidový protiklad neuplatňuje.

2
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Definície vidu v užšom zmysle možno rozdeliť na dve
základné skupiny: a/ také, v ktorých sa obidva členy proti
kladu definujá pozitívne (nedokonavosť - pomenovanie deja
v priebehu; dokonavosť - ohraničenosť deja, dej sa chápe
ako hotový fakt); b/ také, v ktorých sa protiklad nedoko
navosť - dokonavosť chápe ako privatívny, čiže dokonavý
vid sa poníma ako príznakový, nedokonavý ako nepríznakový
člen protikladu; dokonavým vidom sa vyjadruje príznak dokonavosti, ohraničenosti deja, nedokonavý vid tento príznak
nemá, je z tohto hľadiska neutrálny.
Ukazuje sa, že výkladu vidu z hľadiska cudzinca lepšie
vyhovuje druhá jeho charakteristika. Podľa nej je totiž
nedokonavý vid vlastne "nevid", teda niečo, čo sa môže
uvedomovať len v súvislosti s existenciou istého pozitív
neho príznaku ako jeho nedostatok. Z povedaného vyplýva,
že álohou cudzinca pri osvojovaní si vidu je vlastne pozná
vať to, čo sa v jeho materinskom jazyku pozitívne nevyjadru
je, t.j. dokonavý vid.
Základný rozdiel medzi rodeným Slovákom a cudzincom
Neslovanom je v tom, že u cudzinca treba vytvárať povedo
mie vidu. Až na tomto základe možno pristupovať k opisu
jeho tvorenia. Pravdaže, platí to aj opačne* Poznávanie
pravidelností pri tvorení vidu prispieva k upevňovaniu jeho
vidového povedomia.
Pri utváraní povedomia vidu u cudzinca treba vychá
dzať v prvom rade z faktu, že perfektivizovať možno len
také slovesá, ktorých dej smeruje k istému cieľu, k istej
hranici.^ To je najvšeobecnejšia opora pri vytváraní pove
domia vidu u cudzinca. Existujá však aj konkrétnejšie opory,
ktoré možno zadeliť do dvoch skupín: a/ Vytváranie povedo-
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mia vidu sa dá oprieť o univerzálne významy, ako je momentnosť, miera, pohybovosť, modálnosť deja a pod. Naprí
klad prvá dva sémantické príznaky sá prakticky indikáto
rom dokonavosti slovesa (bodnáť, štrngnúť; narodiť sa,
pospať s i ) . Z druhých dvoch je modálnosť v širokom zmysle
indikátorom nedokonavosti v celej slovesnej,paradigme, kým
pohybovosť signalizuje nedokonavosť v tvaroch budáceho
času (pôjdem, poletím). Druhou oporou pri vytváraní pove
domia vidu sá gramatické javy v príslušnom cudzom jazyku
blízke slovesnému vidu. K takým javom patrí napríklad po
merný čas (consecutio temporum) a niektoré časové subkategórie (napríklad ťzv. progresívne tvary v angličtine, ko
rešpondujúce s nedokonavým vidom, prípadne rodové tvary
slovesa, napríklad rozdiel medzi tzv. stavovým a priebehovým pasívom v nemčine, z ktorých prvý tvar približne
korešponduje s dokonavým vidom, druhý s nedokonavým vi
dom). Pravda, možnosť oprieť sa o tieto javy je značne ob
medzený tým, že sa prejavujú len na niektorých tvaroch
slovies, kým slovesný vid sa týka slovesa ako celku.
Opis slovesného vidu (jeho identifikácia i tvorenia)
v slovenčine ako cudzom jazyku sa teda odlišuje od opisu
určeného Slovákovi uplatnením istých špecifických pros
triedkov. Z druhej strany sa však od opisu vidu pre potre
by výkladu slovenčiny ako materinského jazyka odlišuje
aj negatívne, t.j. nemožnosťou použitia istých identifi
kačných prostriedkov. Tak napríklad v takomto opise (po
kiaľ je určený cudzincovi s nedostatočným povedomím vidu)
nemožno použiť kritériá vidovej príslušnosti, aké máme
vo zvyku uvádzať v opisoch vidu z hľadiska materinského
jazyka.

Cudzincovi však nič nehovorí poučka, že znakom

dokonavosti slovesa je futurálna platnosť prézentnéh©
5

tvaru, alebo že znakom nedokonavosti je možnosť slovesa
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spájať aa s fázovými slovesami. Takýchto prípadov je viac,
na dalšie poukážeme neskôr.
Pri charakteristike vidotvorných postupov (imper- fektivizáqie i perfektivizáoie) z hľadiska opisu slovenči
ny ako cudzieho jazyka budeme vychádzať z existujúcich kon
cepcií opisu vidu a poukážeme aj na možnosti aplikácie vše
obecných princípov opisu jazyka ako jazyka cudzieho na
charakteristiku vidotvorných postupov v slovenčine.
1. Tvorenie predponových vidových dvojíc
Základom vidového systému slovenčiny je tvorenie nedokonavého vidu prefigovaného slovesa z dokonavého vidu prefigovaného slovesa. Vo vidovej dvojici tohto typu vystupu
je v čistej podobe protiklad dokonavosti a nedokonavosti
slovesného deja v tom chápaní, ako sme ho vymedzili vyššie.
Tým sa tieto dvojice slovies zhodujú s dvojicami neprefigovaných slovies typu chytiť - chytať. Sú však omnoho po
četnejšie, a preto aj ich gramatickosť vystupuje výraznej
šie. Opis tvorenia nedokonavého vidu z dokonavého pri prefigovaných slovesách je pomerne zložitý už aj z hľadiska
výskumu slovenčiny ako materinského jazyka a je ešte zloži
tejší z hľadiska jej výkladu ako cudzieho jazyka. Doteraj
šie výklady tohto vidového subsystému v slovenskej lingvis
tike sú dosť diferencované, a to tak z hľadiska voľby kri
térií opisu, ako aj stupňa zovšeobecňovania. V našom vý
klade sa obmedzíme na stručnú charakteristiku troch roz
ličných koncepcií opisu: na výklad v Morfológii slovenské
ho jazyka a na opisy Štefana Peciara a Jána Oravca.
V Morfológii slovenského jazyka^ sa podrobne a v ce
lej šírke charakterizujú formálne prostriedky tvorenia ne
dokonavého vidu sufixáoiou. Vychádza sa pritom z jednotli
vých prípon a pri každej prípone sa uvádza podrobný výpočet
alternácií. Z druhej strany však sa pri tomto opise rezig-

!
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nuje na zisťovanie spätosti príslušných vidových foriem
a formálnou (zvukovou), respektíve významovou stavbou ich
základu (slovesného koreňa alebo kmeňa).
V opise Š. Peciara^ sá základným kritériom klasifiká
cie predponových vidových dvojíc časovacie vzory. Jednotlivým konjugačným typom dokonavých slovies sa priradujú prí
slušné imperfektíva charakterizované sufixom a alterná
ciami. Je to prehľadný a systematický opis, avšak z hľa
diska výkladu slovenčiny ako oudzieho jazyka nie dostatoč
ne zovšeobecňujúci.
Príspevky J. Oravca

Q
o tvorení nedokonavého vidu cha

rakterizuje úsilie o čo najširšie zovšeobecnenie vidotvorných postupov. Prejavuje sa to tak vo vymedzení repertoára
imperfektivizačných sufixov a vzťahov medzi nimi, ako aj
v zisťovaní všeobecných formálnych znakov, ktorými sa vy
značujú základy členov vidových dvojíc. J. Oravec^ opráv
nene vyzdvihuje ako výrazný formálny znak najmä proti
klad dĺžka - krátkosť koreňa východiskového dokonavého slo
vesa a slovesa .nedokonavého. Aj v našom náčrte modelu tvorenia nedokonavého vidu, ktorý äalej podáme, sa uplatňuje
tento znak ako jedno zo základných kritérií.
V našom modeli opisu tvorenia nedokonavého vidu od
prefígovaných slovies dokonavého vidu vychádzame z pred
pokladu, že cudzinec si prostredníctvom slovníka osvojuje
nové predponové slovesné lexémy vo forme dokonavého vidu.
Preto treba poukazovať na všetky signály spôsobu transfor
mácie dokonavého slovesa na nedokonavé, ktoré sú obsiah
nuté v základe dokonavého slovesa a určiť postupnosť pri
ich identifikácii. Ako základné informácie tohto druhu,
ktoré nám poskytuje základ dokonavého slovesa (koreň
alebo kmen), sa ukazujú tieto údaje? (a) povaha slovo-
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tvorného základu dokonavého slovesa (neslovesné - slovesné
základy), (b) zakončenosť infinitívneho kmeňa (zatvorený
- otvorený infinitívny kmeň), (p) kvantita koreňa (dlhý
koreň - krátky koreň). Prvé príznaky z protikladných dvo
jíc príznakov (a), (b) sá vlastné malému počtu slovies,
pričom sa ich prítomnosť navzájom vylučuje, preto v po
stupnosti identifikácie príznakov kladieme dvojice (a),
(b) na prvé dve miesta, pričom na presnom poradí nezále
ží (ide o vylúčenie výnimočného). Tretí protiklad prízna
kov (c) je závažnejší, lebo sa týka veľkej väčšiny slo
vies. Vnútri skupín slovies s oboma protikladnými prí
znakmi (dlhým a krátkym koreňom) sa realizuje dalšia di
ferenciácia, a to podľa zakončenia otvoreného kmeňa.
K vymedzeniu inventára imperfektivizačných sufixov
treba ešte poznamenať, že v našom návrhu za imperféktivizačné pokladáme tieto sufixy: -a-, -va-/-ja-, -áva-,
-ova-, -áva-. V porovnaní s inventárom sufixov, ktoré
uvádza J. Oravec, je náš inventár bohatší o sufix -áva-,
proti Peciarovmu inventáru je chudobnejší o sufix
-ieva- a proti Morfológii slovenského jazyka sa v našom
inventári nevyčleňujá sufixy -iava- a -ieva-, pričom su
fix -áva-, ktorý sa vyčleňuje ako osobitný aj v Morfoló
gii slovenského jazyka, chápeme podstatne užšie. I keď
z istého hľadiska je vyčleňovanie sufixov -iava-, -ieva-,.
ako aj široké chápanie sufixu -áva- z hľadiska opisu slo
venčiny ako cudzieho jazyka výhodné, predsa z hľadiska
celkovej koncepcie opisu, ktorá sme si zvolili, nie je pri
jateľné, pretože by sa tým eliminovala možnosť využitia
protikladu príznaku dlhý koreň - krátky koreň ako signálu
istého vidotvorného postupu.
Jednou z čŕt opisu tvorenia nedokonavého vidu z do
konavého pri prefigovaných slovesách, ktorý ďalej podáme,
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je to, že sa v nom neuvádzajú sekundárne vidotvorné postu
py, t.j. že sa využívajú len tie formy tvorenia vidu, ktoré
sú pravidelnejšie, systémovejšie. Tým sa na jednej strane
nijako neskresluje jazyková skutočnosť a na strane druhej
sa opis stáva jednoduchší a prehľadnejší. Ako príklad
možno uviesť konkurenciu vidových foriem presviedčať,
presvedčovať ako nedokonavých náprotivkov k dokonavému
slovesu presvedčiť. V našom opise uvádzame len typ pre
sviedčať, pretože je pravidelnejší. To, že existuje aj
druhá možnosť vyjadrenia (presvedčovať), sa dozvie cudzi
nec neskôr, z pasívneho osvojovania slovenčiny. Okrem toho
z dôvodov stručnosti v našom náčrte neuvádzame konsonantické alternácie.
Samotný náš náčrt opisu tvorenia nedokonavého vidu
je takýto:
Neslovesné - slovesné základy dokonavého vidu:
1. Z neslovesných základov dokonavého slovesa sa nedokonavý vid tvorí iba príponou -ova-/-uje-. Táto prípona
strieda prípony -i-/-í-, -nú-/-ne-. Podoba koreňa nedoko
navého slovesa sa zhoduje s podobou koreňa fundujúceho slo
va. Napríklad zraniť - zraňovať (rana); vyčiarknuť - vyčiarkovať (čiarka); otupiť - otupovať (tupý); rozšíriť rozširovať (široký).
2. Slovesné základy.
Zatvorenosť - otvorenosť slovesného kmeňa.
Á. Od zatvorených kmeňov dokonavých slovies (vzor
niesť) ea nedokonavý vid tvorí príponou -a-, a to bez al
ternácií alebo kvantitatívno-kvalitatívnou alternáciou
(pri pohybových slovesách), napríklad vyzliecť - vyzlie
kať (koreň dokonalého slovesa je spravidla dlhý* naprí
klad s vyzliecť - vyzliekať, vyniesť - vynášať, pripiecť
- pripekať).
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B. Otvorenosť kmeňa*
Dlhý koreň - krátky koreň*
a/ Dlhý koreň.
Z dokonavých slovies s dlhým koreňom sa nedokonavé
slovesá tvoria:
aa/ príponou -ova- a skracovaním koreňa (pravidelný
typ). Prípona -ova- strieda tematické morfémy -i-, -ná-,
-a- (vzory robiť, chudnáť, chytať), napríklad Í vypáliť vypaľovať, utiahnuť - uťahovať, priviazať - priväzovať.
bb/ príponou -a- (výnimočné prípady). Prípona -astrieda tematická morfému -i- alebo -ná- (-nu-). Koreň
sa neskracuje (skrátiť - skrácať, posláchnuť - posláchať),
s výnimkou slovies so základom vrátiť (navrátiť - navra
cať, zvrátiť - zvracať)..
cc/ príponou -va-, ktorá sa pripája k tematickej
morféme -a- (variantu morfémy - á - ) , napríklad zavítať
- zavítavať, upátať - upátavať.
;

b/ Krátky koreň.
Z dokonavých slovies s krátkym koreňom sa nedokona
vé slovesá tvoria)
aa/ príponou -a- (pravidelné prípady). Uplatňuje sa
tu pravidelné dĺženie koreňa (kvantitatívna, kvalitatívno-kvantitatívna alternácia, alternácia jžf/vokál, resp.
0/álftong/. Prípona -a- strieda tematické morfémy konjugačných vzorov:
robiť: vypustiť - vypášťať, vyrobiť - vyrábať;
chudnáť. strhnáť - stíhať, nadchnáť - nadchýnať;
vidieť: domyslieť - domýšľať, dohorieť - dohárať;
trieť: udrieť - udierať;
brať: vybrať - vyberať;
hynáť: zhrnáť - zhŕňať;
žať/žnem: začať - začínať, prijať - prijímať.
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bb/ príponou -va- a predĺžením slabiky pred nou. Prí
pona -va- sa pripája k otvorenému kmeňu alebo koreňu (vzor
žuť). Týka sa to týchto vzorov:
chytať: privolať - privolávať, požičať - požičiavať;
česať: vykopať - vykopávať;
rozumieť: dorozumieť sa - dorozumievať sa}
kričať: spať - spávať, zadržať - zadržiavať;
žuť: zakryť - zakrývať;
hriať/hrejem: zohriať - zohrievať.
Ďalej pri slovesách so základmi stať a orať (vstať - vstávať, vyorať - vyorávať).
cc/ príponou -ja- a zdížením koreňovej samohlásky i
v

(y). Prípona -ja- sa pripája ku koreňom slovies biť, byť

s

piť, viť, vyť (pribiť - pribíjať, vypiť - vypíjať,.••)•
dd/ príponou -ova-:
aaa/ s kvalitatívnou alternáciou o/a (pravidelný,
ale neproduktívny typ)« Prípona strieda tematická morfému
- i - , napríklad vyskočiť - vyskakovať, vylomiť - vylamovať.
bbb/ bez vokalickej alternácie. Ide o jednotlivé slo
vesá vzorov s
robiť: /za/-baliť - /za/-baľovať, /vy/-baviť - /vy/bavovať, /vy/-plaziť - /vy/-plazovať, unaviť
- unavovať, /na/-značiť - /na/-značovať,
/pred/-určiť - - /pred/-určovať, /do/-voliť,
- /do/-volovať, /pri/-praviť - /pri/-pravovať,
/za/-haliť - /za/-haľovať, /vy/-deliť - /vy/delovať, /po/-rušiť - /po/-rušovať, /pri/staviť - /pri/-s tav ovať, /po/-tešiť - /po/tešovať;
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chudnúť: /vyAdvihnúť - /vy/-dvihovať, A y A s t i h n ú ť - A y A a t i h o v a ť , /preAatrihnúť - /preAetrihovať;
hynúť:

A y A k l e n ú ť sa - A y A k l e n o v a ť sa, / p o A s u núť - /poAsunovať.

ee/ príponou -áva- a bez alternácie (niekoľko slovies).
Prípona strieda tematickú morfému -nú- ívzor chudnúť),
napríklad: /odAkopnúť - /odAkopávať, /zaAseknúť - A a A
sekávať, /pre/-bodnúť - /preAbodávať.
ff/ príponou -úva- a bez alternácie. Prípona strieda
tematickú morfému - o v a - A u j e - (vzor pracovať), napríklad
vymenovať - vymenúvať.
2. Tvorenie bezpredponových vidových dvojíc
Doterajšie výklady o bezpredponových vidových dvoji
ciach sa odlišujú predovšetkým v názore na spôsoby ich tvo
renia. Niekedy sa hovorí o dvoch spôsoboch tvorenia: o impgrfektivizácii a perfektivizáeii*^ - inokedy len o imperfektivizácii ^". Za perfektivizaôný postup sa pokladá spôsob
1

tvorenia vidových dvojíc typu padať - padnúť; tu sa za vý
chodiskové pokladá nedokonavé sloveso,, z ktorého sa tvorí
dokonavé sloveso perfektivizačným
w

M

sufixom -nú-. Pri dru

hej interpretácii je to opačne: za východiskové sa pokladá
dokonavé sloveso a nedokonavé sloveso sa chápe ako genero
vané z dokonavého slovesa imperfektivizačným sufixom -a-.
Stretávame sa však aj s názorom, že dvojice typu padať padnúť nemožno pokladať za vidový pár, pretože sufix -númá zreteľný (lexikálny) význam momentnosti a jednosmernos
ti deja. Z hľadiska opisu slovenčiny ako cudzieho jazyka je
však veľmi dôležité, že sa v jazykoch, v ktorých slovesný
vid ako gramatická kategória neexistuje, formálne neroz
lišuje významový protiklad padať - padnúť, čiže slovesný
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pár tohto typu je z uvedeného hľadiska identický a jedno
značne vidovým párom (napríklad dopadať - dopadnáť). (Ako
identické vidové páry chápe oba typy dvojíc aloviea aj bez
12
zreteľa na uvedený argument A. Bogualavakij)

• Preto z hľa

diska nášho opisu pokladáme za oprávnené zaradiť ho do sys
tému neprefigovaných vidových dvojíc Uvedený argument
je základom aj pre riešenie otázky smeru generovania vidu
pri tomto vidovom páre (či ide o imperfektivizáciu, alebo
perfiktivizáciu)• Ak totiž vychádzame z interpretácie dvo
jíc tohto typu ako čisto vidových, nič neprekáža tomu, aby
sa aj vznikanie týchto párov vykladalo ako imperfektivizácia. Tým sa celkový opis tvorenia neprefigovaných vidových
dvojíc zjednoduší.
Druhým závažným problémom týkajácim sa opisu tvorenia
neprefigovaných vidových dvojíc je otázka určovania formál
nych znakov členov vidového páru. V tejto veci sa názory
rozehádzajá, pokiaľ icle o otázku pozitívneho vyjadrenia
perfektívrífcsti, resp. imperfektívnosti slovesa. Napríklad
podľa Ju. S. Maslová základ neprefigovaného dokonavého slo
vesa nemá nijaké pozitívne vyjadrenie dokonavosti; pozitívne
(pomocou osobitnej morfémy) sa vyjadruje len nedokonavý vid.
Slovesá dokonavého vidu sá podľa neho charakterizované
neprítomnosťou imperfektivizujáceho sufixu (nulovou mor
fémou imperf ektívnosti J. ' Podľa A.7. Isačenka pozitívne
1

vyjadrenie vidu chýba nielen pri dokonavých slovesách, ale
aj pri nedokonavých slovesách vo vidových dvojiciach typu
hodiť - hádzať (v ruštine brosiť - brosať). £a formálny
znak imperfektivizácie A.V. Isačenko pokladá preradenie
slovesa do iného časovacieho v z o r u . ^ V slovakistickej
literatúre sa spravidla chápe protiklad dokonavosti a nedokonavosti pri neprefigovaných vidových dvojiciach ako po
zitívne formálne vyjadrený. V súvislosti s imperfektivizá-
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clou (resp. perfektivizáciou) sa obyčajne hovorí o výmene,
15
resp. pridávaní sufixu.
Aj J. Horecký pripúšťa možnosť vyjadrenia dokonavosti, resp. nedokonavosti v dvojiciach typu pustiť - pášťať
pomocou tematickej morfémy, i ked za vlastné vidové mor
fémy považuje iba také časti gramatického tvaru, v ktorých
tematická morféma nie je zahrnutá.^
Z hľadiska cieľa, ktorý sledujeme, sa ukazuje ako
najprimeranejší ostatný výklad formálneho vyjadrovania
vidového protikladu v neprefigovaných vidových dvojiciach,
a to jednak preto, že spína požiadavku zvýrazňovania for
málnych ukazovateľov jazykových javov, jednak preto, že
sa zakladá na podobných princípoch ako výklad prefigovaných
vidových dvojíc, čím sa posilňujú črty pravidelnosti v cel
kovom opise vidového systému slovenčiny.
Zvýrazňovanie paralelnosti v tvorení prefigovaných
a neprefigovaných vidových párov možno opierať o zdôraz
ňovanie podobnosti repertoára imperfektivizačných sufixov
v oboch tyloch vidových dvojíc ís výnimkou sufixu -ávav prefigovanom type dvojíc zaseknúť - zasekávať sa pri tvo
rení neprefigovaných imperfektív uplatňujú rovnaké sufixy
v

ako pri tvorení prefigovaných imperfektív), i ked vo frek
vencii jednotlivých prípon sú medzi oboma typmi dvojíc
značné rozdiely (silne frekventovaný sufix -a- proti
všetkým ostatným sufixom -va-, -ova-, -áva-, ktorými sa
tvorí len niekoľko neprefigovaných imperfektív).
Azda najzávažnejším problémom, na ktorý treba v sú
vislosti s opisom neprefigovaných vidových párov upozorniť,
je otázka identifikácie vidovej príslušnosti slovies, kto
rých forma (tematická morféma) pripúšťa možnosť pokladať
ich tak za východiskový, t.j. perfektívny člen neprefigovaného vidového páru, ako aj za základné nedokonavé slo-
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veso. Ide predovšetkým o neprefigované slovesá s tematic17
kými morfémami -nú- a - i - .
Pri výklade identifikácie vidovej príslušnosti slo
vies z hladiska opisu sloveričiny ako materinského jazyka
možno pokladať schopnosť daného základného slovesá s uve
denými tematickými morfémami byť základom pri tvorení dru
hého člena vidového protikladu za formálny znak jeho doko18
navosti.

Avšak pri opise slovenčiny ako cudzieho jazyka

takéto kritérium vidovej príslušnosti neobstojí. Tu sa mož
no oprieť iba o priame formálne a významové ukazovatele.
S niektorými takýmito signálmi možno rátať pri iden
tifikácii vidovej príslušnosti slovies s tematickou morfé
mou -ná-. Dokonavé slovesá s touto tematickou morfémou sá
zo sémantického hlaäiska charakterizované významom momentnosti deja a zo slovotvorného hladiska tým, že sa často
tvoria z citoslovných (oriomatopojických) základov. Naopak,,
väčšina nedokonavých slovies s tematickou morfémou -núsá stavové slovesá a mnohé z nich sa tvoria od adjektívnych
základov- Pravda, kedže uvedené znaky sa opierajá o séman
tiku slovesa, majá pre identifikáciu vidovej príslušnosti
iba obmedzená platnosť.
3. Tvorenie bezpredponovo-predponových vidových dvojíc
Dvojice slovies typu variť - uvariť a variť - zavariť
sa všeobecne charakterizujú ako také, ktorých druhý člen
pribratím predpony mení vid východiskového slovesa: z ne
dokonavého slovesa sa stáva sloveso dokonavé. Niet však
jednoty v otázke, či sa zároveň v oboch typoch dvojíc mení
aj lexikálny význam. Názory o zmene lexikálneho významu
prefixáciou v type variť - zavariť sá dnes v nápadnej pre
vahe, hoci ani v ostatnom čase nechýbajú pochybnosti o správ
nosti takéhoto hodnotenia. ^
1
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Y súvislosti so sledovaným cieľom sa treba zmieniť
najmä o výklade dvojíc typu variť - uvariť. Tu sa názory
aspektológov rozchádzajú v tom, že niektorí pokladajú dvo
jice tohto typu za "čisto" vidové, iní zase vidia vo vido
vej zmene len vedľajší produkt prefixácie, kým za jej pri
márny dôsledok pokladajú lexikálno-významovú zmenu výcho
diskového slovesa. Podľa toho sa hodnotia aj perfektivizujúce prefixy v dvojiciach tohto typu buä ako čisto vidové
(prázdne)? alebo ako lexikálno-gramatické, resp. slovo21
tvorné.
Osobitne treba uviesť klasifikáciu slovesných
0

prefixov I. Poldaufa, ktorý okrem čisto vidových predpôn
a predpôn lexikálnych vyčleňuje ešte tretí typ, a to tzv.
oo

zaradujúce predpony ("predpony fadící").

Nie sú to ani

lexikálne ani čisto vidové predpony; vyjadrujú to, čo je
už obsiahnuté vo význame východiskového slovesa, napríklad
od-deliť, a tým zaradujú sloveso do istej významovej triedy. V zásade však I. Poldauf pokladá zaradujúce predpony
za vidové, teda gramatické, ba vidí v nich jadro vidotvornej prefixácie. Na Poldaufov pojem zaradujúce (subsumpčné)
prefixy nadväzuje najnovšie pri skúmaní vzťahu prefixácie
k slovesnému vidu M. Komárek; na rozdiel od J. Poldaufa
však nechápe tieto prefixy ako primárne vidové, ale ako
také, ktorými sa zaradujú slovesá do iste£ "triedy sémantickej klasifikácie, d e j o v " .

23

Z hľadiska cieľa opisu prefixácie základných nedokonavých slovies určeného cudzincovi pokladáme pre výklad
tohoto postupu za rozhodujúce zistenie, aké ekvivalenty
zodpovedajú obom členom dvojice slovies vo východiskovom
jazyku. Bez zreteľa na to, ako budeme interpretovať dvo
jice typu variť - uvariť, či ako čisto vidové (teda gra
matické), alebo ako lexikálne, podstatný je fakt, či oba
členy dvojice majú vo východiskovom jazyku ten istý ekvi-
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valent, alebo dva rozličné ekvivalenty. V prvom prípade
možno vzťah medzi členmi dvojice interpretovať rovnako
ako v prípade dvojíc typu chytiť - chytať, resp. vyrobiť
- vyrábať, pravda, s tým rozdielom, že ide o perfektivizáciu, nie o imperfektivizáciu. Ák však dvojice typu
chytiť - chytať, vyrobiť - vyrábať pokladáme za vidové,
možno za takéto považovať aj dvojice typu variť - uvariť.
Z hladiska cudzinca, ktorého jazyk nerozlišuje sémantický
protiklad členov typu variť - uvariť, je totiž irelevant
né, či rozdiel medzi členmi dvojice je iba vidový, alebo
aj lexikálny. Nepreložiteľnosť do cudzieho jazyka považuje
za základné kritérium čisto vidového'protikladu v dvoji
ciach slovies tvorených prefi^áciou aj F. Kopečný.^
Na preverenie platnosti tvrdenia o možnosti rovnakej
interpretácie sémantického protikladu v dvojiciach typu
variť - uvariť a chytiť - chytať, resp. vyrobiť - vyrábať
sme zisťovali cudzojazyčné ekvivalenty (nemecké, anglické
a francúzske) prefigovaných perfektívnych slovies, ktoré
sa v opisoch vidového systému slovenčiny hodnotia ako
čisto vidové. Vychádzali sme z opisu bezpredponovo-predponových vidových párov v Morfológii slovenského jazyka
(s. 414 - 415). Ukázalo sa, že vo veľkej väčšine prípadov
maju oba členy dvojice slovies ten istý cudzojazyčný ek
vivalent (napríklad červenieť - očervenieť: nem. rot
werden; angl. to redden; frane. rougir). Osobitný ekvi
valent pre oba členy sme zistili len pri slovesách s ta
kými predponami, ktoré podľa Poldaufovej klasifikácie
patria k zaradujácim predponám. Pritom však situácia v jed
notlivých skámaných jazykoch nie je celkom rovnaká. Napr.:
písať - napísať: nem. schreiben - aufschreiben (niederschreiben); angl. to write - to write (down); f r a n e
écrire - écrire.
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Ako sme už konštatovali, rovnaká interpretácia séman
tického protikladu v dvojiciach typu variť - uvariť
a chytiť - chytať, resp. vyrobiť - vyrábať je zdôvodnená
tým, že cudzinec učiaci sa slovenčinu má vo svojom jazyku
len jeden ekvivalent tak pre dvojicu slovies typu variť
- uvariť, ako aj pre dvojice typu chytiť - chytať a vy
robiť - vyrábať. Preto opis tvorenia dvojíc typu variť
- uvariť treba organicky včleniť do celkového opisu vido
vých dvojíc ako perfektivizačný typ tvorenia proti ostat25
ným dvom typom ako imperfektivizačným.
Iná vec je, že perfektivizačný vidotvorný proces je
podstatne menej pravidelný ako procesy imperfektivizačné.
Tu niet nijakého formálneho signálu a sémantika základové
ho slovesa pomáha do istej miery iba pri výbere zaradujú
cich predpôn (napr. kopať - vykopať, písať - napísať,
ústiť - vyústiť a pod.). Preto sa cudzinec v podstate učí
poznávať jednotlivé podoby perfektív k nedokonavým zákla
dovým slovesám. Na túto skutočnosť by mali pamätať tvor
covia prekladových slovníkov, ktoré sú určené cudzincom
(napríklad slovníky v učebniciach slovenčiny pre cudzin
cov). Oba členy vidového páru by mali v slovníku vystu
povať akoby osobitné lexémy, a to nielen v slovníkoch so
slovenským východiskovým heslom, ale aj s východiskovým
heslom cudzojazyčným (napr. machen - robiť; urobiť).
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rovec: Manuel de slovaque a l'usage des slavisants.
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Cesty súčasnej českej prózy
Zdenék Beran

Prúd českej prózy sa za uplynulého poldruha desať
ročia vzdialil od perejí krízového obdobia, je cieľavedo
me regulovaný na prospech socialistickej spoločnosti,
s cieľom umelecky preniknáť do jej vyvíjajúcej sa podoby
a pomôcť vytvárať sloh novej epochy, spoluvytvárať štýl
socialistického života. Je to však proces, ktorý má svoju
bytostná, živelná a individuálnu stránku a dobovo aj in
dividuálne vymedzené kvality regulácie, ktoré vytvárajá
vnátorné dialektické napätie stimulujácich a redukujácich faktorov s osobitnými odozvami pulzu celej spoloč
nosti, je svojským výrazom jej stavu.
Teoretická aj prakticko-duchovná reflexia jej stavu
je v sávislosti s programátorským, organizátorským a ob
ranným ásilím rozvijajáceho sa spoločenského poriadku na
árovni ideológie, kultárnej politiky aj literárnej kritiky
zdrojom ustavičného plodného znepokojenia. S postupujácou konsolidáciou, stabilizáciou, nadobudnutými skásenosťami * áspechmi si verejnosť zvyká na uznanlivé hod
notenie pozitívnych výsledkov, uznanlivý prístup k hľa
dačstvu a pomenovaniu aktuálnych aj základných rozporov,
ale neraz aj na málo adresné, kryptokritické vyjadrovanie
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výhrad a nesúhlasu, čo je v rozpore s tradíciou kritiky
aj objektívnymi spoločenskými potrebami.
Pokiaľ ide o základné smerovanie prádu sáčasnej
českej prózy, možno ho - s náležitým nadhľadom - považo
vať po ideovej stránke za homogénny: vedomie zmyslu a ob
sahu spoločenského života sáčasnosti je v sálade s pozna
ním základných spoločenských zákonitostí a usiluje sa ho
plodne rozvinúť pozorovaním, ávahou, aj objavnou konfron
táciou, rekonštrukciou bližšej aj vzdialenejšej minulos
ti, hypotetickým prienikom do budácnosti, fantastikou,
hyperbolou, skrátka, dostupnými prostriedkami stvárňovania, ktoré globálne alebo detailne stimulujú orientáciu
človeka v rozvírenom svete zážitku a praktického spolo
čenského aj individuálneho diania. V rámci tejto homogénnosti je, samozrejme, značné rozvrstvenie v šírke, in
tenzite a naliehavosti záberu autorov a diel, v hodnote
obsahu a spôsobu jeho vyjadrenia. Svoju úlohu tu hrá
občianska a literárna skúsenosť, či vyspelosť, schop
nosť obzrieť a precítiť celok života, hlbinný rytmus
epochy v podobách detailu aj povrchu a podmaňujúco nimi
osloviť, upútať, zaostriť a prehĺbiť inteligenciu,
schopnosť poznávania čitateľa tak, že v texte nájde svoj
svet, jeho aj svoje problémy, porozumenie im aj objatie
ľudskej spolupatričnosti pri ich riešení, v záujme tej
ľudskosti, ktorú predstavuje socialistický ideál.
Tvorivo vyhovieť týmto požiadavkám nie je ľahké, zna
čí to naozajstné splynutie s nimi, bytostné preniknutie
osobnosti nimi do takej miery, že prestávajú byť vyme
dzením či obmedzením tvorivosti, ale princípom nazera
nia a objavovania skutočnosti v umeleckom texte. A naopak,
pre kritiku, pre prijímateľa by sa nemali meniť na meravý
zoznam postulátov, ale mali by byť "iba" všeobecnými prin-
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cípmi porozumenia, významovým ovzduším, ktoré nepotre
buje explicitné vyhlásenia.
Nevyhnutným predstupňom k vyzretosti je prenikavosť
a otvorenosť pohľadu a vyjadrenia skúsenosti, ale v tes
nom spojení s ním schopnosť dotvárania optiky pohľadom
z druhého aspektu, inými slovami, schopnosť kritickej
sebareflexie, schopnosť zvažovania autorských determi
nant ako zdroja pŕakticko-empirického skreslenia podoby
skutočnosti, So sa vie premietnuť do textu ako významová
oscilácia, ako hravý aj obnažujúci prvok, ako dianie zrodu
hlbšieho poznania vzťahu človeka k svetu aj k sebe. Pred
staviť, ako sa zo zdanlivého chaosu života vynárajú pev
ná body poznania jeho kontúr a smerovania, nielen para
digma typov a situácií, ale aj syntagma vzťahov a proce
sov, v ktorých si človek hľadá pocit domova, svojho živ
lu, ktorý mu umožňuje "uskutočnenie ľudských bytostných
síl", ako hovorí Marx. Neraz ide aj o to, predstaviť či
tateľovi javy tejto už prežívanej a ešte nevnímanej krásy
života, kde iluzívne ideály maria plnosť reálneho zážit
ku, vedomia reálnej hodnoty, prežívaného. Obdiv k povrchne
poznanej minulosti alebo k životným okruhom za hranicami
bezprostrednej životnej oblasti býva neraz zdrojom rezig
nácie na skutočne činný vzťah k vlastnému životu a jeho
podmienkam a prebudenie tejto aktivity nie je malou úlo
hou literatúry.
Na ceste za hodnotou literatúry, ale aj za hodnotou
a zhodnotením súčasnosti venovala česká próza posledných
rokov nemálo pozornosti práve historickým témam. Za po
sledných 15 rokov prežil český historický román svoju
renesanciu v dielach autorov ako Bohumil Ŕíha, Vladimír
Neff, .Alexej Pludek, Ladislav Fuks, Miloš V. Kratochvíl,
Jiŕí Šotola, František Kožík, Josef Toman, Jarmila Loutková, Václav Kaplický a iní. Široké tematické rozpätie,
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časové aj miestne (od antiky po prelom 19. a 20. sto
ročia, od domácej až po indická históriu), rozpätie
v poňatí historickej látky (od burlesky po ponor do
dobovej filozofie), aj rozpätie tvárne (od mozaiky po
široký pohyb epochou), to všetko naznačuje význam, kto
rý autori a s nimi aj čitatelia v duchu tradícií pripisujá vedomiu historičnosti a jej dosahu pre orientáciu
a postoj sáčasníka. Historické dianie sa tu predstavi
lo ako dramatické a strastiplné smerovanie k oslobode
niu tvorivých ľudových síl, kde zápas za presadenie
spravodlivých vzťahov ustavične naráža na nové a nové
prekážky triednych záujmov vládnácich tried a pokojný
tvorivý život pracujúceho človeka je ohrozovaný ákladmi
fiktívnych podôb týchto záujmov, ktoré človeka vedá až
do vojnových dobrodružstiev. Moment tážby po mieri
a nevyhnutnosť racionálneho zvažovania hodnôt spoločen
ských aj individuálnych predstavuje nesporag._ideoTÓ pod
ložie týchto románových prác, ktoré priniesli zväčša
pozoruhodné prieniky do životného diania. Osobitne tre
ba spomenúť Ŕíhovu trilógiu o období po husitských v o j 
nách, z čias vlády Jiŕího z Podebrad s názvami Prede
mnou poklekni (1971), Ôekání na krále (1977), A zbyl
jen meč (1979), v ktorej su dobové zápasy predstavené
predovšetkým v postave malého zemana a jeho širokých
vzťahov ku kráľovi, šľachte, aj k vlastným poddaným
alebo kráľovým odporcom. Ak v Jiráskovom spracovaní
spred viac ako pol storočia sa akcentoval národnovýchovný a sebapoznávací aspekt, národný umelec Bohumil Síha
zdôraznil sociálne rozvrstvenie a záujmy, ktoré stáli
v podloží individuálnych osudov a historických repre
zentantov, vieryhodne sociálne a psychologicky moti
voval správanie a postoje svojich postáv a do pres
nejších a ideovo výrečnejších súradníc zakotvil aj
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pamätihodný pokus Jiŕího z Podebrad o zmluvné zabezpeče
nie európskeho mieru.
Za zmienku určite stojí trilógia Vladimíra Neffa,
nedávno zosnulého národného umelca, ktorý v románoch
Královnytnemají nohy (1973). Prsteň Borgiú (1975) a Krás
na čarodejka (1980) dal prejsť svojmu fiktívnemu hrdinovi
rytierovi Petrovi Kukane dobrodružnými situáciami po ce
lej Európe aj Malej Ázii raného novoveku. Historický fakt
je však skôr príležitosťou k parodickej kontaminácii
a konfrontácii s prítomnosťou, jej myslením a cítením,
oblečeným do historického rúcha. Neff sa tu prejavil ako
brilantný rozprávač, neobyčajne vzdelaný, ktorý predsta
vuje dejiny ako poučnú frašku*
Veľkú pozornosť si zaslúži typ historického románu,
ktorý predstavil prekvapujúco Ladislav Puks v knihe Vévodkyne a kuchárka (1983). Je to dielo - metafora, ktoré
nastavuje zrkadlá minulosti aj prítomnosti, jemnému zá
žitku aj literatúre a umeniu. S cizelérskym zaujatím, hod
ným obdivovaných tu majstrov a remeselníkov, dáva autor
čitateľovi vnoriť sa do exkluzívneho a trocha prízrač
ného sveta viedenskej šľachty konca minulého storočia,
kde celkom výnimočná hrdinka si uprostred zdanlivej pro
sperity uvedomuje nevyhnutnosť konca epochy. Motto "celek
se pozná až nakonec

11

predjíma následnú sériu fasiet sku

točnosti, kde v magickom prísvite autorovho štýlu neraz
"ožívajú" veci a ľudské tváre dostávajú aj panoptikálnu
strnulosť, detail pod taktovkou autora sa rozvíja a zvýznamňuje a vážne historické fakty synkopovaným rytmom
veštia tragédiu. Kritika už po zásluhe konštatovala vý
nimočnosť čitateľského zážitku z neobvyklého tvaru, ktorý
možno označiť zá historický román sui generis.
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Osobitným hutným a sugestívnym spôsobom sa do tej
to kategórie českej prózy vpísal aj Alexej Pludek svojimi
románmi o starovekých civilizáciách. Pred desiatimi rokmi
vyšiel Hádce velkých rádžči, ktorý potvrdil Pludkovu schop
nosť predstaviť človeka dávnych čias ako živého predchod
cu a reprezentanta moderných ľudských úsilí uprostred bo
hatých a presvedčivo spoluznejácich dobových reálií;
R. 1981 vydal Nepritele z Atlantídy, možno skôr science
fiction než historický román, ale predsa s íimelečkou pre
svedčivosťou historickej prózy. Napätie a spád sa tu dosa
huje homogénnosťou fantázie a splývavosťou príbehu o

. *

uvzatomt hľadaní pravdy atlantského filozofa, spolupre^ívaním pocitu zodpovednosti za jej nájdenie a obhájenie,
čo je nepochybne dramatizujáca náplň ľudského života.Obrysovo sme načrtli podobu príspevku štyroch z pri
bližne poldruha desiatky autorov českej historickej prózy.
Azda to oprávňuje k záveru, že táto tematická oblasť sú
vekého českého románu prináša zaujímavá podobu života,
závažné posolstvo a - dodávam - aj významné otázky súčas
níkovi.
Obraz sáčasnosti v českej próze sa po krízových ro
koch šesťdesiatych uplatňoval a rozvíjal s istými ťažkos
ťami. Rad autorov, spojených bezprostredne s podnetmi ku
kríze, sa na začiatku sedemdesiatych rokov odmlčal - boli
to najmä autori strednej a mladšej generácie, druhí, v mno
hom dezorientovaní, občiansky aj literárne, hľadali pevná
pôdu pod nohami a museli sa neraz vracať k otázkam základ
ným, aby racionálne aj citovo zvládli svoj vzťah k novo
sa formujácim pomerom. Bolo zrejmé, že nepôjde o jedno
duché pokračovanie línie šesťdesiatych rokov s jej spo
chybňovaním socialistických ásilí a výsledkov v živote
aj v literatúre, ale ani o jednoduché nadväzovanie na

65
tradície staršie, ba ani o nejaká "zlatá stredná cestu".
Historická próza umožňovala sprostredkované dotyky so
skutočnosťou, hoci nik nepochyboval - povedané s M. Kratochvílom, že "história je vo vedeckom aj umeleckom zmysl
v podstate výpovedou o prítomnosti a budúcnosti, lebo od
haľuje cestu od minulosti k dnešku, a pretože každá cesta
vedie vždy odniekiaľ niekam, odkrýva vo svojej organickej
súvislosti aj zásadné smerovanie do zajtrajškov". Próza
so súčasnou tematikou sa mala pozerať realite priamo do
očá, posilniť a upevniť dôveru k základným hodnotám so
cializmu, ktoré boli počas krízy rafinovane a bez výberu
spochybňované. Pritom však bolo treba dištancovať sa od
vlastných chýb, ktoré tiež ku kríze prispeli. Epická pró
za navyše potrebovala javové zázemie bežného života,
z ktorého sa sýti, potrebovala aj časový odstup a spra
vidla aj dlhšie pracovné obdobie. Nečudo teda, že sa
autori usilovali vyhnúť sa nezrelému reagovaniu na so
ciálnu objednávku a dlhší čas sa sústreSovali na práce
už prv rozpracované. Ale pozvoľna sa začali objavovať
aj nové autorská mená a skúsenejší autori sa začali ideov
aktivizovať.
Počet autorov, ktorí tvorili v minulom desaťročí,
nový prúd českej prózy, je veľký a v krátkom príspevku
možno hovoriť o nemnohých. Ide najmä o tých, ktorí bez
výkyvov uchovali kontinuitu socialistickej tvorby, dali
nové tvorivé impulzy a stoja dnes v popredí čitateľského
záujmu ako najzávažnejšia literárna hodnota. Aj v tejto
oblasti podnetne zasiahol Bohumil Ŕíha, kulminuje tvorba
Zdenka Pluhara, Ladislava Fuksa, Jana Kozáka, Jiŕího Ma
reka, zo strednej generácie sa plne rozvinula tvorba
Vladimíra Párala, Stanislava Váchu, Petra Prouzu, Jana
Kostrhuna, Jifího Kreneka, Romana Ráža, Jirího Navrátila,
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z mladších Jiŕího Švejdu, Václava Dušeka, Jany Moravcovej a<felších.
Sá to napospol autori, ktorí pochopili, že nik od
nich nežiada, aby zanedbali akýkoľvek umelecký prostrie
dok, akákoľvek oblasť, ktorá sd doménou literatúry, teda
ani napríklad sféru najsúkromnejšiu, intímnu, ale žiada
sa oprávnene náležitý zmysel pre spoločenská súvislosti
myšlienky a činu, aby nevznikali pochybnosti, že sa hovo
rí v prospech pokroku, socializmu a z jeho pozícií.
Bohumil Ŕíha už roku 1973 predstavil svojho súčas
ného civilného hrdinu v románe Doktor Meluzin. Človeka,
ktorý sa vyrovnáva v neľahkej osobnej situácii s ovzduším
po krízeu v malom mestečku. Autor položil dôraz najmä na
základné charakterové črty človeka, pracovitosť a skrom
nosť, ktoré ho neomylne vedu aj v zložitej životnej etape.
V minulom roku vydal äalší, podobne "monografický" román
Učiteľ Viktor Pele, kde sa vrátil do predfebruárových
čias a opäť presvedčivo v sýtom príbehu akcentoval význam
charakterovej dôslednosti človeka v dramatickom spolo
čenskom ovzduší.
S podobnou istotou pokračoval v minulých rokoch
v svojej tvorbe národný umelec Zdenek Pluhaŕ. Šesť romá
nových prác za jedenásť rokov poznačuje schopnosť boha
tej fabulácie, úsporného rozprávačského štýlu a tematická
premenlivosť (k jeho dielu sa často obracia film aj te
levízia). Najmä zatiaľ posledný román, V šest večer
v Astórii (1982), vyvolal pozornosť komornejším ladením
a prepracovanosťou celej palety postáv a vzťahov v rámci
spoločenskej skupiny. Pluhaf neobchádza ani kriminálne
ladená zápletky (vo viacerých dielach) a hodno spomenúť
aj román tematicky viazaný k začiatkom Slovenského národ
ného povstania Jeden stŕíbrný (1974).
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Mimoriadnu čitateľská pozornosť v posledných rokoch
vyvolávajú prózy Vladimíra Párala. Zaujali - popri nezvy
čajnom prostredí technickej inteligencie a jednoduchom
dramatickom príbehu - najmä ironickým pohľadom na spolo
čenská aj individuálne konvencie, parodovaním literárnych
manier, aj postupnou kryštalizáciou pozitívneho ľudského
postoja z "poklesla aktivity"

v spároch civilizácie. Po

piatich novelách a románoch tzv. "čiernej série", zakon
čených r. 1971 Profesionálni ženou, otvoril r. 1973
"bielu sériu" malým "chemickým eposom" Mladý muž a bílá
veľryba a cez varianty pozitívnejších vyústení ľudskej
aktivity dospel v románe Pokušení A - Z

až k akejsi svoj

skej sci-fi. Ozveny vlastných skúseností, tentoraz nie
technologicko-chemických, ale autorských badať na románe
Muka obraznosti (1980).
Osobitný typ prózy, do ktorého preniká vedecká aj
praktická skúsenosť ekonóma a teoretika riadenia, pred
stavil Stanislav Vácha. Vedľa dvoch prác s autobiogra
fickým podfarbením (Nebe naši nevinnosti, Pikolka, 1970
a 1974) sa ocitáme v posledných jeho prózach (Druhý dech,
1975, Smrt v Bostonu, 1977, Prohra, 1979, Kárnen Sisyfúv,
1981) vo sfáre zápasov vedúcich pracovníkov o vlastný cha
rakter a profesionálnu úroveň, Q nový štýl riadenia, sa
mozrejme, s náležitým individuálnym a širším situačným
podložím. Jeho knihy sú presýtené sympatickým zaujatím;
ako beletria trocha surová, ale naozaj cítiť, že v nich
autorovi ide o veľa.
Do sýteho obrazu súčasnej českej prózy chýba nepochybne mnoho významných autorov a ešte viac diel. Takmer
mimo pozornosti zostala literatúra faktu (a oplatilo by
sa spomenúť aspoň M. Ivanova), alebo pokusy - a úspešné o science fiction, zastúpená aspoň menom Josefa Nesvad-
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bu a celý rad dalších oblastí aj sľubne sa rozvíjajúcich
autorov. Napriek tomu predpokladám, že aspoň zbežný ná
črt naznačil, o čo v súčasnej českej próze ide a aká su
doterajšie najvýraznejšie výsledky.

Slang v súčasnej jazykovej situáci
Ján Bosák

1. Nemožno povedať, že by problematika slangu stála
celkom mimo záujmu slovenských jazykovedcov. Prvý príspe
vok o vojenskom a študentskom slangu publikoval J. Orlovský r. 1941 (po 40 rokoch sa k vojenskému slangu vrátil
J. Šikrai, potom v šesťdesiatych rokoch sa skámal hlavne
mládežnícky slang a najmä jeho funkcia v literatáre, zača
lo sa aj s konkrétnym výskumom (Krištof, 1963 - tam je do
vtedajšia literatára). Oficiálne stanovisko k hodnoteniu
slangu zaujal v zborníku Kultára spisovnej slovenčiny
M. Urbanôok (1967)s Slang je istý pozmenený, upravený ale
bo deformovaný sábor jazykových prostriedkov, ktoré sa
vytrhájá alebo izolujá z daného väčšieho, už ustáleného
a integrovaného celku ako výlučné výrazové prostriedky
pre istá spoločenskú skupinu (veková, zamestnanecká, záuj
movú). Slangy sá teda výrazom dezintegračných pohybov
vnútri útvaru, ktorý už bol integrovaný spisovným jazykom
Zo širšej koncepcie celonárodného jazyka vychádza
P. Ondrus, ktorý chápal slangy širšie ako sociálne náre
čia, vypracoval aj projekt na ich skúmanie, najmä argotu
remeselníkov (Ondrus, 1978), ale podarilo sa mu realizo-
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vať iba malá časť - výskum argotu slovenských detí (Ondrus, 1977).
Nový pohľad na slang priniesol B. Hochel (1981; 1982)
Na rozdiel od pretrvávajúceho chápania slangu v slovenči
ne ako dezintegrovaného a deformovaného útvaru pripisuje
slangu integrujúcu funkciu. Slang vzniká tak, že preberá
periférne jazykové prostriedky z ostatných nespisovných
vrstiev národného jazyka, a to z teritoriálnych nárečí,
argotu, žargónov a soci&ektov (nárečia profesionálne,
sociálne, záujmové). Aj keď sa nám zdá trochu zjednoduše
ný Hochelov výklad vzniku slangu podľa modelu rodinného
jazyka a bez predbežných výskumov ťažko tiež prijať jeho
tézu o využívaní slangu v celom národnom celku, je táto
koncepcia adekvátnejšia súčasnej jazykovej situácii.
Pri absencii výskumu slangov v slovenčine možno v sú
časnej jazykovej situácii sledovať najmä postoje k hod
noteniu slangu, aj tendencie jeho vývinu, ako sa posudzo
vali napríklad na troch celoštátnych konferenciách o slan
gu a argote na Pedagogickej fakulte v Plzni v r. 1 9 7 7 ,
1980, 1984 (Sborník pŕednášek z konference o slangu
a argotu, 1978; Sborník pŕednášek z II. konference
o slangu a argotu, 1982).Špecifickéjšie potom z hľadis
ka fungovania celého jazykového mechanizmu, najmä vzá
jomného pôsobenia jednotlivých komunikačných sfér s do
sahom na stratifikáciu celého národného jazyka, vychádza
me predovšetkým z projektu Dynamika slovnej zásoby sú
časnej slovenčiny (Buzássyová - Bósák, 1984).
2. Rozhodujúcim faktorom pri objasňovaní vzniku
a fungovania nových lexikálnych.jednotiek, ako aj pri vý
klade zmien v slovnej zásobe a jej čiastkových systémoch
sú spoločenské vyjadrovacie potreby. Ak zdôrazňujeme
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tento základný fakt, vychádzame zo situácie, ked spolo
čenská podmienenosť jazykovej komunikácie prijímajú bez
výhrad všetci jazykovedci, ale v praxi ju často opášťajá
bu5 v prospech štruktúrnych (vnútorných) kritérií, alebo
pred reálnym úzom dávajú neodôvodnene prednosť tradícii.
Druhým momentom je reálna skutočnosť, že v posled
ných 15 - 20 rokoch blízke sociálne a komunikatívne pod
mienky v slovanských krajinách podporujú spoločné vývi
nové tendencie a ich paralelné prejavy, a to v mnohých
prípadoch aj napriek historickým odlišnostiam, vrátane
obdobia kodifikácie spisovného jazyka (porovnaj materiály
publikované zo zasadaní Medzinárodnej komisie pre slo
vanské spisovné jazyka).' Nové spoločenské podmienky sa
odrážajú v odchodnej komunikatívnej valencii jednotlivých
útvarov (foriem) národného jazyka (bežný hovorený jazyk,
štandard, subštandard, sociálne nárečia, teritoriálne
nárečia a iné), pričom nové jazykové prostriedky majú
tendenciu nezostávať v jednej komunikačnej sfére, ale
ako konkurenčné výrazové prostriedky zasahujá aj samotnú
štruktúru spisovného jazyka a zvyšujú napätie variantnosti
v spisovnej norme (Barnet, 1981).
Vnútrojazykovým činiteľom podmieňujúcim toto rozpä
tie je takzvaná komplexná hovorenosť vo vymedzení
A. Jedličku (1974), E.A. Zemskej (1979) a i., ako urcujáci faktor dynamiky súčasnej jazykovej situácie. Ide
o súbor znakov, ktoré okrem hlavnej črty - hovorenosti
(ústnosti) - zahŕňajú spontánnosť, neoficiálnosť, dialogickosť a situačnú zakotvenosť jazykových prejavov. Hovo
rené (ústne) prejavy sú dnes najfrekventovanejším spôso
bom používania spisovného jazyka a jedným z určujúcich
faktorov synchrónnej dynamiky. V celkovom súhrne komuni
kačných aktov nadobudli kvalitatívne nové miesto v dô-
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sledku ich tesného spojenia s komunikačnou situáciou.
V súčasnom štádiu je teda nevyhnutné nové procesy v jazy
ku skámať nielen z lingvistického, ale aj širšieho komu
nikačného aspektu.
Z tohto pohľadu možno v slovenčine obdobie od 70.
rokov vyčleniť ako nová etapu na základe ekonomických,
politických, kultárnych a vedeckých charakteristík, ktoré
našli svoj odraz predovšetkým v novej stratifikácii národ
ného jazyka. ( Porovnaj v tejto sávislosti aj nová koncep
ciu J. Horeckého, 1979).''
3. Vychádzajác z týchto objektívnych vonkajších aj
vnátorných činiteľov, nemožno v dnešnej jazykovej situácii
hodnotiť všetky slangové javy iba z pozície spisovného
jazyka (teda len ako deštrukčné, dezintegračné, deformo
vané), ale treba dialekticky vychádzať aj z opačného pólu:
prečo si slangové výrazy uvedomujeme ako slangové a akými
osobitnými vlastnosťami sa vyznačujá v porovnaní so spi
sovnými. (Na tento aspekt pri recenzii monografie J. Hubáčka 0 českých slanzích upozornil,J. Nekvapil, 1980).
Totiž pod nespisovnosťou jazykového prostriedku sa myslia
predovšetkým špecifické štruktárne znaky, lebo inak by
nespisovné slangové výrazy nemohli strácať svoju "nespisovnosť" a stávať sa napríklad termínmi.
Pri doterajšom hodnotení slangu sa u nás uplatňuje
jeho polaritné chápanie (porovnaj Utešený, 1982): slangovosť sa pokladá za otázku zvláštnej expresívnej kvality
jazykových prostriedkov, za expresizovaná štýlová vrstvu
bežnej reči (napríklad študentský alebo vojenský slang),
na druhej strane sa zdôrazňuje jej špeciálna viazanosť
na pracovné a záujmové prostredie. Práve táto druhá
oblasť - profesijná a záujmová - je ohniskom sdčasných
dynamických javov.
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Bádatelia v oblasti slangu sa zhodujú v tom, že slang
vzniká v hovorenej reôi, t.j. v prejavoch vopred nepripra
vených a neštylizovaných, pričom sa podľa konkrétnej si
tuácie v tom-ktorom slovanskom jazyku prejavuje v rôznej
miere aj vplyv teritoriálnych nárečí. No v otázke číalších
činiteľov podmieňujácich vznik slangu sá odchodné názory.
Tak J. V. Béčka (1982) pokladá za základná podmienku
vzniku slangu potrebu komunikovania pri špecializovanom
druhu práce. Slang viaže na tri špeciálnosti: práce, ko
lektívu a pracoviska. Pri takomto chápaní nie je slangom
mestská reč, lebo diferenčným znakom je tu špeciálne ži
votné prostredie a s ním sávisiaci spôsob života. Ale rov
nako nie je slang ani reč mládeže, pretože jej základom
je generačný postoj a s ním sávisiace prejavy. Domnievame
sa, že v sáčasnej jazykovej situácii možno tak akceptovať
faktory podmieňujáce vznik slangu, ako ich sformuloval
J. Hubáček (1981):
- chýbanie terminológie, respektíve jej neznalosť, prí
padne zámerné používanie cudzích výrazov (najmä slová
z nemčiny, dnes aj z angličtiny);
- úsilie o maximálne úsporné a jednoduché vyjadrovanie
(ekonomickosť nominácie);
- vyjadrenie príslušnosti k istému (svojmu) prostrediu
(expresívnosť a.emocionálnosť);
- jazyková hra a tvorivosť;
- variabilita psychických stavov hovoriaceho a jeho cito
vých vzťahov k pomenovanej skutočnosti.
4. V slovnej zásobe slangových výrazov možno vyčle
niť tri vrstvy. Jadro slangu tvoria príznakové (expresív
ne) jazykové prostriedky, ako aj väčšina jednoslovných
(univerbizovaných) pomenovaní. Niektoré z týchto jedno
slovných synonymických pomenovaní však v dôsledku svojho
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maximálne frekventovaného používania prekračujú hranice
príslušnej' komunikačnej sféry, výrazne sa uplatňujú naprí
klad v publicistickom štýle, a "tak strácajú svoju priznákovosť (abonentka, bežky, panelák, presilovka, samoobslu
ha, voľnoštýliar, žuvačka atcí.). Rovnako do tejto prechod
nej vrstvy patria aj nové pomenovania predmetov, činností
činiteľa deja a p o d vyvolané diferenciáciou činnosti.
v

Čoraz viac sa v týchto dvoch vrstvách uplatňuje tenden
cia prechádzať priamo do spisovného jazyka bez "slangové
ho" štádia (manžetiar, pečivár, smečiar, stratár, závlahár a iné)•
Pri prehodnocovaní slangových prostriedkov (rovnako
ako hovorových) vychádzame okrem skúmania konkurencie na
úrovni komunikačných útvarov aj užšie z analýzy univerbizovaných štruktúr (podrobnejšie Bosák, 1984). Analyzovaný
materiál (hlavne z publicistiky) a naznačené východiská
nás oprávňujú vysloviť konštatáciu, že nie všetky skráte
né pomenovania sú príznakové. (V tom sa rozchádzame od
hodnotenia viacerých slangových slov u J. Hubáčka, 1981).
Ved východiskové dvojslovné pendanty už citovaných univer
bizovaných slov ako abonentný lístok, bežecké lyže, pane
lový obytný dom, presilová hra, samoobslužná predajňa,
zápasník vo voľnom štýle, žuvacia gujtia a podobne a mnohé
dalšie fungujú iba v úzko vymedzenej oficiálnej komuni
kačnej sfére, v bežnej dorozumievacej sfére je ich výskyt
skôr sporadický. (Podľa nových dokladov z publicistiky
sú v pomere asi 1:10 častejšie jednoslovné univerbizované podoby.)
Ukazuje sa, že štruktúrne hľadisko nemôže automatic
ky či paušálne prevážiť nad rozsahom platnosti prísluš
ného slova. Napríklad v dvojici slov zakončených rovna
kým sufixom -ár možno slovo diaľkár (= poslucháč diaľko-
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vého štádia) na základe jeho prevažujácej frekvencie hod
notiť už nielen ako hovorové, ale dokonca aj ako neutrál
ne, kým alovo deckár (= detský lekár) je výrazne prízna
kové (slangové). Podobne niektoré slová zakončené sufixom
-ák javia tendenciu prechádzať až do neutrálnej pozície,
napríklad prvák (= žiak prvej triedy), pasák (= pásový
traktor), kým cSalšie sa hodnotia ako slangové, napríklad
dopravák (= zamestnanec dopravného podniku), škrobák
(= Skrobový obväz) a číalšie. V našej analýze postupujeme
tak, že stupeň príznakovosti alebo bezpríznakovosti posu
dzujeme ako zapojenie individuálnej mikroštruktáry do
lexikálneho systému. V tých prípadoch, ked synonymné
štruktárne podoby fungujá vo viacerých komunikačných sfé
rach, je určovanie príznakovosti (bezpríznakovosti) jed
noduchšie.
oficiálny spi
sovný názo^

hovorová
podoba

slangová
podoba

diplomová práca

diplomovka

diplomka

štátna záverešná skáška

štátnica

rigorózne skášky
gynekologické oddelenie

rigoróza

štácka
rigá

samoobslužná predajňa
telesná výchova
Slovenská akadémia vied

gynekológia
samoobsluha

gynda

telocvik

samka
telák

akadémia

Savka

5. Aj kečí doteraz prevláda názor, že slang je pre
dovšetkým otázkou lexiky a frazeológie, novšie výskumy
ukazujá, že slangovosť sa prejavuje aj v zvukovej rovine
(najmä typická intonácia, nedodržiavanie asimilácie
a podobne), aj v syntaktickej rovine (rôzne druhy elip
tických konštrukcií, využívanie istých syntagiem a podob
n e ) . V slangu sa síce využívajá štruktárne prvky spisov-
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neho jazyka, ale s inou komunikačnou funkciou a s iným
zámerom a cieľom. Pri posudzovaní slangových prostried
kov nie je teda rozhodujúci spôsob ich tvorenia, ale
oblasť používania.
V súčasnosti sa slangové prostriedky v slovenčine
frekventovanejšie používajú v masových komunikačných pros
triedkoch (predovšetkým ako nové pomenovania z profesij
nej a záujmovej sféry), dalej pri prekladoch, najmladší
autori ich tiež funkčne využívajú vo svojej tvorbe. Počet
slangových slov v slovenčine a češtine sa pohybuje od
3000 do 4000. Domnievame sa, že nemožno predpokladať ne
jaké prudké zvýšenie ich počtu, skôr výraznejší tlak na
ostatné jazykové útvary, vrátane spisovnej slovenčiny.
Na vymedzenie, opis a stanovenie funkcie slangov v sú
časnej slovenčine sú v tomto štádiu nevyhnutné reprezen
tatívne výskumy bežného hovoreného jazyka, všetkých jeho
sociolingvistických aspektov.
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Motivácia a jej vplyv
na sémantickú a štylistickú
hodnotu slova
Klára Buzássyová

Úlohou slovotvornej motivácie v systemizácii slov
nej zásoby ako celku, ale aj pri formovaní lexikálneho
významu konkrétneho slova v slovenskej lingvistike vý
stižne charakterizoval J. Furdík (1976, 1978). Napriek
nedôvere mnohých lingvistov k možnosti využívať vzťah mo
tivácie pri opise lexikálneho významu slova vyjadrenej
Ballyho dištancovaním sa od "etymologizovania" a Guiraudovým kvalifikovaním motivácie ako "náhodnej, nepodstat
nej a pre sémantiku irelevantnej" J. Furdík ukázal, že
synchrónne, v povedomí používateľov jazyka živé vzťahy
slovotvornej motivovanosti sd nielen dôležitým systemizaôným činiteľom, ale hrajd aktívnu dlohu aj v procese
komunikácie. Kombinovanou kvantitatívno-kvalitatívnou
analýzou rozloženia motivovaných slov podľa frekvencie
(porovnaním výskytu motivovaných slov medzi prvými 500 slo
vami vo Frekvenčnom slovníku J. Mistríka a výskytom moti
vovaných slov medzi slovami na konci poradia) J. Purdík
zistil, že existuje zákonitosť medzi frekvenciou slova
a uvedomovaním si jeho motivovanosti. Pri najfrekvento
vanejších slovách, patriacich do jadra slovnej zásoby,
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nie je potrebné naznačovať ich význam aj formálnou štruk
túrou, pretože sá bežnou súčasťou individuálnej slovnej
zásoby prakticky všetkých hovoriacich. Ich význam sa
realizuje ako priamy poukaz na denotatívnu skutočnosť.
Naproti tomu pri slovách s nižšou frekvenciou vystupuje
do popredia sprostredkujúca úloha slovotvornej formy:
odkazom na motivujúce slovo sa naznačuje ich lexikálny
význam, uľahčuje sa ich porozumenie, a tým aj proces ko
munikácie .
Ak sa u nás dostačujúco a adekvátne vysvetlila áloha
motivácie všeobecne, neznamená to, že sa dosť urobilo aj
pri výskume motivačných vz.ťahov, typov motivácie, ap.
konkrétnou analýzou (materiálovou). Je to skôr naopak.
Saká nás tu ešte veľa práce. Ide pritom o problematiku,
o ktorú je v zahraničí, najmä v sovietskej a poľskej derivatológii od sedemdesiatych rokov zvýšený záujem.
Rozličné typy motivácií: bezprostredná a sprostred
kovaná, jediná a viacnásobnú, t.j. polymotivačnosť (rus.
"množestvennosť motivacij ), základnú motiváciu a sprie
w

vodnú motiváciu (porovnaj o týchto typoch Uluchanov, 1 9 7 7 )
možno dobre sledovať na slovotvorné motivovaných slovách
z oblasti abstraktnej lexiky a z nej najmä na derivátoch
utvorených v slovenčine formantom -stvo. Medzi nimi je
niekoľko vysoko frekventovaných slov, pri ktorých si ich
motivovanosť ani neuvedomujeme, napríklad hospodárstvo,
spoločenstvo, spojenectvo, víťazstvo, nebezpečenstvo. Veľ
ká väčšina abstraktných názvov s formantom -stvo však
patrí k menej frekventovaným slovám, k práve takým, pri
ktorých význame vystupuje do popredia sprostredkujúca
úloha slovotvornej formy, teda odkaz na motivujúce slovo.
Napríklad význam slova odevníctvo vykladáme a chápeme
v sávise so slovom odev - je to výroba odevov.
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Aby sme si o týchto abstraktách a ich používaní
v slovenčine utvorili plastický obraz, venujeme najprv po
zornosť ich začleneniu do systému abstraktnej lexiky, ako
ho skúmame v rámci výskumu dynamiky slovnej zásoby súčas
nej spisovnej slovenčiny - kolektívneho projektu, na kto
rom pracuje oddelenie súčasného spisovného jazyka Jazyko
vedného ústavu t. Štúra SAV* Tvorenie abstrakt a pohyb
v abstraktnej lexike je v dynamike slovnej zásoby súčas
nej spisovnej slovenčiny prejavom tendencie k intelektualizácii (ale aj internacionalizácii a terminologizácii),
abstraktá sú charakteristickým výrazivom knižného, odbor
ného a publicistického štýlu. Vyskytujú sa, pravda, aj
v umeleckom štýle, ale vcelku menej často a tu majú, naj
mä v poézii špecifické uplatnenie (napríklad ako okazionái
ne útvary)*
Abstraktá s formantom -stvo majú v systéme abstrakt
nej lexiky osobitné, v istom zmysle stredové postavenie.
Ke5 berieme tento systém staticky, jeho základné koordináty (a krajné póly) predstavujú typické predstavitele
slovotvorných kategórií spredmetnenia deja: deverbatívne
nomina actionis s formantmi -nie/-tie (spolu s dejovými
menami -ba, -ka, -čka, 0), druhý krajný pól predstavujú
abstraktné deadjektívne názvy vlastností s formantom
-osť )a menej, produktívnymi formantmi -ota
-ava)• Deri
váty s formantom -stvo sa od nich odlišujú a majú stredo
vé postavenie svojou prevažne substantívnou motivovanosťou
sémanticky zasa ambivalentnosťou. Je to spôsobené tým, že
ma j u, alebo sú (v kontexte) schopné nadobúdať aj význam
spredmetneného deja (činnosti s istými špecifikáciami
ako odbor činnosti, sklon k činnosti, a p . ) , aj význam
spredmetnenej vlastnosti, pričom dejový alebo vlastnostný
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význam závisí od toho, 5i základovým (motivujúcim) slo
vom je ôiniteľaké ^konateľské) meno a sprievodná motivá
cia slovesom, napríklad zlepšovateľstvo, alebo meno nosi
teľa vlastnosti a substantívno-adjektívna motivácia na
príklad dobráctvo. Na tento systém možno premietnuť aj
podsystém internacionálnych formantov na tvorenie ab
straktných názvoví nomina actionis sá reprezentované náz
vami s formantom -ácia, názvy vlastností zastupujú hlavne
názvy s formantom -ita. Internacionálnym náprotivkom for
mantu -stvo je predovšetkým formant -izmus, ktorý má tak
isto ambivalentnú povahu, je schopný tvoriť názvy s výz
namom spredmetnenej činnosti aj spredmetnenej vlastnosti
a vyjadrujú sa ním často významovo špecifikovanéjšie
názvy, najmä názvy hnutí a smerov.
Abstraktá s formantom -stvo sá vhodným materiálom
na analýzu motivačných vzťahov a ich úlohu vo význame
slova aj z dôvodu ich formálneho tvorenia. Väčšinou sa
tvoria na vyšších stupňoch odvodzovania. Pri takýchto
druho- až treťostupnových odvodeninách sa často udržiava
motivačný vzťah nielen k bezprostrednému základu odvodzo
vania, ale aj k základovým slovám predchádzajúcich deri
vačných krokov. Rozličné typy motivácií budeme postupne
ilustrovať na sémantických podskupinách týchto abstrakt
ných názvov: činnosti (špecifikovanej i nešpecifikova
nej), vlastnosti, na názvoch, kde sa neutralizuje opozí
cia činnosť/vlastnosť a na názvoch stavu. Pre úplnosť
poukážeme aj na sekundárne konkretizované významy týchto
názvov, aj ke3 ony nie sú predmetom nášho skúmania.
Analýzou skúmaných názvov so slovotvorným formantom
-stvo možno zistiť tieto motivačné vzťahy relevantné pre
sémantiku slova a jeho štylistickú hodnotu:
Formant -stvo je v slovenčine najproduktívnejší
pri tvorení názvov zamestnania, povolania a názvov po-
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mendvajdcich odbory ľudskej činnosti. Najcharakteristickej
ší typ motivujdcich slov tvoria názvy osôb, predovšetkým
konateľské mená zakončené slovotvornou príponou -ár, -iar,
-nik, menej časté sd činiteľéké mená s príponami -č, -teľ.
Názvy zamestnaní sa tvoria od príslušných názvov osôb vy
konáva jdcich príslušné zamestnanie zväčša na druhom stupni
odvodzovania, napríklad zlievať - zlievač - zlievačstvo
(zamestnanie zlievača). Ôastá je podvojná motivácia substantívom aj adjektívom, napríklad ošetrovateľstvo (po
volanie ošetrovateľa, ošetrovateľské povolanie). Tu ide
o dve motivácie pri jednom slovotvornom aj lexikálnom výz
name. Iný prípad predstavujd deriváty typu betonárstvo, kde
slovotvorná štruktdra dáva možnosť dvojznačnosti, pričom
dve motivácie podmienujd dva rozdielne slovotvorné aj
lexikálne významy, ktorým vo formálnej rovine zodpovedá
dvojaké slovotvorné členenie slova: betonárstvo (zamestna
nie betonára), beton-árstvo (výroba betónu). Sd to teda
názvy, v ktorých sa.udržuje motivačný vzťah nielen k náz
vu osoby, ktorý je v slovotvornom základe, ale aj k pri
márnemu substantívu ako základu predchádzajdcej derivácie.
Podobná dvojmotivačnosť je aj v názvoch návrhárstve = za
mestnanie návrhára, podávanie návrhoví farbiarstvo = za
mestnanie farbiara, výroba farieb. Motivácia slovom betonár je bezprostredná (je to motivačný vzťach dvoch slov,
z ktorých jedno sa odlišuje od druhého iba jedným forman
tom (Uluchanov, 1977). Pri sprostredkovanej motivácii sa
jedno slovo odlišuje od druhého viacerými formantmi. Tak
je to v slove beton-árstvo (výroba betónu).
Zdá sa, že pri všetkých abstraktách ako názvoch za
mestnania a názvoch odborov činnosti nemožno postupovať
vždy rovnako a určovať smer odvodenosti (a motivácie) cel
kom mechanicky podľa jedného kľdča, napríklad tak, že za
primárny sa bude pokladať názov osoby a za odvodený názov
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odboru činnosti. Dobre si to uvedomili aj autori pripravo
vaného Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorí tu roz
lišujú dva prípady. Ak ide o pomenovanie osôb vykonávajácich tradičné ľudské činnosti (tradičné remeslá), za vý
chodiskové pokladajú názvy osôb, a od nich odvodzujá substantíva na -stvo/-ctvo s významom odboru, teda: zlatník
zlatníctvo, stolár - stolárstvo; sekundárnym konkre
tizovaným významom týchto slov sú významy: predajňa, diel
ňa alebo opravovňa. Druhý prípad predstavuje významovo
blízka skupina názvov nových odborov, odvetví národného
hospodárstva, ktoré zahŕňajá dalšie špecifikované činnosti,
kde sa za primárny pokladá názov odboru, pomenovanie pra
covníka, ktorý v danej oblasti pracuje, je zvyčajne dru
hotné. Napríklad poľnohospodárstvo = odvetvie národného
hospodárstva zahrnujúce obrábanie pôdy, pestovanie rast
lín a chov domácich zvierat; poľnohospodár = pracovník
v poľnohospodárstve (Pisárčiková, 1984). Na možné sporné
prípady určovania smqru motivácie medzi názvami činnosti
a názvami osôb vykonávajúcich príslušnú činnosť poukazujú
aj iní bádatelia (Uluchanov, 1977; Lopatin, 1979; Grzegorczykowa - Puzynina, 1979). Najmä naposledy citované
poľské autorky zdôrazňujú, že existuje neostrá hranica
medzi názvami zamestnania vykonávanými osobami, označený
mi v slovotvornom základe, k širšie chápanými odbormi čin
nosti, odvetviami národného hospodárstva, kultúry, naprí
klad poľ. górnictwo (baníctvo), szkolnictwo (školstvo),
kde už ťažko možno hovoriť o motivácii názvom osoby. Pre
deriváty tohto typu je podľa autoriek charakteristické
zlúčenie významu činnosti s významom ľudí vykonávajúcich
činnosť i predmetov rozličným spôsobom spätých s touto
činnosťou.
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Možno teda uzavrieť, že existuje celý rad názvov od
borov činnosti, v lexikálnom (a súčasne slovotvornom) výz
name, V ktorých sa neuplatňuje motivácia názvom osoby, aj
kecl prípadne takýto názov existuje, lež východiskovým slo
vom príslušného slovotvorného radu. Kedže v slovotvornom
systéme pôsobí tendencia, aby významová i formálna štruk
túra boli v súlade, má to taký dôsledok, že nastáva dru
hotný rozklad slova - perintagrácia, t. j • vytvárajú sa
zložené sufixy -árstvo, - ovstvo, -níctvo, Sufix -stvo
sa rozširuje o segmenty, -ár, -ov, -nik, ktoré sa desémantizujú, nemajú v derivácii aktuálnu významovú platnosť.
Napríklad nábytk-árstvo (výroba nábytku, nábytkársky prie
mysel) ,

lúk-árstvo, pasienk-árstvo ( = odbor zameraný na

pestovanie a hospodárske využívanie pasienkov), obuv-níctvo, odev-níctvo (= priemyselná výroba obuvi, odevov)
ap.
ialší, z hľadiska skúmania motivačných vzťahov zaují
mavý prípad predstavujú názvy odborov činnosti typu pora
denstvo, skúšobníctvo, vodárenstvo, tepláreňstvo, ktoré
sú štruktúrne motivované adjektívami odvodenými od názvov
miesta ako podnikov, inštitúcií (poradňa, skúšobňa, tep
lárne , vodárne), v ich lexikálnom význame sa odráža moti
vácia východiskovým, alebo aspoň nekoncovým členom deri
vačného reťazca: poradenstvo (= poskytovanie odborných rád,
poradenská činnosť), skúšobníctvo (= povinné hodnotenie
výrobkov štátnymi skúšobňami), vodárenstvo (= hospodárske
odvetvie zamerané na zásobovanie obyvateľstva vodou),
teplárenstvo ( = odvetvie tepelnej techniky zaoberajúce sa
výrobou tepla)• Existencia týchto dlhších názvov uznaných
jazykovou normou spôsobuje, že v slovenčine existuje v úze
kolísanie pri tvorení niektorých názvov odborov činnosti,
kde norma pripúšťa iba kratšiu podobu: gumárstvo - gumá-
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renstvo, konzervárstvo - konzervárenatvo, mliekáratvo mliekárenstvo, atrojáratvo - atrojárenatvo. Nazdávame sa,
že exiatencia a udržiavanie aa dlhších podôb ai možno
vysvetliť práve na -základe živo pociťovaných vzťahov
v alovotvorných hniezdach. Názvy podnikov a inštitúcií,
teda názvy mieata v širšom význame zahrnujúcom i pracov
níkov a pracovná predmety môžu byť aúčaaťou slovotvorných
reťazcov, a teda sprostredkovane motivujúcimi názvami
v takej sfére odvodzovania, v ktorej doménou je odvodzo
vanie na základe činiteľakýeh a konateľakých názvov osôb.
V súvislosti s názvami zamestnania, respektíve od
boru činnosti treba sa zmieniť o tendencii k ústupu slovo
tvorné vyjadrovaného významu hromadnosti, ktorý pri nie
ktorých takýchto názvoch vystupuje ako osobitný (druhý)
význam. Dva slovotvorné a aúčaane aj lexikálne významy
aa vtedy odrážajú v dvojakej slovotvornej štruktúre
a v dvojakej motivácii. Pri slove učiteľstvo v hromadnom
význame (= súhrn učiteľov učiteliek ako celok) ide o mo
tiváciu substantívom učiteľ ako jedinú možnú motiváciu.
Pri slove učiteľstvo vo význame odboru činnosti, povola
nia existuje popri substantívnej motivácii i sprievodná
motivácia adjektívom (povolanie učiteľa, učiteľské povo
lanie). Pokles produktívnosti slovotvorných prostriedkov
na vyjadrenie hromadnosti (kolektívnosti) sa v sáčasnej
slovenčine kompenzuje jednak prostým plurálom, flexiou,
teda namiesto výrazov učiteľstvo, baníctvo sa používajá
tvary učitelia, baníci - jednak viacslovnými spojeniami
slov, napríklad pedagogický zbor, spotrebiteľská verej
nosť (namiesto spotrebiteľstvo). Vyjadrovaniu hromadnos
ti v súčasnej slovenčine sme venovali osobitnú pozornosť
(Buzássyová, 1981). Hromadnosť ako kategoriálny slovo
tvorný význam sa v súčasnosti nepokladá za produktívny
r
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ani v češtine (Tvorení slov v češtine. 2., 1967), ani
v súčasnej polštine (porovnaj Buttler - Kurkowska - Satkiewicz, 1982, s. 271).
Vyjadrovanie aktuálnej činnosti. Abstraktá s forman
tom -stvo a rozšírenými variantmi pomenuvajdce odbor ľud
skej činnosti vyjadrujú na rozdiel od slovesných podstat
ných mien zásadne dej (činnosť) neaktualizovane, nezávis
le od priebehu deja v čase. Tento ich význam je paradig
matický, nezávislý od fungovania na syntagmatickej osi,
v kontexte. Preto názvy odborov činnosti spravidla nie
sá v texte synonymicky zameniteľné so slovesnými podstat
nými menami. Existujú však prípady, kde toto všeobecné
pravidlo neplatí. Niektoré deriváty s formantom -stvo
sá polyfunkčné, popri význame odbor činnosti sá schopné
v závislosti od kontextu vyjadriť aj význam aktuálnej
činnosti čiastočne synonymicky s významom nomen actionis.
Dvojaký slovotvorný význam - odbor činnosti i činnosti
samej majá napríklad deriváty dekoratérstvo, ilustrátorstvo, spravodajstvo. Aktuálny dejový význam dokumentujá
kontextové použitia: zaoberá sa dekoratérstvom, ilustrátorstvom, venuje sa dekoratérstvu, ilustrátorstvu (= de
korovaniu, ilustrovaniu); spravodajstvo z domova i zo
zahraničia (= podávanie správ). Pri polyfunkčnosti slov
o konkrétnom význame rozhoduje substitučný test. Synonymická zámena nie je možná v kontexte, kde nomen actionis
vystupuje spolu s predmetovým genitívom, lebo nomen
actionis označuje dej s intenciou k objektu, ale názvy
odborov činnosti vyjadrujá dej bez tohto zamerania. Na
príklad zaoberá sa ilustrovaním kníh (= ilustrátorstvom
kníh). Schopnosť vyjadrovať aktuálnu činnosť vyplýva pri
viacerých derivátoch s formantom -stvo z toho, že sá dvojmotivačné: popri motivácii činiteľským menom ich lexikálny
význam ovplyvňuje aj sprostredkovaná motivácia slovesom,
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ktoré je v základe tohto substantívneho činiteľského me
na, napríklad sliedičstvo, ohováracstvo, ap. Sliedičstvom
(= sliedením) a prísnosťou terorizoval celé gymnázium
a mestečko (A. Bagin).
Význam aktuálnej činnosti (čiastočne synonymný s ver
bálnym substantívom) vyjadrujá aj abstraktá odvodené od
internacionálnych základov, napríklad agitátorstvo, špe
kulantstvo, moralizátorstvo. Ako jediný názov činnosti
vystupuje abstraktum s formantom -stvo vtedy, ked ne
jestvuje nijaké desubstantívne sloveso, ku ktorému by
sa mohlo utvoriť nomen actionis. Napríklad: V NSR nemajá
záujem na dôslednom boji s leteckým pirátstvom. (Pravda)
Nejestvuje totiž nijaké sloveso typu +pirátovať, +pirátničiť.
V súčasnej poľštine sa k derivátom s formantom
-stvo, ked vystupujá v aktuálnom činnostnom význame synonymickom s významom slovesných podstatných mien, zaujíma
z hľadiska jazykovej kultáry vcelku kritický postoj,
podľa H. Satkiewiczowej formácie na -stvo patria v poľ
štine k módnemu slovotvornému typu. Najmä ak vyjadrujá vý
znam jednorazovej aktuálnej činnosti vraj zbytočne dublujá
pravidelné nomina actionis, napríklad odtwórstwo (výtvor)
sa používa namiesto odtworženie, odtwarzanie (Buttler Kurkowska - Satkiewicz, 1982, s. 266n). V slovenčine použí
vanie týchto názvov vo význame aktuálnej činnosti nie je
nijako výrazne frekventované. Pre jemný rozdiel v spôso
be, akým je v nich štylizovaný dej oproti slovesným pod
statným menám ich skôr hodnotíme ako variačné prostriedky.
Porovnaj výraz mysliteľstvo a prípadná zámenu slovom mys
lenie v matuškovskom kontexte: "Slovom to, čo možno na
zvať "mysliteľstvom" v literatúre, tomu sa skôr darilo
v poézii ako v próze". Jemný sémantický rozdiel je spôso-
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sobený tým, že v slove myslitelstvo sa dej vyjadruje pro
stredníctvom naznačenia motivačného vzťahu k osobám, pre
ktorá je príslušný dej charakteristický.
Zaujímavým javom z hľadiska slovotvornej sémantiky
aj z hľadiska skúmania motivačných vzťahov je stupňovi
tosť a eyklickosť derivačného procesu, akási "slovotvor
ná reduplikácia" v sémantickom (obsahovom) pláne. Dochá
dza k nej v prípadoch, keä výsledky druhostupňovej (pri
motivácii adjektívom treťostupnovej) derivácie sémanticky
opakujú, znásobujú, pravda^ na inej úrovni, ten istý kategoriálny význam deja, ktorý je v slovotvornom základe
osobného mena ako predchádzajúceho derivačného kroku.
Ide o prípady ako hazard -, hazardér - hazardárstv o, póza pozér - pozérstvo, rutina - rutinér - rutinérstvo, kde sú
si sémanticky blízke a synonymicky zameniteľná východis
kové koreňové slovo a druhostupňový derivát, teda dvojice
hazard - hazardérstvo, rutina - rutinérstvo ata. Svedčia
o tom aj lexikografické opi^y týchto slov, ktorá naprí
klad v Slovníku slovenského jazyka obsahujú rovnaké vý
klady. Tieto deriváty svedčia o tom, že utvorenie deri
vátu na vyššom stupni odvodzovania, teda vyšší počet de
rivačných krokov, ktorý sa odráža vo väčšej formálnej
zložitosti výrazu, nemusí vždy značiť podstatnú významovú
zmenu, podstatne väčšiu sémantickú zložitosť. Deriváty
hazardérstvo, rutinérstvo, pozérstvo majú aktuálny dejový
(činnostný) význam. Ich sémantickú blízkosť s východisko
vými koreňovými slovami možno potvrdiť substitúciou, synonymickou zameniteľnosťou v širšom kontexte: "... všetky
tieto pokusy o hľadanie dobrodružných ciest riadenia osu
dov sveta znamenajú hazardérstvo (hazard, hazardovanie),
ktoré je neospravedlniteľné. (Tlač) - No rutinérstvo
(rutina) v herectve, alebo jasnejšie povedané, kecí je
herec v každej úlohe rovnaký, obmedzuje tvorivé možnosti.
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(Tlač) I pri možnosti aynonymickej zámeny a primárnym
slovom však nemožno hovoriť o úplnej sémantickej a funk
čne j totožnosti výrazov rutina, rutinératvo atd., druho
stupňový derivát podáva bohatšiu sémantickú informáciu.
Platí tu to, čo v inej súvisloati zdôrazňuje V.V. Lopatin
( I 9 7 9 t s. 60), že bez ohľadu na synonymickosť je v nich
rozdielna vnútorná organizácia ich sémantiky ovplyvnená
morfémovou štruktúrou slovotvorného základu. Napríklad
slovotvorná štruktúra slova hazardérstvo implikuje sta
tický význam (bytie hazardérom), teda poukazuje na isté
konanie, správanie cez osobu ako konateľa. 0 kvázi alovotvornej reduplikácii hovorí aj M. Brodowaka-Honowska
(1967, a. 61), ale v iných prípadoch, napríklad v poľ
skom deriváte poradnictwo, ktorý by sa v širšom kontexte
mohol zameniť ao slovom porada (rada),, ale podáva zloži
tejšiu informáciu - označuje všetky Činnosti späté
a poskytovaním rád chorým deťom. Niekedy derivát utvore
ný na vyššom stupni odvodzovania predstavuje inú aémantickú aj štylistickú kvalitu ako východiakové alovo. Na
príklad význam derivátu obranáratvo aa oproti významu
dejového mena obrana špecifikoval, lexikalizoval. Používa
sa jednak ako politický termín (= politika oportuniatických strán II. internacionály, ktoré pod heslom obrany
vlasti bránili záujmy buržoázie) aj neterminologicky ako
alovo z bežnej slovnej záaoby, ale a pejoratívnym prízna
kom. Pejoratívnoať je charakteristická pre značnú čaať
derivátov s formantom -atvo. Možno to dokumentovať aj na
nasledujúcich prípadoch, ktoré vznikajú medziatupňovým
odvodzovaním*
Z hľadiska skúmania motivačných vzťahov aú zaujímavé
i prípady tzv. medzÍ8tupnového odvodzovania, ktoré ukazujú,
že stupňovitosť v alovotvornom ayatéme nie je vždy celkom
dôsledná a pravidelná* V alovotvornom reťazci aa môže vy-
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tvoriť priamy sémantický a potom aj derivačný vzťah medzi
dvoma nesusednými člehmi derivačného radu, pričom jeden
alebo niekoľko členov radu sa vypúšťa. Vynechaný člen
nie je v jazyku doložený, alebo sa utvorí až dodatoč
ne. Porovnaj:
prospech - prospechár - prospechársky - prospechárstvo
zárobok - +zárobkár - +zárobkársky - zárobkárstvo
rodina - rodinkár - rodinkársky - rodinkárstvo
známy - +známostkár - +známostkársky - známostkárstvo
Medzistupnové odvodzovanie je obdobné javu, ktorý sa nazý
va aj analogické tvorenie slov (Purdík, 1970). Nazdávame
sa, že o medzistupnovom tvorení slov možno hovoriť skôr
z perspektívy "derivačnej histórie slova", teda stupňovi
tosti derivačného procesu, kým o analogickom tvorení skôr
z pohľadu od slovotvorných typov a z hľadiska binárneho
vzťahu odvodzujúce - odvodené slovo. To, že pri medzi
stupnovom odvodzovaní ide o sémantický vzťah medzi dvoma
nesusednými členmi derivačného radu, sa prejavuje tak, že
lexikálny a slovotvorný význam výsledných abstrakt vyjad
ríme najvhodnejšie pomocou východiskových substantív, na
príklad Prospechárstvo = uprednostňovanie vlastného pros
pechu, zárobkárstvo = naháňanie zárobkov, honba za zá
robkami. Blízkosť k dejovým menám, k funkcii nomen actions
sa prejavuje v tom* že pri opise významu týchto abstrakt
používame okrem motivujúceho substantíva nejaké sloveso,
resp. dejové meno ako jeho derivát.
Skúmané medzistupnovo i pravidelne tvorené abstrak
tá s formantom -stvo prospechárstvo, zárobkárstvo, kritikárstvo, dôležitkárstvo (= robenie sa dôležitým), pohodlníctvo (= vyhľadávanie pohodlia, hovenie si v pohodlnosti)
vyjadrujú príznak abstrahovaný od nositeľa príznaku (čo
je signifikatívny, význam abstraktných názvov) ako de-
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jovejší, dynamickejší (a sáčasne štyliaticky príznakový,
pejoratívny), a to v protiklade k názvom vlastnosti s for
mantom -osť, ktoré vyjadrujá príznak ako statický (a šty
listicky neutrálny). Vidno to dobre na porovnaní reťazcov:
kritický - kritickosť; kritika - +kritikár - +kritikársky
- kritikárstvo; dôležitý - dôležitosť, dôležitý - +dôležitkár - dôležitkársky - dôležitkárstvoj pohodlný - poho
dlnosť; pohodlný - +pohodlník - pohodlnícky - pohodlníctvo.
Protiklad štylistickej neutrálnosti abstrakt na -osť oproti
štylistickej príznakovosti (pejoratívnosti)

abstrakt na

-stvo sa prejavuje aj vtedy, ked obidva deriváty majá
význam vlastnosti, porovnaj napríklad reťazce: pedantný
- pedantnosť; pedantný - pedant °- pedantstvo. Je tu rele
vantný rozdiel, či sa spredmetnená vlastnosť vyjadrí pria
mo odkazom na základné, z hladiska primárnych a sekundár
nych funkcií primárne pomenovanie na vyjadrenie vlastnosti,
t.j. adjektívum, alebo sprostredkovane cez odkaz na substantívum ako nositeľa vlastnosti.
Názvy vlastností. Veľmi produktívnym slovotvorným
i lexikálnym významom derivátov utvorených formantom -stvo
je aj význam vlastnosti. Je pre tieto deriváty taký charak
teristický, že niekedy sa pokladá za ich základný význam,
a ostatná významy, napríklad aj význam odbor činnosti sa
pokladajú za špecifikácie tohto základného významu (Ondrus
- Horecký - Purdík, 1980, s. 113)• Najzreteľnejší význam vlastnosti vidíme v derivátoch typu čudárstvo, dobráctvo,
podliactvo, ktoré majá v slovotvornom základe substantíva
čudák, dobrák, podliak, t.j. názvy nositeľov vlastnosti
motivované adjektívami. Pre derivačné reťazce typu dobrý
- dobrák - (dobrácky) - dobšáctvo je príznačná sémantická
blízkosť primárneho a druhostupňového adjektíva, ktorá
spôsobuje, že sémanticky nie je rozhodujúce, či názov ab-
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straktnej vlastnosti pokladáme za motivovaný a odvodený
priamo od substantíva dobrák, a teda za druhostupňová
odvodeninu, alebo ho pokladáme za motivovaný a odvodený
od adjektíva dobrácky, a teda za treťostupnovu odvodení- ,
nu. Možné sá obidve interpretácie a predpokladanie dvoja
kej substantívno-adjektívnej motivácie, ale pri jedinom
vlastnostnom slovotvornom a lexikálnom význame derivátu.
Dvojaká substantívno-adjektívnu motiváciu majá aj
názvy hodností a funkcií a názvy rozličných hnutí, ktoré
sa na základe adjektívnej motivácie zvyčajne preberajá
pri názvoch vlastností. Sá to deriváty typu poslanectvo,
dekanstvo, šéfovstvo, ap
(= funkcia poslanca, posla
necká funkcia, funkcia dekana, dekanská funkcia atd•),
názvy hnutí a smerov typu hegeliánstvo, štárovstvo,
z novších zlobinovstvo (= hnutie prívržencov Hegela,
hnutie štárovcov, štárovské hnutie, zlobinovské hnutie,
zlobinovská metóda práce). Názvy hnutí a smerov patria
k názvom, pri ktorých bývajá v jazykovednej literatúre
spory o smer motivácie. (Lopatin, 1979, Grzegorczykowa,
1979)• Z čisto jazykových hľadísk nie je vždy možné jed
noznačne určiť smer odvodenosti: názov hnutia môžeme po
riadať za odvodený od názvu reprezentanta hnutia na zá1:1a d e väčšej formálnej zložitosti výrazu hegelián - he
geliánstvo, ale sémanticky nie je vyláčený ani opačný
smer motivácie, lebo význam hnutia je sémanticky ele
mentárne jší ako význam stápenca hnutia. Názvom hnutí
s formantom -stvo konkurujá názvy s internacionálnym for
mantom -izmus, napríklad hegeliánstvo - hegelianizmus.
Názvy, v ktorých sa neutralizuje opozícia činnosť/
vlastnosť.
Okrem názvov "čistých" činností a "čistých" vlast
ností existuje pomerne značný počet derivátov s forman
tom -stvo, v ktorých význame sa neutralizuje sémantická
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opozícia vlastnosť/činnosť, majá význam, ktorý možno opí
sať ako "vlastnosť založená na nejakej činnosti" (Horecký,
1958, 1971) alebo "činnosť chápaná ako charakteristická
vlastnosť"• Takéto formulácie sá protirečivé iba zdanlivo,
odrážajá totiž reálnu jazyková skutočnosť, to, že hranica
medzi vlastnosťami a činnosťami je neostrá. Na tento prob
lém azda najexplicitnejšie upozornila J. Samborová (1974)•
a to ako problém aktuálny v sémantike, syntaxi i v slovotvorbe. Formuluje ho ako problém, ako jasnejšie rozhraničiť triedy nomina essendi a nomina actionis, teda triedy,
ktoré sa na základe sémanticky nepochybne najodľahlejších
jednotiek - vlastnostných adjektív a činnostných slovies
s významom dynamických procesov - môžu rozhraničiť tak,
že nomina essendi (= bytie akým, kým) majá význam vlast
ností (akostí) ako stálych príznakov, nomina actionis majá
význam činností ako nestálych príznakov. Autorka ukazuje
aj na prechodný ráz niektorých derivátov. My takisto po
kladáme za potrebné predpokladať aj prechodná triedu
(oblasť) derivátov medzi činnosťami a vlastnosťami, pri
čom to nepokladáme za nedostatok analýzy, lež za prejav
dialektického pohľadu na daná problematiku, ktorý odráža
dialektiku samej jazykovej skutočnosti. Dialektika sa tu
prejavuje týra, že nepozná nijaké bezpodmienečne platné
"buä" - "alebo", ale pozná na správnom mieste aj "ako to" tak "ono" (porovnaj i Daneš - Hlavsa, 1981, s. 7 0 ) . Za
prechodná oblasť derivátov, ktoré sá zároveň činnosťami
aj vlastnosťami pokladáme názvy, ktoré majá za základové
slovo substantívum ako nositeľa dejovej vlastnosti. Zara
dujeme sem tieto prípady:
a/ Deriváty ako hľadačstvo, ohováračstvo, mysliteľstvo
ap.; tieto deriváty sá sprostredkovane motivované aj výcho
diskovými slovesami, v texte môžu vystupovať ako názvy
vlastností aj činností; b/ Deriváty typu pijanstvo, krik-
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ľdnstvo, ktoré majá význam "sklon" (veľa) piť, kričaťf
základná motivácia je slovesná, sprievodná motivácia je
substantívna - substantívami pijan, kriklun); c/ Deverbatívne dvojvýznamové deriváty typu klamatvo, ktoré v jednom
význame značia charakteristickú vlastnosť, napríklad vo
vete Mal prirodzený sklon ku klamstvu, v druhom význame
vyjadrujd akt deja, čin, napríklad vo vete Nikdy ti neza
budnem tvoje včerajšie klamstvo (porovnaj Puzynina, 1969)I
d/ Štylisticky príznakové deriváty typu kritikárstvo,
ktoré stoja svojou pomenovacou (onomaziologickou) štruk
túrou bližšie k nominám actionis, sd dynamicky chápanými
vlastnosťami (činnosťami), a to oproti neutrálnym názvom
deadjektívnych názvov vlastností, napríklad kritickosť.
Názvy stavov. Na základe sémantiky základového (mo
tivujúceho) slova zaraäujeme medzi názvy stavov desubstantívne deriváty s formantom -stvo,

ktoré majd v slovotvor

nom základe substantívum s významom príbuzenského vzťahu,
sociálneho vzťahu, postavenia, napríklad manželstvo, vdovstvo, otroctvo, priateľstvo, spojenectvo ap. Niektoré
z týchto derivátov su dvojmotivačná, a pritom slovotvor
né aj lexikálne dvojznačné, vyjadrujd vlastnosť aj stav.
Napríklad derivát otcovstvo vo význame "stav toho, kto
je otcom" je derivát s rozštiepením štruktdrnej (formál
nej) a sémantickej motivácie - štruktúrna motivácia vzťa
hovým adjektívom otcovský, sémantická motivácia substantívom otec. Stavový význam dokumentujd spojenia: zisťovanie
otcovstva, neželané otcovstvo. Naproti tomu ten istý de
rivát otcovstvo motivovaný vlastnostným adjektívom ot
covský (= majdci také vlastnosti ako otec, starostlivý,
láskavý) má vlastnostný význam. Dokumentuje ho napríklad
spojenie výchova k otcovstvu a rodičovstvu, t.j. výchova
k takým vlastnostiam, aké má dobrý otec.
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Existujú i prípady neutralizovania opozície medzi
vlastnosťou a stavom, ktorej syntagmatickým, kontextovým
ukazovateľom je možnosť synonymickej zámeny derivátov s for
mantom -stvo/-osť, napríklad záfalstvo - zúfalosť. Ako
motivujúce slová tu vystupuje . sloveso aj adjektivizované príčastie: záfalstvo = to, že si niekto záfal, je zúfalý. Existujú aj dynamizované psychofyzické stavy, medzi
ktoré zaradujeme deriváty ako porazenectvo, povýšenectvo
(= vžívanie sa do postavenia porazeného človeka, povyšo
vanie sa nad iných; ako motivujúce slová existujú v slo
venčine substantíva porazenec = kto bol porazený, kto sa
vžíva do postavenia porazeného; povýšenec = kto sa povy
šuje nad iných i príslušné adjektíva povýšenecky, porazenecký).
V rozsiahlejšej štúdii venovanej abstraktám s for
mantom -stvo sme ukázali, že všetky tu spomínané významy
abstraktných názvov s týmto formantom možno vyjadriť
kombináciami sémantických dištinktívnych príznakov:
stály - nestály, aktuálny - neaktuálny, štylisticky prí
znakový - nepríznakový, ktoré sa uplatňujú v rámci vše
obecnejších významov - činnosť, vlastnosť, stav. (Bosak
- Buzássyová, 1985, s. 114 - 117).
Na tomto mieste sa na záver vrátime k systému ab
straktnej lexiky, ktorý sme všeobecne charakterizovali
v úvode nášho

textUjf

a na ilustračne vybraných•>príkla

doch ukážeme, že deriváty s formantom -stvo fungujú v tom
to systéme ako hybný element v troch jazykoyých funkciách:
1. ako konkurenčná, variantné (synonymické) prostriedky,
2. ako prostriedky funkčnej a sémantickej diferenciácie,
3. ako prostriedky štylistickej diferenciácie.

- , loa

I. konkurečné, variantné prostriedky: hegelianizmus - he
geliánstvo; zádrapčivosť - z'ádrapkárstvo; šialenosť - šia
lenstvo;
II. funkčná a sémantická diferenciácia: 1. činnosť v prie
behu - odbor činnosti: stavanie - stavebníctvo, zlepšova
nie - zlepšovateľstvo; 2. neinštitucionalizovaná činnosť
- inštitucionalizovaná činnosť: oponovanie - oponentúra,
oponentstvo (napríklad Prieči sa mi tvoje ustavičné opo
novanie • Prijal oponentstv o tej práce); 3• činnosť v prie
behu - sklon k činnosti: pitie - pijanstvo, kapitulácia,
kapitulovanie - kapitulantstvo; 4. činnosť v priamom zmys
le - činnosť v prenesenom zmysle: budenie - buditelstvo;
5. priebeh deja - akt deja (čin): klamanie - klamstvo;
6. statický dej - stav: vlastnenie - vlastníctvo;
III. funkčná a štylistická diferenciácia: 1. vlastnosť priebeh činnosti - pejoratívne chápaná vlastnosť/činnosť:
kritickosť - kritizovanie - kritikárstvo; 2. priebeh čin
nosti - pejor. činnosť/vlastnosť: zarábanie - zárobkárstvo
3. vlastnosť - pejor. vlastnosť/činnosť: pohodlnosť - pohodlníctvo, odbornosť - odborníctvo; 4» vlastnosť (neutr.)
- vlastnosť (pejor.): pedantnosť - pedantstvo; 5* vlast
nosť - konkrétny čin (akt deja): gaunerstvo, hrdinstvo;
6. odbor činnosti - činnosť v priebehu - pejoratívne chá
paná vlastnosť/činnosť: réžia, režisérstvo - režírovanie režisérizmus; 7* neutrálny výraz - zastaraný výraz: bla
ženosť - blaženstvo; 8. odbor činnosti (neutr.) - odbor
činnosti (hovor, expr.): stavebníctvo - stavar/č/ina.
Abstraktné významy činnosti, vlastnosti, stavu s ich
špecifikáciami pokladáme spolu s M. Dokulilom (1962) pri
derivátoch s formantom -stvo za základné, primárne. Názvy
s formantom -sťvo-však môžu sekundárne nadobúdať konkrétne
(konkretizované) predmetné výzhamy, ktorých môže byť tak
isto niekoľko druhov:
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1. K názvom zamestnania existuje ako druhý význam význam
miesta konkretizovaný ako dielňa, predajňa, oprävovňa:
zlatníctvo, nábytkárstvo, lahôdkárstvo. 2. Pri všeobec
nejších názvoch odboru činnosti je konkrétny význam mies
ta konkretizovaný ako podnik, inštitácia: vydavateľstvo.
3. Pri názvoch hodností a funkcií druhý význam miesta je
konkretizovaný ako a/ inštitácia, príp. budova, kde pô
sobí osoba s príslušnou funkciou: veľvyslanectvo, dekanstvo, ministerstvqj b/ ako ázemie, ktoré je v pôsobnosti
osoby s príslušnou hodnosťou, funkciou: kráľovstvo, ci
sárstvo, grófstvo, biskupstvo; 4* názov stavu susedstvo
má druhý konkrétny význam "susedné miesto". 5« Konkrétny
význam je i význam hromadnosti: učiteľstvo, baníctvo.
Derivát predsedníctvo s abstraktným významom funkcie má
špecifický konkretizovaný význam: "predseda spolu s člen
mi užšieho výboru". 6. Názov posolstvo má tri slovotvorné
významy: abstraktný význam: funkcia posla, bytie poslom,
hromadný význam (= poslovia), dnes veľmi frekventovaný
konkretizovaný význam: to, čo je poslané, čiže správa,
odkaz doručený nejakým poslom alebo nejakým dielom, na
príklad posolstvo nejakého umeleckého diela.
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Vzťažné vety v slovenčine
Miloslav Darovec

1. V našej syntaktickej literatúre sa pojem vzťažná
(relatívna) veta chápe v dvojakom zmysles v širšom a už
šom. V širšom zmysle sa vzťažnou vetou rozumie každá
vedľajšia veta. ktorá sa uvádza zámenom formálne zhodným
so zámenom opytovacím (kto. čo, aký, ktorý, kde, ako...).
Podľa toho sa za vzťažné pokladajú tak vedľajšie

vety

v súvetiach typu Kto poôtuje, ten gazduje *, ako aj ved
w

9

ľajšie vety v súvetiach typu "Povedal mi, kto tam bol".
Pri užšom chápaní obsahu tohto pojmu sa za vzťažnú pokla
dá vedľajšia veta iba vtedy, ak zámeno vo funkcii spája
cieho výrazu sa vzťahuje (reálne alebo potenciálne) na
niektorý člen nadradenej vety (vrátane sémanticky mu od
povedajúce t-ové zámeno) alebo na celý obsah nadradenej
vety. Poznámka "potenciálne

11

platí vedľajším vetám v sú

vetiach typu "Ôo ťa nepáli, nehaa", v ktorých v nadrade
nej vete niet výrazu, na ktorý by sa zámeno vedľajšej
vety vzťahovalo; nadradenú vetu však možno doplniť prís
lušným t-ovým zámenom (Čo ťa nepáli, to nehas.) Podľa
príslušného chápania obsahu pojmu vzťažná veta sa potom
chápe aj obsah pojmu vzťažné zámeno (relatívum), resp.
súvzťažné (t-ové) zámeno (korelatívum). Y našom výklade
vychádzame z užšieho chápania pojmu vzťažná veta.
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2. Vzťažné vety v užšom zmysle (rovnako ako vedľaj
šie vety vôbec) sa klasifikujú v prvom rade podľa toho,
či sd, alebo nie sd B nadradenou -vetou v determinatívnom
vzťahu. V prvom prípade má vzťažná veta funkciu vetného
člena nadradenej vety; iba pomendva veci, resp. znaky vecí
a dejov, a tak je ekvivalentom substantíva, adjektíva alebo
adverbia, čiže nemá výpoveäovd hodnotu. Takéto vety sa
zvyčajne nazývajú pravé (vlastné) vzťažné vety. V druhom
prípade má vzťažná veta hodnotu osobitnej výpovede. Také
to vety voláme nepravé (nevlastné) vzťažné vety.
3. Pravé vzťažné Vety možno deliť z viacerých hľa
dísk: a/ z hľadiska vetnočlenskej funkcie (podmetové,
predmetové, prívlastkové...), b/ z hľadiska slovnodruhovej platnosti (substantívne, adjektívne, adverbiálne),
c/ z hľadiska morfologickej formy relatíva (vety so sub
stantívnymi zámenami, vety s adjektívnymi zámenami, vety
s adverbiálnymi zámenami). Pre náš opis sa ukazuje ako
najvýhodnejšie uplatniť ako východiskové tretie klasifi
kačné kritérium.
5.1 Vzťažné vety so substantívnymi zámenami (čo,
kto) majú len platnosť substantíva a vystupujú v tých
istých syntaktických funkciách ako substantívum.
Význam viet so zámenom čo možno vyložiť tak, že sa
mým zámenom sa naznačí pojem veci (v širokom zmysle)
a zvyškom vety sa tento pojem konkretizuje, alebo ináč
povedané: zvyšok vety je vlastným pomenovaním veci.
Napríklad: Čo sa vlečie, neutečie

—>

vec vlečúca

sa (vlečúce aa) neutečie. Vety so zámenom čo vyjadrujd
javy skutočnosti, ktoré sa chápu ako druh alebo konkrét
ny jednotlivec (konkrétni jednotlivci). Napríklad:
V jave sa javí podstata a v podstate je to, čo aa javí.
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(Filkorn) - To, čo vidíš v tamtej klietke, je leopard.
Tety eo zámenom kto pomenávajá osoby; samým zámenom
sa naznačí pojem osoby a zvyškom vedlajšej vety sa tento
pojem konkretizuje. Napríklad: Kto nepracuje, nech
neje.

> Nepracujúci (človek) nech neje. Primárne sa

vetami so zámenom kto pomenávajá osoby chápané ako druh
(porovnaj uvedený príklad), sekundárne aj konkrétna osoba,
napríklad: Prenasledovalo ho vedomie, že som zapríčinila
smrť toho, kto mi zachránil život. (Piguli) Ak hovoríme
o sekundárnej funkcii vedlajšej vety so zámenom kto pri
pomenúvaní konkrétnej osoby, myslíme tým skutočnosť, že
zámenu kto vo vetách tohto typu konkuruje zámeno ktorý,
ba v jazykovej praxi je frekventovanejšie. Nevhodnosť
použitia zámena kto miesto zámena ktorý sa pociťuje n a j 
mä pri ukazovaní na osobu v priestore. Napríklad: Ten,
kto sedí vedia nevesty, je jej otec. Ak by išlo o ženskú
osobu, je použitie zámena kto vôbec vylúčené.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia súvetné konštruk
cie s vetami so zámenom kto v subjektovej

funkcii. Slo

veso nadradenej vety v týchto konštrukciách je pravidel
ne v tvare 3 os. sg. a základný tvar minulého času,
respektíve menná zložka predikátu vyjadruje kategóriu
životného mužského rodu sg. Možné sú však aj konštruk
cie, v ktorých sloveso nadradenej vety je v tvare
2. os. sg. imperatívu. Ak je v takýchto súvetiach záme
no kto vo vedlajšej vete podmetom, je sloveso vedlajšej
vety obyčajne v tvare 2 os. sg. indikatívu. Napríklad:
Zachráň sa, kto môžeš! XBarč) Zriedkavejšie je pri podmetovej funkcii zámena kto sloveso vedlajšej vety v 3. os.
sg. V tomto tvare je sloveso aj vtedy, ak zámeno nie je
podmetom vety. Napríklad: Kto chce chleba, pracuj, čo
treba. (Záturecký) - Koho hlávka bolí, napi sa vodičky.
(Botto)
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Pri vzťažných vetách so zámenami čo

9

kto ako vetách

v platnosti substantíva vystupuje do popredia otázka
používania sávzťažných zámen. Sávzťažným zámenom k záme
nu čo je zámeno to, k zámenu kto zámeno ten, zriedkavej
šie zámená taký, on* Na rozdiel od češtiny v slovenčine
nejestvujú konštrukcie typu "tí - kto" (čes. "ti - k d o ) .
w

Jednou z funkcií použitia substantívneho sávzťažného zámena je zvýrazniť

predel medzi východiskovou (te

matickou) a jadrovou (rematickou) zložkou sávetnej výpo
vede. Napríklad: Kto sedí doma, ten nič nevie* Avšak
v tomto sa vzťažné vety so substantívnymi zámenami neod
lišujú od viet s adjektívnymi a adverbiálnymi zámenami;
aj v súvetiach s týmito zámenami má použitie súvzťažného
výrazu rovnakú funkciu. Použitie súvzťažného výrazu v sú
vetiach s relatívami čo, kto má však aj špecifická, kon
štrukčná funkciu* Vety so zámenami čo, kto majá totiž
v sávetí platnosť istého tvaru substantíva a táto plat
nosť sa explicitne vyjadruje pádovým tvarom korelatíva.
Niekedy je pádový vzťah vedľajšej vety k príslušnému
členu nadradenej vety identifikovateľný aj bez sávzťažného zámena, inokedy je jeho použitie záväzné.
Sávzťažné zámeno nie je z konštrukčného hľadiska
nevyhnutné najmä vtedy, ak vzťažná veta má platnosť nominatívu, čiže ak funguje ako subjekt. Tu zasa tenden
cia nepoužiť sávzťažné zámeno je silnejšia vtedy, ak aj
relatíva čo, kto fungujá ako subjekt. Napríklad: Nech
chlípe kašu, kto si ju navaril. (Chrobák) - Čo je pri
rodzené, nie je bláznivé. (Jesenský). Pri iných syntak
tických funkciách vedľajšej vety áčasť sávzťažného zá
mena nie je záväzná vtedy, ak vedľajšia veta ako celok
je v tom istom pádovom vzťahu k príslušnému členu nad
radenej vety, v akom je relatívum k príslušnému členu
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vzťažnej vety. Napríklad: Čím boli, boli po celý deň
a permanentne. (Matuška) - Lebo si podplatil, koho si
len vládal. (Králik) V zásade možná, i ked zriedkavejšia,
je neáčasť sávzťažného zámena vtedy, ak vedľajšia veta má
platnosť bezpredložkového akuzatívu, pričom jej zámeno je
v inom tvare. Napríklad: (Káp, čo nepotrebuješ) a skoro
predáš, bez čoho byť nemôžeš. (Záturecký) Fakultatívne
je použitie sávzťažného zámena aj v konštrukciách typu
niečo — čo,

nič — čo,

nikto — kto,

niekto — kto

pretože pádový vzťah vedlajšej vety k príslušnému členu
nadradenej vety vyjadruje neurčité alebo vymedzovacie
zámeno.
V ostatných prípadoch sa sávzťažné zámeno používa
pravidelne. Napríklad: Neprestávam myslieť na to, čo
príde. (Chrobák) - Kto ho pohorší, od toho odvráti sa
slnko. (Hronský) - Lebo hoci >sá to reči pokrokové, sá to
reči o tom, čo je každému známe. (Matuška)
3.2. Vzťažné vety s adjektívnymi zámenami (ktorý,
aký, kolky, koľkí, čí) vystupujá primárne v platnosti ad
jektíva s výnimkou viet so zámenom čí, ktoré majá výlučne
platnosť substantíva.
3.2.1. Sémantická štruktáru viet so zámenom ktorý
v platnosti adjektíva možno charakterizovať tak, že sa
nimi vyjadruje príznak totožnosti vecí v najširšom zmysle.
Zámenom ktorý sa naznačí sám pojem totožnosti a zvyškom
vedlajšej vety sa vyjadrí, s čím je daná vec totožná.
Napríklad: Pes, ktorý breš, nehryzie.

>

Pes totožný

s brešácim (psom) nehryzie. Uvedený transformát presnej
šie vystihuje sémantická štruktáru vedlajšej vety než
transformát vyjadrený participiálnym tvarom (Brešáci
pes nehryzie), pretože sa ním explicitne vyjadruje vzťah
predmetnej totožnosti.

/

112
Z hľadiska syntaktickej funkcie obmedzuj! sa adjektívne vety so zámenom ktorý na vety prívlastkové. Tieto
vety sá nevyhnutným doplnením syntaktického substantíva,
a to v tom zmysle, že obmedzujú jeho pojmový rozsah, ale
bo podávajú charakteristiku javu vyjadreného nadradeným
substantívom nevyhnutnú pre významovú úplnosť výpovede.
Napríklad:Hja, len tá roľa dobre rodí, po ktorej sám gaz
da chodí. (Tajovský) - Náš učiteľ má pero, ktoré mu všet
ci závidíme. Ide o relatívne vety známe pod názvami ako
restriktívne, determinatívne a podobne. Pravda, v sloven
čine často niet výraznejších znakov na rozlíšenie týchto
viet od nepravých (nerestriktívnych, explikatívnych,
voľných a podobne) relatívnych viet. Napríklad na roz
diel od angličtiny, kde sú isté možnosti vonkajšieho roz
lišovania oboch typov prisubstantívnych viet aj rozmiest
nením samých relatív (porovnaj Nosek, 1966, s. 104),
v slovenčine táto možnosť nie je. Rozdiel medzi oboma
typmi vzťažných viet sa v slovenčine nevyjadruje ani gra
ficky; v oboch prípadoch sa vedľajšia veta oddeľuje od
nadradenej vety čiarkou. A tak popri intonácii, ktorá je
však len potenciálnym prostriedkom vyjadrenia daného funkč
ného typu prisubstantívnej vzťažnej vety (ide o rozdiel
medzi splývavým a nesplývavým pripojením vedľajšej vety),
sa prívlastková platnosť vedľajšej vety so zámenom, ktorý
pozitívne signalizuje predovšetkým prítomnosťou súvzťaž
ného zámena (ten, ten istý, taký).
Druh súvzťažného zámena je zároveň aj vonkajším zna
kom sémantického typu prívlastkovéj vety. V súvetiach
s relatívnymi vetami obmedzujúcimi druhovo je možná alter
nácia sávzťažných zámen ten/taký. Možno tu však použiť aj
zámeno ten istý (tenže). Porovnaj: Trieda je teda množina
tých (takých) vecí, ktoré, sá medzi sebou ekvivalentné.
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(Filkorn) - No vtedy skúmaný predmet tvorí časť príčinné
ho radu a patrí do toho istého sveta, v ktorom sá jeho
pozorované účinky alebo súvislosti. (Filkorn) V súvetiach
s individualizujúcimi relatívnymi vetami možno použiť súvzťažné výrazy ten a ten istý (tenže). Napríklad: Pôjdem
ja v tú stranu, v ktorú havrany leteli. (Bednár) - Sta
ručkých sprevádzal ten istý krátkozraký psychológ, kto
rého som tu vídal už pár rokov. (Johanides) V súvetiach
s charakterizujúcimi relatívnymi vetami sa používa len
súvzťažný výraz taký. Napríklad: No vcelku vládlo ticho.
Také ticho, ktoré akoby nešlo dovedna so vzrušujúcim ho
kejom. (Pravda)
Sekundárne vystupujú relatívne vety so zámenom kto
rý v platnosti substantíva. Možno tu rozlišovať dva typy:
a/ vlastné substantívne vety, b/ adjektívno-subatantívne
vety.
a/ Sémantická štruktúra vlastnej substantívnej vety
je v podstate zhodná so štruktúrou vety so zámenom kto:
zámenom ktorý aa všeobecne naznačí pojem osoby a zvyškom
vedľajšej vety sa tento pojem konkretizuje. Napríklad:
Ktorý musí, nech príde k nemu. (Jesenský) Tu: ktorý
musí •

> musiaci (človek).

Na rozdiel od viet so zámenom kto vety so zámenom
ktorý pomenávajá nielen osoby bez rodového rozlíšenia,
ale aj osoby mužského, respektíve

ženského rodu. Naprí

klad: Ten, ktorý dodnes výlučne jpj patril, ide sa jej
odcudziť. (Kukučín) - A ty mi doveä tá, ku ktorej cho
dievaš! (Tajovaký)
Substantívne vety so zámenom ktorý môžu fungovať ako
pomenovanie druhu osoby (a to celého druhu alebo jedno
tlivca z druhu) alebo konkrétneho jednotlivca (jednotliv
cov). V súvetiach, v ktorých relatívna veta pomenúva celý
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druh, je irelevantná kategória čísla zámena ktorý, prí
padne aj súvzťažného zámena. Napríklad: Ktorých sa na cel
kom nezmocnila slabosť, narúčali otrokom odvláčiť všetko
do hlbokých

pivníc. (Figuli) Tu: ktorých —* ktorého.

S tou tancujem, ktorá sa mi páči. (Tajovský) Tu: s tou,
ktorá

) s tými, ktoré. Ak relatívna veta pomenúva vše

obecne chápanú osobu (bez rodového rozlíšenia), možno
konštrukcie s " ( t e n ) — k t o r ý " , " / t í / — k t o r í " trans
formovať na konštrukciu s "/ten/ — kto".
Relevantná je kategória čísla zámena ktorý, respek
tíve

súvzťažného zámena pri substantívnych vetách po

menúvajúcich jednotlivca z druhu. Napríklad: Vždy musí
stretnúť takého, ktorý nechápe najjednoduchšie veci.
(Jašík) To isté platí o kategórii čísla vzťažného aj sú
vzťažného zámena pri substantívnych vetách pomenúvajú
cich konkrétneho jednotlivca. Napríklad: Nemôže tomu ná
zoru uveriť, hoci vidí, že ten, ktorého tak volá, už nie
je chlapček, ale vyrastený mladík. (Figuli) V súvetiach
tohto typu by "ten — kto" miesto ten — ktorý" bolo
M

príznakové.
b/ Adjektívno-substantívnymi nazývame také vedľajšie
vety, v ktorých zámeno ktorý je zhodným prívlastkom sub
stantíva explicitne vyjadreného vo vedľajšej vete. Na
príklad: Ktorá krava najviac bučí, najmenej mlieka dáva.
(Príslovie - Záturecký) - Ktorý volič nedal sa zviesť na
pijatiku, tomu sľubovali hory-doly. (Tajovský) Vedľajšia
veta je tu ekvivalentom spojenia particípium - substantívum: (ktorá krava najviac bučí —* najviac bučiaca krava),
čiže ako celok má platnosť syntaktického substantíva. Re
latívne vety tohto typu sú v súčasnom jazyku zriedkavé.
Sú vždy anteponované a spravidla sa nimi pomenúvajú veci
chápané ako druh. Je tu teda irelevantná kategória čísla
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zámena a substantíva. Prípadné sávzťažné zámeno aa zhodu
je v rode a ôíale so subatantívom vedlajšej vety.
3»2.2. Vzťažné vety ao zámenom aký majá platnosť syn
taktického adjektíva. ? platnosti substantíva a adverbia
sá celkom ojedinelé. Napríklad: Aký išiel, takého stretol*
(Príslovie) - Aký kraj, tak sa stro$. (Príslovie)
Špecifickou funkciou adjektívnych viet so zámenom aký
je vyjadrovať a/ príznak totožnosti vlastnosti vecí,
b/ príznak totožnosti stupňa vlastnosti vecí*
? prípade / a / vykladáme sémantická štruktáru vedľaj
šej vety tak, že aamo zámeno aký naznačuje poňatie totož
nosti vlastnosti, kým zvyškom vety sa vyjadruje jav, kto
rý vstupuje do vzťahu vlastnostnej totožnosti s javom po
menovaným aubatantívom nadradenej vety. Napríklad: Kápil
som si nábytok, aký som videl na výstave — K á p i l som
si nábytok s vlaatnoaťou nábytku, ktorý som videl na vý
stave.
? pozícii výrazu determinovaného relatívom aký môže
byť tak meno totožné s menom nadradenej vety, ako aj iné
meno. Porovnaj: Chcem taká košeľu, aká (košeľu) má Paľo.
- Aký otec, taký syn. ¥ prvom prípade sa meno vo vedľaj
šej vete spravidla explicitne nevyjadruje. Zámeno aký
tu potom zastupuje syntagmu aký - substantívum a má také
syntaktické funkcie ako aubatantívum. V druhom prípade
je zámeno aký vlastným prívlaatkom, reapektíve

mennou

zložkou príaudku k explicitne vyjadrenému menu.
Z faktu, že zámeno aký vyjadruje vzťah vlaatnostnej
totožnosti javov dalej vyplýva, že sa toto zámeno nemusí
zhodovať v rode ani ôísle s menom nadradenej vety. Ak je
v pozícii výrazu determinovaného zámenom aký iný výraz
než meno nadradenej vety, zhoduje sa zámeno aký v rode
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a čísle s týmto výrazom. Napríklad: Dieťa je také, akí sá
rodičia. Ak je vo vedľajšej vete na mieste mena determino
vaného zámenom aký meno nadradenej vety (ktoré sa v nej
spravidla explicitne nevyjadruje), zhoduje sa zámeno aký
s menom nadradenej vety v rode. Zhoda v čísle nie je záväz
ná. Napríklad: Janko dostal košeľu aká/aké má Paľo.
b/ Druhou špecifickou funkciou adjektívnych viet so
zámenom aký je vyjadrovať príznak totožnosti stupňa (miery)
vlastnosti vyjadrenej adjektívom nadradenej vety. Naprí
klad: A nech je jej šťastie také veľké, aké veľké bude
moje utrpenie bez nej. (Piguli) Zámenom aký sa naznačí po
ňatie totožnosti stupia vlastnosti a zvyškom vety sa vy
jadrí sama vlastnosť stotožňujáca sa v miere s vlastnosťou
vyjadrenou adjektívom nadradenej vety. Ak sa adjektívum
vedľajšej vety ako východisková zložka vyjadrenia vlastnos
ti zhoduje s adjektívom nadradenej vety, môže sa elidovať.
Porovnaj: A nech je jej šťastie také veľké, aké bude moje
utrpenie bez nej. Tak isto sa eliduje substantívum zhodné
so substantívom nadradenej vety. Napríklad: O tom napokon
svedčí aj možnosť uchádzať sa a na vysokej úrovni usporia
dať také významné podujatia, akými boli pražské majstrov
stvá. (Pravda)
Nešpecifickou funkciou adjektívnych viet so zámenom
aký je vyjadrovať predmetnú totožnosť javov, t.j. totož
nosť javu pomenovaného substantívom nadradenej vety a javu
vyjadreného vo vedľajšej vete. Ide teda o funkciu, ktorú
primárne plnia vety so zámenom ktorý. Napríklad: Lebo prí
hody, aké sa tam stávali, naháňali ľudom husiu kožu na telo.
(Lackove). Zámeno aké tu možno bez podstatnejšej významo
vej zmeny substituovať zámenom ktoré.
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Rozdiel medzi predmetne stotožňujúcimi vetami so zá
menom ktorý a zámenom aký vidíme v tom, že v zámene aký je
implikovaný hodnotiaci prvok, ktorý v zámene ktorý nie je^
Zámeno aký sa uplatňuje v takých súvetiach, v ktorých aj
v nadradenej vete je hodnotiaci prvok, a to bučí impliko
vaný v nadradenom substantíva (porovnaj uvedený príklad)
alebo explicitne vyjadrený hodnotiacim

adjektívom. Na

príklad: Zasa ho trápilo, že je fara toľké časy bez chla
pa, v tých kritických chvíľach, aké dcéru čakali, ilacková) Pomer zamen

aký a ktorý v predmetne stotožňujúcich

adjektívnych vetách sa blíži k pomeru štylistických va
riantov , pričom zámeno aký možno hodnotiť ako expresívny
variant zámena ktorý.
3.2*3* Vzťažné vety so zámenom koľký sú málo frek
ventované a vystupujú len v platnosti syntaktického ad
jektíva. Vyjadruje sa nimi príznak totožnosti kvantity
(miery) vecí. Napríklad: Príchodziemu odvážili toľký kruh
zlata, koľký sám zavážil. (Dobšinský) Tu koľký —-> aký
veľký.
3.2.4. Vzťažné vety s o zámenom koľkí majú primárne
adjektívnu platnosť. Vyjadruje sa nimi príznak totožnosti
počtu osôb. Napríklad: Navolali si ich do domov, koľkí
sa len zmestili. (Lackova) Zámeno koľkí (a teda aj celá
vedľajšia veta) má tu ôíslovkový význam. Veta so zámenom
koľkí môže mať aj platnosť substantíva. Napríklad: Koľkí
odišli, toľkí sa vrátili.
3.2.5. Vzťažné vety so zámenom čí vystupujú v plat
nosti syntaktického substantíva. Ukazuje na to obligátne
súvzťažné zámeno (ten). Napríklad: Ôia je košeľa, toho je
i kabát. (Príslovie) - V čej zemi boli, ten si ich nasa
dil. (Kukučín). Týmito vetami sa vyjadruje vlastník nie
čoho, a to tak, že zámenom čí sa naznačuje pojem vlastníka
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a zvyškom vedlajšej vety sa tento pojem konkretizuje:
čia je košeľa — ^ v l a s t n í k košele.
3»3» Vzťažné vety so všeobecnými (generálnymi, absolátnymi) relatívami. Všeobecnými relatívami sa nazývajá
neohybné slová so vzťažnou funkciou, ktoré stoja na mies
te ohybných relatív (ktorý, a k ý ) . Ide o nesklonné slová
"čo" a "ako".
3 . 3 . I . Vzťažné vety so všeobecným relatívom čo kon
kurujú najmä v prejavoch hovorového štýlu vetám so záme
nom ktorý. Spájací výraz čo bu5 sám, alebo v spojení
s tvarom zámena 3. osoby je totiž funkčným ekvivalentom
zámena ktorý a možno ho v zásade použiť vo všetkých typoch
pravých relatívnych viet, v ktorých sa používa zámeno kto
rý. Napríklad: Pripomínal jej tých nerestníkov, čo keá
raz ochutnali semiačka makovíc, nikdy už od nich neodvykli. (Piguli) - A za nou okáňave na prstoch kráčal ten
mliečiar, čo som ho toť z okna zbadal. (Tajovský)
- Dosť sa navysvetľoval tomu, čo kartičky predával. (Urban)
- Čo boli ostatní, vzdali sa nádeje, že by kedy vôbec
mohli sa dostať von. (Kukučín) - Óo mäso varíme, to bude
na večeru. (Kukučín)
K základný* problémom vzťahujácim sa ku konštrukciám
so všeobecným relatívom čo patrí otázka používania či ne
používania zámena 3. osoby a štylistická charakteristika
týchto konštrukcií.
Pokiaľ ide o používanie či nepoužívanie zámena 3. oso
by, možno konštatovať isté pravidelnosti, respektíve ten
dencie.
Zámeno 3« osoby sa nepoužíva vtedy, ak by bolo v tva
re nominatívu. Napríklad: Čierne vlasy mal ulízané ako
istý hudobník, čo hrával v Štefánke. (Johanides)
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Zložitejšia je otázka vyjadrovania či nevyjadrovania
zámena 3* osoby vtedy, ak by bolo v bezpredložkovom akuzatíve. Zdá sa, že riešenie tu sávisí s okolnosťou, či
sa pri ekvivalentných konštrukciách so zámenom ktorý akuzatívny tvar tohto zámena zhoduje, alebo nezhoduje s nomi
natívnym tvarom. Ak sa zhoduje, zámeno 3* osoby v akuzatíve sa spravidla nevyjadruje. Napríklad. Jediné rozumné
slovo, čo som čula dnes večer, riekla už svojím obyčaj
ným, skoro posmešným hlasom. (Kukučín) - Myslíš, že som
nečítal list, čo písal Mile? (Králik) - Rád rozprával
o akomsi medviedati, čo študenti, zbierajác zeliny kdesi
v Kremnických -horách, v diere našli. (Tajovský) - Ženy,
čo sme cestou stretali, mali tváre zahalené závojom.
Okrem toho sa akuzatívny tvar zámena 3. osoby ne
vyjadruje ani pri neživotných a zvieracích substantívach
ženského rodu v singulári. Napríklad: Vaša láska je ako
tá ruža, čo ste mi včera do izby hodili. (Jesenský) —
Ukázal mi rybu, čo včera chytil.
Ak sa akuzatívny tvar zámena ktorý (na mieste všeo
becného relatíva) nezhoduje s tvarom nominatívu, zámeno
3* osoby sa okrem uvedených prípadov spravidla používa*
napríklad: To bol ten pán, čo sme ho nechali na ulici.
(Jašík) - Okrážok chleba, ako dlaň sušeného mäsa dostali
tí, čo ich prestalo ochraňovať božské oko Mardukovo.
ÍFiguli) - Nebola ani tá, čo sme ju volali. (Timrava)
Ak je všeobecné relatívum čo na mieste ostatných pá
dov zámena ktorý (vrátane pádov predložkových), je použi
tie príslušného tvaru zámena 3* osoby záväzné. Napríklad:
... s ktorým sa delil o chlebík ovesný, čo ho tak salo
bolo

(Horov) - Stará retiazku, čo na nej nožík býval,

vytiahol... (Tajovský) - A ten bukový papek, čo si mi ním
tuto hlavu prebil! (Králik)
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Použitím relatíva čo na mieste zámena ktorý sa stá
va výraz úspornejší, no menej informatívne nasýtený. Ide
teda o významová kvalitu typická pre hovorový štýl. Preto
pokladáme vedľajšie vety so všeobecným relatívom čo za
príznakový pendant viet so zámenom ktorý; príznakom tu
rozumieme hovorovosť, ktorá je v opozícii s nehovorovosťou viet so zámenom ktorý.
Hovorovoať viet s neohybným čo má však rozmanité
stupne, ktoré závisia jednak od prítomnosti či neprítom
nosti zámena 3. osoby, ako aj od typu sávetnej konštruk
cie.
Výrazný príznak hovorovosti vedľajších viet s tva
rom zámena 3* osoby je daný tým, že po uvedení vedľajšej
vety slovom čo podávateľ akoby dodatočne, po zistení, že
gám výraz čo nie je schopný naznačiť myslená sémantická
štruktúru vedľajšej vety, pripája tvar osobného zámena.
Tým vzniká dojem nepripravenosti, spontánnosti pri reali
zácii výpovede. Vlastnou doménou týchto viet sú ústne pre
javy hovorového štýlu; z písaných prejavov sa obmedzujú
na prejavy umelecká, najmä dramatické, kde majú podporo
vať dojem nepripraveného ústneho prejavu.
Z hľadiska typu súvetnej konštrukcie možno rozlišo
vať stupne hovorovosti vedľajších viet s neohybným čo
podľa toho, či pred spájacím výrazom je alebo nie je substantívum alebo súvzťažné zámeno. Príznak hovorovosti je
silnejší v druhom prípade. Porovnaj: Čo boli ostatní,
vzdali sa nádeje. (Kukučín)

^ Tí, čo boli ostatní ...

Pri adjektívnych vetách je stupeň hovorovosti vyšší v sú
vetiach, v ktorých v nadradenej vete nie je súvzťažné zá
meno. Porovnaj: Vráť mi knihu, čo som ti požidal. —> Vráť
mi tú knihu, čo som ti požičal.
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3*3.2 Slovo ako hodnotíme ako všeobecné relatívum
vtedy, ak stojí na mieste zámena aký fungujúceho ako
menná zložka predikátu alebo ako predmet v bezpredložkovom akuzatíve. Napríklad: Pozrela naň a videla, že ne
známe sily vymenili jej muža, nie je taký, ako bol pred
chvíľou. (Hronský) - Lebo prišla na to, že na užívanie
takých zásad, ako má pán dekan, treba človeka prežiarené
ho svetlom pokoja. (Urban) Všeobecné relatívum ako na
rozdiel od relatíva čo sa spravidla nespája s tvarom zá
mena 3* osoby. Prakticky nejestvujú vedľajšie vety typu
(Bol to život), ako sa mi o ňom ani nesnívalo* Iba výni
močne sa spája všeobecné relatívum ako s bezpredložkovým
akuzatívom zámena 3. osoby. Napríklad: Niektoré veci
prekladá Martáková bez narušenia zmyslu, s tou istou zvu
kovou náplňou, ako ju má Nekrasovov originál. (Kochol)
Konštrukcie typu "To je ten chlapec, ako som ti
o ňom rozprával" (kde ako —> č o ) , časté v hovorovej
češtine (ako = jak), sá v slovenčine nezvyčajné.
3.4 Vzťažné vety v súvetiach s vytyčovacou opisnou
konštrukciou. Na prechode medzi pravými a nepravými rela
tívnymi vetami sú vedľajšie vety v konštrukciách typu
"Bol to on, ktorý (čo)", zvyčajne charakterizované ako
vytyčovanie opisom. Napríklad: Petrovič to bol, ktorý
sľúbil vlastencom tri mandáty. (Jesenský) - Bol si to
práve ty, čo si sa stal iniciátorom Popoludní detskej
radosti... (Johanides)
V starších prácach (z tridsiatych rokov). hodnotia
sa takéto konštrukcie predovšetkým z normatívneho hľa
diska; pokladajú sa v slovenčine za cudzorodý prvok,
prevzatý z francúzštiny (c'est môi qui ...) a ako taký
sa odsudzujú. V Morfológií slovenského jazyka (1966,
str. 28?) sa síce tiež pripomína, že ide o konštrukciu

122
prevzatá z románskych jazykov, ale z normatívneho hla
diska sa k nej negatívne stanovisko nezaujíma. Hodnotí
sa ako prostriedok esejistického a publicistického
štýlu, slážiaci na zdôraznenie slova nadradeného vedľaj
šej vete. Zo syntaktického hľadiska charakterizujeme konkonštrukcie uvedeného typu taktoi príslušný výraz (subatantívum, zámeno) v platnosti jadra výpovede sa roz
vádza do podoby vety (bol to Peter; bol to on) a na
tento výraz nadväzuje prostredníctvom relatíva ktorý,
respektíve

všeobecného relatíva čo vedľajšia veta ako

východisková zložka výpovede. Opisná (vetná) forma vy
jadrenia jadra je prostriedkom jeho vytýčenia, a teda aj
zdôraznenia. Formálne sa relatívne vety tohto typu zhodujá s nepravými vzťažnými vetami, odlišujá sa však od
nich aktuálnym členením, t.j. tým, že netvoria osobitná
výpovedná jednotku, ale sá východiskovou zložkou suvetnej výpovede. Ukazuje na to aj celková intonačná línia
t

súvetia: melodický vrchol (výpovedné intonačné centrum)
je na prvej slabike substantíva (zámena) nadradenej
vety a odtiaľ tón klesá až po koniec výpovede. S tým súvisí aj splývavé pripojenie vedľajšej vety.
3.5 Vzťažné vety s adverbiálnymi zámenami. K adverbiálnym zámenám uvádzajúcim pravé vzťažné vety patria
zámená s významom miesta, času, spôsobu a miery. Vzťaž
né vety uvádzaná týmito zámenami sá ekvivalentom adverbií, zriedkavejšie adjektív a majá predovšetkým tie
syntaktické funkcie, ktoré primárne plnia adverbiá, t.j.
funkcie príslovkového určenia.
3.5.1 Vedľajšie vety s adverbiálnymi zámenami s vý
znamom miesta sa uvádzajú zámenami formálne zhodnými
s opytotacími zámenami (kde, odkiaľ, skadiaľ, skade, kade,
kadiaľ, kam, pokiaľ, pokade) a neurčitými zámenami s mor-
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fémou -kolvek (kdekoľvek, odkiaľkoľvek...) Miestne vety
sá len vzťažnej miestne spojky v slovenčine nejestvujú.
Miestny význam vystupuje v niekoľkých modifikáciách, kto
rým odpovedajá príslušné zámená, vlastné miesto (kde,
kdekoľvek), východisko (odkiaľ, skadiaľ, skade, odkiaľ
koľvek), dráha (kadiaľ, kade, kadiaľkoľvek), cieľ (kde,
kam, kamkoľvek), koncová hranica (pokiaľ, pokade). Uve
dené významy možno rozčleniť do dvoch základných kategó
rií: a/ vý ;namy statické (význam vlastného miesta),
b/ významy dynamické (ostatné modifikácie miestneho výz
namu) .
Relatívne vety s adverbiálnymi zámenami majá plat
nosť adverbia a adjektíva.
Význam adverbiálnej miestnej vety interpretujeme
tak, že adverbiálnym zámenom sa naznačí príslušná modifi
kácia miestneho významu a zvyškom vedľajšej vety sa tento
význam konkretizuje. Napríklad vo vedľajšej vete • • • od
kiaľ prišiel otec" sa zámenom naznačí pojem východiska
deja a nasledujácimi slovami sa toto východisko pomenuje.
Podľa jednotlivých modifikácií miestneho významu vyjadro
vaných adverbiálnymi zámenami sa potom vyôleňujá aj jed
notlivé lexikálnosémantické typy miestnych viet. Naprí
klad: My kupujeme tam, kde nemôžeme predať... (Jesenský)
- Ide ta, odkiaľ vyšla pred jedenástimi rokmi. (Hečko) Nuž len iä, kadiaľ ideš ... (Habovštiak) - Poslúchne on,
i zájade kam mu človek káže* (Urban) - ... hľadela by
sa cestou dolu, dolu pokiaľ by sa len dalo. (Urban)
ft

f

f

Adverbiálne vedľajšie vety s významom miesta sa spá
jajú so slovesom nadradenej vety a fungujú ako príslovkové určenie miesta* Ako ekvivalent vetného člena, t. j.
príslovkového určenia mies ta, má relatívna veta také
isté významy aké má ako ekvivalent slovného druhu (ad3
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verbia), funguje teda ako určenie miesta v užšom zmysle,
určenie východiska, dráhy, ciela, koncovej hranice.
Najčastejšie sa príslušný typ lexikálneho významu
vedlajšej vety (t. j. významu vedlajšej vety ako ekviva
lentu adverbia) zhodujú s typom jej syntaktického významu
(t. j. významu vyplývajúceho zo vzťahu k slovesu nadra
denej vety). Napríklad v súvetí "Kde sú sudy, tam sú
súdy" je lexikálnym významom vedlajšej vety význam mies
ta v užšom zmysle a ten istý význam má vedľajšia veta,
aj pokiaľ ide o jej vzťah k slovesu nadradenej vety. Nie
sú však zriedkavé prípady, že lexikálny význam vedľajšej
vety nie je v zhode s jej syntaktickým (vetnočlenským)
významom. Napríklad: Kde sa nachádza medzník, bača vpi
chol rozhodne svoj

prst. (Švantner) - A nakoniec predsa

museli sa vrátiť ta, odkiaľ vyšli. (Urban)
Príslušné modifikácie miestneho významu vedľajšej
vety ako vetného člena sa explicitne vyjadrujá adverbiál
nymi súvzťažnými zámenami tam, odkiaľ, skadiaľ, tadiaľ,
tade, ta, potiaľ, potade.
V platnosti adjektíva sa relatívne vety s adverbiál
nymi zámenami s významom miesta používajá vtedy, ak de
terminujú substantívum s miestnym významom. Napríklad:
Najväčší div bolo vidno na tej strane, kam vedie biela
cesta. (Ondrejov) - Hodil rukou, ako čo by prst hádzal
do jamy, kde,mal ležať. (Jesenský). Na adjektívnu plat
nosť vedľajšej vety ukazujá adjektívne sávzťažné zámená
v nadradenej vete.
V starších textoch nachádzame vedľajšie vety s adverbiálnym zámenom kde aj pri substantívach so všeobecným
významom času (čas, doba, obdobie). Napríklad: A doba už
prichodila, ls;de telo vypovedalo službu. (Vajanský) - Tu
je zámeno kde na mieste časovej spojky keä.
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3 . 5 * 2 Vzťažné vety s adverbiálnymi zámenami a časo
vým významom. V časových vedľajších vetách je základným
spájacím výrazom spojka. Je to dané osobitosťou časovej
determinácie, spočívajácej v tom, že typy časového urče
nia deja nadradenej vety vyplývajá z časového vzťahu de
jov nadradenej a vedľajšej vety. Zámenná povahu spájacie
ho výrazu možno predpokladať len u výrazov dokedy, dokia
pokiaľ, odkedy, kedy, kedykoľvek, ak vychádzame z mož
nosti použitia týchto výrazov v jednoduchej vete vo funk
cii opytovacieho, respektívne neurčitého zámena. Avšak
možnosť použitia niektorých z uvedených výrazov v j edno-e
duchej vete je v porovnaní s ich použitím v časovej vete
menšia. Preto za najpresvedčivejší argument v prospech
zámennej povahy daného spájacieho výrazu pokladáme mož
nosť pretvorenia vedľajšej vety na samostatná opytovaciu
respektívne oznamovaciu vetu.
Takáto transformáciu jednoznačne pripášťajá vedľaj
šie vety ao spájacími výrazmi kedy a kedykoľvek. Naprí
klad: Prišla do koliby, kedy chcela. (Kukučín) —> Kedy
chcela (prísť)? - Kedykoľvek Baltazár zočil veliteľa
v takejto podobe, vždy sa vzmáhal v ňom strach a obavy
o svoju moc. (Piguli)

) Kedykoľvek Baltazár zočil...

Z toho vyplýva, že niet dôvodu pokladať tieto výrazy za
spojku. Zdôrazňujeme to najmä v súvislosti so spájacím
výrazom kedykoľvek, ktorý sa takto často hodnotí (porov
naj Morfológia slovenského jazyka, s. 7 2 5 ) . rovnako hod
notíme spájací výraz dokedy: Spíš, kedy chceš a dokedy
chceš. (P. Kráľ)
Vedľajšie vety so spájacím výrazom odkedy pripášťa
já transformáciu na opytovaciu vetu len vtedy, ak ich
prísudkové sloveso je v nedokonavom vide. Napríklad:
Okrial som, odkedy ho čujem v izbe. (Kukučín)

> Od-
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kedy ho čujem v izbe? Ak je prísudkové sloveso v dokonavom vide, je transformácia nemožná. Napríklad: Ale verte,
odkedy sa Magdaléna vydala, nič ma už neteší. (Figuli)
Podobne je to pri spájacích výrazoch dokiaľ, pokiaľ.
Tu aa však aj pri nedokonavom vide presadzuje v jedno
duchej vete skôr výraz dokedy. Porovnaj: Dokiaľ otec
pracoval, mali sa dobre.

> Dokiaľ / dokedy otec pra

coval? Ukazuje sa teda, že spájacie výrazy odkedy, do
kiaľ, pokiaľ majd zámenná platnosť len v obmedzenej
miere.
Vzťažné vety s adverbiálnymi zámenami s časovým
významom možno opísať podobne ako vety a adverbiálnymi
zámenami a významom miesta. Aj tu ide o dve základné
modifikácie významu: význam statický a dynamický. Rela
tívne vety ao statickým časovým významom vyjadrujá časo
vé zaradenie deja; pýtame sa na ne otázkou kedy? a uvá- .
dzajá sa zámenami kedy a kedykoľvek. Relatívne vety
a dynamickým čaaovým významom vyjadrujá čaaové východiako (pýtame aa na ne otázkou odkedy?) alebo koncová
čaaová hranicu (pýtame aa na ne otázkou dokedy?)
a uvádzajá aa zámenami dokiaľ, pokiaľ, dokedy.
Príklady: Dievča (vydáš) kedy môžeš, syna (oženíš),
kedy chceš. (Príslovie) - Spíš, kedy chceš a dokedy
chceš. (F. Kráľ) - Tak. ho rozladili finančníci vždy,
kedykoľvek sa vracal z jednačiek. (Jesenský) - Dokiaľ
chodíš, dotiaľ sa hodíš. (Príslovie - Záturecký) - Ide
o blýskavičné schválnosti, ktoré žijá len potiaľ, pokiaľ
ich čitateľ neprečíta. (Mináč) - Odkedy stojí svet,
väčšieho blaha niet, ako keä hojí smäd láskavá ženská
ruka. (Kostra)
Treba poznamenať, že vety so zámenami kedy a odkedy
sá veľmi zriedkavé a sémanticky obmedzené: je v nich
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modálne sloveso (chcieť, môcť) a elidované významové slo
veso zhodné so slovesom nadradenej vety. Tým sa tieto
vety blížia k frazeologickým spojeniam. Často sá totiž
takmer synonymné so zámenami kedykoľvek, dokiaľkoľvek.
Porovnaj: Mohol byť korunným princom, kedy sa mu zachce
lo. (Piguli) -f Mohol byť korunným princom kedykoľvek. Za
áplne frazeologizované ich pokladáme vtedy, ak obsah
vedľajšej vety sa obmedzuje na opakovanie slovesa ňadradenej vety. Napríklad: Kedy prídeš, vtedy prídeš, len
príá! — K e d y k o ľ v e k prídeš, len príáf
3.5.3 Vzťažné vety s adverbiálnymi zámenami s výz
namom spôsobu (vlastnosti deja)^ miery (deja alebo vlast
n o s t í ) , stavu a kvantity (počtu) vecí sa uvádzajá záme
nami ako, koľko (čo), koľkokrát, nakoľko, pokiaľ (do
kiaľ).

Vzťažné vety s adverbiálnym zámenom ako v platnosti,
adverbia sá pomenovaním spôsobu (vlastnosti deja), miery
(deja alebo vlastnosti) a stavu. Napríklad: Chytil LányihO'Za nohy, vyvliekol spod žľabu, potom ho pohladkal
po hlave, ako hladkévajá malé deti ... (Urban) - Aj vo
veži poznalitkaždý kát, pravda tak, ako sa to dalo poznať
pri mesačnom svetle. (Jašík) - ... bola to jedna z prestá
vok, ktoré bývajá práve také neočakávané, ako bývajá n e 
očakávané náhle prestrelky• (Mináč) - Iste bude tak, ako
sa v prístave o tom rozpráva. (Piguli).
Z adjektívnych viet so zámenom ako treba sa zmieniť
o prívlastkových vetách, ktoré obmedzujá význam substan
tíva nadradenej vety tým, že vyjadrujá, v akej podobe
(v akom zmysle, v akej interpretácii, v akom rozsahu
a podobne) sa chápe jav pomenovaný substantívom nadrade
nej vety. Napríklad: Z aktuálnych významov jazykových
jednotiek stáva sa akoby "živá", detailná, mnohorozjfcero-
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vá

mimojazyková skutočnosť, ako ju prijímatel má vo

svojom vedomí. (Miko) Tu: ako

> v podobe, v ktorej.

Vo vedľajšej vete tohto typu pravidelne vystupuje tvar
zámena 3* osoby vo funkcii predmetu. Toto zámeno má plat
nosť odkazovacieho výrazu zastupujúceho substantívum nad
radenej vety; nemožno ho však interpretovať ako zložku
spojenia typu "ako ho", "ako o nich", čiže ako ekvivalent
príslušného tvaru zámena aký, respektíve ktorý.
Vzťažné vety so zámenom koľko (čo) pomenúvaju mieru
deja alebo kvantitu (počet) vecí. Napríklad: Ponáhľa sa,
ťahá, ťahá, koľko vládze. (Urban) - Narobí izieb, koľko
len bude treba. (Kukučín)
Vety so zámenom koľkokrát (koľko ráz) vyjadrujú po
čet opakovaní toho istého deja. Napríklad: Mladý majster
náš, koľko ráz na svoju firmu pomyslí, toľko ráz sa za
mračí ... (Kukučín)
Vety so zámenami nakoľko, pokiaľ (dokiaľ) vyjadrujú
hranicu v miere, po ktorú platí okolnosť, alebo po ktorú
sa realizuje dej. Napríklad: Sledoval výklad pozorne,
nakoľko sa to pri jeho duševnom stave dalo. - Ďalej jej
radil, pokiaľ vedel. (Mináč)
4-. Nepravé vzťažné vety možno deliť podľa dvoch kri
térií.
Prvé vychádza z povahy sémantickej jednotky, na kto
rú relatívum odkazuje, čiže o ktorej sa vedľajšou vetou
vypovedá. Takto sa rozlišujú dve základné skupiny nepra
vých relatívnych viet: a/ vety so zámenom odkazujúcim
na menný výraz nadradenej vety (substantívum, adjektívum,
adverbium), b/ vety so zámenom odkazujúcim na sloveso
(slovesnú syntagmu), respektíve na obsah celej nadradenej
vety.
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V skupine / a / sa uplatňujú všetky typy k-ových a čových zámen s výnimkou zámena kto. Pravda, medzi frekven
ciou jednotlivých zámen sú značné rozdiely. Napríklad:
Navštevuje často výstavy obrazov a s Gitou sa rozprávajú
o smrti, ktorej ja nerozumiem. (Johanides) - Noc je krás
na, vidná, akú mal Jano veľmi rád. (Timrava) - Slováci
prekladali pojmy, ktoré spravili kariéru, bez výrazových
klišé, ľudsky a srdečne, ako to zodpovedalo nášmu bukolickému charakteru. (Matuška)
7 skupine / b / sa relatívne vety uvádzajú substantív
nym zámenom čo, respektíve č-ovými adverbiálnymi zámena
mi (prečo, začo, načo, pričom). Napríklad: Podakoval som
sa mu, uistiac ho, že som to už raz sproboval v Košiciach,
z čoho doma mali veľkú radosť. (Alexy) - ... musel ich
prstienkami, obrázkami a vše i prútikmi k tichosti napo
mínať, pričom sa vše i nazlostil, vypotil. (Tajovský)
Druhé kritérium klasifikácie nepravých relatívnych
viet sa zakladá na sémantickom vzťahu vedľajšej vety k nad
radenej vete. Aj tu možno rozlíšiť dva základné typy ved
ľajších viet. Nazývame ich dopĺňacie a nadväzovacie vety.
Doplňacie vety podávajú dodatočnú, doplňujúcu infor
máciu o jave vyjadrenom príslušnou sémantickou jednotkou
nadradenej vety, pričom táto výpoved nie je k nadradenej
vete v nijakom zreteľnom type koordinatívneho vzťahu.
Napríklad: Jano, ktorý sa doteraz len zatápal vlastnými
myšlienkami, očervenel. (Švantner)
Nadväzovacie vety sú také výpovedné jednotky, kto
rých obsah je v istom zreteľne identifikovateľnom koordinatívnom vzťahu s obsahom nadradenej vety, vyjadrenom
príslušným lexikálnym prostriedkom vnútri vedľajšej vety
alebo vyplývajúcom z obsahu súvetia. Napríklad: ... nie
kedy sa táto ružová farba zatriasla a vystupovali akési
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lúče, ktoré aa potom rozvíjali do žltých alebo krvavých
odtieňov. (Švantner)
Rozdiel medzi dopĺňacími a nadväzovacími vetami aa
prejavuje vo vetoslede: dopĺňacie vety môžu naaledovat?
za nadradenou vetou, ale môžu byť aj do nej vložené; nadväzovacie vety vždy nasledujú za nadradenou vetou. Napokon
aa rozdiel medzi oboma typmi nepravých vzťažných viet pre
javuje aj v transformačných možnoatiach: dopĺňacie vety
možno zmeniť na participiálnu konštrukciu (pravda, ak to
dovoľuje syntaktická štruktúra vedlajšej vety), nadväzovacie vety takúto tranaformáciu nepripúšťajú.
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Význam súborov
SĽUK a Lúčnica
v súčasnej slovenskej kultúre
Ľubica Droppová

Rôzne prejavy slovenského ľudového umenia výtvarného,
slovesného, tanečného, hudobného a dramatického (ktoré majú
spoločný názov folklór) vzbudzovali oddávna veľká pozor
nosť doma i v zahraničí a sá podnes cenným zdrojom a pod
netom aj pre profesionálne umenie na Slovensku. Folklór
neexistuje a ani v minulosti neexistoval izolovane, je sú
časťou celonárodnej kultúry, rôznymi formami na ňu vplýva
a sám ako otvorený systém prijíma podnety nielen z umelec
kých prejavov mimofolklórneho prostredia, ale aj z celkové
ho historicko-ekonomického a kultúrneho diania. S tým sú
visí aj problém tzv. druhé j existencie folklóru (prípadne
folklorizmu), ktorý súčasná folkloristická veda charakte
rizuje ako využitie prvkov ľudovej kultáry mimo pôvodného
prostredia a pôvodných nositeľov v rámci celonárodnej kul
túry so zmenenými cieľmi, pričom možno hovoriť o posunoch
nielen funkčných, ale často aj formových a obsahových.
(Pozri napríklad Švehlák, S., 1975, 602-610, Sirovátka 0.
19741 35-42). Folklór tu už nevystupuje len ako súčasť
ústnej tradície, alé šíri sa aj prostredníctvom tlače,
rozhlasu a televízie, stáva sa inšpiračným zdrojom profe
sionálneho umenia a prezentuje sa najmä na javiskách a pó-
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diách nielen ako súčasť dramatických inscenácií, ale aj
samostatne v podaní folklórnych súborov a skupín.
Prezentácia folklóru na pódiách a javiskách dosiahla
najväčšieho rozmachu v rokoch budovania socializmu v Česko
slovensku, no korene tohto javu siahajú až do minulého sto
ročia. Môžeme ich vidieť predovšetkým:
1. v tradíciách slovenského ochotníckeho divadla, kedy sa
v inscenáciách hier slovenských klasikov, najmä J. Pa* lárika, J. Chalúpku, P. Urbánka a iných dostávali na
scénu ľudové piesne, tance a zvyky (svadba, dožinky
a i.);
2. v zborových úpravách ľudových piesní pre slovenské me
štianske a začiatkom 20. storočia i robotnícke spevo
koly;
3. v nácvikoch a predtancúvaní ľudových tancov na spolo
čenských zábavách pred I. svetovou vojnou i v medzi
vojnovom období;
4. v ľudových sláčikových kapelách a dychových hudbách,
ktoré hrávali na dedinských zábavách;
5. v príležitostných vystúpeniach dedinských folklórnych
skupín na významných podujatiach (napr. účasť skupín
z Detvy, Čičmian a Trenčianska na Dňoch uhorských Slo
vákov v rámci národopisnej výstavy československej
v roku 1895 v Prahe, vystúpenia podobných skuj>ín na
Národných slávnostiach v Martine r. 1926 a iné).
(Zálesák C. 1982, s. 13)
K spomínaným tradíciám prispeli v povojnových rokoch
úspešné vystúpenia sovietskych súborov u nás, no rozhodu
júcu úlohu mala nová orientácia socialistickej kultúrnej
politiky a formulácia jej perspektív a cieľov po roku 1948.
Začal sa uskutočňovať dlhodobý a zložitý proces demokra
tizácie kultúry, usilujúci sa o socialistický obsah kul-
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táry, spojený s pokrokovými kultúrnymi tradíciami českého
a slovenského národa, ktoré sa prehodnotili ako kultárne
dedičstvo. (Pozri Hruškovič M., 1981, s. 16-17; Paluda Š,,
1979, s. 148-180.)

7 týchto rokoch spontánne vzniká na Slo

vensku ve.ľký počet amatérskych folklórnych sáborov a skupín
nad ktorými postupne preberá patronát štát v rámci hnutia
ludovej umeleckej tvorivosti. Koncom 50. rokov pracovalo
na Slovensku aktívne už vyše 7500 takýchto sáborov, ku
ktorým pribudli aj viaceré profesionálne telesá. S týmto
pomerne veľkým počtom sáborov boli spojené aj určité prob
lémy, najmä pri ich odbornom a organizačnom usmerňovaní.
Postupom času sa však upevnila organizačná základňa fol
klórneho sáborového hnutia, stabilizoval sa počet súborov,
vyriešili sa mnohé odborné a ideovo-umelecké problémy,
zabezpečila sa kategorizácia folklórnych sáborov a skupín,
konajá sa pravidelné prehliadky, sáťaže a semináre, na
ktorých sa konfrontuje umelecká ároveň jednotlivých sábo
rov a vzájomne sa vymieňajá skásenosti.
Na Slovensku existuje v sáčasnosti niekoľko stovák
krážkov, skupín a sáborov, vytvárajácich neobyčajne pestrá
paletu umeleckých telies, ktoré na rôznej árovni interpretujá folklór na javiskách divadiel, kultúrnych domov a am
fiteátrov. Tieto sábory sa v mnohom odlišujá, napríklad
dĺžkou svojho trvania - niektoré sá pomerne mladé, korene
iných siahajá do predvojnového obdobia; líšia sa svojím
organizačným štatútom - od amatérskych skupín a záujmových
krážkov až po profesionálne telesá dotované zo štátneho
rozpočtu. Rozdiely možno vidieť aj v árovni spracovania
a v miere štylizácie folklóru: v dedinských folklórnych
skupinách vidíme predovšetkým posun funkčný, v programoch
sáborov s celoštátnou platnosťou sa zvýrazňuje autorský
podiel hudobných skladateľov, choreografov a zbormajstrov,
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ktorí folklór chápu ako podnet alebo skladobný prvok svo
jich umeleckých kreácií. Zo súborov, ktoré v súčasnosti
na Slovensku pôsobia, zastávajú po všetkých stránkach n a j 
významnejšie miesto dva, o ktorých sa v našom príspevku
chceme zmieniť podrobnejšie, a to Slovenský ľudový umelec
ký kolektív (slUK) a Lúčnica.
K histórii a organizácii súborov SlUK a Lúčnica. Obidva
tieto súbory patria k najstarším umeleckým telesám svojho
druhu, vznikli v prvých rokoch budovania socializmu u nás.
Mnohé ich vývojové štádiá, organizačné i umelecké problémy
boli spoločné, vzájomne spolupracovali a existuje medzi
nimi aj istá zdravá rivalita a umelecká konfrontácia. No
predsa sa história týchto súborov v mnohom líši.
SlUK vznikol roku 1949 ako prvý profesionálny folklór
ny súbor na Slovensku (r. 1951 Vojenský umelecký súbor,
r. 1956 Poddukelský ukrajinský ľudový súbor) na základe
uznesení štátnych orgánov. Prvými členmi

SÍJUKU

boli vyni

kajúci ľudoví tanečníci, speváci a hudobníci, ktorí zane
chali svoje pôvodné povolania, opustili domovy a za pomerne
zložitých podmienok sa podujali pod vedením poverených
odborníkov nacvičiť program k oslavám 5. výročia SNP vo
Zvolene. Vystúpenie malo obrovský ohlas, podobne ako aj
zájazdy po áalších slovenských mestách, a tak SlUK dostal
štatút profesionálneho umeleckého telesa. SlUK spočiatku
sídlil na Sliači, neskôr v Piešťanoch a od roku 1950 v Ŕusovciach pri Bratislave, kde zotrváva podnes.
SlUK bol vlastne priekopníkom profesionálnej ume
leckej tvorby svojho druhu a musel sa aj boriť s rôznymi
priekopníckymi ťažkosťami umeleckého i organizačného cha
rakteru. Mnohí jeho členovia si napríklad spočiatku neve
deli zvyknúť na neobvyklú prácu v súbore a vracali sa
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k pôvodným profesiám, alebo odchádzali na novov znikajúce
umelecké pracoviská (opera v B. Bystrici, Slovenská fil
harmónia a pod.). Bolo preto treba stabilizovať členská
základňu, zaistiť príslušná technická ároveň vo všetkých
zložkách sáboru, rozvíjať spoluprácu s hudobnými skladatelmi a širším poradným zborom z radov odborníkov. Napriek
spomínaným problémom sa nové programy StUKu stretávali
s veľkým áspechom u domáceho obecenstva a po roku pôsobe
nia prišlo aj prvé spoločenská uznanie - Národná cena za
"vytvorenie národného sáboru piesní a tancov, ktorý uká
zal cestu ako čerpať z neprebernej pokladnice ľudového
umenia, ako oživiť a rozvíjať ľudová tvorivosť".
(Cigáňova K . , 1978, s. 3 6 ) . Podobných ocenení v priebehu
histórie slUKu prišlo viac, spomeňme aspoň Štátnu cenu
roku 1954, Rad práce k 10. výročiu a Rad republiky
k 20. výročiu založenia súboru a iné.
Roku 1951 odchádza SÍiUK na svoj prvý zahraničný zá
jazd a od tých čias počas vyše 35- ročnej existencie sú
boru mu tlieskalo obecenstvo v mnohých krajinách všetkých
piatich kontinentov. Súbor reprezentoval československá
kultáru na svetových výstavách EXPO 58 v Bruseli, EXPO 67
v Montreali, EXPO 70 v Osake. Okrem toho plnil, samozrej
me, svoju prvoradá úlohu: oboznamovať predovšetkým domá
cich divákov s vyspelo inscenovaným folklórom z rôznych
oblastí Slovenska.
SlUK je profesionálne umelecké teleso, na čele kto
rého stojí riaditeľ. Okrem äalších organizačných pracov
níkov tu pracujú dramaturg, choreograf, zbormajster, di
rigent, pedagógovia tanca, hlasoví pedagógovia atch Okrem
profesionálnych pracovníkov SlUK spolupracuje s okruhom
odborníkov (etnografov, hudobných a tanečných teoretikov,
výtvarníkov a pod.), ktorí tvoria tzv. umeleckú radu
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a uamerňujá utváranie umeleckého profilu aáboru. Spolupra
cuje tiež a celým radom hudobných akladateľov, acénických
a koatýmových výtvarníkov a režiaérov, ktorí aa externe
podieľajá na tvorbe jednotlivých programových číael i ce
lých programov.
Vedenie SÍiUKu muaelo riešiť mnohé nielen umelecké,
ale aj organizačné problémy, ktoré aávisia a prácou sáboru. Jedným z nich bola napríklad výmena členatva a zabez
pečenie kvalitného doraatu. V prvých etapách práce aáboru
aa atabilizovala jeho členaká základňa, k výmene dochádza
lo len v jednotlivých prípadoch, a tak aa atalo, že po
štvrťatoročnej hiatórii aáboru áčinkovali na acéne vyše
40-roční tanečníci (u tých to bolo najmarkantnejšie).
Bolo preto potrebné riešiť otázku dôchodkového zabezpeče
nia tanečníkov a od r. 1975 aa im priznáva dôchodok "za
výaluhu rokov" po 22-roônej činnoati. Otázka zabezpeče
nia doraatu 8a riešila už dávnejšie najprv zriadením
;

elévakej akupiny, neakôr dialokácie špeciálnej triedy bratialavakého konzervatória do Ruaoviec ao zameraním na
ľudový tanec.
Sábor Láčnica vznikol apontánne apojením troch ama
térskych záujmových akupín bratialavakých vyaokoškolákov:
1. zo apevácko-tanečnej národopisnej akupiny, ktorá pôaobila od r. 1947 pod patronátom a polku Živena, 2. z čle
nov zväzáckeho Akademického apevokolu, 3. z tanečnej aku
piny tzv. "odzemkárov"• Tieto tri akupiny utvorili r. 1949
Národopianý aábor pri Slovenakom áatrednom výboru Ôeakoalovenakého zväzu mládeže, ktorý po čaae prijal meno
Láčnica. Láčnica bola amatérakym aáborom, akladajácim aa
predovšetkým zo študentov, ktorí prichádzali z rôznych
čaatí Slovenaka študovať na vyaoké školy najrôznejšieho
zamerania do Bratialavy. Sábor bol ako hlavný reprezen-
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tant folklórnych umeleckých prejavov slovenskej mládeže
všeobecne podporovaný. V riešení umeleckých otázok mu
pomáhal poradný zbor zložený z popredných profesionálnych
umelcov. No hlavné bolo nadšenie mladých ľudí, s ktorým
prekonávali mnohé technické, umelecké i organizačné ťaž
kosti, s ktorým vo svojom voľnom čase nacvičovali a vystu
povali. Aj to bolo snáá príčinou, že súbor v priebehu nie
koľkých rokov neobyčajne umelecky vzrástol, vypracoval si
jednotnú umeleckú koncepciu a svojský umelecký profil,
takže obstál aj v súťaži s profesionálnymi súbormi- Zís
kal si nielen divácke uznanie, ale aj vysoké štátne oce
nenie - titul Laureáta štátnej ceny (r. 1951) - a na pr
vom celoštátnom festivale ľudovej umeleckej tvorivosti
r. 1955 bola už Lúčnica zaradená do mimoriadnej kategó
rie ako reprezentant ľudového umenia novou náročnou for
mou. V záujme zabezpečenia umeleckého rastu amatérskeho
súboru takej úrovne, akú po niekoľkých rokoch pôsobenia
dosiahla Lúčnica, ustanovuje ÚV ÔSM trojčlenné profesio
nálne umelecké vedenie (riaditeľ súboru a zbormajster,
vedúci orchestra a dirigent, vedúci tanca a choreograf),
ktoré sa postupom času doplnilo o cíalších administratívno-organizačných pracovníkov. Tak Lúčnica získala štatút
poloprofesionálneho folklórneho súboru (profesionálne
vedenie a amatérske členstvo) a takýto organizačný sys
tém si ponecháva dodnes.
Členovia Lúčnice nacvičujú vo svojom voľnom čase vždy
večer niekoľkokrát týždenne, v zime i na začiatku letnej
sezóny majú dvojtýždňové sústredenia. Lúčnica vystupuje
najmä vo voľných dňoch a dlhšie zájazdy sa konajú v lete
počas vysokoškolských prázdnin. Nové členstvo získava
Lúčnica pri každoročných jesenných konkurzoch, no niekoľko
rokov je už zriadená tzv. prípravka, kde sa zacvičujú
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schopní tanečníci-stredoškoláci, ktorí sa po dvoch rokoch
stávajú riadnymi členmi Lúčnice. Prevažná väčšinu členstva
Lúčnice tvoria vysokoškolskí študenti, ktorí v súbore pô
sobia počas svojho štúdia a po skončení odchádzajú. Väčši
nou sú teda v Lúčnid 4 - 6 rokov. V tom spočíva určitá
nevýhoda každoročného zacvičovania nových členov do pro
gramových čísel, ale zároveň sa tým zabezpečuje stály
prísun mladých, nových, schopných tanečníkov, spevákov
a hudobníkov z celého Slovenska. Lúčnica starne len ako
súbor, členstvo má stále rovnako mladé.
Lúčnica i jej umeleckí vedúci si v priebehu svojej
činnosti získali číalšie vysoké štátne vyznamenania, v rôz
nych sáťažiach doma i v zahraničí získali mnohé ocenenia
s celosáborovým programom i za jednotlivé zložky. Lúčni
ca reprezentovala slovenskú mládež na svetových festiva
loch v Berlíne, Bukurešti, Moskve, vo Viedni a v Havane
a tiež na medzinárodných výstavách v Bruseli a Osake.
Absolvovala tisícky predstavení na domácich i zahranič
ných zájazdoch v Európe, Atóerike i v Ázii. 0 jej veľkej
popularite na Slovensku svedčia nielen štátne vyznamena
nia a stály ohlas- jej vystúpení, ale napríklad aj to, že
obyvatelia spojených obcí Vajka nad Žitavou a Martinova
pomenovali svoju spoločnú obec Lúčnica nad Žitavou.
K umeleckému vývoju súborov SlUK a Lúčnica. Tak ako
história týchto dvoch súborov, aj ich umelecký vývoj má
viaceré spoločné znaky. Ich základné ciele a etapy ume
leckého vývoja majá mnoho spoločného, obidva súbory rástli
a rozvíjali sa vedľa seba vo vzájomnej konfrontácii, ne
zriedka dochádzalo k vzájomnej výmene členstva a hosťova
niu choreografov. Umeleckí vedáci obidvoch súborov museli
riešiť často príbuzné umelecké problémy, ktoré boli spo
jené s interpretáciou štylizovaného folklóru na scéne,
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a hľadaním nových umeleckých prostriedkov a s nutnosťou
reagovať na aktuálne spoločenské požiadavky. Obidva súbo
ry mali v podstate ten istý okruh externých spolupracovní
kov, najmä hudobných skladateľov, ktorí komponovali hudbu
pre tanečná zložku i pre zborová zložku (národní umelci
A. Moyzes, J. Oikker, E. Suchoň, zasl. umelci T. Andrašovan, L. Burlas, P. Tonkovič, v súčasnosti aj S. Stračina,
P. Salva a iní).
Rozdiely v umeleckom vývoji vyplývajá z rozdielnych
štatútov a členských základní obidvoch súborov, z istých
odchyliek v ich spoločenskom poslaní a v neposlednom rade
v tom, že v obidvoch súboroch pôsobia vedúci umeleckí pra
covníci, ktorí sú skutočnými umeleckými individualitami
s vlastným charakteristickým umeleckým rukopisom.
V SlUKu sa počas jeho histórie vystriedali viacerí
organizačno-umeleckí pracovníci, najmä vo funkciách ria
diteľa, zbormajstra a dirigenta, ktorí svojou pôsobnosťou
poznačili umelecký vývoj v hudobnej a speváckej zložke,
no zároveň to znamenalo určité výkyvy v umeleckom vývoji
týchto zložiek. Iba práca tanečnej zložky je po celý čas
spojená s osobnosťou zasl. umelca J. Kubánku, ktorý od
roku 1949 (okrem niekoľkoročnej prestávky, kedy pôsobil
v NDR) dodnes pracuje v SlUKu ako choreograf a vedúci tan
ca. Takmer celá tanečná tvorba SlUKu je poznačená jeho
umeleckou invenciou, hľadaním, vedomosťami a skúsenosťami.
Možno ju rozdeliť približne do 4 skupín: 1. scénická úpra
va tancov typických pre určité regióny s menej výraznými
choreografickými zásahmi, 2. tzv. dejové tance - istý ná
znak zápletky, humorného konfliktu a pod., je základom
choreografického spracovania regionálnych krokových va
riácií a tancov, 3* väčšie scénické kompozície čerpajúce
námety z histórie (napr. viacnásobné tanečno-dramatická
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spracovanie tematiky SNP), alebo z literatúry (napríklad
z Hviezdoslavovho Eža Vlkolinskáho), 4. tanečná kreácie,
ktoré s využitím ľudových tanečných prvkov rozvíjajá urči
tá myšlienku, náladu, problém. Okrem prvej skupiny cha
rakteristickej pre počiatočné obdobie SIUKu sa dodnes
v programoch striedajá cíalšie zo spomínaných choreografií
ľudového tanca, samozrejme na stúpajúcej umeleckej a tech
nickej árovni.
Programová koncepcia StUKu vychádza z jeho troch
zložiek: z tanečnej zložky, miešaného zboru a orchestra.
V počiatočných rokoch vystupoval súbor s jednotným progra
mom, na ktorom sa podieľali rovnakou mierou všetky zložky.
Pre zahraničné zájazdy, najmä do západnej Európy a do
mimoeurópskych krajín bolo potrebné vyhovieť požiadavkám
impresáriov a vytvoriť menšie skupiny, v programe ktorých
prevládali tanečné čísla sprevádzané ľudovou hudbou a do
plnené spevom sólistov, menších speváckych skupín, prípad
ne sólovou hrou na ľudové hudobné nástroje (fujara, píšťal
ky* gajdy a pod.). Ani doma v československú neboli všade
podmienky pre uplatnenie veľkého celosáborového programu.
Aj menšie mestá a dediny mali svoje požiadavky. Začali sa
preto vytvárať, najmä od r. 1975, menšie paralelné skupiny
s komornými programami. stUK má teda vo svojej koncepcii
tri typy programov:
a/ Veľké celosúborové programy, v ktorých sa striedajú
zborové, tanečné, spevácke a hudobné čísla s vystápeniami sólistov i so spoločnými číslami všetkých zlo
žiek. Takým programom je napríklad scénická freska
"Slovensko", kde boli do jednotnej režijnej a drama
tickej kompozície skĺbené všetky programové čísla tak,
aby vyzneli ako oslava práce, života, umenia a snažení
slovenského ľudu.
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b/ Komorné programy zložené buä z jestvujúcich komornej
ších a sólistických čísiel celosúborového programu,
alebo novokoncipované komorné programy s ucelenou dramaturgicko-režijnou stavbou (napr. pásma Ozvena domo
viny, S batôžkom a krošňou a podobne).
c/ Príležitostné programy vytvorené pre zahraničné zájaz
dy, do ktorých sa vyberajú, prípadne tvoria nové progra
mové čísla, ktoré predstavia zahraničnému publiku naj
zaujímavejšie regionálne prejavy slovenskej ľudovej
hudby, spevu a tanca v zrozumiteľných programových
kreáciách, na vysokej technickej árovni a v strhujú
com tempe.
Lúčnica má vo svojom čele

už vyše 35 rokov tých is

tých umeleckých vedácich, zasl. umelcov choreografa
prof. Ing. Š. Nosáľa, zbormajstra dr. Š. Klimu a dirigen
ta M. Šmída. Ich zásluhou prešla Láčnica jednoliatejším
umeleckým vývojom ako slUK, hoci sa nebála ani experimen
tovania v hľadaní nových umeleckých foriem a výrazov.
Členovia Lúčnice spočiatku spievali a tancovali len
za sprievodu harmoniky, neskôr sa pričlenila menšia ľudo
vá hudba. Spevy a tance sa prezentovali na javisku bez
úprav, sformované iba do jednoduchých pášem. » Kečí sa však
k Láčnici pričlenil orchester a hudobní skladatelia pri
pravili náročnejšie tanečné a spevné kompozície, ukázala
sa nutnosť istých úprav a štylizácie aj v speve a v tanci.
Tak vznikli začiatkom 50. rokov zaujímavé hudobno-spevnotanečné kompozície Yeôar na valale, Orešanská veselica,
Detvianska veselica a i., z ktorých posledná sa stala
kmeňovým číslom sáboru (hudba T. Andrašovan,

choreogra

fia Š. Nosáľ) a udržala sa v programe 15 rokov.
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Aj v dalších rokoch tvorili spoločné celosáborové čís
la programové dominanty, no už v 50. rokoch si tanečná
a spevácka zložka vytvárali aj samostatné čísla a ako sa
postupne ukázalo, aj svojský umelecký profil. Tanečná zlož
ka Láčnice/(s výnimkou krátkeho obdobia, kecl sa choreografi
snažili využiť moderná hudbu na tvorbu výrazových tancov,
až džezbaletu) vychádza stále z tradičného ľudového pohy
bového materiálu a regionálneho štýlu určitých oblastí
Slovenska, no postupom času sa využíva stále voľnejší in
scenačný a námetový prístup choreografa. Námety k taneč
nej tvorbe sa Mľadajá v tradičných dedinských zvykoch,
prácach a udalostiach (svadba, jarné zvyky, mlátenie, prá
ce s ľanom, vinobranie a pod.), ale aj v novších podnetoch,
(v detských hrách, v živote a zábave študentov, v oslavách
významných výročí). Z hľadiska choreografických foriem
pripravil Š. Nosáľ viaceré komorné čísla i veľké dramaticko-epické kompozície (Radvanský jarmok, Vinobranie, Goral
ská ľábosť a iné), pre Láčnicu typické a najpôsobivejšie
sá tanečné čísla, ktoré rozvíjajá jednu tému (Zbojnícka
rozprávka, Pozdišovskí hrnčiari, S ráchom), prípadne
náladu (Na obnôcke, Ôerkany a frod.)* V poslednom tanečnom
programe pod názvom Pieseň a práca, kde spolu s tanečnou
a orchestrálnou zložkou vystupuje aj dievčenská spevácka
skupina, ľudová hudba a sólisti, sa ukázala umelecká pô
sobivosť a divácka áčinnosť tancov tohto typu. Láčnica sa
vypracovala na vysoká interpretačná ároveň, a pritom ne
stratila to, čo je pre ňu od počiatku charakteristické:
radosť z tanca a spevu, mladosť a nadšenie.
Ťažisko programových čísel láčničiarskeho zboru tvo
rili dlhá dobu ľudové piesne v ápravách hudobných sklada
teľov, s orchestrom alebo a capella. No zbor interpretoval
aj umelé piesne (mládežnícke, masové) a na zahraničných
zájazdoch aj piesne inonárodné. Zbor pod vedením zbormaj
stra Š. Klimu postupne získal preň taká charakteristická
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farbu a mäkkosť, trúfal si nacvičovať čoraz náročnejšie
skladby súčasných skladateľov i starých majstrov. Začal
sa samostatne zúčastňovať zborových festivalov a súťaží
a v r. 1968, pri 20. výročí založenia Lúčnice, pripravili
po prvý raz spevácky zbor a tanečná zložka samostatná ce
lovečerné programy• Spevácky zbor Lúčnice sa vydal vlast
nou umeleckou cestou a v súčasnosti už nemá charakter
zložky folklórneho súboru.
Miesto a funkcia súborov SlUK a Lúčnica v súčasnej
slovenské j kultúre. Súbory SÍiUK a Lúčnica sa vypracovali
za vyše 35 rokov svojej existencie na vrcholné umelecké
telesá, schopné na vysokej umeleckej a technickej úrovni
scénicky predvádzať slovenský folklór v autorskej štyli
zácii choreografov, hudobných skladateľov a zbormajstrov•
Toto významné miesto v súčasnej slovenskej kultúre vychá
dza predovšetkým z výsledkov ich vlastnej umeleckej práce,
z pozitívneho i kritického hodnotenia domácich i zahranič
ných divákov a zo spoločenských ocenení v ČSSR i v cudzine.
Obidva súbory plnia v našej kultúre závažné spoločen
ské funkcie:
1. Funkciu rekonštrukčnú: obidva súbory vyhľadávajú, re
konštruujú a sprístupňujú obecenstvu často už zabudnu
té, alebo len regionálne známe prejavy slovenskej ľudo
vej kultúry a umenia.
2. Funkciu výchovnú: toto sprístupňovanie ľudových tradí
cií spolupôsobí pri výchove k historickému a etnickému
povedomiu a pri vlasteneckej výchove.
3. Funkciu umelecko-zábavnú: obidva súbory poskytujú svo
jím programom hodnotnú zábavu i hlboké umelecké zážitky.
4. Funkciu inšpiračnú: programy SlUKu a Lúčnice sa v mno
hom stali inšpiráciou pre prácu aalších súborov a sku
pín, mnohé piesne sa zásluhou týchto súborov dostali
do vedomia i aktívneho spevu na celom Slovensku.
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5. Punkciu reprezentačná: SÍ/UK a Láčnica vystupujú na za
hraničných zájazdoch ako reprezentanti socialistického
Československa a slovenskej národnej kultúry. Sá dôka
zom starostlivosti, aká sa u nás venuje progresívnym
tradíciám ľudovej kultáry, využívaniu týchto tradícií
v nových podmienkach a funkciách a ich umocňovaniu na
vyššiu umelecká ároveň.
Väčšina z týchto funkcií platí nielen smerom k divá
kovi, ale aj pre účinkujúcich samých. V slUKu ako profe
sionálnom sábore sa síce javisková interpretácia ľudového
umenia stáva zamestnaním, no i tu vychováva, učí a inšpi
ruje najmä mladých členov, ktorí už s autentickým folkló
rom prídu do styku len zriedkavo. 0 to viac platia pre
amatérskych členov Lúčnice, u ktorých členstvo v súbore
je ušľachtilou zábavou a využívaním voľného času. Získa
vajú tu nové vedomosti, nielen o slovenskom folklóre, ale
aj o súborovej práci a často ich využívajú aj po odchode
z Láčnice v práci a vo vedení iných sáborov.
SlUK je jediný profesionálny slovenský folklórny
súbor. (Poddukliansky ukrajinský ľudový súbor je reprezen
tantom ľudovej kultúry Ukrajincov na Slovensku.) Očakáva
sa teda od neho, aby bol súborom skutočne na najvyššej
interpretačnej a umeleckej úrovni, aby bol vzorom pre všet
ky ostatné súbory. Treba povedať, že dosiaľ sa SlUKu vcelku
podarilo zvládnuť táto neľaňká álohu, v niektorých kriti
kách si dokonca získal označenie "národný balet".
Láčnica bola a väčšinou členstva aj je, amatérsky
folklórny sábor. ^zišla z amatérskeho folklórneho hnutia,
rástla v konkurencii s inými amatérskymi a poloprofesionál
nymi súbormi a stále si medzi nimi udržiava popredné miesto,
ba ukazuje im cestu. Jej programy sá na úrovni profesionál
nych súborov a navyše majú svojský lúčničiarsky prejav
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a atmosféru, ktorú domáca i zahraničná kritika jednoznač
ne charakterizovala ako "mladosť, živelnú radosť, opoje
nie zo života, úprimnosť i prirodzenosť". (Nosáľ Š., 1958,
str. 1 3 ) .

Poznámka
Materiál a konkrétne ádaje k príspevku som čerpala z uvá
dzanej literatáry, z vlastných skúseností počas pôsobenia
v súbore Lúčnica v r. 1952 - 1 9 5 9 a z priebežného sledova
nia práce a vystúpení oboch súborov.
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Slovenská a česká
ortoepická norma
Jana Dvončová

V Československej socialistickej republike ako fede
ratívnom zväzku Českej a Slovenskej socialistickej repub
liky sá spisovná slovenčina a spisovná čeština dva rovno
právne spisovné jazyky, .ktoré fungujá popri sebe v den
nom kontakte, a to najmä v masovokomunikačných prostried
koch. Táto osobitná jazyková situácia je vhodným prostre
dím na vzájomná interferenciu jednotlivých prvkov obi
dvoch jazykov, čo sa najčastejšie prejavuje v oblasti ho
voreného jazyka, predovšetkým však jeho výslovnosti. Za
tohto stavu, ktorý navyše komplikuje zložitá situácia
v češtine (vysvetlíme Šalej), je dôležitá podrobná zna
losť ortoepických noriem obidvoch našich spisovných
jazykov, a to nielen pre každého príslušníka nášho štátu
ale aj pre každého cudzinca, ktorý si osvojuje jeden
alebo obidva naše jazyky - slovenčinu a češtinu.
Kým pristápime k vlastnému porovnávaniu výslovnosti
v spisovnej slovenčine a v spisovnej češtine, objasníme
najprv niekoľko pojmov a termínov, ktoré sá dôležité
pre äalšie výklady.
Na prvom mieste je to ortoepia. Podľa vymedzenia
v príručke Výslovnosť spisovné češtiny I (2. vyd., Praha

154
1967, s. 7) "stabilizovaná norma spisovné výslovnosti se
obvykle nazýva ortoepie" alebo "ortoepii múžeme nejvhodneji definovat jako souhrn obecne platných zásad a pravidel
výslovnosti spisovného jazyka" (s. 8 ) . V príručke Pravid
lá slovenskej výslovnosti (Bratislava 1984, s. 16) sa po
dáva takéto vymedzenie: "Ortoepia je náuka o zvukových
normách spisovného jazyka. Je to sáhrn pravidiel správne
ho tvorenia (generovania) a správneho znenia zvukových
prejavov v spisovnom jazyku z hladiska ich zvukových
vlastností". Táto definícia je zameraná proti priázkemu
chápaniu ortoepie iba ako náuky o výslovnosti hlások,
ktoré je dosial bežné najmä v nelingvistickej verejnos
ti (podobne ako priázke chápanie fonetiky ako vedy o vý
slovnosti hlások). Ortoepia musí zahŕňať aj suprasegmentálne javy (ako melódiu, prízvuk a t á . ) , lebo aj tie majá
svoju normu v hovorenej podobe spisovného jazyka. Niekedy,
napr. v poľštine, sa použíya termín ortofónia. Istým
špecifikom českej a slovenskej fonetiky je rozlišovanie
ortoepie a ortofónie. Pod ortofóniou sa chápe správne
tvorenie hlások v širšom rámci ortoepie (Výslovnosť spi
sovné češtiny I, 2. vyd., 1967, s. 7 ) .
Pri ortoepii sa zdôrazňuje spätosť so spisovným ja
zykom a spomína sa pritom aj norma a kDdifikácia. V čes
kej a slovenskej jazykovede sa rozlišujá norma a kodifi
kácia, aj keä sa tieto termíny nechápu vždy rovnako. Pod
jazykovou normou sa v duchu učenia Pražského lingvistic
kého krážku bežne rozumie sábor gramatických alebo lexi
kálnych jazykových prostriedkov, ktoré sa pravidelne po
užívajú alebo majá používať. Kodifikácia je opis a ustá
lenie jazykovej normy (v príručkách). Vo Výslovnosti
spisovné češtiny I sa hovorí o zisťovaní ortoepickej nor
my a stanovení jej kodifikácie (s. 8 ) , v Pravidlách slo-
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venskej výslovnosti sa jazyková norma definuje ako zo
všeobecnenie spoločenskej praxe, pričom s ohľadom na
stavbu jazyka sa tu odporáča hovoriť o jazykových nor
mách. Oficiálne schválený opis jazykových noriem sa
podľa tejto príručky nazýva kodifikácia.
Východiská pre zisťovanie ortoepickej normy a sta
novenie jej kodifikácie sa v českej a slovenskej jazyko
vede v základe zhodujá, a to napriek tomu, že v obidvoch
jazykoch je značne odlišná situácia. V slovenčine jestvu
je jednak spisovná podoba, ktorá je štýlovo diferencova
ná, jednak sá tu jednotlivé nárečia, ktorých jednota sa
už dnes rozkolísava. V češtine existuje spisovná podoba,
tiež štýlovo diferencovaná, popri nej existuje dnes ako
celonárodný dorozumievací prostriedok aj tzv. obecná
čeština, ktorá má len hovorená podobu a má aj oblastné
varianty. Popri nich sá zvyšky nárečí (hlavne na Morave).
Spisovná čeština na Morave nie je pritom totožná vo všet
kých javoch so spisovnou češtinou používanou v Čechách.
Tento stav je výsledkom zložitého vývinu češtiny v minu
losti. Vznik spisovnej slovenčiny je ázko spätý so stre
doslovenskými nárečiami, a preto je prirodzené, že v mi
nulosti sa vyslovovali názory, že pri stanovení výcho
dísk ortoepickej kodifikácie sa má táto okolnosť zvý
razňovať. Aj v Pravidlách slovenskej výslovnosti z roku
1984 sa táto okolnosť spomína (na s. 22 sa hovorí o tom,
že "slovenská spisovná výslovnosť má s typom stredoslo
venským najviac spojív"), jednako výslovne hovorí, že
"spisovná slovenská výslovnosť je na celom ázemí jednot
ná, nejestvujá v nej krajové varianty" (tamže). Jestvujá
iba jednotlivé nárečové odchýlky, ktoré sa hodnotia ako
ortoepické chyby. Pre češtinu starší českí fonetici
(J. Ohlumskýt A. Frinta) obhajovali primát kultárneho
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centra, teda Prahy, ako východiska pre kodifikáciu orto
epickej normy. Ale prvá oficiálna kodifikácia (Výslovnost
spisovné češtiny I, Praha 1955) za základ ortoepickej
normy pokladá "skutečne existující, prirozenou a na tradici založenou výslovnost, která jako nedílná souôast
spisovného jazyka plní jeho celonárodní dorozumívací
funkci" (s. 1 0 ) . Ustápilo sa aj od staršieho stanoviska,
že pre kodifikáciu najdôležitejšia je javisková výslov
nosť. Pravidlá slovenskej výslovnosti zdôrazňujú, že
"Slovenské národné divadlo stratilo toto osobitné posta
venie a táto osobitná a výsadná kultúrnu funkciu jednak
pôsobením iných vplyvných inštitúcií (televízia, roz
hlas), ale aj zväčšením frekvencie spisovných prejavov",
a preto pre kodifikáciu spisovnej výslovnosti majá naj
väčšiu váhu "prejavy tzv. vybranej jazykovej praxe"; sú
to prejavy, ktoré sa vyznačujú kultivovanosťou reči,
t. j. používaním spisovných prvkov aj na iných jazyko
vých rovinách. Teda "v Slovenskej socialistickej repub
like nijaká kultúrna inštitúcia (divadlo, rozhlas, te
levízia) nemá autoritu jedného všeobecne uznávaného ortoepického vzoru" (s. 2 5 ) . Rovnaké stanovisko sa už tra
dične vyslovuje v českej jazykovede. V oficiálnej prí
ručke Výslovnosť spisovné češtiny (z r. 1955 a 2. vyd.
z r. 1967* s. 10) sa hovorí, že spisovná výslovnosť je
"výslovnosť uživateltl spisovného jazyka po celám jazykovém území, snažících se o spisovný projev kultivovaný
po všech stránkach". Vo vydaní z r. 1955 (s. 8) sa zdô
razňuje neafektovanosť spisovnej výslovnosti a poukazuje
sa na to, že iba na pozadí všeobecne platnej normy možno
vytvárať "štýlové odstíny rázu emočního" ako charakte
rizačné prostriedky v hereckej praxi.
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Čo aa týka štýlového rozvrstvenia výslovnosti, v českej kodifikácii sa rozlišujú tri štýlové vrstvy:
1. základná výslovnosť alebo neutrálna výslovnosť, reali
zovaná vo verejných hovorených prejavoch (jej opis je
jadrom kodifikačnej príručky), 2. bežná výslovnosť, reali
zovaná v bežnom dennom styku (tento štýl sa líši od zá
kladného štýlu len niektorými odchýlkami vo výslovnosti
spoluhláskových skupín), 3• veľmi starostlivá výslovnosť,
opierajúca sa v jednotlivostiach viac o vnútornú stavbu
slov, a teda o spôsob písania (používa sa v slávnostných
prejavoch a v umeleckom prednese alebo za sťažených akus
tických podmienok). (Výslovnost spisovné češtiny I, 1967*
s. 12) • V slovenskej o>rtoepicke j kodifikácii sa rozlišu
jú dva štýly: 1. neutrálny, 2. vyšší. Naznačuje sa však
pritom možnosť existencie aj tretieho štýlu, na čo uka
zuje táto formulácia: "Vypracúvajú sa štýly spisovnej
výslovnosti: neutrálny a vyšší, resp. aj nižší štýl"
(Pravidlá slovenskej výslovnosti, s. 2 5 ) •
Za základ neskoršieho opisu ortoepickej normy a jej
kodifikácie môžeme v obidv och našich jazykoch pokladať
rozličné poznámky v starých gramatikách, prípadne aj
v iných prácach, napríklad v pravopisných príručkách.
0 slovenskej výslovnosti jestvujú takéto poznatky
v gramatikách z minulého storočia, najmä v prácach
A. Bernoláka a t. Štúra. Sústavnejší opis slovenskej vý
slovnosti podáva S. Czambel vo svojej Rukoväti spisovnej
reči slovenskej (Martin 1902), nachádzame tu však ešte
značné kolísanie v názoroch na niektoré javy. Prvým mo
derne založeným opisom slovenskej ortoepie je štúdia
t. Nováka K základom slovenskej ortoepie (Slovenská reč,
3> 1934/35)• Prvým úplným opisom slovenskej spisovnej vý
slovnosti je práca H. Bar t ka Správna výslovnosť slovenská
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(Martin 1944), ktorá obsahuje teoretická časť, ako aj
ortoepický slovník* Novšie vychádza knižka J* Stanislava
Slovenská výslovnost (Martin 1953), pre poslucháčov VŠMU
skriptum V. .Záhorského Výslovnost a prednes (Bratislava
1965), štádia J. Lišku Základy slovenskej ortofónie
a ortoepie pre logopedická prax (Logopedický zborník, 1,
1972). Súčasne s týmito prácami vychádzajú fonetické pub
likácie, ako sá Atlas slovenských hlások, v ktorom sa po
dáva podrobný fonetický opis slovenských hlások (j. Bvončová, G. Jenča, L. Kráľ, Bratislava 1969) a Úvod do fo
netiky slovenčiny od 0. KaJanovej-Schulzovej (Bratislava
1970). Okrem celého radu článkov v odborných časopisoch
(Kultára slova, Slovenská reč), zaoberájácimi sa ortoepickými problémami, jestvujá stručné opisy spisovnej
slovenskej výslovnosti, ktoré majá ráz oficiálnej kodifi
kácie, v slovenských gramatikách, v učebniciach

sloven

činy pre školy a niektoré poučky v Pravidlách slovenské
ho pravopisu (11* vyd., Bratislava 1973) a v Príručke
slovenského pravopisu pre školy od J. Oravca a V. Lacu
(Bratislava 1973). Výhradne ortoepicky je zameraný gra
mofónový kurz Slovenská výslovnosť (Bratislava 1979)
a Príručný slovník slovenskej výslovnosti (Bratislava
1979, 2. vyd. 1982 od Á. Kráľa)• Príručkou, ktorá bola
schválená ako kodifikačná príručka slovenskej spisovnej
výslovnosti, sá Pravidlá slovenskej výslovnosti od
X. Kráľa (Bratislava 1984).

v

tejto práci je aj podrob

nejší opis a hodnotenie vyššie spomínaných prác.
V češtine za najstaršie teoretické práce ortoepického charakteru sa pokladajú spisy J. Husa a J. Blahoslava.
Z nich napríklad knižka Vady kazatelúv z r. 1571 je vý
slovne zameraná na rečnícku prax. Tieto práce sávisia
s vytváraním nadnárečovej podoby hovorenej češtiny ako
kultúrneho jazyka, ktorého základy sa klada do druhej
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polovice 14. storočia a ktorý pokračuje najmä v kazateľ
skej praxi českých reformátorov. Preto aj títo autori ve
nujú otázkam výslovnosti zvýšená pozornosť. V tomto obdo
bí začína vzrastať význam hovoreného jazyka popri písa
nej podobe vznikajácej spisovnej češtiny. Podobne sa ku
kazateľom obracia aj J. A. Komenský v práci Zpráva a na
učení o kazatelství (1621)• V priebehu 17* a 18. storo
čia nachádzame celý rad poznámok o českej výslovnosti vo
vtedajších gramatikách. Najvýznamnejšie sá prvé skutočne
vedecké výklady u J. Dobrovského (1795, 1818). Napriek
tomu. že majá formu príležitostných poznámok, predstavujá dôležité základy pre dalšie bádanie. Veľmi vysoko sa
cenia jeho výklady o mieste českého prízvuku, Šalej na
príklad jeho konštatácia, že spoluhlásky č, š, ž nemožno
pokladať za mäkké, zistenie, že v češtine existuje znelé
a neznelé ŕ a iné. Významný pokrok predstavujá potom
práce J. Gebauera (z konca 19. storočia), ktorý sa usi
loval podlbžiť svoje poznatky a výklady znalosťou fyziolá*
gie a prvými fonetickými experimentmi. Práca J. Burdíka
Kallilogie čili o výslovnosti z r. 1873 je už ortoepickou príručkou, ktorá bola vypracovaná ako príručka pre
hercov• Jej dvoma základnými požiadavkami sá požiadavka
vycibrenej gramatickej správnosti a požiadavka správnej
a pekne znejácej výslovnosti (uplatnenie estetického hľa
diska ). Príliš zvýraznené uplatnenie tohto hľadiska sávisí s jeho erudíciou filozofa a estetika. Riešenie ortoepických• problémov postupovalo potom v ázkej spätosti
s rozvojom českej fonetiky a v sávislosti so zameraním
pozornosti jazykovedy na zvuková kultáru českého jazyka.
Mnoho individuálnych prác tohto obdobia bolo dôležitou
vývinovou etapou, ktorá vyvrcholila ustanovením Ortoepic
kej komisie pri Českej akadémii vied a umení v roku 1942.
Komisia sa stala v roku 1952 komisiou Ústavu pro jazyk

160
čéaký novej Českoalovenakej akadémie vied. Výaledkom práce
tejto komiaie bolo vydanie apomínanej už oficiálnej kodifi
kačnej príručky Výalovnoat spiaovná češtiny I, Výalovnoat
alov domácich (Praha 1955, 2. vyd. 1*967) a Výslovnost apiaovné češtiny II. Výalovnoat alov prejatých (Praha 1978).
Prvý diel obaahuje len teoretická časť a rámcové pravid
lá a exemplifikáciou, druhý diel obaahuje aj ortoepický
alovník a tranaliteračná pravidlá. Ďalšie viaceré publi
kované štádie a príručky naznačujá tendencie vo vývine
českej ortoepickej normy a amer, ktorým aa bude uberať
nová kodifikácia (B. Havránek - A. Jedlička, Česká mluvnica, b. vyd., Praha 1981; J. Novotná-Húrková, Výslovnoatní norma v umeleckém prednesú, Praha 1983).
o

Prejdime teraz k porovnaniu výslovnoati v alovenčine a češtine (vychádzame z platných kodifikačných prí
ručiek) .
Slovenčina a čeština aá dva geneticky príbuzné
a štruktárne veľmi blízke jazyky, ktoré aa vydelujá v rám
ci akupiny západoslovanských jazykov. Ich vývin je čiastočne zhodný, paralelný, čiaatočne však odlišný. To pla
tí aj o ich apiaovných podobách, ktorých vývin je apätý
a ekonomickým, politickým a kultárnym vývinom spoločnos
ti.
V samom repertoári foném a ich realizácii aa alovenčina a čeština líšia len velmi málo.
Spiaovná alovenôina a čeština majá apoločné tieto
fonámy:
vokály:

a, e, i, o, u, á, é, í, ó, á

konaonanty: p, b, m, t, d, n, ť, 3, ň, k, g, f, v,
a, z, š, ž, č, dž, c, r, 1, j , ch, h.
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Medzi spisovnou slovenčinou a spisovnou češtinou je
rozdiel pri týchto fonémach:
slovenčina: ä, ia, ie, iu, ô, I, í, r, čeština:

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

ou, au, eu, ŕ

Poznamenávame, že v slovenčine písané ia, ie, iu
v domácich a zdomácnených slovách vnútri morfém sá dvojhlásky ako členy fenologického systému, napríklad žiak,
dielo, cudziu (tvar akuz. sg., príd. mena cudzí). Dvojhlásky ia, ie, iu sa vyslovujá jednoslabičné. Na hrani
ciach morfém a v nezdomácnených slovách cudzieho pôvodu
vnátri morfém písané ia, ie, iu nie sá dvojhlásky (vyslo
vované jednoslabičné), ale rôznoslabičné spojenia samo
hlásky i so samohláskami a, e, u (vyslovujá sa dvojsla
bičné), napríklad protiakcia, protielektromotorický,
melódia, diadém, dietetika, diurnium. 7 češtine sá ia,
ie, iu vždy dvojslabičné. V češtine je ou dvojhláska,
v slovenčine ou v ínštr. sg. fem., napríklad ženou, uli
cou, cudzou, je fonologicky ov (spojenie samohlásky o so
spoluhláskou v ) , rovnako v češtine au a eu (v cudzích
slovách) sá dvojhlásky, v slovenčine z fonologického
hľadiska sá to spojenia av, ev.
Výraznejšie rozdiely jestvujá medzi spisovnou slo
venčinou a spisovnou češtinou pri fungovaní fonologických systémov, v distribácii a kombinatorike foném.
Na signálovej rovine v realizácii foném nie sá medzi
spisovnou slovenčinou a spisovnou češtinou veľké rozdie
ly. Poukážeme na zhody i rozdiely vo výslovnosti fonémy v.
A. Zhodne sa v češtine a slovenčine vyslovuje v ako
pernozubné v na začiatku a vnátri slova na začiatku sla
biky pred samohláskami, sonórami a znelými spoluhláskami.
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spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

výslovnosť

pravopis

výslovnosť

voda

voda
vlk

voda
vlk

voda

vlk

vlk

vrana

vrana

vrana

vrana

vŕba

vŕba

v r ba

v r ba

vnášať

vnášať

vnášet

vnášet

vjazd

vjazd

v jezd

v jest

v la vo

vlavo

vlevo

vlevo

vdova

vdova

vdova

vdova

vzduch

vzduch

vzduch

vzduch

vnímať

vnímať

vnímať

vnímat

Na začiatku slova alebo slabiky sa vyslovuje f
vchod

fchot

vchod

fchot

vpád

fpád

vpád

fpát

pŕedevším

pŕedefším

predovšetký m predofšetkím

B. Čiastočná zhoda je na konci slabiky vnútri slova
pred n, ň, 1, I, kde sa v slovenčine vyslovuje pernozubné v alebo obojperné u, v češtine pernozubné v
slávni
spevník

slávni
s la im i

slávni

slávni

spevník

zpevník

spjevník

dávno

dávno

pavlač

pavlač

speuňík
dávno

dávno
dáuno

pavlač

pavlač
paulač
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C. V niektorých prípadoch je medzi slovenčinou a
češtinou rozdiel. V slovenčine sa na konci slova, na kon
ci slabiky pred šumovou spoluhláskou a pred m vyslovuje
v ako obojperné u, v češtine na konci slova a na konci
slabiky pred neznelou spoluhláskou sa vyslovuje f, na
konci slabiky pred znelou spoluhláskou sa vyslovuje pernozubné v, na konci slabiky pred spoluhláskou m sa vyslo
vuje pernozubné v alebo f.
krv

kru

krev

kref

dav

dau

dav

daf

pravda

prauda

pravda

pravda

dievča

3ieuča

devče

áefče

plavmo

plaumo

plavmo

plavmo

zastavme

zastaiime

zastavme

zastavme
zastafme

Zhody a rozdiely sá aj v kodifikácii výslovnosti
niektorých spoluhláskových skupín. Jestvujá prípady s ápl
nou zhodou, s čiastočnou zhodou a prípady s úplným roz
dielom.
A. Úplná zhoda sa týka viacerých spoluhláskových
skupín
zvláštni

zvláštni

zvláštni

zvláštňí

rozčleniť

rosčleňiť

rozčleniť

rosčleňit

ženskosť

ženskosť

ženskost

ženskosť

B. Čiastočná zhoda v tom zmysle, že zhoda je vo vý
slovnosti v neutrálnom štýle, kde sa kodifikuje zjedno
dušená výslovnosť v obidvoch jazykoch. V češtine pritom
popri zjednodušenej výslovnosti ako neutrálnej existuje
aj nezjednodušená výslovnosť, ktorá je štylisticky prí
znaková a odporúča sa iba pre recitáciu. Y niektorých pri
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pádoch je zjednodušená výslovnosť rovnocenná s nezjednodušenou (nie sá štylisticky diferencované).
spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

pravopis

výslovnosť

s pomienka s pomi enka

vzpomínka

výslovnosť
spomínka (neutr.)
fspomínka (prízn.)

cnosť

cnosť

ctnost

dcéra

céra

dcéra

egyptský

egipskí

egyptský

cnosť (neutr.)
ctnost (prízn.)
cera (neutr.)
tcera (prízn.)
egipskí (neutr.)
egiptskí (prízn.)

V slovenčine sa zjednodušenie vo výslovnosti uplat
nilo v niektorých prípadoch už aj v pravopise (napríklad
spomienka, cnosť).
V niektorých prípadoch v jednom jazyku je nezjednodušená aj zjednodušená výslovnosť, v druhom jazyku je iba
nezjednodušená výslovnosť.
spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

výslovnosť

pravopis

výslovnosť

potšíuka

podšívka

potšífka

podšívka

poččíuka
podsvetie

potsveťie

podsvetí

potsvjeťí

prázdno

poccveťie
prázdno

prázdno

prázdno
prázno
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C. Úplný rozdiel
spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

výslovnosť

pravopis

výslovnosť

podstata

poctata

podstata

potstata

podstavec

poctavec

podstavec

potstavec

nactauba

nadstavba

natstavba

nadstavba

predstavenie prectavenie

predstavení pretstavení

panna

panna

panna

pana

Anna

anna

Anna

ana

mäkký

mekkí

mekký

mňekí

kamenný

kameni

kamenný

kameni

Vyššie sme už uviedli, že česká jazyková situácia
je zložitejšia ako slovenská. 7 češtine používanej na
Morave sa vyskytujú aj niektoré prvky, ktoré sá totožné
s prvkami v slovenčine. 7 tomto prípade sá v spisovnej
češtine dublety.,
spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

výslovnosť

pravopis

výslovnosť

zhoda

zhoda

shoda

schoda

budme

bučíme

budme

buťme

zhoda (mor.)
budme (mor.)
Niektoré moravizmy pokladá česká ortoepická kodifi
kácia za nespisovné (nárečové):
spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

výslovnosť

pravopis

výslovnosť

sme

zrne -

jsme

štvrťročie

štvrdročie

čtvrtletí

jsme
zrne (mor.)
čtvrtleťí
čtvrdleťí (mor
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spisovná slovenčina

spisovná čeština

pravopis

výslovnosť

pravopis

výslovnosť

jedenásť

jedenásť

jedenáct

jedenáct
jedenásť (mor.)

Ďalšia okolnosť, ktorá komplikuje ani nie tak sta
novenie spisovnej normy, ako skôr bežná prax. je existencia takzvanej obecnej češtiny. Problém spočíva v tom, že
je to átvar len čiastočne odlišný od spisovnej češtiny
(vo všetkých subsystémoch). V hláskosloví je pre obecná
češtinu charakteristický výskyt ej namiesto ý, í, naprí
klad dobrý - dobrej, sýra (gen. s g . ) , - sejra, sitko sejtko (hodnotí sa ako vznik dvojhlásky, bežný používa
teľ jazyka tieto prípady hodnotí ako spojenie foném
e + j ) , cíalej je to výslovnosť ou za á na začiatku slo
va, ktorá j*ž v sáčasnosti ustupuje, napríklad árad ourad, áženie í za é, napríklad mléko - mlíko, dobrého dobrýho, ktoré sa pripášťa aj v hovorovom štýle spisov
ného jazyka a v ojedinelých prípadoch preniklo ako prí
pustná dubleta všeobecnejšie, napríklad srdéčko - srdíčko, kamének - kamínek. Výraznou črtou obecnej češtiny
je zánik niektorých spoluhlások a zjednodušovanie spoluhláskových skupín, ako aj realizácia artikulačnej asi
milácie. Rozdiel medzi spisovnou češtinou a obecnou češ
tinou je aj pri niektorých spoluhláskových skupinách:
spisovná čeština

obecná čeština

pravopis

výslovnosť

-

výslovnosť

klenba

klenba

-

klemba

honba

honba

-

homba

hanba

hanba
hamba (expr.)

-

hamba
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spisovná čeština

obecná čeština

pravopis

výslovnosť

výslovnosť

ôtyri

ôtiri

štiri

čtvrtek

čtvrtek

štvrtek

Porovnajme teraz stav v spisovnej slovenčine a obec
nej češtine:
spisovná slovenčina

obecná čeština

pravopis

výslovnosť

výslovnosť

klenba

klemba
homba

štvrtý

hamba
štvrtí

klemba
homba
hamba
čtvrtí

štyri

štiri

štiri

honba
hanba

Záverom možno konštatovať, že v spisovnej slovenči
ne a v spisovnej češtine nie je veľa rozdielov medzi fe
nologickými jednotkami a ich základnými realizáciami na
signálovej rovine, napriek tomu sá tu však niektoré vý
razné rozdiely, ktoré tieto jazyky zreteľne od seba odlišujá. Podstatné rozdiely sá vo fungovaní fenologických
systémov, v ich distribácii a kombinatorike a v postoji
k zvukovým prvkom v prevzatých slovách. Vzhľadom na čas
tá totožnosť lexikálnych jednotiek a aj paralelný vývin
pri čiastočne odlišných jednotkách v obidvoch jazykoch
vzniká taká situácia, že vo výslovnosti spisovnej sloven
činy a češtiny jestvujá áplné zhody, čiastočné zhody a aj
ieté rozdiely. Osobitosťou je existencia zhôd medzi slo
venskou spisovnou výslovnosťou a nespisovnou výslovnosťou
v takzvanej obecnej češtine. Ako príklady, ktoré ilustru-
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já zložitosť tejto jazykovej situácie, sme si vybrali
výslovnosť fonémy v a výslovnosť spoluhláskových skupín.
Uvedená situácia vytvára predpoklady pre interferenciu
prvkov z jedného jazyka do druhého. Táto interferencia
vo výslovnosti niektorých jednotlivcov síce priamo ne
narúša fonologické systémy obidvoch jazykov, ale vedie
k rozkolísavaniu jasného povedomia štýlového zaradenia
jednotlivých prvkov. V kultivovanom jazykovom prejave
takéto miešanie prvkov dvoch spisovných jazykov pôsobí
nepriaznivo. Ukazuje to nä potrebu venovať aj tejto
stránke spisovných prejavov náležitá pozornosť.

Atlasové spracovanie
slovenských nárečí
Anton Habovštiak

Jazykový zemepis (odvetvie dialektológie skúmajúce
priestorovo, geograficky rozšírené obmeny národného jazy
ka) rozvinul sa u nás až v rokoch po prvej svetovej vojne,
a to najmä zásluhou V. Vážneho a jeho žiakov. Ale snahy
o spracovanie slovenských nárečí metódami jazykového ze
mepisu sú ešte staršie. Už F. Pastrnek, ktorý sa prvý po
kúšal charakterizovať slovenské náreôie na základe dovtedy
uverejnených textov, zistil, že sa iba okrajovo dotkol
jazykovo-zemepisnej diferenciácie slovenských nárečí a že
sa na svetlo vyniesol len fakt ich pestrej diferencova
nosti, ale neodkryla sa bližšie ich vnútorná členitosť.
Zároveň však poukázal aj na aktuálnosť kartograficky
zvýrazniť túto geografickú členitosť metódami linvistickej geografie (Štolc a kol., 1968, s. 1 7 ) .
F. Pastrnek sa napokon podujal na výskum slovenských
nárečí pomocou dopisovateľov. Pre tento ciel uverejnil
už r. 1893 v Slovenských pohľadoch osobitný dotazník a
rozposielal ho na rozmanitá miesta svojim externým spolu
pracovníkom, aby mu odpovedali na otázky zaradené do do
tazníka. Akcia F. Pastrnka sa skončila iba čiastočným
úspechom, lebo ju pre nedostatok vhodných spolupracovní
kov musel predčasne ukončiť.
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Súčasne a F. Pastrnkom začal skúmať alovenaké náre
čia aj S. Ozambel 8 cielom pripraviť relatívne áplná charakteriatiku slovenských nárečí y štyroch zväzkoch. Uve
rejnil však iba nárečové texty z východoslovenskej oblaati, a to v nedokončenej práci Slovenaká reč a jej mieato
v rodine alovanských jazykov (1906).
V pravom zmyale alova priekopnícku prácu v oblaati
jazykového zemepiau urobil až V. Vážny, ktorý hne3 po
príchode na Slovenako podal návrh na systematický výakum
8lovenakých

nárečí. V. Vážny v rokoch 1921 - 1938 uaku-

točňoval avoje explorátorské zámery naozaj v širokom rozaahu a atal aa vlastne zakladateľom modernej alovenakej
dialektológie. Ako vedáci Jazykovedného odboru Matice
alovenakej rozvinul široko založená dotazníkovú akciu,
do ktorej zapojil nielen avojich žiakov z Filozofickej
fakulty Univerzity Komenakého, ale aj širšiu verejnosť
(podobne ako F. Pastrnek), najmä príalušníkov inteligen
cie pôaobiacich po mestečkách a dedinách (Vážny, 1929,
a. H O - 142).
Zberateľské výaledky V. Vážneho boli akutočne pozo
ruhodné, lebo metódou priameho i nepriameho výakumu
zíakal sa nárečový materiál takmer zo všetkých jazykových
rovín, teda nielen z hláskoslovia a morfológie, ale aj
zo slovnej zásoby a v istom rozsahu aj z frazeológie
a syntaxe (Kotulič, 1971, s. 78). Aj napriek tomu, že sa
zo slovenských nárečí získal relatívne obsiahly materiál,
pre nepriaznivé politické pomery po r. 1938 sa k atlasovému spracovaniu nárečových zápisov už nepriatápilo.
Cenná - i ked v jednotlivostiach nie celkom presná - je
však ^ážného komplexná charakteristika slovenských náre
čí spracovaná najmä na základe ním rozvinutéj zberateľ
skej akcie, ktorá je doplnená aj viacerými mapkami o jazy
kov ozemepisnom členení slovenských nárečí (Vážny, 1934).
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Po odchode V. Vážneho zo Slovenska v pripravovanom
projekte jazykovozemepisného spracovania slovenských ná
rečí pokračovali jeho žiaci, najmä E. Pauliny a J. Štolc.
Tí opierajúc sa o jeho pôvodný plán, pripravili najprv
zoznam 224 hláskoslovných, morfologických i lexikálnych
zvláštností, neskôr sa však počet otázok zväčšil až na
437 (Štolc, 1946-1948, s. 427-429). K explorátorským prá
cam sa však pristúpilo až za zmenenej politickej situá
cie po druhej svetovej vojne, a to na pôde niekdajšej
Slovenskej akadémie vied a umení, kde sa po r. 1945 utvo
rili priaznivé pracovné podmienky aj pre dialektológiu.
Výskum slovenských nárečí sa začal vykonávať na zá
klade nového dotazníka, ktorý pre tento cieľ pripravil
E. Pauliny a J. Štolc (Bratislava, 1946). V dotazníku bolo
750 číslovaných otázok s 1960 slovami, pomocou ktorých sa
mali skúmať hláskoslovné a morfologické javy a v obmedze- .
nom rozsahu aj niektoré lexikálne zvláštnosti. Vzhľadom
na to, že sa skúmali aj tvary mnohých slov (skloňovanie
podstatných a prídavných mien, zámen a čísloviek) i časo
vanie slovies (v prítomnom, budúcom a minulom čase) počet
skúmaných slov a tvarov bol až 2355 slov. Výskum sa robil
priamo v teréne na kartotečné líšky, ktoré sa z formálne
ho hľadiska pripravili tak, aby sa mohli zaradiť bez úprav
priamo do kartotéky. Zvolená pracovná metóda sa pokladá
v dialektológii za výhodnú, lebo sa ňou vylučuje možnosť
omylov pri prepisovaní získaných údajov (Utešený, 1971>
s. 170).
Pomocou Dotazníka pre výskum slovenských nárečí I
získal sa materiál z 2259 lokalít, to jest z celého úze
mia Slovenska kompaktne osídleného obyvateľstvom sloven
skej proveniencie; okrem toho aj z vyše 30 obcí od Slo
vákov žijúcich sporadicky v okrajovoslovenskom území
osídlenom zväčša neslovenským (madarským, ukrajinským
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a poľským) obyvateľstvom. Výskum vykonávali v rokoch
1947 - 1951 slovenskí jazykovedci a poslucháči slovakis
tiky a slavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Ko
menského v Bratislave. Vzhľadom na t o

T

že sa výskum vyko

nával vo všetkých slovenských obciach, hodnotila sa táto
explorátorská akcia ako áspešný a v slavistike priam
ojedinelý zberateľský ôin. V priebehu piatich rokov sa
na základe jednotného metodického postupu získal bohatý
jazykový materiál vhodný najmä na atlasové spracovanie.
Po skončení explorájtorských prác v teréne a po kon
trole i zaradení materiálu do kartotéky sa pristápilo
v dialektologickom oddelení Ústavu slovenského jazyka SAV
ku kartografickému spracovaniu získaného materiálu. Ná
rečové záznamy sa prenášali na mapy a zároveň sa k jed
notlivým elaborátom vyhotovovali aj komentáre. Výsledkom
týchto prác je prvý zväzok Atlasu slovenského jazyka I,
ktorý pod vedením J. Stolca ako hlavného autora a vedáceho pracovnej skupiny pripravili F. Buffa a A. fiabovätiak
ako spoluautori a A. Ferenčíková, Š. Lipták a I. Ripka
ako spolupracovníci. Bol vydaný v r. 1968 vo Vydavateľ
stve SAV.
V Atlase slovenského jazyka I sa na 300 analytických,
výrezových a syntetických mapách znázorňuje tzv. bodovou
metódou značný počet komplexných jazykových javov z vokalizmu (15) a z konsonantizmu ( 1 4 ) . Vokalické zvlášt
nosti slovenských nárečí sa ilustrujá na viac ako 170
a konsonantické zvláštnosti na vyše 100 reprezentatívnych
slovách s tým cieľom, aby sa čo nagzreteľnejšie zachytili
podstatné nárečové znaky a ich diferenciácia. Pre tento
cieľ sa však už nevolila tzv. áplná sieť bodov, a to aj
napriek tomu, že sa materiál získal takmer zo všetkých
slovenských lokalít. Z praktických príčin sa napokon sta
novila takzvaná výberová sieť (v počte 335 bodov), ktorá
sa určila nielen na základe jazykových kritérií, ale aj

175
s prihliadnutím na historické, kultúrne, sociálne a et
nografické aspekty. Táto sieť sa použila aj pri spra
cúvaní tretieho a štvrtého dielu atlasu (o tom Šalej).
Atlas slovenského jazyka v tejto podobe je v sloven
skej dialektológii "výrazné nóvum" (Utešený, 1971,
s. 169). Jeho zvláštnosťou ge napríklad aj to, že sa
v ňom diferenčné javy podávajú na základe analytického
mapovania jednotlivých slov, pričom sa každý zmapovaný
jav zachytáva aj na syntetických mapách, na ktorých sa
charakterizuje skúmaný jav súborom izoglos alebo šrafo
vaním plôch. Syntetické mapy nasledujú hned za analytic
kými, ktoré zároveň dotvárajú obraz o skúmanom jave.
Takto sa v prvom diele atlasu spracúvajú napríklad re
flexy za jerové a vkladné hlásky, reflexy za psl. 'a,
j, e, e i kontinuanty za iné samohlásky. Z konsonantizmu sa venuje pozornosť napríklad hláskam g, J, ť, 3,
s, z, s, ž, š, ž, č a ich zmenám. Jazykovozemepisne sa
spracúvajú aj z vývinového hľadiska dôležité reflexy za
ort-, olt-, vývin spoluhláskových skupín str-, čr-,
čťe- i dl, dn; znenia so skupinami šť, žá.
Z hláskoslovného hľadiska je členitosť slovenských
nárečí naozaj značný a práve preto sa o nich ani neho
vorí nadarmo, že v rámci slovanských jazykov patria k n a j diferencovanejším dialektom. Napríklad za psl.

d7žd6 sa

v slovenských nárečiach zaznamenali znenia dáž3, dažá,
déžd, dežä, diežcí, diéžd, dyždž, dysc, dižd, dĺžá, dožá,
dužd (mapa č. 3 2 ) .
Zvláštnosti typické iba pre menšiu oblasť sa zachy
távajú na takzvaných výrazových mapách, či skôr na mapo
vých výsekoch s presným ohraničením spracúvaného javu.
Na takýchto mapách sa (šrafovaním alebo pomocou izoglos)
znázorňuje iba takzvaná úzka mikrodiferenciácia, ktorá
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však a ohľadom na historické zretele je nielen pozoru
hodná, ale aj osobitne dôležitá (napríklad výalovnoat
jäzik mieato jazik; mapa č* 96 alebo znenie ao zmenou
ô > š na mape ô. 272).
Jazykovozemepisným 8pracovaním alovenakého vokalizmu a konaonantizmu aa významne priapieva nielen k pozna
niu sáčasného slovenského nárečového stavu, ale aj k in
terpretácii vývinu slovenského jazyka.
Po vyjdení prvého zväzku sa hned spracával aj druhý
diel tohto atlasu, a to morfológia. Na vydanie ho pripra
vil J. Štóle a vyšiel r. 1978 (komentárová časť), r. 1981
(mapová čaať) pod názvom Atlaa slovenského jazyka II.
Zobrazuje sa v ňom na 278 mapách diferenciácia flektívnych
slovných druhov (substantív, adjektív, zámen, čísloviek
a slovies). Na mapách sa zobrazuje zároveň viac javov,
lebo sa v ňom spracúva ešte dalšíeh 304 slov s morfolo
gickou problematikou.
Ako sme už spomenuli, výskum pre tento diel sa vyko
nával podľa Dotazníka pre výskum slovenských nárečí I
(Bratislava, 1946) vo všetkých obciach na Slovensku, v kto
rých sa vyskytujú slovenské nárečia. Vzhľadom na charak
ter takto získaného materiálu, využila sa pri kartografic
kom spracovaní aj možnosť odlišného pracovného postupu.
Na rozdiel od prvého fonetického dielu jazyková situácia
sa v tomto druhom (morfologickom) zväzku nezobrazuje bo
dovou metódou, ale pomocou izomorf.
Spracovaním Atlasu slovenského jazyka II sa sprístup
nil bohatý materiál © jazykovozemepisnej diferenciácii
slovenských nárečí v oblasti morfológie, čím sa zároveň
poukázal© i na činitele, ktoré podmieňujú nárečová členi
tosť (ide napríklad © funkciu morfém, hláskovú podobu
a rozmanitý pôvod mo*f, o frekvenciu slov v konkrétnych
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prejavoch a o rozdiely medzi apelatívnou a propriálnou
slovnou zásobou). Tvaroslovný diel atlasu je výrazným
svedectvom toho, že morfológia je naozaj taký jazykový
plán, do vývinu ktorého zasahujá podnety z iných jazyko
vých rovín a na vývine ktorého participujú najmä vnútrojazykové ôinitele (Šlosar, 1983, s. 7 9 ) . Z technického
hľadiska upútava tento diel aj preto, že mapová časť ob
sahuje kartografické elaboráty vytlačené dvojfarebne na
bledobelasom podklade, na ktorom sa zároveň uvádzajú aj
hranice bývalých stolíc Na tomto podklade sa diferen
ciácia rozličných tvarov vyjadruje pomocou výrazne šrafo
vaných plôch ohraničených kvôli presnosti aj čiarami, kto
ré majii vlastne charakter izomorf. Izomorfami sa ohraniču
je aj oblasť goralských a ukrajinských nárečí, ktoré sa
v tomto dieli atlasu nespracúvajú. Nevýhodou tejto ploš
nej metódy je, že sa na rozhraní sloveusko-poľskej, slovensko-ukrajinskej a slovensko-madarskej oblasti nezazna
menáva materiál ani z obcí so slovenskými nárečiami, a to
preto, že sa na tomto území vyskytujú už skôr sporadicky
ako na súvislej oblasti.
Jednotlivé kartografické elaboráty v I* a II. zväz
ku atlasu naznačujú, že hláskoslovná a tvaroslovná čle
nitosť nárečí vzájomne úzko súvisia a že aj morfologická
diferenciácia slovenských nárečí je výsledkom spontánne
ho vývinu slovenčiny, ktorý dlhší čas nebol ovplyvňovaný
takým výrazným činiteľom, ako je písaná podoba jazyka,
respektíve spisovný jazyk. Táto členitosť je v mnohých
prípadoch naozaj značná. Na ilustráciu uvedieme aspoň
tvary nom. pl. subst. brat (mapa č. 54)s braťia, braťiá,
braťä, braťá, braťa (braca), bráca; braťie, braťié, braté,
braťei, brače, bratove, bratove/braca, bratovie, bratova,
braťi (brati), bratri, bratovci (-f-) a tvary 1. osoby
sg. slovesa byť: sem, s9m, sam, su, jem, jef (jeh),
jech, Ž9ch, lem, smi, zmi, mi (mapa č. 216).
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Význam jazykovozemepisného spracovania slovenskej mor
fológie je cenným príspevkom nielen pre slovenská dialektológiu, ale aj pre poznanie vývinu slovenského jazyka,
lebo sa v atlase zaznamenávajú aj také tvary, ktoré
v staršej jazykovednej literatúre neboli známe.
Už pri záverečných prácach na prvom dieli atlasu robi
li sa prípravy na výskum a spracovanie dalšíeh zväzkov,
ktoré by sa zameriavali na slovtvornú a lexikálnu diferen
ciáciu slovenských nárečí. S cieľom získať nárečový mate
riál pre tretiu a štvrtú časť Atlasu slovenského jazyka
pripravil sa Dotazník pre výskum slovenských nárečí II
(lexikálnu časť zostavil A. Habovštiak, slovotvornú
P. Buffa, SAV, Bratislava 1964). Príprava tohto dotazníka
bola náročná úloha najmä preto, lebo v slovenskej dialektológii sa dovtedy tvoreniu slov a slovnej zásobe s uplat
nením jazykovozemepisného aspektu nevenovala pozornosť.
Tieto ťažkosti súviseli s nedostatkom podrobných informá
cií o tom, pri ktorých slovotvorných typoch sú v sloven
ských nárečiach najväčšie rozdiely i s nedostatkom podrob
ných slovotvorných monografií. Aj pri zostavovaní lexikál
nej časti chýbali poznatky o diferencovanosti slovnej zá
soby slovenských nárečí.
P. Buffa pri zostavovaní slovotvornej časti dotazní
ka napokon na základe vlastnej excerpcie (najmä sávislých
textov) i na základe parciálnych údajov z literatúry pri
pravil súbor 592 otázok (z toho 393 otázok na podstatné
mená, 114 na prídavné mená, 71 na slovesá a 13 na príslovky) zoradených do sémantických vecných okruhov. Pri výsku
me slovotvornej problematiky kládol sa dôraz na získanie
názvov s identickým slovotvorným základom vo všetkých ná
rečiach (a nie na všetky existujúce názvy skúmanej veci).
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Súôaane a výskumom tvorenia slov. mala sa skámať aj
lexikálna diferenciácia slovenských nárečí. Vzhľadom na
samotný charakter slovnej zásoby (na bohatstvo jazykových
prostriedkov)

i vzhľadom na projekt spracovať diferencova

nosť slovnej zásoby slovenských nárečí v troch zväzkoch
atlasu zostavil sa obsiahly dotazník, ktorý obsahoval
otázky z rozličných okruhov hmotného a spoločenského ži
vota. Prednostne sa však zaradili do dotazníka otázky na
tie lexikálno-sémantické zvláštnosti, pri ktorých sa pred
pokladala lexikálna, respektíve aj slovotvorná diferen
ciácia. Osobitne sa pri jeho zostavovaní prihliadalo aj
na stav v susedných jazykoch a v slovanských krajinách.
Pomocou otázok zaradených do lexikálnej časti dotaz
níka mali aa skámať názvy z rozmanitých vecných okruhov
v takotmo poradíš 1. krajina, počasie, obloha? 2. rastlin
stvo; 3. živočíšstvo; 4* poľnohospodárske práce; 5. spra
cúvanie ľanu a konopí; 6. doprava; 7. obytný dom a hospo
dárske staviská; 8. vnátorné zariadenie domu; 9* jedlá
a nápoje; 10. odev a obuv; 11. dedina a spoločenský život;
12. zdravoveda a človek; 13. neohybné slovné druhy.
Dotazník obsahoval1259 číslovaných otázok, ale v sku
točnosti bol ich počet väčší, lebo v rámci niektorých otá
zok boli aj niektoré podotázky, a tak v rámci jednej otázky
sa nezískala iba jedna odpoved, ale aj tri - štyri ádaje.
Pri zaradovaní otázok do dotazníka sa kládol osobitný
dôraz na to, aby sa odpovede na jednotlivé slová mohli
získať zo všetkých skúmaných bodov. Preto predmetom výsku
mu neboli slová, ktoré sa vyskytujá iba na menšej oblasti
Slovenska* to jest názvy, ktoré nemožno sledovať zo zeme
pisného hľadiska na celom skámanom ázemí. Pri získavaní
materiálu sa venovala pozornosť aj slovnej zásobe, ktorá
má terminologický charakter. íažisko výskumu však nebolo
iba na týchto otázkach, ale v tej časti slovnej zásoby,
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o ktorej ame predpokladali, že sa na území Slovenaka roz
manité diferencuje a že tuto členitoať bude možno aj
geograficky vymedziť.
Pri výskume ame aa nezameriavali iba na podatatné
mená, ktoré aa skúmajú najjednoduchšie, ale cieľom bolo
získať ádaje aj o diferencovanoati alov z iných alovných
druhov. Predmetom nášho výakumu boli teda aj prídavné
mená, aloveaá a z neohybných alovných druhov niektoré príalovky, predložky, apojky, citoslovcia a častice. Neskú
mali aa zámená a číslovky, lebo tieto slovné druhy sa
z lexikálneho hľadiska na ázemí Slovenska výrazne nečlenia,
respektíve o jazykovozemepisnom členení niektorých zámen
získali sa ádaje pri výskume v rokoch 1947 - 1951. Pri
tomto výskume aa venovala pozornosť aj niektorým séman
tickým a frazeologickým zvláštnostiam.
Výskum slovotvornej a lexikálnej problematiky podľa
Dotazníka pre výskum slovenských nárečí II sa vykonával
v rokoch 1965 - 1970 v sieti bodov, ktorá aa stanovila
pre I. zväzok atlaau a ktorá bola potom aj východiakom
pri kartografických prácach na oatatných dieloch. V tých
to bodoch aa spracával materiál aj na imapách. Pri spracávaní tak slovotvornej ako aj lexikálnej časti atlaau
začlenili sa do tejto siete aj body z takzvanej zmieša
nej alovenako-madarakej oblasti (7 bodov) a body z ázemia,
na ktorom sa vyskytujú obce s goralskými nárečiami (5 bo
dov), a napokon obce s ukrajinskými nárečiami.
V prvej fáze vykonávali tak slovotvorný ako aj lexi
kálny výskum priamo v teréne pracovníci dialektologického
oddelenia Jazykovedného ástavu 1. Štára SAV, neskôr spolu
pracovali aj učitelia a poslucháči z vysokých škôl, najmä
z Katedier slovenského jazyka a literatúry na pedagogických
fakultách v Nitre, Trnave, v Banskej Bystrici a v Prešove.

181
Aj výsledky slovotvorného a lexikálneho výskumu sloven
ských nárečí možno hodnotiť ako úspešnú zberateľská akciu
lebo sa v priebehu piatich rokotf získal hodnotný materiál
ktorý by sa už neskôr - pre postupná nivelizáciu staršie
ho nárečového stavu - ani nedal zozbierať. Výskum ukázal,
že nárečia podliehajú silnému vplyvu spisovného jazyka
a že so zanikaním starších výrobných postupov^ i reálií
vymierajá zároveň aj informátori, ktorí ich poznali.
Jednotlivé slová a tvary, ktoré sa po kartografic
kom spracovaní materiálu javili ako sporné i chybné, pre
skúmali sa ešte raz v rámci takzvaných kontrolných výsku
mov. Výskumom získaný a kontrolami preverený lexikálny
materiál sa stal dobrým východiskom pre kartografické
a iné jazykovedné práce. Na základe takto získaného mate
riálu sa spracoval Atlas slovenského jazyka III (Tvore
nie slov), ktorý na vydanie autorsky pripravil F. Buffa
a ktorý vyšiel v r. 1978 (komentárová časť) a 1981 (mapo
vá časť).
S cieľom podať čo naj výstižnejší obraz o slovotvor
nej členitosti slovenských nárečí autor do tohto zväzku
zaradil 354 analytických a 52 syntetických javových máp.
Rozsah spracovaných slov je však väčší, lebo 31 slov sa
na mapách predstavuje ako druhý jav a 110 slov sa prikomentúva k iným mapám, a tak sa v slovotvornej časti
spracáva vlastne až 495 slovotvorné diferencovaných slov.
Pri spracúvaní tohto materiálu P. Buffa nadviazal
na metódu, ktorá sa v súčasnej jazykovede využíva najčas
tejšie a ktorá sa uplatnila aj pri spracúvaní prvého
zväzku atlasu (to jest zobrazenie nárečovej diferenciá
cie pomocou znakov či figúr alebo symbolov). Tento pra
covný postup vyplýval aj z charakteru explorátorského
Drogramu zameraného na výskum nárečí vo vybraných bodoch*
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Autor v celej práci uplatnil najmä takzvaný analytický spô
sob mapovania, to jest na jednej mape sa zobrazuje vždy
iný jav, respektíve kartograficky sa spracáva iba diferen
ciácia jedného slova. V niektorých prípadoch sa však po
mocou izoglosy (izomorfy) vymedzuje aj geografické rozší
renie iného približne rovnakého javu, najmä vtedy, kecľ
ho možno vydeliť pre minimálnu členitosť pomocou lineár
neho znaku.
Výsledky kartograficky spracovaného slovotvorného
materiálu poukazujá na paralelnosť v členení istých slovo
tvorných, hláskoslovných, morfologických i lexikálnych
zvláštností. Napríklad niektoré slovotvorné rozdiely na
značujú členenie slovenských nárečí na tri skupiny (po
rovnaj strsl. krm, zsl. kŕma, vsi. krmivo; mapa č. 2 6 ) .
Charakter slovotvorného materiálu je však rozmanitý.
Atlas slovenského jazyka III prináša príklady nielen na
minimálnu, ale aj na maximálnu diferenciáciu sufixov. Naj
výraznejšie je členenie pri expresívach, a preto je nie
kedy aj oelkom odôvodnená otázka, či sá expresíva vhodné
na skámanie slovotvornej členitosti (Ripka, 1983, s* 76).
Ale velmi výrazná diferencovanosť býva neraz aj pri slo
vách nacionálneho charakteru. Napríklad na pomenovanie
"vymedzeného priestoru na uskladnenie pliev" sá v strsl.
a zsl. nárečiach deriváty so sufixmi -ín, -ien, -ieň
(plevín, plev^em, plev^en), s ktorými podlá autora silno
konkurujú podoby so sufixmi -inec, -ienec, -enec (pleviňec, plevieňec, pleveňec); vo vsi. nárečiach sú miestami podoby so sufixom -en (pleven), ojedinelé aj s -na
(plevňa), ktorým zas konkurujú odvodeniny s rozšíreným
sufixom -inka, -ienka,

-lanka (plevinka, plev^enka,

plevianka), ako aj podoba so sufixom - inok (plevinok)
a sporadicky aj so sufixmi -nica, -árka, -enka (pľevnica,
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pľevarka, pľevenka). Uvedeným derivátom vo všetkých náre
čiach silno konkuruje podoba pľevňík (vsi. pľevnik) so
sufixom -nik fBuffa^ 1978, s. 65).
Spracovanie slovotvornej časti atlasu je prvou prie
kopníckou prácou a zároveň aj sondou do problematiky tvo
renia slov v slovenských nárečiach, ktoiá priniesla cenné
poznatky o tvorení slov v slovenčine, o ustálených slovo
tvorných postupoch i o vývinovej dynamike v tejto oblasti.
Materiál v tejto časti atlasu zreteľne naznačuje, že táto
dynamika bude pokračovať, o čom svedčí napríklad aj
"rozptyl" izomorf na hraniciach väčších i menších areálov.
Aj lexikálno-sémantický materiál získaný podľa Dotaz
níka pre výskum slovenských nárečí II sa už v priebehu
explorátorských prác, ale najmä po ich skončení, spracú
val kartograficky. V tejto fáze prác sa na mapách zobra
zila diferenciácia viac ako 1300 slov, ktorá boli vhodným
podkladom na výber pre konečné spracovanie máp. Výsledkom
kartografických prác je napokon Atlas slovenského jazyka
IV (lexika), ktorý vyšiel v r. 1984 (mapová o komentárová
časť) a ktorého autorom je A. Habovštiak.
Podobne ako predchádzajúce diely atlasu aj tzv. lexi
kálny diel má dve časti: mapová a komentárová časť. Jad
rom atlasu sá kartografické elaboráty, ktorých počet 4
vzhľadom na edičné možnosti SAV - sa ustálil na 450 máp.
Pri výbere týchto máp a ich začlenení do atlasu sa osobit
ne prihliadalo na to, aby sa do tohto zväzku zaradili
série elaborátov, ktoré sa vzťahujú na viaceré sémantické
okruhy a zároveň, aby to boli slová tak staršej ako aj
novšej vrstvy.
Prvoradou úlohou tohto die3u atlasu bolo zistiť, a po
tom pomocou výrazne diferencovaných symbolov (figúr) za
znamenať jednotlivé lexémy. Ako sekundárny jav sa karto- •
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graficky spracúvali aj slovotvorné obmeny slova (respek
tíve aj niektoré zvláštnosti takzvanej nepravidelnej
fonetiky).
V atlase su tri druhy máp: 1. analytické mapy s bo
dovým mapovaním, na ktorých sa zobrazuje diferenciácia
jedného názvu (takých máp je väčšina); 2. kombinované
mapy so základnými bodovými symbolmi s pridruženým clalším lexikálnym javom vymedzeným lineárnymi znakmi; 3» sú
hrnné, resp. syntetické mapy zaznamenávajáce lineárnymi
znakmi tvoriace sa zväzky izolex na základe lexikálnej
členitosti niekoľkých slov. Vo všetkých prípadoch bodové
mapovanie predchádzalo všetky äalšie spôsoby kartogra
fickej práce.
Možnosti kartografického spracovania výskumom
získaného materiálu boli rozličné. Terénnym výskumom
i pri dalšom spracúvaní sa zistilo, že sa v nárečiach
vyskytuje početná skupina slov, ktorá sa z lexikálno-sémantického aspektu nečlení, alebo sa diferencuje iba mi
nimálne, to jest,že na pomenovanie veci alebo činnosti
sá na území Slovenska dve, respektíve tri lexémy. Táto
takzvaná minimálna geograficko-nárečová diferenciácia
sa zvyčajne viaže na staršiu vrstvu slov (napríklad
prst - palec, okno — oblok, raž - žito, borovica - sos
n a ) . Pre lexikálne zvláštnosti členené iba minimálne je
charakteristické, že jednotlivé izolexy ohraničujáce
istý jav na ázemí Slovenska prechádzajá za hranice ázemia nášho jazyka do dusedných slovanských oblastí.
¥ slovenských nárečiach sa však vyskytujá aj prípa
dy, že istý jav sa pomenáva názvami veľmi diferencova
nými tak z lexikálneho, ako aj slovotvorného a hláskového
hľadiska. Táto lingvisticko-geografická členitosť je
v mnohých prípadoch taká veľká, že sa dá kartograficky
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znázorniť iba s veľkými ťažkosťami. Bohatá lexikálna čle
nitosť ea zistila napríklad pri botanických názvoch, pri
názvoch niektorých živočíchov a niektorých prírodných
javov, ktoré nadobudli takzvaný tabuový charakter. Tak
napríklad divoko rastáci mak obyčajne v obilí (Papaver
rhoeas L.) má v slovenských nárečiach názvy: vlčí mak,
slepí mak, slepá makovica, planí mak, psí mak. Siví mak,
áikij mak, slepá ruža, pipač a jednotlivo aj názvy slepé
oko, červení mak, plní mak, červení kukoľ, kostolné ľalije, paničky (mapa II/2)• Cicavec lietajúci v noci
a chytajúci hmyz

fVe spertilio murinus) a ktorého sa ľu

dia obávali. pomenúva sa týmito názvami: netopier, ňedopierf trúlelek, trúlulka, šperhač (špirhač), špirhaňec; hadopier, gacopier, hastopier, kašopier, hacíer,
hädzokf. haček gacek, gacik, jednotlivo aj mižňedopier,
f

mišperhač, škira. mi š, pemperioš, cirigat, riep, večer
ník (mapa III/l)«.
Výrazná lexikálna členitosť je aj pri pomenovaní ne
zdravého a netypického javu (napríklad v biologickom
alebo etickom zmysle). Lexikálna variabilita ae zazname
nala aj pri názvoch častí istého nástroja, kým nákladný
a všeobecný názov celej veci je jednotný a rozšírený na
celom území Slovenska. Aj pri názvoch novšej vrstvy je
neraz veľká variabilita. Napríklad zatvárací špendlík
na zapínanie šiat má v slovenských nárečiach názvy:
zicher, zicherka, zicherhajcka? špendlík (špenlík,
špindlík); pina, pripina

?

zapinkaj spinka, bistoška,

špílka; gomboška, gombočka (mapa č. VIl/28).
Už po vydaní prvého dielu Atlasu slovenského jazyka
1 ea konštatovalo, že slovakistika v ňom dostáva vedecké
a nesporne aj národnoreprezentatívne dielo a že aj sla
vistika získala veľmi významná a základnú príručku,
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ktorá podáva obraz o lingviatieko-geografickej diferen
ciácii v okalických a konaonantických javov (Kotulič,
1971, a. 9 6 ) . Takéto hodnotenie aa zaiate môže vzťaho
vať aj na oatatnó zväzky atlaau. Z hladiaka vývinu 3 I 0 venčiny je dôležité ziatenie, že výaledky výakumov jedno
tlivých plánov jazyka poukazujá na apoločný vývin nárečí
na celom ázemí Slovenaka i na vzájomná apätoať jednotli
vých akupín alovenakých nárečí. Zároveň aa však demonštrujá aj zvláštnoati charakter!atické pre iaté zemepiané oblaati i zvláštnoati príznačné pre jednotlivé plány
jazyka.
Pri hláakoalovnej a morfologickej členitoati vyniká
najmä členenie na tri makroareály: na západoalovenaký,
atredoalovenaký a východoalovenaký areál. Vo fonetickom
zväzku vystupuje zreteľne do popredia významné poatavenie atredoalovenakej nárečovej oblaati i zvláštnoati jed
notlivých menších regiónov, ako je Orava, Turiec, Liptov,
Gemer (Utešený, 1971, a. 1 6 9 ) . V druhom morfologickom
zväzku názorne vidieť, že južná oblaať atredoalovenakého
areálu bola v oblaati deklinácie centrom niektorých ino
vácií; z hľadiska konjugácie je pozoruhodný Gemer i jeho
širšie okolie, ktoré je ťažiskom archaizmov (Šlosar,
1983, s« 7 9 ) • Zároveň tento zväzok poukazuje na to, ako
aa slovenčina aj svojou morfologickou stránkou zaraduje
do širšieho komplexu slovanských jazykov, pričom však
zreteľne vynikajá morfologické osobitosti slovenčiny
(Oravec, 1983, s. 3 1 3 ) . V slovotvornej časti atlasu zas
prekvapuje relatívne výraznejší "rozptyl" mapovaných ja
vov a zároveň aj nedostatok pevnejšie aa utvárajúcich
areálov. Výnimkou je azda východoslovenské ázemie, ktoré
sa aj zo slovotvorného aspektu vydeľuje od stredného
Slovenska výraznejšie ako napríklad západoslovenské ná
rečia od strednej slovenčiny. Tento atav však podmieňuje
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samotný charakter slovotvornej problematiky, ako aj silné
pôsobenie nivelizačných tendencií v čase po druhej sveto
vej vojne.
Pri spracúvaní slovnej zásoby sa zas ukázalo, že
pre slovenské nárečia treba predpokldať v staršom období
(to jest skôr ako v 10. storočí)

aj iné členenie ako je

rozdelenie Slovenska na západoslovenská, stredoslovenská
a východoslovenská oblasť. Na základe lexikálnej členi
tosti slovenských nárečí sa utvára na ázemí Slovenska zvä
zok lexikálno-sémantických izolex, respektíve izosém, kto
rý z nárečového hladiska rozdeľuje slovenské územie na dve
približne rovnaké oblasti, a to na juhozápadoslovenskú
a severovýchodoslovenskú oblasť. Doklady na takéto čle
nenie nachádzame aj v oblasti hláskoslovia a morfológie;
takéto členenie nie je však pre iné jazykové roviny také
charakteristické ako pre slovná zásobu.
Pri štádiu diferenciácie slovnej zásoby z geografic
kého hľadiska sa ukazuje aj užšia spätosť nárečových sku
pín s hranicami niekdajších stolíc a napokon aj súvislosť
nárečovej diferenciácie s geomorfologickým činiteľom
(členenie slovenského územia na vrchy, pohoria a doliny).
Vydaním štyroch zväzkov Atlasu slovenského jazyka
vykonala sa jedna z náročných úloh slovenskej jazykovedy,
ktorá má však význam nielen pre slovakistické, ale aj
pre slavistické ciele. Publikovaním týchto zväzkov sa
v oblasti dialektológie zavŕšili isté explorátorské úlohy,
no zároveň sa signalizuje aj aktuálnosť dalšíeh výskumov,
ktoré by poukázali na stav v sáčasnej spoločnosti.
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Nové slová
v súčasnej spisovnej slovenčine
Katarína Habovštiaková

Slovná zásoba odzrkadľuje zmeny v sociálnych podmien
kach života spoločnosti najrýchlejšie, najpohotovejšie.
Vznik nových slov je motivovaný jednak spoločenskými či
niteľmi, jednak vnátornými jazykovými činiteľmi (na
príklad slovotvornými možnosťami jazyka).
Za mimojazykové činitele, ktoré majá podiel na tvo*rení nových slov alebo na zániku istých pomenovaní tre
ba pokladať nielen vznik istých nových skutočností,
respektíve zánik starých skutočností, ale aj zmeny v hod
notení týchto skutočností (Nemec 1968, 140).
Obohacovanie slovnej zásoby názvami nových skutoč
ností závisí od špecifických životných podmienok, za
ktorých žije isté spoločenstvo. Zavážia tu nielen prí
rodné a geografické podmienky, určujáce spôsob života,
ako aj medzinárodné a medzijazykové kontakty, ale najmä
historické, spoločenské, politické a ekonomické podmien
ky, v ktorých žijá nositelia istého jazyka (v dejinách
vývinu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny závažné sá
najmä rozdiely medzi postavením Slovákov v RakáskoUhorsku a v Československej republike). S uvedenými okol-
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noaťami aáviaí aj kultárna ároven apoločnoati a možnosti
uplatnenia jej jazyka v školstve, v štátnej správe, vo
vede a v technike.
Vzhľadom fía úzku spätosť vzniku nových pomenovaní
s mimojazykovými spoločenskými faktormi je z hľadiska na
rastania nových lexikálnych jednotiek najpozoruhodnejšie
najnovšie vývinové obdobie spisovnej slovenčiny (po dru
hej svetovej vojne). Odhaduje aa, že v tomto období pri
búda ročne okolo ato nových alov (Miatrík 1982, a. 14)*
Spracúvanie neologizmov v tomto období mohlo by byť pre
to predmetom aamoatatného monografického a lexikografic
kého apracovania, podobne ako boli neologizmy predmetom
monografického a alovníkového apracovania napríklad
v češtine, v ruštine, v poľštine a v iných alovanakých
jazykoch (napríklad Martincová 1983, Kolomijec 1968,
Kotelova-Sorokin 1971, Kotelova ;1978, Smólkowa 1976,
Smólkowa - Tekiel 1977, Zemskája 1972 a iní). V alovenčine boli aúhrnne charakterizované vývinové tendencie
v oblasti lexiky (popri charakteriatike vývinu v oatatných jazykových rovinách) v období po prvej avetovej
vojne (1918 - 1938) a po druhej avetovej vojne (1945 1975) v monografiách J. Ružičku (1970, 1975) a v marci
1983 na lexikologicko-lexikografickej konferencii v Smoleniciach Í1984) a čiastočne aj na novinárskej konferen
cii o jazyku a štýle publicistiky (1982).
Nové slová aú predmetom jazykovedného akúmania
predovšetkým z hľadiaka vzťahu jazyka a spoločnosti,
z hľadiska spoločenských vyjadrovacích potrieb. Nové
alová vznikajú e prirodzenej potreby pomenovať novú vec
(malotraktor, veľkopredajna, dederon), novú vlaatnosť
(nekrčivý, kĺzavý, aamozberací), nová činnosť (perforovať, tranaplantovať), nové zameatnanie (novinovedec,
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tesár manipulant, zvárač elektrickým prádom), nové poli
tické hnutie a jeho stápencov (neofašizmus, maoizmus,
neofašista), nové poznatky z oblasti vedy a techniky
(družica, vesmírny koráb, atómová bomba), nové výrobky
(acidofilné mlieko, mrazená zelenina, leštič parkiet)
a vôbec akýkoľvek novoformovaný projekt či skutočnosť
(napríklad nové druhy obuvi: krokodílky, pílky, kozáčky,
traktory, mrazovky a iné; Jazyková poradná V, 1968,
s* 5 0 ) . Aktuálne potreby komunikácie o novovzniknutom
predmete (napríklad o kozmickej rakete) podnecujá vznik
nielen samotného názvu veci, ale aj vznik názvov súčias
tok, vlastností a činnosti tejto veci. V dynamike slov
nej zásoby, v ásilí spínať nové komunikačné potreby spo
ločnosti sa odzrkadľuje ázka spätosť vývinu jazyka s vý
vinom spoločnosti, najmä so zmenami hospodárskych, poli
tických a kultárnych podmienok i s rozvojom poznania
v najrozmanitejších odvetviach ľudskej činnosti. Nové po
menovania utvorené v dôsledku nových aktuálnych pomenovacích potrieb sá charakteristické najmä pre oblasť ter
minológie. Y istom rozsahu však vznikajú aj v iných
sférach spisovného jazyka, ba aj v hovorovom jazyku
a v teritoriálnych a sociálnych nárečiach. Vznik nových
pomenovaní býva podmienený aj charakterom spoločenskej
komunikácie, zložením používateľov spisovného jazyka
(Jedlička, 1973, s. 215).
Pri saturovaní aktuálnych dorozumievacích potrieb
spoločnosti uplatňujá sa viaceré lexikálne vývinové po
stupy, najmä prevzatia cudzieho (internacionálneho) názv
respektíve jeho preklad (na základe slovotvornej alebo
sémantickej motivácie), a tvorenie nových slov domácimi
slovotvornými postupmi. V istom rozsahu sa využíva na
pomenovanie novej skutočnosti aj starý názov.
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Nová skutočnosť sa môže pomenovať názvom cudzieho
pôvodu, ktorý sa postupne formálne (hláskovo a gramatic
ky) adaptuje. Preberanie slov cudzieho pôvodu na ozna
čenie nových skutočností je najčastejší a najjednoduch
ší spôsob rozširovania slovnej zásoby, charakteristický
nielen pre bežné dorozumievanie, ale aj pre oblasť
terminológie. Pre sáčasná spisovná slovenčinu - podobne
ako aj pre iné moderné jazyky - je charakteristická in
ternacionalizácia slovnej zásoby, ktorá je podmienená
medzinárodnou spoluprácou a výmenou skáseností pri roz
voji vied a techniky. Medzinárodné slová (zväčša z grécko-latinských základov) tvoria najvýraznejšiu zložku
neologizmov v sáčasnej slovnej zásobe. Najpresvedčivej
šie na to poukazuje Slovník cudzích slov A/Z, spracávajáci okolo 60 000 hesiel. V slovenčine sa doteraz neve
novala osobitná pozornosť spracovaniu a približnej chronologizácii neologizmov a internacionalizmov ako v iných
jazykoch. Avšak analogicky podľa výskumov v ruštine
(Kotelova 1978) možno predpokladať, že aj v slovenčine
sa približne v päťdesiatych-šesťdesiatych rokoch nášho
storočia objavili medzi neologizmami internacionálne
slová ako bionika, biokibernetíka, futurológia, mikro
elektronika, introskop, neofašizmus, afrikanizácia,
univerziáda a iné. Chronologizácia prijatia internacio
nalizmov do slovenčiny by však vyžadovala kolektívny
široký výskum odbornej literatáry a tlače.
Podlá istých výskumov sa konštatuje, že v sáčasnej
spisovnej slovenčine je viac ako 10 000 internacionálnych
slov. Najviac internacionálnych slov je v slovenčine na
-cia alebo -izmus a v skupine od nich odvodených adjektív alebo slovies. Najčastejšie sá to prídavné mená na
-čný (okolo 1500) a prídavné mená na -ický (okolo 2000).

197
Slovesá od internacionálnych základov sa zaraäujú najčas
tejšie k slovesám typu pracovať (v súčasnosti patrí k to
muto typu každé štvrté sloveso); iba slovies zakončených
na -izovať je v súčasnej slovenčine okolo 500. Súčasná
spisovná slovenčina sa nebráni ani prijímaniu nesklonných
slov typu safari, klišé, atašé, menu a ani prijímaniu slov
paradigmatický heterogénnych, ako idea, kongrua, aloa
a äalších. Vrstva pribúdajúcich internacionálnych slov
patrí do oblasti nocionálnych slov (často sú to odborné
termíny; Místrik 1 9 7 9 ) .
Intelektuálnejším spôsobom spínania aktuálnych vyjadro
vacích potrieb je kalkovanie (preloženie) slovotvornej
štruktúry cudzieho slova. Ide tu vlastne o dotvorenie kme
ňovej korelácie k základnému domácemu slovu podľa vzoru
cudzej kmeňoslovnej korelácie (porovnaj vykúpiť: vykupi
teľ podľa redimere: redemptor; list: listovať podľa Blatt:
blättern; Nemec 1968, s. 143) • Kalkované slová sú charak
teristické najmä pre vyššie štýly.
Pri kalkovani cudzích slov nemusí ísť o preklad cudzie
ho slovotvorného modelu. Niekedy sa preberá iba sémantická
motivácia cudzieho slova. Ak má cudzie slovo popri základ
nom význame \aj prenesený význam, môže sa k jeho ekvivalentu
v základnom význame dotvoriť äalší prenesený význam podľa
modelu cudzieho slova.
V období po druhej svetovej vojne utvorili sa politic
ké a spoločenské podmienky napríklad pre vznik sémantických
kalkov podľa ruštiny (úderník - "pracovník v socialistickej
výrobe prekračujúci normu", brigáda - "dobrovoľná pracovná
skupina") i podľa iných jazykov (napríklad slovom voz sa
podľa angličtiny označuje aj auto).
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Okrajový prípad preberania cudzích slov tvoria prípa
dy hybridných slov, v ktorých je jeden komponent slova
preložený, druhý prevzatý. Podľa modelu zložených cudzích
slov s dvoma komponentmi cudzieho pôvodu vznikajú aj slová
hybridné s jedným komponentom domácim, pričom cudziu zložku
slova môže tvoriť nesamostatný komponent (napríklad v slo
vách s hydro-, pri ktorých popri hydroavión, hydroplán,
hydrobus je aj hydrolet; popri hydrojodid, hydrokvarcit,
hydronaftaléa a j hydroaol, hydrovosk), alebo slovo, ktoré
vzniklo brachysémiôu, t. j. skrátením medzinárodných zlo
žených odborných (zvyčajne technických) názvov (napríklad
rádio z pôvodného rádiofónia, rádiotelefónia), a tak po
pri slovách ako rádioaparát, rádiotelegrafiata, rádiote
lefónia máme aj rádioprijímač, rádiostanica, rádiooprava,
rádioopravár.
Ha pomenovanie nových skutočností sa však v naj
väčšom rozsahu využívajá domáce slovotvorné prostriedky.
V sáčasnej češtine tvoria slová slovotvorné motivované,
odvodené i zložené, viac ako dve tretiny (Dokulil, 1962,
s. 105). Obdobná situácia je aj v slovenčine. Podľa istého
výskumu je v združených pomenovaniach adjektívno-substantívneho typu 56 # substantív a až 80 JÉ adjektív slovo
tvorné motivovaných (Purdík 1984, s. 147).
Hoci je vznik nových pomenovaní motivovaný predo
všetkým sociálnymi činiteľmi, významnú úlohu pri ich tvo
rení majú aj psychické činitele, subjektívny vzťah k ozna
čovaniu skutočnosti, hodnotiaci postoj hovoriaceho k nej
a jeho vôľové úsilie zapôsobiť na prijímateľa (Nemec 1968,
s. 2 7 ) . Samotný pomenovací akt je však jazyková záleži
tosť.
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Na ilustráciu spomenutých mimojazykových činiteľov
pôsobiacich na vznik nových pomenovaní uvedieme príklad
z okruhu nových názvov potravinárskych výrobkov. Tvore
nie týchto názvov je podmienené nielen vzrastom a špecia
lizáciou výroby, ale pri pomenúvaní výrobkov zreteľne
spolupôsobí aj komerčný a reklamný zreteľ, propagujúci
výberovú kvalitu (plnotučné mlieko, plnotučný tvaroh,
pochúľková smotana), resp. obratne stlmujúci nižšiu kva
litu výrobku (egalizované mlieko, konzumný tvaroh. Prí
ťažlivosť výrobku sledujú aj obrazné metaforické názvy
ako Miláčik "obľúbený detský tvarohový krém", Dúha
"ovocnými prísadami farebne tieňovaný mrazený krém", La
bužník "masovo paštétová konzerva", §aro, Sen "názvy sy
rov". ¥ názvoch mnohých výrobkov využíva sa poukaz na
miesto výroby, respektíve pôvodné miesto výroby, napríklad prešovská saláma, spišské párky, čabianska klobása,
nitran "druh suchej salámy", respektíve poukaz na kraj,
v ktorom sa výrobky vyrábajú (napríklad pri názvoch sy
rov zo Stredoslovenského kraja sa využívajú názvy vrchov
a obcíí Poľana, Sitno, Kfiváň, pri názvoch syrov s Výcho
doslovenského kraja aj názov východoslovenskej rieky On
dava a zemplínskej vodnej nádrže Šírava). Na rozlíšenie
pestrej palety nových výrobkov sa bez výraznejšej motivá
cie využívajú aj ženské mená (napríklad na označenie čo
koládových tyčiniek Maryša, Lidka, Milena) alebo mená
kvetín (napríklad pri bonbonierach Gerbera, Astra,
Sncián, Orchidea). Reklamný aspekt je potlačený v identi
fikačných popisných názvoch (napríklad v mäsových konzer
vách? hovädzie vo vlastnej .š ťav © * plnený kapustný list,
pečeňová, hydinová paštéta) i v názvoch pre besného konzu
menta sémanticky nie doeť priezračných ako Heliol slnečniH

cový olej

11

(heli-os "slnko 4- ol-ej), Palmol (palm-ový
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olej alebo olej vyrobený v národnom podniku Palma), Vitol
(vit-amínový ol-ej; Rísová 1984).
Najnovšie obdobie spisovnej slovenčiny charakterizu
je rapídny vzrast nových výrazových prostriedkov nielen
v oblasti terminologickej

v názvosloví nových výrobkov,

ale aj v širšom meradle.
Na tvorenie nových slov sa využívajú rozličné slovo
tvorné postupy morfologické, syntakticko-morfologické, syn
taktické i sémantické. Z hľadiska tvorenia slov je dôleži
té,či sa na vyjadrenie nového pojmu využíva nová lexikál
na jednotka, alebo či sa nový pojem vyjadruje utvorením
nových viacslovných pomenovaní z existujúcej slovnej zá
soby (Dokulil 1962, s. 2 1 ) .
Pri pomenúvaní nového myšlienkového obsahu novou for
mou uplatňujú sa tri postupy: a/ postup mutačný, pomocou
ktorého vzniká nové pomenovanie na základe geneticky pri
márneho príznaku (kávičkár-kávička-káva; káviôkár označu
je osobu pomenúvanú podľa vzťahu k predmetu označenému
slovom kávička)} b/ postup modifikačný, uplatňujúci sa pri
pomenovaniach, ktorých črta novosti spočíva v doplnení
obsahu základového slova novým znakom (napríklad pomeno
vanie chirurgická označuje pojem "chirurg" doplnený o mo
difikujúci príznak ženského rodu); c/ postup transpozičný,
na základe ktorého vzhikajú také pové pomenovania, ktorých
znak novosti spočíva v zmene chápania javu pôvodne závis
lého od substancie na jav samostatne existujúci. Ide tu
o zmenu kategoriálneho zaradenia pomenúvaného javu (naprí
klad rozvodovosť vzniklo abstrakciou vlastnosti závislej
od substancie; rozvodový: rozvodové konanie - rozvodovosť;
Martincová 1983 s. 3 5 ) .
f
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Na ilustrácia uplatnenia mutačného postupu pri tvore
ní nových pomenovaní uvedieme príklady na tvorenie činitelských mien. Ôiniteľské mená, najmä názvy zamestnaní,
predstavujú v dôsledku rozvíjajúcej sa výrobnej a záujmo
vej činnosti i pracovnej špecializácie skupinu mien vý
razne poznačenú novotvarmi. Zo slovotvorného hľadiska tu
ide o ôiniteľské mená odvodené od slovesného základu
(plánov a-tf-plánova-ô

11

ten kto plánuje", zahraničný pre-

dajca) i od menného (substantívneho) základu, ktorý pou
kazuje na to, že agent niečo tvorí, konštruuje, opravuje
(lešenár, potrubár), že má záľubu v niečom, že sa niečím
zaoberá vo voľnom čase (záhradkár, oštepár), že pracuje
pomocou niečoho (bagrista,•traktorista). Okrem mien odvo
dených od domácich slovných základov sa v tejto onomatologickej kategórii v značnej miere tvoria aj mená od cu
dzích slovných základov odvodené cudzími príponami ako
-átor (mechanizátor, programátor), -ér, -(t)ér, ér,
-atér (mixér, izolatér), -ent (korešpondent, respondent)
a inými. Produktívne sú aj pomenovania zložené, či už
z domácich slovných základov (voľnoštýliar, písmomaliar),
či z cudzích slovných základov (elektroinštalatér, rádiomechanik, šéfchirurg), alebo aj z hybridných základov (vodoinštalatér, rádioopravár, šéfkuchár). Na prechode k zlo
ženým slovám stoja názvy z druhotnej predložky a substan
tívneho základu (protihráč, medzispevák). V súčasnosti sú
veľmi produktívne názvy z tejto onomatologickej kategó
rie aj v profesionálnom slangu, odkiaľ sa dostávajú do
publicistického štýlu, najmä do dennej tlače (napríklad
názvy hráčov volejbalu; smečiar, blokár, sietiar, poliar;
Kajanová, 1984-)•
Na ilustráciu dynamiky slovnej zásoby slovenčiny
v najnovšom povojnovom období uvedieme ešte jeden príklad,
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poukazujúci na pohyb v onomatologickej kategórii názvov
miesta a na ásilie presne a z hladiska sémantickej moti
vácie priezračne označovať miesto výroby istých výrobkov
(jogurtáreň, smotanáreň, syráreň). Pri tomto procese je

1

výrazná aj tendencia k univerbizácii (výrobňa vrecúšok
- vrecúškáreň, požičovňa člnkov - člnkáreň) a k terminologizácii mnohých pôvodom hovorových označení prevádzok
(porovnaj Pečiatkáreň, národný podnik Košice; Pečiváreň,
národný podnik Sered). Názvami miesta sa vyjadruje, kde
sa istá vec vyrába alebo spracúva, respektíve kde je istá
vec uložená (lampáreň), alebo kde sa odohráva istý dej,
respektíve aká činnosť sa vykonáva v istom priestore
(dozrieváreň, premietáreň, ryjáreň, zosúvkáreň; obrobňa,
zvarovňa, skášobňa; Matejova 1984).
Spomenutá tendencia k univerbizácii je pre sáčasný
spisovný jazyk velmi charakteristická preto, lebo univerbizované pomenovania sá implicitnejšie, sémanticky
kondenzovanejšie ako združené pomenovania a multiverbizované pomenovania (porovnaj zasadacia sieň - zasadačka,
ulica Februárového víťazstva - Februárka, dolková pan
vica - dolkáreň, podať pripomienky - pripomienkovať,
byť funkcionárom - funkcionárčiť). V najširšom rozsahu
sa uplatňujú univerbizačné tendencie v hovorovom štýle
súčasnej 4spisovnej slovenčiny (Peciar 1965, 1981), pre
nikajú však aj do publicistického štýlu, a to neraz
i v trochu exkluzívnej podobe kondenzačných neologizmov,
predstavujúcich akúsi zovretú deskripciu či informačnú
skratku, napríklad celokapotovaný minimonopost "malé
jednomiestne (pretekárske motorové vozidlo) celé (po
kryté) kapotou", exbeatlesovec multiinštrumentalista
"bývalý práslušník (skupiny) Beatler, schopný hrať
na viacerých (hudobných) nástrojoch", odmetafyzikúvať
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"zbavovať metafyziky" a iné (Furdík 1984$ s.148).
Z viacslovných názvov vznikajú jednoslovné lexémy
aj elipsou substantíva, napríklad hlavný (čašník), vedúoi/a (obchodu, oddelenia a podobne), drobné (peniaze),
môj (manžel) a podobne.
Popri smerovaní k jednoslovnosti prejavuje sa v sú
časnej spisovnej slovenčine aj výrazný trend rozmnožovať
slovesno-menné spojenia so všeobecnými slovesami, ako mať,
byť, stať sa, ostať, dať, (u)robiť, (vy)konať, uskutočniť,
vyjadriť (a inými) v spojení s dejovými slovesnými podstat
nými menami (vyjadriť znepokojenie, uznanie) alebo menami,
ktoré pomenúvajú konkrétny dej, stav, vlastnosť a iné
(dať súhlas, podnet; mať ohlas, byť v centre pozornosti
a iné; Oravec 1982). Vznik multiverbálnych slovesno-menných spojení je podmienený zámerom presnejšie vystihnúť
priebeh istého deja (porovnaj významový rozdiel medzi uro
biť popis obyvateľstva - popisovať obyvateľstvo), respek
tíve presnejšie určiť intenciu slovesného deja pri tzv.
adverzatívach (porovnaj napríklad prenajať izbu - dať aj
vziať do prenájmu). Konštrukcie s multiverbálnymi výrazmi
vznikajú aj z gramatických (syntaktických) príčin s cieľom
vyhnúť sa pasívnym konštrukciám (byť kritizovaný - byť
predmetom kritiky).
V súčanosti sú čoraz produktívnejšie aj juxtapované
viacslovné pomenovania, ktoré sa využívajú nielen v bo
tanickej a zoologickej nomenklatúre (napríklad borovica sosna Pinus silvestrís; holub hrivniak - Columba palumbus) na označenie istého druhu (sosna) a j eho rodovej
príslušnosti (borovica), ale pod vplyvom ruštiny rozmáha
jú sa kalky typu inžinier ekonóm, agrcnóm-špecialista,
žena-zlepšovateľka, člen korešpondent {písané so spojov
níkom - i bez nehof Herecký 1956, 3. 108)* Typ názvov
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profesií utvorených primknutím dvoch substantív je v sá
častnosti v záujme zachytenia pracovnej špecializácie
čoraz frekventovanejší, porovnaj napríklad lesník manipulant, lesník mechanizátor, lesník traktorista, robotník-stavač, robotník osvetľovač, montér zámočník, monté
potrubár, hutník oceliar, hutník lisovač, hutník vysoko
peciar (Masár 1978). Proti názvom vzniknutým primknutím
dvoch substantív sa niekedy namieta, že v slovenčine je
oveľa živší typ lesný manipulant (respektíve hrdinské
mesto, nie mesto hrdina? Peciar 1971). Ukazuje sa však,
že transformácia typu lesník manipulant - lesný manipu
lant nedajá sa realizovať v názvoch profesií ako robot
ník stavač, montér kotlár, školník ádržbár a iné. Preto
sa v názvosloví robotníckych povolaní odobrujá názvy
typu lesník manipulant.
Pozoruhodné sá aj viacslovné názvy profesií typu
determinatívnej syntagmy s nezhodným prívlastkom, naprí
klad rezač plameňom, zvárač elektrickým prúdom, krajčír
scénických odevov, obuvník scénickej a krojovej obuvi|
Masár 1978).
V sáčasnom vývinovom období sa v značnom rozsahu
využívajá na spínanie nových komunikačných potrieb aj
novoutvárané kompozitá, hoci v minulosti boli voči to
muto slovotvornému postupu isté výhrady zo strany jazy
kovedcov, najmä puristov (Letz, 1943* s. 171, 173)*
Avšak v súčasnej slovnej zásobe tvoria kompozitá veľmi
početná a produktívnu vrstvu nových slov. Pravé zloženi
ny sa tvoria z pôvodných syntagiem slovesno-menných
s jedným základom menným (substantívnym) a druhým slo
vesným (deverbatívnym), napríklad vetrolam, teplovod,
ropovod. K tomuto typu možno priradiť aj hybridné kom
pozitá typu plynofikácia, teplofikácia. Zo slovesno-
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menných syntagiem boli utvorené aj zložené adjektíva typu
mierotvorný, závitorezný, drevospracujúci, kovospracujúci
a iné.
Produktívne sd aj nové kompozitá utvorené z determinatívnych syntagiem (zvyčajne adjektívno-substantívnych),
ako napríklad maloklub, malotraktor, veľkopredajňa, veľko
liaháreň, drobnomer (mikrometer). Kompozitá z determinatívnych syntagiem sd frekventované pri zložených adjektívach, ktorých prvá časť tvoria adjektíva, ako napríklad
veľký (veľkokapacitný, veľkovýrobný), malý, drobný (malosériový, malotonážny, drobnoplodý, drobnozrnný), vysoký
(vysokotlakový, vysokofrekvenčný), nízky (nízkotlakový,
nízkotepelný), celý (celopodnikový, celorezortný), prí
padne číslovkové alebo zámenné základy, ako napríklad
pol- (polcentový, poloprofesionálny, poloponorný), jeden,
prvý (jednodčelový, prvostupňový), samo- (samospasiteľný,
samozberací), vše- (všeplenárny, všeodborový) a iné•
Osobitne produktívny typ nových vyjadrovacích pros
triedkov tvoria adjektívne kompozitá typu politickoorganizačný, vedeckovýskumný, ktoré vznikli spojením dvoch
adjektív, z ktorých druhé bolo determinované prvým.
Pri tvorení zložených substantív a adjektív sa často
prvý komponent zloženého slova skracuje, napríklad rádiomagnetofón (= rádiový magnetofón alebo magnetofón s rá
diom), filmotlač (= filmová tlač, "spôsob vzorovania lá
tok filmom v textilnom priemysle"), diskotanec (= disko
tékový tanec).
Početnd vrstvu nových slov predstavujd aj výrazy sto
jace na prechode k zloženinám utvorené z druhotnej pred
ložky (najčastejšie z predložiek medzi, mimo, proti)
a substantívneho základu, napríklad medzidruh, medziplodina, medziposchodie, medzimesto, medziročný, medziodboro
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vý, medziplanetárny, medzikontinentálny; protihodnota,
protijadrový, protiatómový a iné.
Salším produktívnym slovotvorným prostriedkom význam
ne partieipujácim na vzrastaní nových výrazových prostried
kov v sáčasnej slovnej zásobe je predponové tvorenie no
vých slov. Ide o tvorenie predovšetkým domácimi predpo
nami ako bez- (bezkanálový, bezodpadový), do- (dozber,
dosvit), nad- (nadprodukcia, nadmerný), pa- (pastopka,
pavajeôník), pra- (pralátka, prapodstata), po- (pozberový,
poinfarktový), pre- (preteoretizovanie, prezbrojenie),
pred- (predbojovník, predkolo) a inými, ale aj o tvorenie
pomocou cudzích predpôn ako ante- (antedatovať), anti(antialkoholik, antikolonializmus, antivitamín), de(decentralizovať, defeminizácia), dez- (dezinformovať,
dezorganizovať), in- (inaktivovať, inkompetencia), inter(interštádium, intervariácia), kontra- (kontrarevolácia,
kontramatica), post- (postdatovať, postvulkanický),
prae-/pre- (prefabrikovaný, preskleróza), pro- (proamerickýt proanglicl^ý), re- (rekatalogizácia, rekombinácia),
super- (superminiatárny, supermoderný) a iné.
Doteraz uvedené príklady demonštrovali vzrast slov
nej zásoby odvodzovaním z už existujácich slov (bojovník
- predbojovník). Aj pri slovách cudzieho pôvodu išlo
zväčša o dotvorenie ďalšieho názvu k už zaužívanému adap
tovanému pôvodom cudziemu názvu (datovať. - postdatovať,
moderný - supermoderný). Pri tvorení týchto a iných nových
slov (aj typu záhradkár, volnoštyliar, maltáren, malopreáaj, vysokotlakový...) išlo o uplatnenie mutaČných postu
pov .
Výrazná skupinu v sáčasnej lexike tvoria aj také
nové slová, ktorých Srta novosti spočíva v doplnení zákla
dového slova novým znakom. Ide tu napríklad o doplnenie
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starších mužských mien o diferencujúci znak ženského po
hlavia (chirurg - chirurgická, letec - letkyňa, ba aj
pivotman - pivotmanka, Jazyková poradňa 3, 19641 č. 5051, Kroupová, 1980), o doplnenie istého pojmu o znak
kolektívnosti (študent - študentstvo), o doplnenie istého
pojmu o znak deminutívnosti (papagáj - papagájik, kengura
- kengurka, miniveža, minimechanizácia, poloopticky), ale
bo o znak augmentatívnosti (supervelmoc, superťažký, celoafrický), prípadne o iné znaky. Z m i e n utvorených takýmito
modifikáciami postupmi na prvom
mieste treba spomenúť prechýlením utvárané názvy zamestna
ní žien. Vzrast ich počtu v súčasnosti bezprostredne sú
visí so spoločenským uplatnením žien v pracovnom procese
v súčasnej socialistickej spoločnosti,
K tejto skupine neologizmov patria aj slovesá, kto
rých dej sa obohacuje o doplňujúci znak vidového príznaku
(osobitne výrazná je skupina slovies tvorených čisto vi
dovou predponou od starších nedokonavých slovies cudzieho
pôvodu: zdokumentovať, skonkretizovať, zakontrovať) alebo
o znak modifikujúci dej príznakom miestnym, smerovým, spôsobovým alebo iným (odveslovať, prebicyklovať, pritanco
vať, preinvestovať, preformulovať).
Tretiu skupinu neologizmov tvoria pomenovania, kto
rých črta novosti spočíva v zmene kategoriálneho zaradenia
pomenovaného javu. Ide tu o podstatné mená dejové, ktoré
vznikli transpozíciou dejového príznaku vyjadreného slove
som do kategórie substancie (normovať - normovanie, podob
ne aj spojazdnenie, odlesnenie, prenosenie, vyklápanie...).
Nové dejové mená sa tvoria konverziou (odstrel, odber)
a od základov cudzieho pôvodu formantmi;

-izácia,

-fi-

kácia s významom "dodávania alebo nadobúdania vlastností
vyjadrených vo význame substantívneho základu", napríklad
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rajonizácia, katalogizácia, plynofikácia, kinofikácia.
Do tejto skupiny patria aj substantivizované pomenovania
vlastností a stavov utvorené domácou alebo cudzou prípo
nou od adjektív (rozpornosť, druhoradosť, viacáčelovosť),
zriedka aj od substantív (bez vetra - bezvetrie; reci
díva - recidivizmus). Abstraktá sa v značnom rozsahu vy
užívajú aj v terminológii (hmotnosť, živonarodenosť,
mŕtvonarodenosť, nehodovosť, úrazovosť a podobne). Sémanticko-slovotvorný typ rozostavanosť s významom "prie
merný počet niečoho" je velmi produktívny.
Transpozíciou slovesného deja do kategórie vlast
nosti vznikajú nové prídavné mená z prechodníkov prítom
ných (holiaci, kápací), a z príčastí minulých (mrazený,
česaný). Neologizmy sa objavujá aj medzi práslovkami.
Ide najmä o príslovky utvorené od vzťahových adjektív,
ak sa v kontexte použijá na vyjadrenie kvality inezábudkovobelasé oci).
Na vyjadrenie nového myšlienkového obsahu sa môžu
využívať aj slová, ktoré už existujú v slovnej zásobe.
Nové myšlienkové obsahy možno vyjadriť pomocou viacslovných pomenovaní, v ktorých býva najčastejšie určovaným
členom substantívum a určujúcim členom adjektívum (jadro
vá elektráreň, plynový teplovodný agregát), zriedkavej
šie pomocou determinatívnej syntagmy s nezhodným prí
vlastkom (klub dôchodcov, stanica mladých technikov
a prírodovedcov).
Repertoár nových výrazových prostriedkov môže byť
dopĺňaný aj takzvaným sémantickým tvorením slov (Dokulil
1962, s. 20) na základe metaforickej alebo metonymickej
súvislosti istého pojmu s pojmom priameho pomenovania.
Takýmto postupom nevzniká nové pomenovanie, ale rozmno
žuje sa počet významov už existujácej jednotky. Nové
myšlienkové obsahy možno teda vyjadriť aj obohatením
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významu už existujúceho slova o další význam. Jeden význam
(sémantické centrum lexikálnej jednotky) motivuje vznik
ďalšieho významu (porovnaj: brigáda 1. dobrovoľná pracov
ná skupina, 2. dobrovoľná práca, 3. kolektív ľudí pracu
júcich na jednej úlohe). Takzvaným sémantickým tvorením
vznikajú najmä pomenovania vecí na základe podobnosti
s inou vecou, a to pomenovania jednoslovné (napríklad mo
týlik 1. odev. druh malej viazanky, 2. šport, štýl pláva
nia, 3. tech. druh televíznej antény) i viacslovné (žltý
anjel "pojazdná opravárska služba AMK")* alebo podľa vnú
tornej súvislosti znakov (kuchynský robot "elektrické prí
stroje uľahčujúce prácu v domácnosti", žitná káva "na spô
sob kávy upražené žito používané na prípravu káve podob
ného nápoja"). Podobne boli utvorené aj názvy výrobkov
potravín, nápojov a podobne podľa výrobnej značky (herme
lín "druh syra s bielošedou pliesňou", chito "nápoj s chinínom"), podľa vlastného mena výrobeu (žiletka podľa fran
cúzskeho výrobcu Giletta, šrapnel podľa generála Shrapnella, batist podľa -tkáča Baptista) alebo podľa zemepis
ného názvu kraja či obce, podkiaľ pochádzajú (napríklad
víno madeira podľa ostrova v Atlantickom oceáne; koňak
francúzskeho mesta Cognac).
Pre najnovšiu povojnovú etapu vývinu spisovnej slo
venčiny je charakteri stické pomenúvanie nových skutočnos
tí skratkovými pomenovaniami. Ide tu najmä o názvy orga
nizácií (ROH, SZM), inštitúcií, úradov a podnikov (SAV,
ÚNZ, MI1EX, Hydrostav) a výrobkov (vanka, kasilón).
Bázou na tvorenie skratkových slov sú viacslovné
pomenovania, z ktorých sa vypúšťa istá ich časť. Skratkové slová pomenúvajú nový obsah primárne alebo vznikajú
úpravou hotového pomenovania.
Z formálneho hľadiska skratkové slová motivované
viacslovným pomenovaním môžu vzniknúť kombináciou morfémy
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a lexémy, napríklad plaatbetón (plastický betón), slabík
motivujúcich členy združeného pomenovania (REMPO - reme
selnícke potreby, Tesla - technika slaboprúdová, Jazyková
poradňa III, 1964, s. 96-97), alebo z počiatočných písmen
združeného pomenovania (ROH - Revolučné odborové hnutie).
Niektoré skratkové slová nevznikajá na základe pevne ustá
lených slovných spojení, ^orma východiskových motivujú
cich slov uplatňuje sa pri tvorení takýchto skratkových
slov rozlične (Granko - granulované kakao, kalorka - kalo
rická kávaJ drevoplast - umelá látka nahradzujáca drevo).
Niektoré skratkové slová sa formálne približujú ku kompozitám (novodur, Kovosmalt), iné k značkovým slovám,

lebo

ich slovotvorné prvky sa dajá ťažko vyčleniť (parofen
spenená fenolová živica"). Iba*niektoré skratkové slová
sa včleňujú do slovnej zásoby tak, že možno od nich tvo
riť aj Žalšie derivované slová (stUK - ôlukár, Čedok čedokár).
Medzi skratkovými slovami tvoria výrazná skupinu aj
prevzaté skratkové slová všetkých typov (slabičné aj
iniciálne; Sopira 1975, s. 38 - 4 1 ) . Ide najmä o názvy
rozličných medzinárodných organizácií a agresívnych blo
kov (UNESCO, NATO), vedeckotechnické termíny (radar,
napalm), názvy priemyselných podnikov (FIAT, TESLA) a iné.
Výrazný je aj podiel skratkových slov prevzatých z rušti
ny (kolchoz, sovchoz, chozraščot, TASS) a z nemčiny (ges
tapo, kápo, S S ) . Iné nové skratkové slová vznikajú kalkovaním podlá modelu cudzieho jazyka (DUR - NDR, SSSR ZSSR). Niektoré skratky sa preberajú z cudzieho jazyka
bezo zmeny (napríklad USA z angličtiny). V súčasnosti sa
pokladá vznik skratkových slov za produktívny regulovaný
typ derivácie ekonomicky spĺňajúci naliehavé potreby komu
nikácie: pri minimálnej jazykovej činnosti sprostredkáva
sa maximum informácie. Vznik skratkových slov je v značnej
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miere podmienený sociálno-politickými a kultárno-hospo
tí ár s kými podmienkami nositeľov jazyka (Sopira, 1975,
s. 51 - 52).
Nové pomenovania sa postupne zaradujú do slovnej
zásoby (do odborného názvoslovia, do príslušného lexikálno-sémantického poľa, do bežnej komunikácie), niektoré
z nich však ostávajú izolované (vzhľadom na ich okazionálne použitie, exkluzívnu slovotvorná podobu a podobne)•
Najrýchlejšie sa ujímajú pomenovania označujúce novú vec
(polotovar, samoobsluha, mrazená zelenina). Prienik no
vých pomenovaní do radov používateľov spisovného jazyka
je v značnej miere závislý od spoločenských podmienok.
V súčasnosti majú na šírení neologizmov výrazný podiel
aj masovo-komunikačné prostriedky a jazykovo-spoločenská
situácia utvárajúca podmienky pre vzájomné pôsobenie
a kontakty dvoch spisovných jazykov.
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Konfrontácia spisovnej slovenčiny
a spisovnej macedónčiny
Emil Horák

Ou Presne sto rokov leží medzi štúrovskou kodifiká
ciou spisovnej slovenčiny a kodifikáciou súčasného spi
sovného macedónskeho jazyka. Slovenčina bola verejne vy
hlásená za spisovný jazyk na zasadnutí spolku Tatrín
26.-28. augusta 1844 v Liptovskom Mikuláši, súčasná spi
sovná macedónčina bola za spisovný jazyk verejne vyhlá
sená na zasadnutí Protifašistického zhromaždenia národné
ho oslobodenia Macedónska 2. augusta 1944 v kláštore Prochor Pčinski. V roku 1645 začali v novej spisovnej sloven
čine vychádzať Štúrove "Slovenskje Národnje Novinl" s li
terárnou prílohou "Orol Tatranskí? v roku 1945 nový mace
dónsky spisovný jazyk po prijatí azbuky /3. mája/ a pra
vopisu / 7 . júna/ umožnil prudký rozvoj modernej macedón
skej žurnalistiky, ktorá nadviazala na protifašistickú
žurnalistiku spontánne sa rozvíjajúcu ešte najmä na nekodifikovanej podobe kultúrnej strednej macedónčiny. V roku
1846 odôvodňuje Ľudovít štúr nevyhnutnosť zavedenia spi
sovnej slovenčiny v knihe "Nárečjä slovenskuo alebo p o 
treba písanja v tomto nárečí
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a nový spisovný jazyk kodi

fikuje v gramatike "Náuka reči slovenskej", v Macedónsku
roku 1946 vyšla prvá školská gramatika súčasnej spisovnej
macedónčiny, avšak v tomto roku sa začal aj systematický
vedecký výskum macedónskeho jazyka v Seminári macedónskeho
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jazyka na Filozofickej fakulte v Skop je, ktorý potom pre
rástol do dnešného Jazykovedného ústavu "Krste Misirkova"
pri Macedónskej akadémii vied.
0.1. Aj keá je v naznačenej časovej paralele rozdiel
celého storočia, predsa nachodíme priamu koincidenciu v de
jinnej nevyhnutnosti vzniku týchto dvoch spisovných jazy
kov/. Túto nevyhnutnosť už potvrdili vedecké výskumy dejín
spisovnej slovenčiny i spisovnej macedónčiny. Mladý slo
venský národ bezprostredne pred svojím definitívnym kon<štituovaním sa v predvečer buržoáznodemokratickej revolú
cie nielenže prestal používať spisovnú češtinu, lež sa
vzdal aj spisovnej slovenčiny, ktorú predtým v rokoch
1787 až 1791 kodifikoval Anton Bernolák. Obdobne ani ma
cedónsky národ o sto rokov neskoršie, aj kecŕ podstatne
v iných spoločenských podmienkach, v podmienkach národno
oslobodzovacieho boja a socialistickej revolúcie - nepri
jal ani jeden spisovný jazyk susedných slovanských náro
dov, lež si kodifikoval osobitný spisovný jazyk založený
na vlastnej nárečovej osnove. Dôkladnejší konfrontačný
výskum, vzniku týchto dvoch spisovných slovanských jazykov
by naisto mohol vniesť nové svetlo do špecifickostí na
značenej dejinnej nevyhnutnosti*
0.2. Z konfrontačného hľadiska je zaujímavý tak po
stup pri výbere nárečovej osnovy týchto dvoch spisovných
jazykov, ako aj princípy ich kodifikácie. Pre oba porov
návané jazyky je spoločné to, že vývin zvukového i grama
tického systému sa vr obidvoch týchto jazykoch v podstata
skončil v nárečovej podobe do 16. storočia. Avšak reálne
podmienky pre ich spisovnú kodifikáciu vznikli až oveľa
neskoršie. Ha Slovensku v druhej polovici 18. storočia
na základe kultúrnej západnej slovenčiny /bernolákovská
kodifikácia/ a potom v druhej polovici 19* storočia na zá
klade kultúrnej strednej slovenčiny /štúrovská kodifikácia/*
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V Macedónsku suplovala funkcie spisovného jazyka od polo
vice 19. storočia najmä kultúrna stredná macedónčina /v zá
pisoch ľudovej poézie a v prvých učebniciach/. Kultúrna
stredná macedónčina sa na začiatku 20. storočia stala pred
lohou spisovného jazyka Krste Misirkova a napokon i zákla
dom kodifikácie súčasnej spisovnej macedónčiny v roku 1945.
Pri kodifikácii spisovnej macedónčiny sa vychádzalo v hláskosloví a v gramatike najmä zo stredomacedónskych nárečí,
ktoré získali takmer celospoločenskú nadnárečovú platnosť,
ale prijala sa aj zásada, aby sa nový spisovný jazyk obo
hacoval v oblasti lexiky aj z lexikálnych fondov ostatných
macedónskych nárečí. V pravopise sa uplatnil ako hlavný fo
netický princíp. Všetky tieto zásady vyslovil a vlastne aj
uplatnil už Krste Misirkov štyridsať rokov predtým v diele
"Za makedonckite raboti" /1903/. Spisovná macedónčina sa
v podstate zakladá na obdobných princípoch ako štúrovská
spisovná slovenčina. Iba proti Štúrovmu primárnemu fonologickému princípu slovenského pravopisu je v macedónčine pri
márny fonetický princíp.
0.3. Z konfrontačného hľadiska by bolo zaujímavá pre
skúmať aj to, či Krste Misirkov poznal filologické dielo
Ľudovíta Štúra, keäže sú jeho náhľady na spisovný jazyk
veľmi blízke náhľadom L. Štúra. Nateraz možno predpokladať,
že Krste Misirkov - ako poslucháč i absolvent Historick©>filologickej fakulty Petrohradškej univerzity,mohol pohnať
práce Ľudovíta Štúra a tieto práce aj mohli prispieť k for
movaniu jeho náhľadov na spisovný jazyk, ako ich podal v die
le Z a makedonckite rabotiľ
w

1. Pri konfrontácii slovenčiny a macedónčiny treba mať
na zreteli skutočnosť, že porovnávané dva jazyky sú síce
geneticky príbuzné, avšak typologický sú to jazyky odlišné:
slovenčina je flektívny jazyk, macedónčina je analytický
jazyk* Túto ich typologickú odlišnosť podmienilo najmä roz-
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ličné zemepisné položenie, v ktorom sa tieto dva jazyky
vyvíjali* Slovenčina sa vyvíjala v/ rámci južnej - česko
slovenskej - vetvy západoslovanských jazykov, macedónčina
sa vyvíjala v rámci východnej - bulharsko-macedónskej vetvy južnoslovanských jazykov* Toto odlišné zemepisné po
loženie dalo potom osobitú pečať obom porovnávaným jazykom
v oblasti zvukového i gramatického systému* Pravda, nie
ktoré hláskové i gramatické javy sa vyvíjali v stredoslo
venských nárečiach, ktoré sú základom spisovnej slovenči
ny, obdobne ako v jazykoch južnoslovanskej skupiny*
1*1* V strednej slovenčine sa podobne ako v macedónčine zmenila velára ch v druhej palatalizácii na spiraatu
s /ch-*-s-*-s/, napr.: Čech - Česi, Vlach - Vlasi, mních mrrfsi /m* Česi, Vlasi, monasi/. Avšak v spisovnej sloven
čine je iba: všetok, všetka, všetko, všetci; šedý, šedivý
/m* siot, seta, seto, site; sed/.
1*2. V strednej slovenčine sa rovnako ako v maeedónčine zjednodušili psl. skupiny *dl, *tl na 1 /dl, t l — ^ 1 / ,
napr. krilo, salo, ceäilo, motovilo, zrkalo. V spisovnej
slovenčine však prevládli západoslovenské a východosloven
ské nezjednodušené podoby dl, tl, preto je v spisovnej slo
venčine: krídlo, cedidlo, sadlo, motovidlo, zrkadlo*
1*3* V stredoslovenských nárečiach sa psl. skupiny
*ort-,*olt- na začiatku slova s cirkumflexovou intonáciou
zmenili na rat-, lat-

podobne ako v macedónčine. Napr.:

ražeň, rakita, rásť, /v/lani, lakeť /m* ražeň, rakita,
raste, lani, lakôt/. Tieto stredoslovenské podoby sú aj
v spisovnej slovenčine*
1*4* V stredoslovenských nárečiach je tvar 3. os. pl.
sa /oni sa/ ako v m. nárečiach/tie sa/. V spisovnej slo
venčine však prevládol tvar sú /oni, ony sú/.
1*5* Vo vývine iných hláskoslovných javov sa stredná
slovenčina v podstate zhoduje so západoslovenskými a výcho
doslovenskými nárečiami*
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1.5.1. T slovenčine sa psl. skupiny

gv,

kv*-

pred

samohláskami diftongiokého pôrodu zachovali, v macedončine
sa palatalizovali na.dzv- , cv-. Pórov.: hviezda, kvet /au
dzvezda, cvet/.
1*5*2* Za psl. skupiny

41
»fi
#
d j , t j , kt

v slovenčine sú

striednice: dz, c, v macedončine striednice: g, £. Napr.:
medza, priadza, medzi, svieca, noc, moc / K U mega, prega,
megu, svelca, nolc, moé/*
1.5*3.Oproti dvom jerovým striedniciam v macedončine
/e - za predný jer, o - za zadný jer/ slovenčina má tri jerové striednice: e /ie/, o, a. Napr.: deň, dnes, koniec,
sen, von, orol, ľan, mach, dážá /m. d en, denes, konec, son,
von, orel, len, mov, dožd/. •
1.5.4.

Dvom striedniciam za nosové samohlásky v mace

dončine /e - za prednú nosovku

f

a - za zadnú nosovku/ zod

povedajú v slovenčine tri striednice: a, a, ia za prednú
nosovku a fäm striednice: u, ú za zadnú nosovku. Pórov.:
ťažký, hľadieť, teľa, pata, deväť, maso, piatok, tiahnuť,
pamiatka; ruka, zub, prút, udica, útok /m. težok, gleda*
tele, peta, devet, meso, petok, tegne, spomeň; raka, zab,
prat, jadica, jatok/.
1.5.5;. Psl. e sa v macedončine vyrovnáva s e, v slo
venčine sa e vyrovnalo s: e, ie, a. Pórov, leto, cena,
hnev, nedeľa, dieťa, chlieb, bieda, biely, ľavý /m. leto,
gnev, nedela, dete, leb, beda, bel, lev/.
1.5.6. V slovenčine sa záverová spoluhláska g zmenila
na úžinovú zadopodnebnú spoluhlásku h / g - ^ h / . Napr. glava
hlava, noga

noha, gora—^-hora.

1.5.6. Pre slovenčinu sú príznačné v porovnaní s macedónčinou diftongy: ie, ia, ô /uo/, iu, ktoré vznikli
z dlhých vokálov: é, á, ó, ú.
1.6. Vývin gramatického systému slovenčiny a macedón
činy bol od 12. - 1 3 . storočia divergentný. Aktívna v tom-
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to smere bola macedónčina, keäže sa vyvíjala v kontakte
s balkánskymi jazykmi v rámci tzv. balkánskeho jazykového
zväzu. 0 výsledkoch tohto divergentného vývoja podrobnejšie »
bude reč vr bodoch 4

9

5 a 6.

2. Hlavným pravopisným princípom súčasnej spisovnej macedončiny je fonetický princíp. Štúrov fonologický pravapis
po hodžovsko-hattalovskej úprave, ktorá doň vniesla prvky
morfologického a etymologického princípu, platí v podstate
aj w súčasnej spisovnej slovenčine. Y macedónskom pravopi
se prevláda interpunkcia logická, v slovenskom pravopise
platí gramatická interpunkcia.
2.1. Rozdiely vo vývine hláskového systému, ako aj roz
diely v zastúpenosti pravopisných princípov v porovnávaných
jazykocin sa odrážajú aj v odlišnom: inventári grafém vo vzťa
hu k fonémam týchto jazykov.
Spisovná slovenčina má 46 grafém, zatiaľ čo spisovná
macedónčina má iba 31 grafém.
V spisovnej macedónčine je týchto 31 grafém:
a, 6, B , ry Ä , r, e, x, a, s,
H,

Ä , o, n, p, c,

T,

K,

y, $,

w, j
x,

n,

f

K,

JI,

JS>,

M,

q, p, m.

V spisovnej slovenčine je 46 grafém: a, á, a, b, c,
č, d, á, dz, d ž , e, é, f, g, it, ch, i, í, j , k, 1, I, í,
m, n, ň, o, ó, 6, p, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, y, ý, z,
ž, q, w, x.
Ak w spisovnej macedónčine predstavuje 31 uvedených
grafém aj 31 foném tohto jazyka, v spisovnej slovenčine
predstavuje uvedených 46 grafém 33 foném.
2.2. Veľký rozdiel medzi inventárom foném a inventárom
grafém v spisovnej slovenčine vyplýva z toho, že:
2.2.1. Na označovanie fonémy i sa v spisovnej sloven
čine používajú dve grafémy: i, y.
2.2.2. Graféma a označuje široké otvorené e.
2.2.3. Graféma 6 sa používa na označenie diftongu uo.
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2.2.4. Diakritickým znakom 'sa označuje dĺžka samohlá
sok: á, é, í, ó, ú; spoluhlások: ŕ, í.
2.2.5. Znakom "sa označuje mäkkosť spoluhlások:ä,ť,ň,T
2.2.6. Grafémy q, w, x sa vyskytujú iba v cudzích slo
vách.
3. Spisovná macedónčina má 5 samohlásko vých foném a 26
spoluhláskových foném, spisovná slovenčina má 6 samohláskevých foném a 27 spoluhláskových foném.
3.1. Rozdiely v systéme samohláskových foném v mace
dončine a slovenčine naznačujú tieto schémy:
m.

i

u
e

s.

o
a

i

u

e

o

a

a

Zo schém je zrejmé, že spisovná slovenčina má oproti
spisovnej macedončine navyše špecificky vokál ä, ktorý sa
vyslovuje ako široké e. Spisovná norma však pripúšťa vyslo
vovať tento vokál aj ako obyčajné e. Pôvodom je vokál a
striednicou za prednú nosovku po spoluhláskach: b, p, m, v.
V macedončine mu v tejto pozícii najčastejšie zodpovedá vo
kál e. Pórov.: žriebä, päť, päta, mäso, mäkký, deväť /m.
ždrebe, pet, peta, meso, mek, devet/.
3.1.1. Na rozdiel od macedónčiny si slovenčina zacálo
vala aj kvantitu. A tak má súčasná spisovná slovenčina po
pri šiestich krátkych vokáloch aj päť dlhých vokálov a šty
ri diftongy. Protiklady krátkych vokálov a dlhých vokálov
i diftongov

možno naznačiť takto:

i

í

e

ie

ä

ia

e

u

ú iu

o

ó ô

a

á ia

Kvantita má v slovenčine aj fonologickú platnosť, čo
sa potvrdzuje aj na macedónskych prekladových ekvivalentoch
slovenských slov. Napr.: mesto

-

miesto /m. grad - mesto/
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rad

-

rád /m. red - so zadovolstvo/, latka

-

látka

/m. letva - materi ja/, sud; - súd /m. bočva - sud/, psl psi /m. pci - pesji/, zradiť
di/, naraz

-

-

zriadiť /m. izdade - ure-

náraz /m. vednaä - udar/.

3 . 1 . 2 . V spisovnej slovenčine sa však rozsah uplatňo
vania kvantity obmedzuje t zv. rytmickým zákonom, podľa
ktorého nemôžu nasledovať bezprostredne za sebou v tom
istom slove dve dlhé slabiky. Napr.: dobrý, ale: krásny;
cudzí, ale. rýdzi; volám, ale: chválim; prvý, ale: devia
ty; mestá, mestám, mestách, ale: miesta, miestam, miestach.
Pravda, tento zákon má viaceré výnimky. Napr.: lístie; pie
sní; vtáčí; chvália, chváliac; niečí, niekým; námietka a i.
3 . 2 . Kvalitatívne i kvantitatívne zhody a rozdiely
v systémocfi spoluhláskových foném spisovnej slovenčiny

a

spisovnej macedónčiny možná dobre pozorovať na znelostných protikladoch konsonantov:
m. b
i

v d
f t

s. b
1

p

v
1

f

dz dž z ž g g c
5
s š k k \ik.

d
1

á
,

t

dz

ť

dž
1

1

c

z
1

č

ž
1

s

1

š

g

h

'

I

k

•
ch

a.l,lj,«,B,nj r
f

T 1 T m n ň T*
3iJ.fJ. m,iL n r
f

f

l

3 . 2 . 1 . Macedónčina i slovenčina majú po desať znelostných konsonantických párov . Avšak v macedónčine je jeden
znelostný pár d efektný: neznelému konsonantu ch chýba znelý konsonant. V slovenčine párnym konsonantom k neznelému
ch je znel é YL v protiklade: ch - h. Tento konsonant vzni
kol v slovenčine zmenou g~> h /pozri 1 . 5 . 6 . / . Keáže v macedónčine takáto zmena nenastala, slovenskému h zodpovedá
v macedónčine najčastejšie g. Napr.: hranica /m. graniea/,
hrebeň /m. greben/, hladný /m. gladen/, hovoriť /m. govori/,
hynúť /m. gine/, hore /m. gore/.
Defektnosť tohto znelostného páru spôsobuje oslabenie
pozície neznelého konsonantu ch v spoluhláskovom systéme
macedónčiny, preto konsonant ch v macedónčine zaniká
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alebo ho nahrádza konsonant v. Pórov.: leb, vrv, muva, odi,
strea, itar, kiva / s . chlieb, vrch, mucha, chodiť, strecha,
chytrý, kýchať/. Konsonant ch sa v súčasnej spisovnej mace*dónčine zachováva viac-menej iba v cudzích slovách. Napr.,
technika, mechanika, chotel, chimna.
3.2.2. V porovnaní so slovenčinou je v macedončine
špecifický znelostný protiklad g

-

É. Tieto dva konsonan-

ty sú striednicami za psl. skupiny * d j , *t j, *kt /pozri
1.2./. Pravda, sféra ich používania je v súčasnej macedon
čine oveľa širšia, kečže sa vyskytujú v slovách cudzieho
pôvodu.
3.2.3. V spisovnej macedončine sú podobne ako aj v
spisovnej slovenčine štyri mäkkostné korelačné páry:
g

-

g, k

-

ŕ, n

t

-

ť, n

-

ň, 1

slovenčina m ä k k š í
w

-

nj, 1

-

l j . V slovenčine: d - ä,

ľ. Avšak aj napriek tejto zhode je

jazyk než macedónčina, keäže konsonan-

w

ty d, t, n, 1 sú v slovenčine vždy mäkké, keä sa nachádza
jú pred prednými vokálmi i a e. Pred týmito vokálmi, ako aj
pred diftongmi ia, ie, iu sa vždy vyslovujú mäkko, aj keä
sa táto mäkkosť osobitne nevyznačuje. Napr.: deti, dedina,
lipa, mlieko, letieť, neviem, lebo, len /čítaj: áeťi, äeäina, ľipa, mľieko, ľeťieť, neviem, ľebo, ľen/. Okrem toho
sa tieto konsonanty vyskytujú v slovenčine oveľa častejšie
aj v pozícii pred zadnými vokálmi než macedónske mäkké kon
sonanty. Napokon

v spisovnej

slovenčine je celý rad slo

votvorných prípon zakončených na mäkkú spoluhlásku, napr.:
-teľ, -ári, -áľ, -oň, -áreň/-iareň, -osť, infini t í vna prí
pona -ť a iné.
3.2.4. Spisovná slovenčina má dva slabikotvorné konso
nanty: r a 1. Obidva môžu byť krátke i dlhé. Spisovná mace
dónčina má iba jeden slabikotvorný konsonant: r. Pórov.:
srdce, hrdlo, vŕba, kŕč, vlk, dlh, slza, dlhý, vĺčok, žítok,
hĺbka /m. srce, grlo, vrba, grč, volk, dolg, solza, dolg,
žolčka, dlabočina/.
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3.2.5. V spisovnej slovenčine je podobne ako aj v ma
cedónčine expiratórny, dynamický a ustálený prízvuk. V macedónčine je na tretej slabike od konca slova, zatiaľ čo v
slovenčine sa v zásade nachodí na prvej s Ä i k e slova. Okrem
tohto hlavného prízvuku je najmä v strednej slovenčine aj
vedľajší prízvuk, a to na slovách viaa ako trojslabičných a
býva na druhej alebo tretej slabike od konca slova.
3.2.6. Pri asimilácii spoluhlások platia v oboch porov
návaných jazykoch rovnaké zákonitosti. Rozdiel je iba v pra
vopise: v slovenskom pravopise sa spodobovanie spoluhlások
nevyznačuje, v macedónskom pravopise sa odráža.
3.2.7* Spisovná slovenčina a spisovná macedónčina sa
zhodujú takmer vo väčšine konsonantických alternácií, avšak
vo flektívnej slovenčine sú konsonantické alternácie častej
šie než v analytickej macedónčine.
3.2.8. Rozdiely v type porovnávaných jazykov sa odrá
žajú aj vo frekvencii vokálických alternácií a pohyblivých
vokálov, lebo vo flektívnej slovenčine sa pohyblivé vokály
vyskytujú oveľa častejšie, a to najmä pri skloňovaní. Opro
ti piatim pohyblivým vokálom v macedónčine /e, o, a, u, i/,
v slovenčine sú tri pohyblivé vokály /e, o, á/ a dva diftongy /ie, ô/. V slovenčine sú na rozdiel od macedónčiny aj
kvantitatívne alternácie.
4. Protiklad! flektívny typ jazyka, ktorý predstavuje
slovenčina a nalytický typ jazyka, ktorý predstavuje mace
dónčina, sa výrazne prejavuje najmä v morfológii týchto
dvoch jazykov.
Slovenčina si na rozdiel od macedónčiny zachovala roz
vinutý pádový systém pri menách. A tak sa v slovenčine vy
jadrujú vzťahy medzi slovami buä / l / určitým pádom alelo
/ 2 / spojením: predložka + určitý pád /G, D, A, L, 1/. Y sú
časnej spisovnej macedónčine sa vzťahy medzi slovami vyja
drujú už iba analyticky, pomocou predložiek, spojením:
predložka + casus generáli s /H/. Okrem toho sa v maeedón-
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čine vyvinula kategória určitosti, ktorá sa vyjadruje postpozitívnym členom: -ot, -ta, -to; -te, -ta /-ov, -va, -vo;
-ve, -va; -on, -na, -no; -ne, -na/. Kategória pádu sa vy
jadruje v slovenčine pomocou pádových prípon. Napr.:
N
s*

chlap
žena
dieťa

m.

G

D

Á

L

I

-a

-ovi

-a

-ovi

-om

-y
-a

-e

-u

-e

-ou

-u

0

-i

-om

,
,
. . •
^ , _ '„ m až o t /-ov * -on/
bez, do, ka;j, kon, nad, megu,
od, pod, pred, pri, za, vo...
" ' "
1

+

ž

e

n

a

t

a /

v a

n a /

deteto /-vo, -no/
4.1. V spisovnej slovenčine sa pri ohýbaní /skloňova
n í / podstatných mien vyčleňuje 12 základných skloňovacích
typov, pričom sa prihliada na rod /mužský, ženský, stred
ný/, číslo /jednotné, množné/, zakončenie N sg. /tvrdé,
mäkké/ a na kategóriu životnosti pri podstatných menách
mužského rodu.
4.1*2. Aj keä v macedončine zanikli nepriame pády,
zachoval sa v nej vokatív. Naproti tomu vokatív v sloven
čine takmer zanikol, resp. pôvodné tvary vokatívu sa lexikalizovali. A tak proti živým tvarom vokatívu v macedonči
ne typu: ženoi drugarko/drugarke! čovekul starče! sa v
spisovnej slovenčine vyskytujú už iba lexikalizované tvary
typu: človeče! chlapčeI priateľul synku! a podobne* Vo
funkcii oslovenia sa v slovenčine používa nominatív.
4.2. V macedončine prevládli krátke tvary prídavných
mien, zatiaľ čo v slovenčine zostali z krátkych tvarov
dnes už iba podoby: dlžen, hoden, vinen a rád, ktoré sa
používajú v mennom prísudku. Pri ostatných prídavných me
nách prevládli v slovenčine dlhé tvary, preto sa v zá
kladnom tvare končia na -ý/-y /tvrdá podoba/ alebo -í/-i
/mäkká podofca/. Pórov.: šťastný /m. sreéen/, biely /m.
bel/, zrelý /m. zrel/, cudzí /m. tug/, domáci /m. domašen/•
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4.2.1. Prídavné mená v macedónčine sa zhodujú s pod
statným menom v rode a čísle. Slovenským prídavným menám
je vlastná kategória zhody v rode, čísle a páde. Napr.:
mladý človek, mladého človeka, mladému človeku..., jasná
obloha, jasnej oblohy, jasnú oblohu..., pekné mesto, pek
ného mesta, peknom meste...
4.2.2. Oproti analytickému stupňovaniu akostných prí
davných mien v macedónčine typu: po + pozitív /= komparatív/,
naj + pozitív /= superlatív/, napr.: dobar

-

podobar

-

najdobar, v slovenčine sa prídavné mená stupňujú pridávaním
prípon: -ší alebo -ejší. líapr.: zdravý - zdravší - najzdrav
ší, veselý - veselší - najveselší, múdry - múdrejší - naj
múdrejší. Tretí stupeň sa tvorí predponou haj + komparatív.
Rozdiel v stupni vlastnosti sa v slovenčine vyjadruje pri
komparatíve spojkami než, ako alebo predložkou od, pri su
perlatíve predložkami zo, z, spomedzi, medzi, nad. V mace
dónčine sa rozdiel v stupni vlastnosti vyjadruje predložkou
od. Pórov.: vyšší než /ako, od.../ m. povisok od..., tvrdší
než /ako/ kameň m. od kameň potvrd.
4.3. Spisovná slovenčina má v podstate také druhy zá
men ako aj spisovná macedónčina. Rozdiel v porovnávaných ja
zykoch je najmä ten, že zámená v slovenčine sa skloňujú, a
to buá ako adjektíva alebo podľa zámenného skloňovania.
V macedónčine sa čiastočne skloňujú iba osobné zámená, a to
v porovnaní so slovenčinou takto:
s.
m.

N

G

ja

mňa, ma

jas

-

D.
-

L.

I

mne, mi

mňa, ma

A

mne

mnou

mene, mi

mene, me

-

-

Krátke tvary osobných zámen v datíve /mi, ti, mu, ni,
vi, im, si, i/ sa v macedónčine hojne využívajú na vyjadro
vanie posesívnych vzťahov typu: májka mi, tatko ti, žena
mu. Bo slovenčiny sa datív týchto spojení prekladá privlastň o v a d m i zámenami /moja matka, ftpjcotee, jeho žena/ alebo
datívom poseslvnym: matka mi, otec ti, žena mu.
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4.3.2. Slovenské opytovácie zámená majú podobu: kto?
čo? aký? ktorý? čí? koľkí? a ich macedónskymi ekvivalentmi
sú: koj? što? kakov? čij? kolkav? ¥ tejto podobe sa používajú v oboch jazykoch aj vo funkcii vzťažných z amen. Y ma
cedončine im v tejto funkcii zodpovedajú aj tvary: kojšto,
čijšto /=koj + što, čij + što/.
4.3.3. Neurčité zámená sa tvoria v slovenčine i mace
dončine pripojením neurčitých častíc k opytovacím zámenám.
¥ macedončine sú to častice: da e, bilo, gode a ne-. ¥ slovenčine je takýchto neurčitých častíc oveľa viac* Sú to:
nie-, da-, hoci-, voľa-, všeli-, leda-, -si, -kolVek. Napr.:
niekto, niečo, dakto, dačo, voľakto, voľačo, všelikto, vše
ličo, ktosi, čosi /m. nekoj, nešto, koj da e, koj bilo, koj
gode/.
4.4. Slovenské a macedónske číslovky sú si po formálnej
stránke velini blízke. Odrážajú sa v nich iba hláskoslovné
vývinové zákonitosti porovnávaných jazykov. Pórov.: jeden,
dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, je
denásť. .. /m. eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum,
devet, deset, edinaeset.../. Ekvivalentom macedónskeho iljada je slovenské tisíc.
4*4.1. Základné číslovky jeden, dva, tri, štyri majú
w slovenčine kongruentné skloňovanie. Číslovky od päť vyššie
sa môžu skloňovať alebo ostávajú nesklennými.Radové, druhové
a násobné číslovky sa skloňujú ako prídavné mená.
4.4.2. Kategória tzv. mužskej osoby sa v spisovnej slo
venčine vyjadruje číslovkami typu: dvaja, traja, štyria, pia
ti, šiesti, siedmi, ôsmi... a ich významovými ekvivalentmi
v macedončine sú tvary: dvajca, trojca, četv©ric:a petina/
f

petmina, š e s t ina/š e s tmina, sedumina, osumina®** Pórov* s dva
ja bratia, traja synovia, siedmi muži /m. • d vajca braáa, tro jea sino¥i/

f

aéduslna aaži/*
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4.5. Typologická odlišnosť porovnávaných jazykov sa
výrazne prejavuje aj pri slovesách. V macedónčine zanikol
na prechode od syntetizmu k analytizmu aj infinitív. V slo
venčine sa infinitív zachoval a zadržal si pôvodné funkcie
Analytizmus zasiahol v macedónčine aj kategóriu prechodnosti, čo sa v konfrontačnom pláne odráža na rozličnom vyu
žití pasíva. Vývin kate^ŕie určitosti a neurčitosti pod
mienil v macedónčine vznik špecifických časovo-modálnyeh
foriem, resp. auditívu. Typologická odlišnosť macedónčiny
a slovenčiny sa najmenej prejavuje pri kategórii čísla a
osoby.
4.5.1. Infinitív sa tvorí z neurčitkového kmeňa prí
ponou -ť. Jeho ekvivalentom ako slovníkového tvaru je v ma
cedónčine tvar 3. os. sg. Napr.: hovoriť, čítať, písať,
cestovať /m. zboruva, čita, piše, patuva/. Funkčným ekvi
valentom slovenského infinitívu v macedónčine je konjunktív, resp.konštrukcie: da + prítomník plnovýznamového slo
vesa. /Porovnaj 6.1./
4.5#2. Oproti trom prézentným kmeňotvorným príponám
v macedónčine /-a, -i, -e/ má slovenčina sedem prézentných
kmeňotvorných prípon / á/aj, ie/ej, ie/O, e/0, ne/n, je/j,
í/0 /. Medzi macedónčinou a slovenčinou sú tieto rozdiely
s v osobných príponách prítomníka:
m.

-am

-me

-š

-t

-0

-at

s.
e

-m

-me

-š

-t e

0

-ú/-u
-ia/-a

4.5.3. Slovenčina má v porovnaní s macedónčinou značne
jednoduchý časový systém. Má tri základné časy: prítomný
čas, budúci čas a minulý čas. Popri minulom čase /perfekte/
sa v slovenčine používa aj t zv. predminulý čas /pluskvamperf ektum/. Vyskytuje sa však ovela zriedkavejšie než pluskvamperfektum v spisovnej macedónčine. Macedónčina má štyri
minulé časy /aorist, imperf ektum, perfektum a pluskvamper-
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f ektum/, dva budúce časy /futúrom a futúrum exaktum/ a je
den prítomný čas.
4*5.3.1. Budúci čas sa v Isovenčine tvorí analyticky
obdobne ako aj v macedónčine. Avšak v slovenčine sa tvorí
z budúceho času pomocného slovesa byť a z neurčitku význa
mového slovesa, zatiaľ čo v macedónčine sa tvorí pomocou
častice Ée

+

prítomník významového slovesa,

m. ŕe nosam

ée nosime

Ŕe nosiš
Ée no si

s*

budem nosiť

budeme nosiť

Ée nosite

budeš nosiť

budete nosiť

£e nosat

bude nosiť

budú nosiť

Na rozdiel od macedónčiny, v ktorej sa anaLytieky tvo
rí aj budúci čas od dokonavých slovies, v slovenčine plní
funkciu budúceho času pri dokonavých slovesách prezent. Pó
rov., donesiem, donesieš..., odnesiem, odnesieš... /m. ŕe
donesam, líe doneseš..., Ée odnesam, líe odneseš/.
4.5.4. Na hranici medzi kategóriou času a spôsobu sa
v macedónčine vyvinul a funguje systém špecifických foriem,
ktorými sa vyjadrujú také deje, ktoré hovoriaci /píšuci/ ne
zažil osobne, ale ich iba reprodukuje /m. prekazana vreminja/.
4 . 5 . 5 . Spisovná slovenčina má podobne ako aj macedónčina
tri slovesné spôsoby: oznamovací, rozkazovací a podmieňovací.
4 . 5 . 5 . Podmieňovací spôsob sa v slovenčine tvorí z m i 
nulého času významového slovesa a z častice by. ¥ macedónčine sa podmieňovací spôsob tvorí z 1-ového príčastia a
z častice bi. Pórov.:
m.

jas bi vikal, -a, -o
ti

bi vikal, -a, -o

s. volal -a, -o by som
volal -a, -o by si

toj bi vikal

volal -a, -o by

nie bi vikale

volali by sme

vie bi vikale

volali by ste

tie bi vikale

volali by

V pluráli majú oba porovnávané jazyky jednotnú príponu
príčastia: macedónčina - e , slovenčina: í.
4 . 5 . 5 . 2 . R o z k a z o v a c í spôsob sa tvorí v slovenčine ob-

234
dobne ako v macedončine. Iba proti macedónskym príponám
- j , -i v singulári a -jte, -ete v pluráli sa tvar rozkazovacieh© spôsobu v slovenčine zhoduje s druhou podobou prézentného kmeňa. Napr.: nes! ber! rob! píš! Prípona -i sa
pridáva v slovenčine iba vtedy, keä sa kmeň končí na neob
vyklú skupinu spoluhlások, napr.: sadni! pozri, žni! V plu
ráli rozkazovacieho spôsobu v slovenčine sú prípony: -me,
-te. Pórov.: nos! noste! ber! berte! ži! žite! pi! pite!
/m. no si! nosete! beri! berete! živej! živejte! pij! pijte!/
4.5.6. Pasívum má v slovenčine i v macedončine dvojaké
formy: 1. zložené /opisné/ pasívum: som volaný /m. sum vikan/
2. zvratné pasívum: napr. dom sa stavia / se gradi
kuža/. Aj keä sa formou pasívum v oboch porovnávaných jazy
koch zhoduje, rozdiel je medzi nimi v tom, že činiteľ slo
vesného deja sa môže v slovenčine vyjadriť holým inštrumentálom, zatiaľ č© v macedončine sa vyjadruje predložkou od.
Okrem toho sa v slovenčine používa častejšie zvratné pasí
vum. Keäže sa v zloženom pasíve macedónčiny využívajú rov
nako prechodné, ako aj neprechodné slovesá, toto pasívum
je v porovnaní so slovenčinou veľmi frekventovaný tvar.Pó
rov.: Jas sum dojden. Toj e šetan. Taa e idena vamu. Toj é
tepan od tatko mu. Ovošje je jadeno od site a podobne.
4.5.7* Na hranici medzí kate^ŕiou času a slovesného
rodu vznikli v macedončine špecifické formy na vyjadrovanie
deja v jeho výsledku, rezultáte. Sú to tvary slovesa mať +
tvary trpného príčastia významového slovesa v strednom rode.
Napr.: imam zemeno, sum imal zemeno, Ŕe imam zemeno.••,
imam vikano, sum imal vikano, ée imam vikano... Týmto mace
dónskym konštrukciám sú formou i významom najbližšie sloven
ské konštrukcie tzv. stavového perfekta typu: mám napísané.
Rozdiel medzi nimi je však v to®, že v macedončine podoba
trpného príčastia sa tvorí rovnako od prechodných, ako aj
neprechodných slovies. Okrem toho podoba príčastia tohto
tvaru je v macedončine nekongruentná. Napokon v macedončine
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sú tieto konštrukcie produktívne, zatiaľ čo v slovenčine
sa vyskytujú viac-menej iba v hovorovom štýle.
4.5.8. Významovým ekvivalentom macedónskeho prechodníka typu: nosejéi, broejži, živeejŕi, gledajÉi je sloven
ský prechodník typu: nesúc, nosiac, počítajúc, žijúc, po
zerajúc, hľadiac. Tvorí sa od druhej podoby prítomníkového
kmeňa príponami: -úc/uc, -iac/-ac.
4.5.9.Slovesné podstatné meno sa v slovenčine tvorí
z kmeňa trpného príčastia s príponou -ie, v macedónčine
príponou -nje. Napr.: volanie, spanie, nosenie, cestovanie,
jedenie /m. vikanje, spienje, nosenje, jadenje. Slovesné
podstatné mená sa používajú v macedónčine častejšie, čo sú
visí s analytickou povahou macedónčiny.
4.6. Pri príslovkách niet výraznejších rozdielov medzi
slovenčinou a macedónčinou. Stupňujú sa obdobne ako prídav
né mená. Napr.: čisto - čistejšie - najčistejšie; teplo teplejšie - najteplejšie /m. čisto - počisto - najčisto;
toplo - potoplo - najtoplo/. Rozdiel je v tvorbe prísloviek
z- akostných prídavných mien: v macedónčine sa tvoria prípo
nou -o, w slovenčine príponou -e

alebo -oé

4®7* Z rozdielnej gramatickej stavby slovenčiny a ma
cedónčiny vyplývajú značné rozdiely v sémantike predložiek
porovnávaných dvoch jazykov, a to aj napriek tomu, že formou
sa prvotné predložky v slovenčine a macedónčine v/ podstate
zhodujú. Základný rozdiel v sémantike viacerých predložiek
v slovenčine a macedónčine vyplýva zo skutočnosti, že zá
nikom pádovej flexie sa v macedónčine neutralizoval proti
klad statíckosť - dynamickosť, ktorý sa v slovenčine aj naäalej vyjadruje pádmi t statíckosť - lokálom a inštrumentelom, dynamickosť akuzatívom. Pórov* i Polož kvety na stôl.
/A/ - Kvety sú na stole. / L / m* Stavi go cveŕeto na masata.
- Cveéeto je na masata*
4.7.1* Pri prebudú^aaí macedónskeho flektívneho grama
tického typu na analytický typ viaceré macedónske predložky
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podstatne menili a zmenili svoje pôvodné významy, V tomto
smere osobitne aktívne boli napríklad predložky na a od,
ktoré v súčasnej macedončine vyjadrujú najrozmanitejšie
vzťahy, vrátane posesívnosti. Predložka o, ktorá je v sú
časnej spisovnej slovenčine jedna z najfrekventovanejších
predložiek, v macedončine celkom zanikla* Pórov.: kuŕata
na brat m i , reče mu ňa tatka si, vo početokot na zborot,
rečník na makedonskiot jezik; nivata eá tatko m i ; za tebe
zboruvame, sum čul za nego, znam za toa, tie se grižat za
nas, toj se plaši za mene, za glava povisok; od site strá
n i , eden od vas, nastan od ogromna važnost, kuča od kameň
/ s . bratov dom, povedal/a/ svojmu otcovi, na začiatku slo
va, slovník macedónskeho jazyka; otcova rola; rozprávame
o tebe, počul som o ňom, viem o tom, starajú sa o nás,
bojí sa o mňa, o hlavu vyšší; zo všetkých strán, jeden
z vás, udalosť veľkého významu, dom z kameňa/kamenný dom.
4.8. Ak sa predložky v slovenčine a macedončine znač
ne zhodujú formou, a rozchádzajú sa po významovej strán
ke, spojky sa v slovenčine a macedončine odlišujú poväč
šine aj formou. Bude to preto, že spojky sa v oboch jazy
koch vyvíjali zväčša až v historickom období ich vývoja.
Formou sú zhodné iba tri spojky: i, a, no. Spojka i je
v obidvoch jazykoch zlučovacia. Spojka a je v slovenčine
predovšetkým zlučovacia, zriedkavejšie aj odporovacia.
V macedončine je odporovacou spojkou. Spojka no má v oboch
jazykoch odporovací význam. V slovenčine sú najfrekvento
vanejšie spojky: že,, aby. Ekvivalentom slovenskej spojky že
je macedónska spojka deka. Významovým ekvivalentom úče
lovej slovenskej spojky aby je macedÄP^ka spojka da. Pó
rov. : Zdá s a m i , že...; f o znamená, že...; Povedal, že
príde. Povedz Ä U , aby...; Prišla, aby ťa videla, /m. Mi
se stori deka..., Toa znači deka..., Toj reče deka £e
dojde; Reči mu deka..., Taa dojde da te vidi./
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4.9. Slovenčina má v podstate tie druhy častíc ako aj
macedónčina. Odlišujú sa viac-menej iba formou. Oproti hod
notiacej slovenskej častici áno je macedónska častica da.
Ekvivalentom slovenskej záporovej častice nie /ne-/ je ma
cedónska odporovacia častica ne. Žáporová častica ne- sa
píše v slovenčine spolu so slovesom, zatiaľ.čo v macedonči
ne sa píše osobitne. Pórov.: V nedeľu sa nepracuje. Nevi
del som ju. /m. Vo nedela ne se raboti. Ne ja vidov nea./
5. Typologická odlišnosť oboch porovnávaných jazykov,
ale najmä vývin macedónčiny v rámci balkánskeho jazykového
zväzu sa výrazne odrážajú aj v syntaxi týchto dvoch jazykov.
5.1. Zásadné rozdiely v štruktúrach slovenských a ma
cedónskych viet spôsobuje prítomnosť, resp. neprítomnosť
infinitívu v porovnávaných jazykoch. Pomocou infinitívu
sa vyjadrujú v slovenčine najrozmanitejšie modálne vzťa
hy a odtienky. Významovým ekvivalentom slovenského infi
nitívu sú v macedončine najčastejšie konštrukcie: da +
prítomník plnovýznamového slovesa. Pórov.: Chcem pove
dať. Nemôžem prísť. Nesmieš fajčiť. Čo robiť? Začal/a/
plakať, /m. Sakám da kažam. Ne možam da do jdam. Ne sme e š
da pušiš. Što da se pravi? Počna da plače./
5.2. Značný je rozdiel medzi slovenčinou a macedónčinou a

slovenčinou aj v syntaktickom využívaní modál

neho slovesa mať /m. imam/. V macedončine má toto slove
so aj existenciálny význam, zatiaľ čo v slovenčine má iba
posesívny význam. Preto sa v slovenčine vyjadruje týmto
slovesom v spojení s infinitívom pinový známový ch slovies
veľa modálnych vzťahov, ktoré sa v macedončine vyjadrujú
najčastejšie modálnou príslovkou "trebaľ Pórov. Nikto tu
nie je. Je tu veľa ľudí. Mali by ste vedieť. Čo to má
znamenať? Ako vám mám dokázať? Nemalo by sa zabúdať, /m.
Nikogo ovde nema. Ovde ima mnogo luge. Treba da znáte.
Što treba toa da znači? K ako da vi dokažam? Ne treba da
se zaborava.
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5.3. Slovenčina na rozdiel od macedónčiny nepozná kon
štrukcie typu: mi se spie; mi e stráv; ide i da zaplače; mu
e žal; ne im se zboruva /s.chce sa mi spať; mám strach; chce
sa jej plakať; je mu ľúto/ľutuje; nechce sa im rozprávať/.
Aj tieto konštrukcie sa prekladajú do slovenčiny najčastej
šie pomocou infinitívu.
5.4. Slovenčina na rozdiel od macedónčiny nepozná tzv.
zdvojený predmet typu: ne ja vidov nea; i tebe te vikaat;
toj vas vi bara; ni*v ne gi prasa nikoj / s . nevidel som ju;
aj teba pozývajú; on vás hľadá; ich sa nikto nepýta. Tento
macedónsky zdvojený predmet nemá v slovenčine ani formálny,
ani významový ekvivalent. V macedónčine plní iba syntaktickú
funkciu. Označuje nepriamy predmet.
5.5. Macedónskym časticiam li, dali, zar, ktoré sa po
užívajú pri tvorbe zisťovacích otázok a opytovacích viet,
zodpovedá v slovenčine najmä častica či, ktorá pri tvorbe
zisťovacích otázok nie je záväzná. Pri tvorbe opytovacích
viet supluje v slovenčine tieto častice antikadencia. Pó
rov.: Chceš? Je tam? Prišli? Ty to nevieš? Mám ísť či nie?
/m. Sakaš li? Dali su dojdeni? Zar ti ne znaš? Dali da
ódam ili ne?
5.6. Viaceré rozdiely sú medzi slovenčinou a macedón
činou aj v slovoslede, a to najmä v rytmickom činiteli.
Ak v spisovnej slovenčine klitiky /ma, ťa, sa, ho, mi, ti,
si, mu, som, si, je, sme, ste, sú/ sú enklitiky, kečže
stoja za pri zvukovým slovom, macedónske klitiky /mi, ti,
si, mu, i, ni, vi, im, me, te, se, go, ja, ne, ve, gi, se,
sum, si, e, sme, ste, se/ sú proklitiky, lebo stoja pred
pri zvukovým slovom. Pórov. Dávam vám ho. Teší sa. Počuješ
ma? Bolí ma hlava. Umývam si ruky. Bi sum došol. /m. VI
go dávam. Se raduvam. Me slušaš li? Me boli glavata. Pri
šiel by som./. Vzájomné poradie enklitík v spisovnej slo
venčine je takéto: 1. častica by; 2. tvary pomocného slo
vesa byť; zvratné zámeno sa; 4. iámenné enklitiky /D - A/.
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6m Slovná zásoba súčasnej spisovnej slovenčiny sa
obohacuje a rozširuje obdobne ako slovná zásoba macedónči
ny /!/ najmä tvorením nových slov odvodzovaním príponami a
predponami, ako aj skladaním, najmä pri tvorbe odborných
termínov a / 2 / preberaním cudzích slov.
6.1. Y sústave slovenských a macedónskych slovotvor
ných prípon niet podstatnejších formálnych rozdielov. Roz
diely sú skôr v ich produktívnesti. Najproduktívnejšie slo
votvorné prípony v slovenčine sú /!/ pri substantívach:
-tel, -č, -ec, -ár/-iar, -ák, -an, -ka, -ička, -osť; / 2 /
pri adjetívach: -ový, -ný, -telný, -ický; / 3 / pri slove
sách. - ovať, -iť. Y macedončine sú najproduktívnejšie slo
votvorné prípony /!/ pri substantívach. -ač, -ar, -ec, -ik,
-ost, -nje, -ica, -ina, -la, -lo, -tel; / 2 / pri adjektívach: -en, -iv, -liv, -av, -ski /-ški, -čki/; / 3 / pri slo
vesách, -va, -va; -ira. V obidvoch jazykoch sú produktív
ne aj cudzie slovotvorné prípony v blízkych podobách: -cia,
-sta, -izmus, -tor, -óza, -log; -tický; -izevať /m. -cija,
-sta/-st, -izam, -tor, -oza, -log; -nski; -irati.
Áj predpony sa v oboch jazykoch formálne i významov©
zväčša zhodujú. Rozdielnu podobu majú iba štyri predpony:
slovenské vy-, r©z-, pre-, vz- a macedónske iz-, raz-/ras-,
pr©-, voz-. Formou špecifické sú v porovnaní s© slovenčinou
macedónske prípony: -džija,-čija, -ija, -lak, -ana; -lija;
-sa, ktoré macedónčina prebrala z turečtiny a gréčtiny.
6.2. Macedónska lexika je čiastočne poznačená balkán
skymi vplyvmi, najmä tureckými a gréckymi lexikálnymi prvka
mi. Slovenská lexika sa vyvíjala, najmä v terminológii, pa
ralelne s českou lexikou. V súčasnosti je pre oba porovná
vané jazyky - spisovnú slovenčinu i spisovnú macedončinu príznačná internacionalizácia slovnej zásoby.
7. Na okraj našej konfrontácie prikladáme staroslo
viensky text Rastislavovho posolstva a jeho preklad d© sú
časnej spisovnej slovenčiny a macedónčiny.
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V. IlpHAOyMII ;KÍ CA B-K TTwl A » » , PoCTHCAAK'k,' KH/ft^k CAOB'EHkCK'k, Ck
OfÓn-KAK-KAU, IlOCKAdCTA H3£

AlopAB*kl

K*k

Upi© AlHyAHACy,

0KO BVKHKW AWTIHC C k A p 4 R » KCA\k, U COyTk R-R Iľkl

<YHAi|ÍÉ N*kJ pA^AľW GaOB*KNM flpOCTA M A A, k H Nf MAtAAťk, HKf 6*kl H^l HACTABHA*k NA

MNO^H KpkCTHHHII H£ EAA\"k II
AWHk, A

rpkK*k

ľAWipA TAK©I

B-kUJkAII OlfMHTfAt

II

H% l\±Mkll,k,

1

ttCTHNOy* H pAÍ^OyAľk C*kKA^AA*k. TO A06p*BIÍ BA^KO, riOCkAH TAKT* AtOyjKk,
9

H * É H*kJ UCHpABHTk BkCAKOy !1pABkj\0\".
AOCO^OV" K O C T A H T I I H O V :

CA-KIUIHUIII

AAOXfTk CkTBOpHTU pA^B^ TfBf. T*fe
CBOH lirO^AtíH-k éWí^tA"".

"A»

T^r^A Upk /llHyAHATv

píMÍ

K*k

Atl, íJi»AOCC^C, p*BHk CHIO? IIHT* CÍPO
3

HA T U

A^P"

JKi- B'W W KCTA
4

AA
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AIHO^H, H flOHAťk GpAT W

6f

AOyHAHMNA,

AA GtAOy-

HAHf 8kCM HIICTO CAOK'EMkCK'kf BICBAOVlCTk. T«krAA Hl CkAWACTA CA ft'pHJIII.
5

H M Í A , IIH

nO CAOBfCH CTrO

MkTBTf. H'k BIAII(KOV)
€%. HN"EA\H, llftf

6

AflAA íliTpA, 0KOJKÉ pfHf: BA BOHTfCA, l|J)A

CA'kJUlAR'kliJA pt*lk, HA AtOAHTKOy

BAAX-OV*

TOI»0

Aít Ajf^

HAAOSKHCTA II

KT05KI M CH. A * TOy HBII

í/k

Í^HAOCO-

40y CAOB'BHkCK'kl KNHCkl. H A6IIM OyCTpOHB-k I1IICAUIIA H BCCEA°Y CkCTABAk,
HOyTH C/Ä 0T*k MOpABkCKAAľO, flOHAťk
C*k nOKOp*kAlk flOEMNCyACA, CAOyftHTII

7

A\tAí9AMf. HAMAT*k JKI JlAICkt,
4hAOC04>OV* OYH
' HTII C k HHAIk II

T p k A ť k A*i»TOAťk HUJkA'klHfAVk KT^BpATHCTAC* H2£

8

11

/llopAB'kl,;

OfMCIlHKIJ HA-

OySkWA.

A stalo sa v tie dni. že Rastislav, knieža slovienske,
so Svatoplukom poslali z Moravy poslov k cisárovi Michalovi, takto hovoriac: Božou milosťou sme zdraví, a prišli
k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách i z Grécka i z Nemiec, ktorí nás učia rozlične. Ale my Slovieni sme prostý
ľud a nemáme, kto by nás napravil na pravdu a vysvetlil
múdrosť. Preto, dobrý vladyka, pošli nám takého muža, kto
rý nám ustanoví všetku spravodlivosť. Vtedy cisár Michal
riekol Filozofovi, Konštantínovi: "Či počuješ, Filozof,
túto reč? Nikto iný to nemôže vykonať okrem teba. Hla, tu
máš mnohé dary, vezmi svojho brata opáta Metoda a choä.
Lebo vy ste Solúnčania a Solúnčania všetci čisto sloviensky rozprávajú. Vtedy nesmeli odrieknuť ani Bohu, ani ci
M

sárovi, podľa slov apoštola Petra, ktorý povedal: "Boha sa
bojte, cisára ctite." Ale keä počuli veľkú reč, vhĺbili sa
do modlitby aj s inými, ktorí boli toho istého ducha ako
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i oni. A tu zjavil Boh Filozofovi slovienske písmo a hneä
ako ustrojil písmená a zostavil reč, vydal sa na moravskú
cestu, vezmúc so sebou aj Metoda. A opiť, pokorne sa podrobujúc, začal slúžiť Filozofovi a učiť s ním. A keä sa m i 
nuli tri roky, a vyučili učeníkov, vrátili sa z Moravy.
Ce cJiy^H BO OH M e #e&OBH, PacTHcaaB, KHesoT caoBeHCKH,
M CBa^oniEyK npaTOja o# MopaBÄJa Kaj ijapo* Mnxamt npaTOHHipi,
nopa^cyBajKH My Baica: Co Goxja

MHJIOCT

Hne cMe aapaBH,

Kaj

H

Hac ÄOJÄoa MHory xpHCTHjaHCKH yqHTejm o& JiaTHHcicaTa H OM
rptneara

H

a& repMaHCKara sen ja,

KOWSTO

mk y*ia*p pasjnniHO,

a Hne CaoBeHHTe CMe npocTH Jiyŕe H HeMaMe K O J 6H áfe ynaraji
BO BHCTHHaTa H 6H HH TO noKaxaji ona m«FO e pasyiíso. 3aToa,
MOÔpn rocno^apy, npaTH
Kcja

BMCTHHB

HH

Max m«ro íe

TOKOB

Hayqn Ha ce^

H^

! Toram ijapoT MnxaHJi My pe^e Ha

$HJIO30$OT

KOH-

cTaHTHH: j a caymam J I M , $Hjio80$e, OBaa pe*i? H H K O Ž # p y r *soa
w

He Moace

ro HanpaBH

OCBCH

*e6e. 3aToa, ese

MHory £a-

TM

pOBH vi s e MM ro 6pair T H , HryMeHO'F Me«roÄHje, H O^HÍ Bannro
BMe ÄBajnaTa cTe cojiyHipi, a cHTe

C O J ^ H Q H *IHCTO

cjiOBeHCKH

8ÔopyBaaT. Toram Tne He cMeeja Äa My OÄpe^ay HH Ha Focnow

#a

HH

Ha ijapor, cnope# aÔopoBHTe Ha CBera netráp

pe-

KQJIHTO

*ie: njiameTe ce OJL rocno^a, HO no^HTajiTe ro ijapoT! - na K O ra ja ^yja rcaeMaTa p « . , ce .aa^oa na MOAHTBa 3ae#H0 co
#pyrHTe

SITO

6ea co

HCTO

My ro OTKpM Focnofl na

TBKOB

KJX

#HJIO80$OT

K&KO

H

osne.

cjiOBeHCKOTO

H

HHCMO

Toram
M

OBO

j

Be^Ham, OTicaKO TH Hape;pi ÔyKBHTe H cocTaBH Ôeceaa, Tpraa
Ha n a r BO Mopasuja, eeMajKK ro co ceóecn MeTO^nja. H noqna

O^HOBO,

noKopHO n o a p e Ä y B a J K K ce, ,zja My cjiyxH Ha $HJÍO-

80$OT n #a y ™ co Hero,

H

OTKBKO

HSMHHaa

T

pH

TOÄHHH

q a j a ytieHHim, oôajijaTa ce BpaTHJa OR MopaBHJa.

H

aay-

242
LITERATÚRA
KONESKI, B.: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik.
Del I i II. Skopje, Kultúra 1967.•552 s.
KONESKI, B.: Istorija na makedonskiot jazik. Skopje, Kul
túra 1967. 241 s.
LEKOV, !•: Krátka sravnitelno-istoričeska i tipologičeska
gramatika na slavianskite ezici. Sofia, Izdatelstvo na
BAN 1968. 211 s .
Makedonsko-russkij slovaŕ. Sostavili D. Tolkovski i V, H.
Illič-Svityč pod redakeijej N. I. Tolstogo. Moskva,
Gosudarstvennoje izdatelstvo inostrannych i nacionál
nych slovarej 1963. 576 s*
MILIČIÉ, Y.: Obraten rečník na makedonskiot jazik. Skopje,
Inštitút za makedonskiot jazik Krste Misirkov 1967.
390 s.
MISIRKOV, K.: Za makedonckite raboti. Skopje, Inštitút za
makedonskiot jazik 1974. 175 s.
MISTRÍK, J.: Retrográdny slovník slovenčiny. 1. vyd. Bra
tislava, Univerzita Komenského 1976. 736 s.
Pravopis na makedonskiot literaturen jazdk. Skopje, Prosvetno delo 1977. 611 s.
Rečnik na makedonskiot jazik 1 - 3 * Skopje, Inštitút za
makedonskiot jazik Krste Misirkov 1961-1965. 511 s.,
596 s., 607 s.
SUPRUN, A. E. - K A U U T A , A. M.: Vvedeníje v slavjanskuju
filologiju. Minsk, Vyšejäaja škola 1981. 438 s.
USIKOVA, R. P.: Makedonskij jazyk. In: Slavjanskije jazyki. Očerki grammatiki zapadnoslav jánski ch i južnoslavjanskich jazykov. Moskva, Izdatelstvo Moskovskogp universiteta 1977. s. 333 - 374.

Vetná tautologická konštrukc
a jej štylistická hodnota
Gejza Horák

1. Už dávnejšie púta našu pozornosť syntaktická
vetná konštrukcia, ktorá sa v logike označuje termínom
tautológia. Prekvapuje priehľadná, takmer zanedbateľná
gramatická stránka viet typu Povinnosť je povinnosť, akási
ich abnormalita, paradoxnosť, ktorá kontrastuje s ich pre
hovor ovou obsahovou bohatosťou, intelektuálneho i emo
cionálneho rázu. Kladieme si otázku, v čom je komunika
tívna a štylistická (v tom i štylizačná) priebojnosť
a hodnota týchto mierne expresívnych lapidárnych viet.
Odpoveä umožní a širšie naznačí kontextový rozbor príkla
dov najmä zo súčasnej slovenskej prózy.
Z logického pohľadu sa tautologické výroky pokladajú
za chybné (lebo v nich definiendum = definiens}. Y bežnej
reči a v umeleckom štýle majú však takéto vety komunika
tívnu silu, a teda plné oprávnenie. Za tautológiu
(= formu a obsah) pokladáme iba výroky typu Povinnosť je
povinnosť; v nich atemporálne použitým tvarom 3* os. indikatívu prézenta existenciálneho slovesa byť sa predikčne spájajú dva rovnaké tvary toho istého slova, obyčajne
tvary nominatívu podstatného mena.
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Tautológiu si u nás v rámci frazeologických syntaktic
kých konštrukcií všimol a krátko charakterizoval Jozef
Mlacek (1976). Uvádza deväť typov frazeologizovaných kon
štrukcií. Charakterizuje ich aj ako konštrukcie s tautologizmami - to pokladáme za priliehavéjšie - a odlišuje
ich nielen podľa ustáleného významu, ale i podľa stupňa
frazeologizovanosti, napríklad i. typ chlap ako chlap
("všetci chlapi sá rovnakí") charakterizuje ako dobre frazeologizovaný, naproti tomu 3. typ nie je chlap ako chlap
(ktorý je vlastne jeho záporným náprotivkom) pokladá
- domnievame sa, že správne - za menej frazeologizovaný,
voľnejší.
Mlacek rozlišuje týchto 9 typov frazeologizovaných
konštrukcií: 1. chlap ako chlap; 2. chlap ako chlap, ale...
(porovnaj Horák, 1981); 3« nie je chlap ako chlap; 4. chlap
je chlap (s variantom chlap je len chlap); 5. chlap od
chlapa ("medzi chlapom a chlapom treba robiť rozdiel");
6. dom na dome (kniha na knihe) - o nakopení vecií);
7. chlap sem, chlap tam (pri odmietaní zacielenia prehovoru spolubesedníka); 8. ako číta, tak číta; 9» čo pidlikuje, to pidlikuje.
Z týchto typov za tautológiu v pravom zmysle pokladá
me 4. typ, teda typ chlap je chlap (s variantom chlap je
len chlap) a potom (sekundárne) aj také vetné i suvetné
deriváty, ktoré vznikajd na jeho základe, napríklad príslovková časová veta Kým svet svetom bude. - So zreteľom
na to, že tautologická výpoveä napĺňa významom kontext,
budeme príklady uvádzať v kontexte.
Uvedieme príklad na jednoduchá tautológiu z diela
Jána Beňu.

Juraj prišiel z dediny do mesta, no mestský

ruch ho ubíja.

Priznáva sa priateľovi Róbertovi, že uteká
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od ludí do prírody^ Najlepšie sa cítim v lese medzi stro
mami, hoci nie som nijaký odľud. Tam je všetko ozajstné
a prosté.

Róbert, zžitý s mestským prostredím jeho sprá

vanie neschvaľuje.

Buk je buk, nevysmeje ta, ale ti ani

nepomôže. Má hádam zásluhu na tom, že sa ti na chvíľu
uľaví, to pripášťam. Príroda je veľká vec. Ale stromy
zostávajá na svojom mieste, nemôžeš ich vziať, aby na
druhý deň stáli pri tebe ako opora.
¥ konštrukcii Buk je buk sa buk ako všeobecný zástupca stromov, ba prírody vôbec, stavia do protikladu s pojmom človek; ukazuje sa to na rozvedení toho, čo konden
zované vkladá do myšlienkového prúdu tautológia, teda.
(buk) nevysmeje ta, ale ti ani nepomôže (...). 1 tomto
prípade tautológia Buk je buk je vlastne východiskom
širšej úvahy; je jej námetom i rámcovaním. K tautológii
Buk je buk možno postaviť rovnocenný variant s časticou
len Buk je len buk, v ktorom sa zdôrazňuje nedostatoč
nosť danej veci, jej mínusovosť v porovnaní s človekom.
Tautológia Buk je buk implikuje v uvedenom kontexte výz
nam Buk nie je človek?. Táto jej kontextová významová
M

hodnota vlastne anticipuje v našom rozbore zistenie? ako
vznikájá dvojnásobné alebo i niekoľkonásobné čiže zdru
žené tautológie.
Variant so zdôrazňovacou časticou len Píla je píla,
v ktorom len naznačuje nedostatočnosť veci z istého zor
ného uhla, nájdeme priamo v tomto kontexte:
Píla je len píla. Môže byť ľuäom užitočná,

vie byť

užitočná. No ak niečo ľudia nevedia, či to má za nich
píla vedieť? Píla toho veru veľa o letokruhoch nevie*
(V. Šikula)
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K tautológii Buk je (len) buk, Píla je len píla zá
merne chceme pridať Čiastočne príbuzná tautológiu Strom
je strom, lebo, naopak, vyjadruje kladná odlišnosť stro
mu v porovnaní s človekom, čo má strom proti človeku na
vyše - jeho plusovosť. Ukáže to zasadenie do kontextu:
... možno sa človek pohorší, aké sá niektoré stromy nepo
darené, krpaté, no čo na tom? Strom je strom. Či ľudia
vedia, koľko strom vytiahne a vyparí vody a vydýcha kys
líka? Koľko za jediný deň, kolko za týždeň, za mesiac,
kolko za koľké roky? - Ak porovnáme varianty tautológií
(s časticou len), teda Buk je len buk a Strom je len
strom (pravdaže, zasa v kontexte), zbadáme, že častica
len so zreteľom na iný kontext zdôrazňuje odlišne, ba pro
tichodne (protipolovo, má protichodný akcent). V prvom
prípade sa vec posudzuje ako v danom aspekte nedostatoč
ná, v druhom prípade ako taká, čo má so zreteľom na iná
veo prevahu.
Podobné vyzdvihnutie veci, ibaže v rámci svojho za
radenia do druhu potravín, vyslovujá tautológie Koláč je
(len) koláč (ktoré decko ho odmietne?) a Bôb je (len)
bôb {rozumej? výdatný druh potravy v období vojny].
Tautológia Slama je (len) slama vyzdvihuje vec v rámci
druhu "stelivo pre človeka". Doložíme ju kontextom: Ja
som si myslel, že si zvyknem na tie prekliate matrace.
Ale nie, aby ich boh zabil. Ja na tej tráve neviem spávať.
Človek leží ako na márach, ide mu rebrá vytisnáť. Raz dar
mo, slama je slama. (A. Chudoba) - Aj v tautológii Matka
je len matka častica len zdôrazňuje kladná výnimočnosť,
prevahu matky nad ostatnými ľuámi, aj príbuznými: Helena
musela doma porobiť najnevyhnutnejšie práce okolo domác
nosti, oprať, uvariť i do zásoby, upratať chalupu, lebo
Lajoš síce čo-to urobil a postaral sa o deti, ale matka
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je len matka, bez nej je príbytok na tretí deň už hore
nohami, (i. Habaj)
Také isté postavenie v kontexte (na záver ávahy) má
i tautológia Studňa je studňa v diele I. Hahaja: Kamil
sa nahol nad studňu, nazeral do nej, a ked zasa vystrel
chrbát, skonštatovali
- Z tejto by sme sa aj tak vody nenapili ... Áj ostat
ní chlapi sa naklonili nad otvor. Ktosi nahádzal do stud
ne kadejaké haraburdie, ba vychádzal z nej aj nepríjemný
zápach, akoby sa tam dolu rozkladala dajaká zdochlina.
- To teda nemuseli! - povedal Grešo. - Veru nie. - Studňa
je studňa, - sáhlasil s ním Jakubec
Kontext ukazuje, že tautologická téza (gnóma) Studňa
je studňa vyslovuje pobúrenie nad hanebným znečistením
vodného zdroja a implikuje konštatovanie, že studňa je
pre ľudí čosi priam posvätné, nedotknuteľné.
Podobne, ibaže ešte výraznejšie sa predikát tautológie môže zdôrazniť časticovým spojením predsa len,
napríklad Chlap je predsa len chlap:
Otec Guldán v duchu porovnáva nevestu Vilmu a seba,
keä im prichodí opatrovať chorého Imra (muža a syna).
Hoci má tvrdá náturu a zavše predstiera, že má ešte tvrd
šiu, neraz by najradšej Vilmu odohnal (...) Ale čo robiť?
Je predsa Imriškova žena. 5i jej môže zabrániť, aby svoj
ho muža nespúšťala z o5í? Môže jej to zakázať? Lenže on
je zase otec a chlap je predsa len chlap, predsa len
Viacej znesie, ak treba, musí zavše aj tvrdšie zakročiť,
i tvrdo pomôcť svojmu synovi. (V. Šikula)
Medzi tautológiami sá charakteristické také, čo .pria
mo navodzujá príkaz plniť spoločenské normy a záväzky
(napríklad Predpis je predpis, Poriadok je poriadok, Do-
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hoda je dohoda) alebo upozorňujú, že kto nechce mať ne
príjemnosti, musí rešpektovať osoby, ktoré ich reprezen
tujú a chránia (napríklad Richtár je richtár). Príklady:
Prevádzkový zámočník chce dostať nenávratnú pôžič
ku, vedúca osobného oddelenia nemôže vyhovieť jeho žia
dosti! predpis to nedovoľuje.
- Podmienkou pôžičky je desaťročné pôsobenie v zá
vode, a vy máte už päťdesiatsedem rokov. Nie"je teda pred
poklad, že by ste túto podmienku splnili.
- Mienim robiť áalej na percentá.
- Predsa však, desať rokov je desať rokov.
- Cítim sa zdravý.
- Nenávratné pôžičky sú určené pre mladších za
mestnancov •
- Nemohli by ste urobiť výnimku?
- Predpis je predpis. Pôjdeme spolu za riaditeľom,
už som ho o celej záležitosti informovala. (D. Kraus)
Vrátnik závodu tvrdo zachováva poriadok; práve teraz
nechce do závodu vpustiť ani vlastného riaditeľa, lebo nemá
priepustku, hoci ho aj druhí zamestnanci upozorňujú, že
ten, čo sa domáha vstupu, je riaditeľ ...
Na vrátnikovej tvári sa nepohla ani žilka. - Pre

r

mňa hoci by tu stál aj sám minister, - odvrkol nepríveti
vo vrátnik. - Poriadok je poriadok. Priepustku musí ukázať
každý. (Tlač)
Žena nechce, aby sa rodina cestujúca autom ohlásila
u "prababky". Muž trvá na spoločnom dohovore.

- Na tom

sme sa predsa dohodli už včera. - Dohoda je dohoda, - pod
poril otca Ivan zo zadného sedadla. - Ja chcem ísť k prababke! (J, Beňo)
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Tautológia sa dovoláva všeobecnej skásenosti okolo
známych pojmov, napríklad: Život je život, Škola je ško
la, Robota je robota, Vojna je vojna, Roky sá roky, Vek
je vek, Decko je decko, Chlapi sá chlapi, Prax je prax,
Centrum je centrum, Sen je sen, Jar je jar, Skala je
skala, Jablko je jablko.
Chlapec dostal dve-tri korunky na školská potreby.
Do cesty mu však vojde lákavý zmrzlinárov vozík...

Kto

mohol vedieť, že akurát vtedy pôjde dedinou zmrzlinár...
tak vykrikoval a zvonil, cengal, vábil cengáčom! Kto by
odolal? Aj v škole bol zvonec, lenže aký? Škola je škola,
poznáme školský zvonec, poznáme i školu, vieme, čo v nej
možno vidieť a čo sa tam dozvedieť. Zmrzlinárov zvonec
vedel lepšie vábiť. (V. Šikula)
Filip sa sástredil na článok. Preštylizával, prečiarkoval, vpisoval. Menil slovosled, kde bolo treba.
Robil to skoro mechanicky, iba raz musel trochu poroz
mýšľať. Prax je prax. (J. Beňo) Tautológia tu gnómicky
ukazuje, z čoho vznikla redaktorova pracovná pohotovosť.
Mišo Perancovie chce dať syna Cyrila do škôl, ale
žena Zuza mu výstražné pripomenie osud Jánošíkovho otca.
- O j , kedyže to bolo! Jánošík - kedyže ten žil - bože
môj! Skala je skala - a tá sa už od tých čias rozmrvila,
čo zakopal do nej svoj poklad. Nebolo to včera, ani za¥č@pom, bolo to kedysi.

w

(M. Kukučín)* Tautológia Skala

je skala |a predsa sa rozmrvil^

umožňuje v skratke vy

jadriť, že od Jánošíkových čias sa všeličo zmenilo*
2® ¥ tautologických vetných konštrukciách sa používajú i vlastná mená, najmä osobné a zemepisné* Tri takéto tautológie (Ignác bol Ignác, Pešť je Pešť, Praha je

\
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Praha) uvedieme v dialogickom kontexte*
- Rozpráva aa o ňom

£ Ignácovi]

toľko, ani keby tu

bol všetkým rodina, - apýtavo hľadí neveata na ostatných.
- Jaj, moja milá, Ignác bol Ignác, - usmeje sa Peter
Jakubec a meravo sa zahľadí kamsi do kata. (i. Habaj)
Spomenutá osoba bola v mestečku všeobecne známa:
stačilo povedať Ignác, a už sa každému zjavila vo vedomí
ako výrazná figúrka, zložka inventára spoločenského vedo
mia v mestečku.
Melchior Vicien sa spytuje sprievodcu na sklonku
ŕrvej svetovej vojny.
- Či je naozaj pravda, že v Pešti štrajkujú železni
čiari?
- Je to pravda* - potvrdil konduktor.
- Pešť je Pešť, - začal mudrovať Melchior Vicien,
tam nech si štrajkujú. Tu u nás v Hornom Uhorsku, na na
šom Slovensku, je zatiaľ, chvalabohu, poriadok! (P. Jaroš)
Tautológia Pešť je Pešť stavia výsadné centrálne
mesto do protikladu so Slovenskom. Naznačuje postoj: Čo
nás po Pešti; my si už budeme robiť po svojom. Treba si
všimnúť charakterizačné uvedenie tautológie pomocou slo
vesného spojenia začal mudrovať; mudrovanie je totiž
motivačný príznak takmer každej tautológie.
Vystavilovci - otec a syn - si vymieňajú názory na
vzťah Čechov a Slovákov po druhej svetovej vojne v obno
venom spoločnom štáte.
- Slovensko si bude robiť samostatnú politiku. Praha
nás nemusí vodiť za ruku.
- Praha je Praha - odvetil syn. (i. Habaj) - Tauto
lógiou Praha je Praha sa konštatuje, že Praha ako hlavné
mesto bude mať v našej republike i naSalej rozhodujúce
postavenie.
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3* Z hľadiska gramatickej (syntaktickej) štruktúry
tautológie je rozvitie subjektu (= menej časti predikátu)
irelevantné; napríklad
Učiteľ Droba chce v šiestej A*triede pomáhať dedin
ským chlapcom; nesmd sa im mestské deti posmievať.
Svoja trieda je svoja trieda. A takto čo, ako? Zložitá
vec. (J. Beno) - Hlavný prád je hlavný prdd

^rozumej:

v cestnej doprave]. Človek tam viac vidí a príde na iné
myšlienky. (J. Beno) - Qhorý človek je chorý, rozkazovať
mu nemožno, ak prehovorí, nuž zvyčajne o tom, čo sa mu
zdá v tej chvíli dôležité a či najdôležitejšie, alebo ak
mlčí, ak nemôže vravieť, zvyčajne zaňho hovorí jeho mlča
nie. (V. Šikula)
V takýchto prípadoch rozvitý člen vyvoláva (asociač
né) vo vedomí hovoriaceho okrem svojho významu aj význam
antonymického náprotivku, teda svoja trieda - cudzia trie
da, hlavný prád - vedľajší prdd, chorý človek - zdravý
človek.
Z kontextu, z ktorého sme vybrali tautológiu Predpis
je predpis (D. Kraus), vynímame ako sem patriacu tautoló
giu s kvantitatívnym výrazom, a to Desať rokov je desať
rokov. Význam dvojčlenného kvantitatívneho výrazu si uve
domujeme v protiklade s nižšími časovými úsekmi (desať
rokov, to nie je jeden rok, to nie sd dva-tri-štyri roky,
to nie je päť-dev4ť rokov).
4» Zapojenie tautologickej konštrukcie do textu môže
byť rozličné. Tautológia sa alebo postaví v texte bez uve
denia syntaktického vzťahu k nemu (percipient si ho ľahko
odvodí, lebo je zreteľný zo súvislosti), alebo sa vzťah
tautológie ku kontextu vyjadrí aj formálne. V príkladoch,
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ktoré sme doteraz podali, vo väčšine prípadov sa tau
tológia uvádzala bez syntaktickej zviazanosti s textom.
- Uvedieme príklady, v ktorých je tautologická konštruk
cia syntaktický zviazaná s textom odporovacou spojkou
alebo časticou s odporovacím významom:
Filip Hrčka ako vysokoškolák zložil istá pieseň.
Bránil sa, keä ho obviňovali: nemôže za to, že po zaspie
vaní pesničky jeho druhovia demonštrovali..•

Ale iskra

je iskra, z iskry sa rozhorí plameň, iskrou bola pieseň
a tá pieseň.•• Vypovedal napríklad jeden právnik, dôle
žitý, skoro korunný svedok. (J. Beňo) -

Tesár Gŕuldán na

hlas rozmýšľa o náhlom synovom (Imrichovom) odchode d_o
Povstania.

Chcel som sa zaň

i ja pomodliť, no vôbec

mi to nešlo. Skoro by som sa bol chytil s pánombohom za
vlasy. Nuž ale pánboh je pánboh, aspoň trochu sa musíme
naňho spoliehať. (V. Šikula) - Prišli sme [Rudo a Vilma]
iba k vahadlovej studni, hoci tam už nebola, no zvyk
je zvyk, dedinčania predsa

vedia, kde bývala v chotári

vahadlová studňa, prišli sme až k vahadlovej studni.
(V. Šikula) - V poslednom čase som sa začal ich domu vy
hýbať. Sviatky sá však sviatky; ako by to vyzeralo, keby
nešiel sused susedom zaspievať, zavinšovať? (V. Šikula).
- Prečo musia byť akurát vianočné

(čokoládové)

rybičky

prázdne! nejaká ružová kašu do nich mohli dať. Rybička
je však rybička. Chrum, chrum! A je po rybičke. (V. Ši
kula).
Popri začlenení tautologickej konštrukcie prostred
níctvom odporovacej spojky časté je začlenenie pomocou
príčinnej spojky lebo, napríklad:
Hoci sa mama tvári, že ju môj príchod prekvapuje,
ja viem, že v skutočnosti ma už netrpezlivo očakávala.
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Ba v hrncoch na sporáku dozaista je už pripravené čosi
z toho, ôo som mal odjakživa rád, lebo mama je mama
a nemôže pripustiť, aby ma v tento deň

nezasýtila

ne

jakou dobrotou, (i. Habaj) - Musíš sa priznať, lebo
remeň je remeň (•••) Strašne to bolí!

(V. Šikula)

- Každá poruchu hláste do ohlasovne. Inakšie nemáte ani
minimálnu nádej, že vaša reklamácia na telefónny áčet
bude áspešná. Lebo predpis je predpis. A akákoľvek lo
gická argumentácia je vopred

odpísaná. (Tlač) - Dohod

nuté! Štefka, keä budeme dávať na cerovská vežu krížik,
potom mi hore ku krížiku víno donesieš. Lenže sa nesmieš
vydať, lebo zvyk je zvyk. (V. Šikula)
V umeleckých textoch možno nájsť aj dvojitá tau
tologická konštrukciu. Významová väzbu možno v nich na
značiť schémou A nie je B (teda je A ) . Konklúziou také
hoto ásudku je dvojitá čiže združená tautológia. Prí
klady:
Otec malej Evy nemal pokoja, dcérka mu bola zo všet
kého na svete najdrahšia, najradšej by ju bol ukryl • ro
dinnej šperkovnici a zahrabal ako drahokamy, hodne hlbo
ko. Lenže klenoty sá klenoty a živý človek je živý člo
vek, (í. Habaj) - Juraj čítal ... Vraj by sa zastaraná
výroba mala zmeniť, také sá plány. Lenčeš sa nedal vy
viesť z rovnováhy! - Plány sá plány a výroba je výroba.
My musíme plniť plán výroby, (j. Beňo) - My chceme pluhy,
lenže pluhy sá pluhy, a my sme my. (Tlač) - Ak život je
život, nuž aj smrť je smrť. (V. Šikula)
Na príkladoch možno pozorovať aj syntaktické začle
nenie združenej tautológie do kontextu. (Lenže..., Ak...)
Nasledujúci príklad pre názornejšie podanie dialógu
zaznačujeme členito tak, ako v príslušnej próze.
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- Počávaj, čo vy vlastne máte medzi sebou?
- Kto my? - vystrel sa na stoličke.
- Nuž ty a oni, tí dvaja...
- My? - zamihal oôami, pozrel do okrúhlej, mäsitej
tváre na druhej strane stola. - Nič také, - prezrel sli
nu, - ôo by sme mali mať? ... Oni sá oni a ja som ja.
(J. Veno)
Dvojnásobná (združená) tautologická konštrukcia da
kedy vznikne spojením častí výpovedí dvoch hovoriacich.
Takáto dialogicky realizovaná a potom zviazaná združená
tautológiu možno doložiť z prózy D. Krausa.
Urbaník sa obáva, že priateľ Podhorský príde o vý
hodné miesto v závode.

- Odtlačia ťa, - zdvihne Urbaník

vedro naplnené soľou, - ani nebudeš vedieť ako. - Toho sa
nebojím - položí si Podhorský dlaň na srdce, - ale zdravie
je zdravie. - A peniaze - sype soľ Urbaník do výmenníka zostaná peniazmi. - Dvojnásobná tautológia, ktorá vznikla
združením častí výpovede dvoch hovoriacich. (P.) Zdravie
je zdravie. (U.) A peniaze zostarni peniazmi ukazuje zmenu
slovesnej väzby pri použití slovesa zostať v protiklade
k príbuznému slovesu byť (porovnaj Ružička 1957, s. 269281; Morfológia slovenského jazyka 1966, s. 370-376),
Osobitná pozornosť si zasláži taká dvojnásobná tau
tologická konštrukcia, v ktorej sa proti sebe v odporovacom vzťahu stávajá jednoduché tautologické konštrukcie
o dvoch veciach (respektíve o dvoch osobách), na ktoré ply
nutie času z daného zorného uhla nepôsobilo rovnako: jed
na zostala, čím bola predtým; druhá sa však zmenila {do
spela).
No aj sme mali o pár rokov menej, čo na tom, že bol
aj vtedy medzi nami vekový rozdiel? (...) Sme už v inom
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čase! Vilma je Vilma, no Rudko je Rudo. (V. Šikula) Aby
aa obsahový zámer zvýraznil, združená tautologická kon
štrukciu môžeme transformovať do takejto podoby: Vilma
zostala Vilmou, no Rudko sa stal Rudom. Transformácia
ukazuje zmenu väzby, spôsobená zámenou sponového slovesa
byť jeho príbuzným komplementárnym slovesom. Táto zmenu
sme zaregistrovali aj v príklade Zdravie je zdravie,
a peniaze zostaná peniazmi. V tomto prípade slovesný tvar
zostaná (ktorý má i fázová platnosť) zdôrazňuje nezmenitelnosť t oho, čo sa vyslovuje tvarom sponového slovesa
byť - sá: Peniaze nielen že sá.peniaze, ale sa to ani
nezmení - nebudá volacím inším, zostaná peniazmi.
5. Podraďovacie sávetia obsahujáce tautologický vý
rok majá dvojdielnu symetrická š truktáru. Korelatívne
(sávzťažne) postavené polovice sávetnej tautologickej
konštrukcie sa odlišujú len príslušným usávzťažujúcim zá
menom. V hlavnej vete sa odkazoyacie zámeno veľmi často
vynecháva. Vynechané zámená a spojky v príkladoch nazna
číme v hranatej zátvorke.
Tautologické konštrukcie vo forme podrazovacích
sávetí vyjadrujú, že podávateľ prehovoru (kontextu) pri
jíma veci také, aké sú, že rešpektuje prirodzený poria
dok v nich, že sa podrobuje udalostiam, nebráni sa im,
že prijíma priamu alebo nepriamu výzvu /vy/konať istý
dej, správať sa istým spôsobom:
Ôo bolo, [toj bolo. To sa už nevráti. (Tlač), - Ne
trápme sa už teraz o minulosť. Čo sa stalo,

jtcj

stalo

sa a nedá sa už odčiniť. (Tlač) V tomto prípade dôraz si
vyžiadal zmenu slovosledu. - Najmladší syn bol inak chlad
nokrvný človek, ale aj on sa triasol a hlas sa mu nepri
rodzene zlomil, lebo čo je veľa, to je veľa. (Tlač) -
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"A čo varí gazdinka?* spýtal sa jej sponad pleca. "Varím
1

(toj, čo varím. (M. Kukučírji) - Máte starodávnu studňu...
- Aká je, taká je. Hlavná vec, že je v nej vždy dosť vody.
(J. Beno) - "Nuž stalo sa [tak] , ako sa stalo. Porovnaj
Ôo sa stalo, stalo sa. Rafátovu Katarínku na smrť utýrali
dedinčania..." (S. Rakás) - Ak teda chceme pochopiť, prečo
sa Milan Harman správal tak, ako sa správal, prečo prežil
to, čo prežil, musíme poznať jeho mestečko. (P. Dvoŕák)
- Tu sa náznakovo pomocou zámen anticipujú deje, ktoré sa
konkrétne budú spomínať až neskoršie. - Zostáva otázka:
z akých ľudí sa vlastne skladá Reaganova vládfi, keá fun
guje tak, ako funguje? (Tlač) - Režisér mal s hrou kopu
roboty, aby z nápadu a textu mohla byť taká inscenácia,
aká nakoniec bola. (Tlač)
Príklad ukazuja možnosť modálne upravovať tautoló
giu (respektíve výroky, ktoré z nej vznikajú) a okrem
toho uplatniť v nej kontextovú elipsu.
Poznámka. Posledný príklad nastoľuje otázku, či roz
diel v modálnosti slovies v prísudku slovesa vo dvoch
korelovaných častiach súvetia ešte dovoľuje kvalifiko
vať takéto prípady ako tautológiu.
Medzi tautologické konštrukcie vyslovené podraáovaoim súvetím zaraďujeme aj také prípady, v ktorých sa for
my prísudkového slovesa vo vetách nezhodujú, no zhodný
je ich význam; prísudkovó sloveso hlavnej vety má figu
rálnu formu (dve negácie + modalita subjektívnej nutnosti
na vyjadrenie zdôrazneného reálneho deja): Doba, v ktorej
žijeme, mi nedá nereagovať [= musím reagovať = reagujem]
na udalosti tak, ako reagujem.••
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Požiadavku ďalej vykonávať dej alebo podvolenie sa
v konaní priamej alebo nepriamej požiadavke (popudu)
okolia sa vyslovuje v príkladoch typu tťeď ísť, tak ísťs
Dnes chová sa [husiar Ondráš Machuľa] u Bežanovi
Zuzka mu priniesla obed.
Ked jesť, nuž jesť. Tvár prestala mu žiariť, zatiah
la sa, ako keď popred mesiac ľahký oblak prejde. Chytil
dvojaôky, hodiac na ich obsah skárnavý pohľad. (M. Kuku
čín) - Nezastavíme sa voľakde? - Nie! - vyhlásila Mioh
ňová. - Keď ísť, tak ísť! (J. Beno) - Ked nemiluje, tak
nemiluje! Ked len takto, tak nech len takto..• Vydržím,
dáko pretrpím. (J. Beno) - Vidíte, aký je váš otec chlap?
Druhý raz sa žení a berie si takúto mladá. Lenže to je
vedľajšie. Jkeď) Pozval - tak pozval... (J. Beno).
V uvedených sávetiach sa medzi vetami realizuje dôsledkový (podmienkový?) vzťah. Suvetná konštrukcia je
frazeologizovaná.
Podobné sá tieto príklady:

[Otec zavolal synov na

svoju druhá svadbu. Jeho známy si tam zamudruje.J - Volá
ich, lebo ich volá. Keď si taký chlap dačo zaumieni, tak
to aj spraví. Určite sa s nikým neradil. Možno sa chce
vytiahnuť. Pozrite, akých mám synov a ako so mnou držia.
Synovia, družbovia! (J. Beno)
... povedz už raz, ty tvrdohlavec, prečo nechceš!"
Odpovedal som prefíkane: "Pretože nechcem". (R. Rolland:
Dobrý človek ešte žije, preklad M. Kevická a E. Puskailerová, 1947) - Odpoveď Pretože nechcem má komunikatívnu
hodnotu Preto nechcem, pretože nechcem. (Porovnaj vyššie:
Varím [toj , čo varím.
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Poznámka. - V novšom preklade táto časť diela znie
takto: ... povedz už konečne ty tvrdohlavec, prečo ne
chceš? Odpovedal som uštipačne! - Lebo nechcem, (pre
klad Soňa Hollá, 1974).
6. Analógiou dvojitých tautologických konštrukcií
zložených z dvoch jednoduchých viet sá dvojité tautologic
ké konštrukcie z dvoch podraäovacích sávetí, a to:
a/ s nevyjadreným (syntaktickým) vzťahom ku kon
textu: Ked robiť,

(tak] robiť, / a / ked tancovať, tak tan

covať. /!/. - Čo je dobré,

(toj je dobré, lenže čo je

nanič, to je nanič. - Aká bola, taká bola, a čo (ne/)spravila,

[toj (ne)spravila|
b/ s vyjadreným (syntaktickým) vzťahom ku kontextu:

Ale ked kosiť, tak kosiť, / a / ked spať, tak spať. - Lebo
čo je dobré,

(to) je dobré, / a / čo videl, to videl. - Pre

to čo spravia, spravia - čo nespravia, nespravia.
Situačne a kontextovo opreté dvojité združené tauto
logické konštrukcie vo forme podracfovacfch sávetí majá
taká istú pôsobnosť ako dvojité tautologické konštrukcie
vo forme jednoduchých viet. Tieto dve syntaktické štruktú
ry sú neraz úzko späté podľa formy aj významu, porovnaj
Robota je robota, a zábava je zábava; Ked budeme robiť,
budeme robiť a keá sa budeme zabávať, tak sa budeme zabá
vať / budeme sa zabávať.
Takéto združené výroky uzavierajáce isté v dialógu
nastolené problémy majú expresívnu platnosť.
7. Vetné a syntagmatické útvary pripomínajúce tauto
lógiu. Máme na zreteli také vetné výpovede a syntagmy,
ktoré svojou konštrukciou a slovným obsadením pripomínajá
tautológiu. Tento okruh problémov patrí do širšieho rámca
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(nepokladáme ho za priamu sáčasť našej témy)j preto uvedie
me len príklady a minimálnym kontextom a podlá potreby pri
pojíme krátke komentujáce vysvetlenie.
Ale čas nestojí, čas sa hýbe, aj keá Ôas má čas

[po

rovnaj čas je časj (Tlač) - Nazdávam sa, že strigu môže vy
hodiť zo sedla iba striga
teda..J

[porovnaj striga je len striga,

- Ani sám pán učiteľ nemohol udržať chladná krv.

Nechal školu školou, vbehol do kuchyne. (M. Kukučín) Topoľany zostaná Topoľanmi až naveky. (M. Kukučín) - Aká
je radosť radosťou, keá nemá kto pozerať na ňu? (M. Kuku
čín; porovnaj Akouže radosťou je radosť.) - Čo je Háčkov
Háčkovom, nebolo tam nikedy toľko pánov. (M. Kukučín).
Sem treba zaradiť aj frazeologizovaná príslovková
(časová) vetu Kým svet svetom bude (stojí).
Poznámka: Posledné príklady zastupujá slovesná (väzob
ná) konštrukciu typu nechať robotu robotou (školu školou,
atä.), ktorá sme podrobnejšie charakterizovali v rámci
replikových konštrukcií (Horák, 1981), a poukazujá na
jej širšiu platnosť; nie je to len väzobná konštrukcia
slovesa nechať, hoci práve pre toto sloveso je charakte
ristická. Inštrumentál v konštrukcii nechať robotu robo
tou; škola zostane (má byť) školou označuje F. Miko termí
nom dilogický inštrumentál (a má vnátorná sávislosť
s dilogickým nominatívom

/

pozri Miko, 1962, s. 116 a

s. 233).
Záv er
1. Rozličné spôsoby vyjadrenia tautológie, ako sme
ich pomocou príkladov predstavili, napospol sa opierajá
o základM (jednoduchá) tautológiu najvýraznejšie reprezen
tovaná substantívnym typom Povinnosť je povinnosť.
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2. V myšlienkovom procese* ktorý takmer vždy ko
rešponduje s dialógom (i vnútorným), pri vyslovení ale
bo počutí jednoduchej tautológie vzniká popud na pripo
jenie druhej (združenej) tautológie, napríklad Hra je
hra, a (ale, no...) povinnosť je povinnosť. Dvojitá
(respektíve aj niekoľkonásobná) tautologická konštrukcia je vlastne iba priradovanie jednoduchých tautológií
0 veciach, ktoré sa v kontexte konfrontovali z istého
zorného uhla.
3. Lexikálne obsadenie jednoduchej i dvojitej tau
tologickej konštrukcie (vyjadrenej konfrontačné posta
venými jednoduchými vetami) je neobmedzené. Predmetom
tautologickej výpovede môžu byť všetky slovné druhy
1 niekoľkoslovné výrazy, ba i celá veta (porovnaj mož
nosti vyjadrovať podmet vety - pozri napríklad Na dvore
je (bolo, bude, má byť) na dvore, a na ceste je (bolo,
bude, má byť) na ceste. - Aj škála uplatnenia modálnos
ti je široká.
4. Podmetom tautologickej konštrukcie sa stáva po
menovanie veci (v najširšom zmysle), o ktorej sa v (dia
logickom, dialogizovanom) prehovore (kontexte) práve ho
vorí, ale aj jej príznaky, vzťahy a podobne, (Veľa Je
veľa; Pod stolom je pod stolom), to, ôo sa vyníma z pred
chádzajúcej výpovede ako jej jadro.
5* Z významovej a štylistickej stránky je tautoló
gia náznaková, mierne frazeologizovaná gnóma, ktorej
obsah napĺňa a upravuje kontext (porovnaj JBorák, 1980).
Stavia požiadavku rozlišovania vecí a konania v súlade
s ich vecnou a funkčnou zákonitosťou (aspekt intelek
tuálny a vôľový, respektíve etický).
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6. Tautológia charakterizuje mudrujúce úvahy. V jej
frekvencii aú medzi autormi beletrie rozdiely (tautológiu
veľmi často používa Vincent Šikula, ale i Ján Beno).
7. Ako apona základných tautológií typu Povinnosť
je povinnosť vystupuje sloveso byť i slovesá /z/ostať,
stať sa (Ružička, 1957).
8. Tautologickú konštrukciu vo forme podraSovacieho
súvetia alebo dvojitú vo forme dvoch (združených) podradovacích súvetí charakterizujú z vyjadrovacej stránky
usúvzťažňovacie zámená a spojky (spájacie výrazy, naprí
klad Kde sa vzal, tam / t u / sa vzali Aký sa vrátil, taký
sa vrátil a ôo spravil, to spravili Prečo prišli, preto
prišli; |kedj Volal, nuž (tak) volal a kto pôjde, {ten]
pôjde.
9* Výraznou komunikatívnou črtou združených tauto
lógií pozostávajúcich z podra3ovacích súvestí je to, že
sa nimi vyslovuje prijatie stavu vecí (uspokojenie, re
zignácia, podrobenie s a ) , respektíve nepriama výzva, aby
sa ;stav vecí rešpektoval. V tom je ich významová a funk
čná zviazanosť s jednoduchou tautológiou.
10. Základná tautologická konštrukcia, ale i tauto
lógia vyjadrená podraäovacím súvestím a obidvoje tauto
lógií združených (dve jednoduché vety; dve podradovacie súvetia) sa do kontextu zaraäujú bez vyjadrenia syn
taktického vzťahu, alebo s vyjadrením syntaktického vzťa
hu pomocou spojok, spájacích výrazov (častice + spojky +
+ zámená).
11. Problematika tautologických viet a súvetí patrí
do kontextovej (nadvetnej) syntaxe a do frazeológie*
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Vývin slovenskej terminológie
Ján Horecký

Vo vývine slovenskej terminológie možno rozlišovať
tri obdobia. Kritérium tu je áčasť odborníkov - terminológov pri jej formovaní. V prvom období, ktoré možno ozna
čiť aj ako predspisovné, resp. predkodifikačné, vyvíjala
sa terminológia v rámci celkovej slovnej zásoby v zhode
s potrebami vyjadrovania. Často tu nemožno ani viesť
presná hranicu medzi bežnými slovami a odbornými termín
mi, často ešte ani nebola potrebná vyšpecifikovaná termi
nológia, najmä preto nie, že sa nepísali odborné práce
v jednotlivých vedných a výrobných odboroch. Takéto bežné
slová, ktoré však zároveň fungovali aj ako pomenovania
istých výrobných predmetov, sá napr. raž, jačmeň, lan,
ovos. Boli to slová používané už od praslovanského obdo
bia.
Názvy rastlín, najmä ážitkových, ale aj ozdobných ale
bo voľne rastúcich neúžitkových,boli pevnou časťou slov
nej zásoby slovenčiny vo všetkých -obdobiach. Podrobný vý
skum tejto zložky slovnej zásoby, najmä pokiaľ sa zúčastnila na utváraní slovenskej botanickej nomenklatúry, skárna1
F. Buffa (1972). Vo svojej práci ukázal, že aj v neskorších
obdobiach - opieral sa -pritom o analýzu Slovenského le
kárskeho rukopisu zo 17. storoôia, neskôr o Reussovu Kvet-
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nu Slovenska (1853) - sa ako názvy rastlín využívali jed
nak domáce slová, bežné v jazyku ludu, jednak zámerne ut
várané pomenovania. Aj slová z bežného jazyka sa terminologizuju, a tak sa tvoria názvy rastlín ako myší chvostík,
kozia brada, psí jazyk. Pravda, takéto pomenovania majá
často oporu aj v cudzojazyčnýoh názvoch, takže tu vlastne
ide o kalkovanie (Cynoglossum - psí jazyk, Tragoponos kozia brada). Pôsobením ľudových liečiteľov a zberateľov
liečivých rastlín sa však aj takéto kalkované názvy dos
tali do bežného používania a tak mnohé z nich z dnešného
hľadiska možno pokladať za ľudové názvy.
Analogický vývin bol aj v iných oblastiach, najmä
v rozličných výrobách a remeslách. Vidieť to napríklad na
vývine a formovaní slovenskej baníckej terminológie. Aj
v tejto oblasti sa používali mnohé domáce slová. Samo slo
vo baňa - ako ukázal Š. Ondruš (1971) - má zreteľný slo
vanský pôvod: Slovo baňa pochádza z psl. bat-n-ia a ozna
čovalo miesto, na ktorom sa roztĺka, rozbíja, rábe ruda
alebo uhlie. (Podobne sa slovom báň - z psl. bat-n-i označovalo miesto, kde zrážajá, rábu stromy; aj rus. ba
ňa = kápeľ možno vyložiť ako miesto, kde sa kápajáci š$ahajá prátím). Z iných domácich názvov možno uviesť slová
ako ruda, stúpa, meá, troska (Blanár, 1962), äalej plat,
pisár, lukno, bočka. Pre banícku terminológiu (podrobne
ako pre terminológiu iných remesiel) je však príznačné
preberanie a adaptovanie termínov z nemčiny. Patria sem
slová ako fárať, pavovať, próba, luon, luot.
Osobitné postavenie vo vývine slovenskej terminológie
má jazykovedná terminológia. Vznikala totiž od začiatku
umelo: v latinsky písaných gramatických dielach sa začali
uvádzať domáce názvy v zátvorkách, veľmi často v rovnakej
podobe ako české názvy. No v dielach L. Štára a S. Godru
sa už začali objavovať aj pôvodné slovenské názvy (napr.
slovesá inam marené v oblasti intencie slovesného deja).
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V štúrovskom období, po formovaní v podstate dnešnej
podoby spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenských
nárečí, ale aj s využitím tradičných prvkov v slovnej zá
sobe, začína sa prejavovať aj programový záujem o dotvára
nie slovnej zásoby v oblasti terminológie, a to, v rozlič
ných odboroch. Už do Nemecko-českého slovníka vedeckého
názvoslovia z r. 1853 prispievali slovenskí autori, na
príklad J. Kollár, D. Lichard, J. Záhorský, redigoval ho
P.J. Šafárik. Prvým systematickým pokusom o vedecké názvo
slovie je príspevok M. Godru Prinesok ku vedecko-slovenskému názvosloví (1851). Podáva tu návrhy na terminológiu
číselných pojmov z logiky a matematiky, äalej základných
pojmov ľudského vedenia, všeobecné termíny z logiky a na
pokon v štvrtej časti z matematiky, najmä geometrie. Vo
svojich návrhoch sa M. Godra zámerne odchyľoval od češtiny
Proti čes. delení, delitel, delítko uvádza podoby delba,
delič, delidlo. Proti čes. dúkaz navrhuje dokážka, proti
vetšítko uvádza kladidlo. Treba však povedať, že v mno
hých prípadoch neuvádza moderné české názvy, ako sú uve
dené v spomenutom slovníku z r. 1853, ale staršie podoby.
To svedčí, že M. Godra sa nezúčastňoval priamo na termi
nologickom ruchu vo vtedajšej češtine.
Z inoslovanských prvkov uvádza M. Godra pomerne málo.
Napr. načalo (princíp, zásada), ljušturnica pre konchoidu,
šestár pre kružidlo zo srbčiny.
Vcelku sa však Gŕodrove návrhy vyznačujú úsilím o pres
nú diferenciáciu, niekedy až prehnanú. Napr. pri číslovke
jeden navrhuje rozlišovať jedinkú ako číselný prvok (unitas), jednosť ako spojenie viacerých vecí (unio, unitaa),.
jednotu ako mravné spojenie (unio moralis) a jednotku ako
jednotlivý predmet. Podobne rozlišuje prídavné mená púhy
ako jednoduchý (merus), prázdny ako nie plný (simplex),
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prostý ako nie zložený,' sprostý ako jednoduchý rozumom
a sprostný ako neskazený. Pozoruhodný- je aj pokus rozlí
šiť hmotu, látku a matériou.
M. Godra dobre využíval odvodzovacie možnosti sloven
činy. Napríklad popri um rozoznáva aj názov urna (veda)
a od nehOvodvodzuje názvy umár,

umáriť, umársky, umár-

stvo, dalej napríklad umelba, umelbár, umelbárstvo, umelbársky, umohled (teoréma), umohledba (teória), umohledbár
(teoretik).
Sám Iff. Godra však uznal, že mnohé návrhy boli čisto
špekulatívne, lebo v dalšom svojom príspevku, tentoraz
o jazykovednej terminológii (Náznačiny k názvosloviu do
mluvnice slovenskej patriacemu, 1866) už nevidieť také
ásilie odvodzovať všetky možné podoby. Velmi reálne sá
napr. návrhy na pomenovanie pádov, nominatív by mal byť
podmetový pád, akuzatív predmetový pád (nie viniteľný!).
Pre datív by názov dávajáci pád bol priázky, preto Godra
navrhuje podobu smerový pád. Podobne pre lokál by názov
miestny pád bol priázky, preto navrhuje priestorový pád.
Podobu roditeľný pád pre genitíy charakterizuje ako
ázkoprsé papodobnenie latinského tvaru a navrhuje podobu
odvislostný pád. Pre substantívum navrhuje podobu pod
statná menovica alebo podstatnica, pre adjektívum prídatná menovica, pre zámeno zamenovica, pre sloveso slo
veso, pre adverbium prislovesica. Niektoré názvy utvoril
aj vo svojej štádii o triedení slovies: náhlivostné, zmenšovacie, namereno-opetovné, viacrázno-zvyklostné slovesá.
Z matičného obdobia je známy analogický pokus o do
tváranie slovenskej odbornej terminológie, a to z pera
I.B. Zocha (1868).

V

tomto návrhu je už oveľa zrejmejší

vplyv Nemecko-českého slovníka vedeckého názvoslovia
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z r. 1953. 1 zhode s týmto slovníkom Zoch navrhuje názvy
ako ásečnica, áčiarie, dotyčný bod, dvojčlenová poučka,
spräžité číslo (spriahnuté), riaditeľka (directrix),
schodnica (elipsa), schodničník (elipsoid), mimohľad
(paralaxa), pristáva (sínus). Prirodzene, má aj rozdiel
ne návrhy, napr. rozbiehavosť proti čes. rozbeh (divergencia), mocnosťovná rovnica proti čes. rovnice s vykladatelem nestálym, ihlancová kypta proti čes.komolý

ihlan,

vsávanie proti čes. prokládání, proklad. Pomerne často
proti dvom českým názvom navrhuje Zoch iba jeden. Naprí
klad čes. učarí, včárení - slov. áčiarie, čes. kolná, kolnice, kolobežnice - slov. hypocykloida, čes. čára ŕetezná,
reteznice - slov. reťažnica. Oveľa častejšie navrhuje Zoch
odvodené (univerbizované) názvy proti českým dvojslovným.
Napríklad bod oční - očník, vlasová čára - vláskovnica,
čáry kuželosečné, kuželosečnice -

kuželosečnice.

Od špekulatívneho Godrovho návrhu sa Zochov návrh od
lišuje väčšou reálnosťou. Tento rozdiel vyplýva predovšet
kým z toho, že v Zochových časoch už bola istá literatára,
mnohé názvy mohli byť vyskášané v praxi, najmä pri vyučovaní na slovenských gymnáziách. 0 samostatnom vývine slo
venskej terminológie však svedčí aj terminológia používa
ná v odborných článkoch napríklad v Letopise Matice slo
venskej (napríklad mineralogická terminológia v č lanku
D. Licharda

Opálové bane pri Červenici 1867).

Tretie obdobie vo vývine slovenskej terminológie sa
začína vznikom buržoázneho Československa, a to najmä zvý
šením vplyvu českej terminológie. Tento vplyv sa názorne
prejavil napr. na právnickej terminológii, ktorá sa začala
vedome pestovať už tesne po oslobodení. Už r. 1919 vyšiel
Návrh slovenského právneho názvoslovia a čoskoro potom aj
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Právnický terminologický slovník V. Fajnora a A. Zátureckého. Práve na. týchto vydaniach možno dobre ilustro
vať zvyšujúci sa vplyv českej právnickej terminológie.
Kým v návrhu sa uvádza adóhivatal ako daňový (berný)
árad, v 2. vydaní slovníka je už len podoba berný úrad,
podobne aggályos tanu je najprv pochybný svedok,potom
už vadný svedok, namiesto zakladacie trovy sa neskôr
uvádza len podoba zakladacie náklady. Pri hesle alkudozni sa v 2. vydaní uvádza len podoba smlávať sa. Popri
starších názvoch árenda, árendátor prenikajú aj podoby
pacht, pachtier.
Nekritické podliehanie ôeskej terminológie, nevyvá
žené príklonom k ľudovému jazyku (ktorý sa do značnej*/
miery prejavoval v právnickom názvosloví), vidieť naprí
klad vo Viestovom Železničnom slovníku z r. 1919. Uvá
dzajú sa tu napr. termíny lúžko, klív (glej), topič, topiareň, výtopňa, tlumočník, panev.
Česká terminológia však prenikala aj do takých odbo
rov, kde bolo dosť domácich názvov, napríklad do botaniky
a zoológie. Zavádzajú sa názvy ako krmosvod, hltavka
i jiecen pre pažerák, racek proti slov. čajka, špaček
proti škorec, kos proti drozd, trubýš proti rárkovník,
skot proti rožný dobytok, ostrorep proti ostrochvost,
pochva proti pošva.
Treba však dodať, že od kritiky neutešeného stavu,
ktorú pestoval najmä 0. Perianc, pristúpilo sa veľmi
skoro aj k ustaľovaniu slovenskej nomenklatúry v príro
dovedných odboroch. Svedčí o tom napríklad práca 0. Ferianca o názvosloví rýb a vtákov, mnohé ávahy a návrhy
v oblasti botanickej nomenklatúry. Osobitne však treba
spomenúť aj úsilie o vypracovanie slovenskej technickej
terminológie, ktorého výsledky sú reprezentované v dvoch
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zväzkoch elektrotechnického a štyroch zväzkoch všeobecné
ho strojníckeho nemecko-československého slovníka. Prácu
v tomto odvetví organizovala

a vykonávala osobitná komi

sia v Matici slovenskej. Pracovala tak, že k ustáleným
českým termínom, ktoré vypracovala česká komisia, ustaľo
vala slovenské ekvivalenty. Pritom sa dosť často pridŕža
la českých názvov, a tak vznikli slovenské termíny ako
svietilna, ohlasovňa, svodidlo. Ale popri takomto tesnom
sledovaní českých termínov sa objavujá aj samostatné rie
šenia, napríklad keä proti viacerým českým synonymám sa
vyberá len v slovenčine na jprimeranejší, resp. najznámej
ší. Napríklad proti čes. /vy/kolíkovati, /vy/nátkovati,
onátkovati sa uvádza v slovenčine iba /vy/kolíkovať, pro
ti čes• pŕítlak, dotlak, pŕítisk, pŕimáčknutí je v slov.
len prítlak. Na samostatný postup slovenskej komisie však
úkazujá názvy ako kefka proti čes. sberka, kartáček, guma
proti pryž, akumulátor proti čes. pojemník, akumulátor.
Na vyššiu teoretická úroveň sa dostali práce pri usta
ľovaní lekárskeho názvoslovia, kde bolo dosť veľké kolí
sanie. Napr. páter, chrbátnica, chrbtina, obratľový stĺ
pec, chrbtica; riasy, riasnice, vrásky, brvy, mihalnice;
pažerák, pitník, hltavka, krmosvod, jiecen. Veľkú prácu
tu vykonal J. Ledényi - Ladziansky nielen tým, že vypra
coval Slovenské telovedné názvoslovie (194-0), resp. No
mina anatomica (1935)t ale najmä tým, že dal podnet
k rozsiahlej diskusii i k utvoreniu osobitnej komisie,
ktorá vypracovala teoretické zásady, opierajúc sa o teóriu
B. Havranka o spisovnom jazyku, a posúdila predložený
Ladzianskeho návrh.
Treba konštatovať, že zásady uvedenej komisie sa sta
li dobrým základom pre dalšiu prácu v oblasti slovenskej
odbornej terminológie, no na druhej strane negatívny
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postoj niektorých českých jazykovedcov k otázke spisovnej
slovenčiny vyvolal prudká reakciu, ktorá vyvrcholila
v purizme okolo Slovenskej reči. Práve tu sa ozvali hla
sy proti takým termínom ako zriadenec (malo byť len slu
h a ) , obchod (sklep), juh (poludnie), kladka (škripec).
Posledná etapu v treťom období vývinu slovenskej
odbornej terminológie predstavuje práca na ustaľovaní
a tvorení terminológie organizovaná v Jazykovednom ústave
Ľudovíta Štúra, kde sa už začiatkom r. 1950 začalo vyví
jať osobitné terminologické oddelenie. V dialektickom
spojení teórie a praxe, v práci značného počtu komisií
zložených z odborníkov a jazykových poradcov sa vypracú
vala terminológia rozličných vedných i výrobných odborov,
vydávali sa terminologické slovníky, vychádzal osobitný
terminologický časopis (Slovenské odborné názvoslovie,
neskôr Československý terminologický časopis, resp. na
koniec osobitné čísla Kultúry slova).
Teoretické zásady a kritériá pre ustaľovanie a do
tváranie terminológie sú zhrnuté v monografii J. Horeckého Základy slovenskej terminológie, dotvorené v niekto
rých Salších štúdiách.
Na základe všeobecných kritérií sa vypracovali aj
niektoré všeobecné zásady pre konkrétne odbory. Pre do
pravnú terminológiu tieto zásady vypracoval A. Petrovský (1972), pre zoologickú nomenklatúru 0. Perianc
(1975).
Pri ustaľovaní entomologického názvoslovia sa na
príklad uplatňovali tieto zásady: rešpektovať vžité mená,
odstraňovať staré mená typu pilorítka (opreté o nemecké
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názvy), odstraňovať homonymiu, pri tvorení nových mien
brat do ávahy ako motivačné prvky morfologické vlastnosti
(fuzáč, hrbáč), zafarbenie (belavka, blyskáčik), podob
nosť (komárovec, priadkovček), výskyt (bahniarka), po
trava (hubárik), pohyb (bystrúška), hniezdenie (drevárka),
ekologické vlastnosti (lapavka). Niektoré mená možno pre
vziať aj z češtiny (krytohlod, puklica) alebo z iných
slovanských jazykov, prípadne aj z vedeckého latinského
názvoslovia.
Podľa týchto zásad boli spracované mená hmyzu (1975)?
takže v dnešnej oficiálnej nomenklatúre je dosť posloven
čených vedeckých názvov (adéla, apódia, drozofila, faléra,
chiómena, melita), ako aj novotvarov (bystrinárka, čalúnnica, drobnár, hodvábec, hrebeňovka). Z potreby pomenovať
značný počet jednotlivcov vyplýva značná ochota využívať
všetky slovotvorné možnosti, ale najmä odvodzovanie. Tak
sa stáva, že od jedného základu je odvodených viacero
názvov. Napríklad blyskáčik, blyskavka, blyštek, blyšťavka, blyštička; drevár, drevárik, drevárka, drevokaz, drevotoč; hrebenárka, hrebeňovka; hrebeňuľa; chrást, chrústik, chrústovec; krasoň, krasec, krasuľa, krasuľkas
listohlod, listopas, listorez, listorezáč, listovka, listovníček.
Názorný obraz o skutočnom stave súčasnej slovenskej
terminológie v technických odboroch podáva napríklad ter
minológia počítačových sietí (Horecký, 1979)• Ako termíny
sa tu využívajd vcelku známe slová ako príznak, správa,
vrstva, výkonnosť, návestie, smerovanie, zahltenie, po
tvrdzovanie, teda slová neodvodené i odvodené, časté sá
slovesné

podstatná mená. Bežné sá tu aj prevzaté slová

ako protokol, procedúra, ale aj novšie ako interlokútor,
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terminál, datagram. Zreteľný anglický pôvod je v termí*
noch paket a port.
/

Prevažná väčšina termínov má dvojslovnú podobu. Sá
to termíny so zhodným i nezhodným prívlastkom, napríklad
krídlová značka - meracia sieť, vrstevná architektúra doba reakcie, dátová sieť - algoritmus smerovania, komu
nikačná funkcia - konverzia adries. Ako vidieť, kombinujú
sa tu domáce i prevzaté slová bez akéhokoľvek obmedzenia.
Vyskytujú sa aj trojslovné termíny rozličného typu, napr.
sieť (výpočtových stredísk), riadenie (toku dát), proto
kol (pre prenos súborov), heterogénna (počítačová sieť),
ale aj (bitovo orientovaný) protokol.
Len malú skupinku tvoria nemotivovane slová typu doba
sieť, vrstva, okno, uzol (tu aj s istou mierou obraznosti)
Prevzaté slová nemajú motiváciu, ale v takých prípadoch
ako terminál, interlokútor istú motiváciu možno vystopo
vať. Časté je kalkovanie z angličtiny:laýer - vrstva,
node - uzol, computer network - počítačová sieť, end
user - koncový používateľ, line protocol - linkový proto
kol. Pravda, zastápené sú aj samostatne utvorené termíny,
napr. hlavný počítač proti angl. hosť computer, diaľkový
prenos dát proti teleprocessing, terminálová sieť proti
multiacces systém, postupný prenos proti store-and-forward, predradený počítač proti front-end processor.
Ako vidieť z načrtnutých ciest vývinu a tvorenia
slovenskej odbornej terminológie, pri prirodzenom, neria
denom vývine, ale aj pri vývine riadenom príslušnými od
borníkmi (za účinnej spolupráce jazykovedec^ sa uplatňu
je hlavná zásada, že podstatná časť termínov je zhodná
so slovami bežnej slovnej zásoby. Podľa potreby, najmä
pri potrebe pomenovať väčší počet jednotiek, sa bežná
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slovná zásoba dotvára pomocou odvodzovania, v menšej mie
re skladania. Druhým prameňom je terminológia v cudzích
jazykoch (grécko-latinské prvky, ale aj prvky z moder
ných jazykov), preberaná a adaptovaná priamo, alebo pri
merane kalkovaná.
Ďalším typickým znakom vývinu slovenskej termino
lógie je to, že okrem predspisovného obdobia vždy sa
usilovali o vytvorenie primeranej vhodnej terminológie
odborníci v príslušných odboroch, často podnietení aj
potrebou písať o problémoch svojho odboru po slovensky.
A napokon vždy tu bola aj áčinná teoretická i praktická
spolupráca jazykovedcov.
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Remeselnícke zvyky na Slovensku
Emília Horváthova

Remeselnícka výroba je taká stará ako samotné ľud
stvo. 0 remeselníkoch hovoríme však až vtedy, ked v rámci
jedného spoločenstva dochádza k špecializácii niektorých
odvetví manuálnej činnosti. Vznik remeselníkov ako profesionálno-spoločenskej skupiny je možný až vtedy, ked sa
v produkcii potravín, v európskych podmienkach poľnohospo
dárstva, dosiahla droven, pri ktorej už bolo možné počí
tať s určitou nadprodukciou ako základom tvorivej výmeny.
Archeologické nálezy, toponymické názvy a Salšie pra
mene potvrdzujd, že v poslednej tretine prvého tisícročia
boli už u slovanského obyvateľstva na našom dzemí vyčlenené
také druhy činnosti ako dobývanie rudy, kováčstvo, kovolejárstvo, kovptepectvo, šperkárstvo, hrnčiarstvo, výroba
vápna, dechtu, smalty, štítov, kolies a iných predmetov
z ohýbaného, štiepaného a inak opracovaného dreva, lodiarstvo, kamenárstvo, varenie medoviny, pečenie jemnejších
druhov pečiva atcí. V období raného feudalizmu bolo na
Slovensku niekoľko desiatok remeselníckych obcí špecializo
vaných na určitý sortiment. 0 stavovských organizáciách
remeselníkov sa však dozvedáme až o niekoľko storočí ne
skôr, kedy už boli v mestách združení podľa špecializácií
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v takzvaných bratstvách, ktoré sa od počiatku 14. storo
čia premenovávali na cechy.
Mestské remeselnícke bratstvá,-neskôr cechy, mali
písané stanovy, takzvané artikuly, ktoré potvrdzoval pa
novník. Príslušníci cechu pozostávali z troch hierarchic
ky diferencovaných skupín, a to učňov, tovarišov a m a j 
strov. Na čele cechu bol cechmajster, ktorého volili
každoročne v rovnakom termíne, pričom aj po niekoľko ro
kov mohli voliť do tejto čestnej funkcie toho istého
majstra. V dome cechmajstra bola cechová truhla, miesta
mi nazývaná "matka", v ktorej boli stanovy, cechové kniby# písacie potreby, pečate, zvolávacie znaky, soška
svätca, ktorého cech uznával za svojho patróna, cechmajsterská palica, odznak, korbáč, peňažná hotovosť a po
dobne. Cechmajster opatroval krčahy, miay a iné kusy ria
du, ktoré tvorili sáčasť majetku cechu, kým cechové zá
stavy, ktoré sa nosili pri slávnostných príležitostiach
a pohrebných sprievodoch, boli uložené v kostole.
Remeselníci zachovávali rámcové osnovy zvykov kul
táry roľníkov, z ktorých sa postupne vyčleňovali, no
s ktorými mali nadalej celý rad spoločných záujmov. Sáčasne táto osnovu prispôsobovali svojim stavovským potre
bám a možnostiam. Vo výročných zvykoch redukovali obradné
ákony, ktoré mali podporiť plodnosť zeme, rozmnožovanie
domácich zvierat, dostatok vlahy, striedanie ročných ob
dobí a podobne, a rozvíjali tie zložky, ktoré posilňovali
ich spoločenská prestíž, poskytovali možnosť k spoločným
stretnutiam, zábavám a iným kratochvíľam. Obdobne pri
významných rodinných udalostiach, akými boli svadby, na
rodenia detí, ale aj ámrtia, sa pri zachovávaní štruktáry
príslušných obradov upášťalo od drobných zložiek magickej
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povahy a akcentovali aa spoločensko-réprezentatívne kom
ponenty. Ind zložku predatavovali zvyky spojené a prácou,
kde aa aíce zachovávali určitá spoločné princípy, založe
né na tradičných predstavách, no ich konkrétne formy boli
odlišné.
Remeselnícka kultdra apätne vplývala na rolničku,
no sdčasne z nej priebežne čerpala mnohé podnety. Pritom
roľníci, ako poddaní, boli oveľa viac obmedzovaní rôznymi
vrchnostenskými nariadeniami, ktoré zasahovali aj oblasť
zvykov, kým remeselníci, ako slobodní mešťania, mali
väčší priestor pre saturovanie svojich kultdrno-spoločenských potrieb. Impulzy rozvoja remeselníckej kultdry pri
chádzali aj z rôznych vonkajších zdrojov. Okrem možností,
ktoré poskytovali svojim obyvateľom mestá, boli to skúse
nosti, ktoré nadobudli tovariši pri povinnej vandrovke
vo vzdialenejších oblastiach, alebo aj krajinách, pravda,
spravidla takých, kde boli cechové organizácie rovnakého
typu ako na Slovensku. V dôsledku mnohostranných kontaktov
prebiehala difdzia rôznych prvkov kultdry, čo sa odrážalo
najmä v obyčajovej sfére.
K najpozoruhodnejším zvykom patria tie, ktorými sa
demonštrovala príslušnosť k cechu a k dosiahnutiu nového
statusu v jeho rámci. Cechy mali po celé obdobie feuda
lizmu veľkd spoločenská váhu, preto už pri výbere učňov
boli stanovené prísne kritériá. 0 prijatie do učenia
k majstrovi sa mohli uchádzať chlapci približne vo veku
13 - 14 rokov, ktorí vedeli čítať a písať, predložili
krstný list, dokazujúci ich manželský pôvod a nepochádza
li z rodiny, ktorá patrila k tzv. zníženému stavu, ako
napríklad šarhovia, kati, kdpeľníci a podobne.
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Keä chlapec približne vo veku 13 - 14 rokov spínal
uvedené požiadavky, majster ho prijal na krátke skúšobné
obdobie. Až potom sa mohol uskutočniť slávnostný zápis
nastávajúceho učňa do cechovej knihy v dome cechmajstra.
Okrem hlavy cechu a najmenej dvoch starších majstrov,
chlapca a jeho majstra, musel byť prítomný otec, alebo
zákonný zástupca chlapca a äalší ručiteľ z radov mešťa
nov. Cechmajster, rovnako ako pred každým rokovaním,
ktoré sa týkalo vnútorných záležitostí cechu, otvoril
truhlu na znak toho, že otvára oficiálnu časť stretnutia.
Otec predniesol žiadosť o prijatie syna za učňa, zaviazal
sa za jeho výuku riadne platiť a majater, u ktorého chla
pec absolvoval skúšobné obdob.ie, sa obšírne rozhovoril
o jeho predpokladoch pre zvolené remeslo, ručiteľ sa
vyjadril o osobných vlastnostiach chlapca, charakterizo
val celú rodinu a spolu s otcom sa zaviazal uhradiť sta
novenú pokutu v prípade, keby učeň svojrázne od majstra
odišiel. Cechmajster s prísediacimi majstrami skontrolo
val chlapcove doklady a posúdil predpoklady majstra,
u ktorého sa mal chlapec vyučiť. Mladým majstrom sa to
tiž takéto právo nepriznávalo. Ak bolo všetko v poriad
ku, cechmajster v slávnostnej reči vyzdvihol význam re
mesla, starobylosť a spoločenskú vážnosť cechu, rozviedol
povinnosti učňa, predovšetkým poslušnosť majstrovi, úc
tivosť voči starším, skromnosť, usilovnosť, poctivosť,
vytrvalosť a ochotu pri plnení povinností, ku ktorým
patrili aj domáce práce a podobne. Keä učeň sľúbil, že
sa bude podľa ponaučení správať, otec zaplatil vstupný
poplatok, potrebné ádaje o prijatí učňa boli zaznamena
né v cechovej knihe. Po oficiálnej časti, zakončenej za
tvorením truhly, nasledovalo pohostenie, o ktoré sa
postaral chlapcov otec.
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Život učňa bol velmi ťažký, plný áatrkov, ponižo
vania a nekonečných povinností. Pracovný čas trval od
štvrtej, v niektorých cechoch dokonca od tretej hodiny
ráno do ôsmej večer, s dvoma polhodinovými a jednou ho
dinovou prestávkou na jedlo a odpočinok. Mária Terézia
posunula začiatok pracovného času učňov a tovarišov na
piatu hodinu, no až po roku 1848 bol určený pracovný čas
učňa, ktorý ešte nemal 14 rokov, na 9 hodín a pre star
ších na 11 hodín. Učeň musel poslúchať a obsluhovať nie
len majstra a tovarišov, ale aj všetkých členov majstro
vej rodiny. Za všetko sa mu dostalo málo uznania, o to
viac nadávok a bitky. Pre každého učňa bolo preto veľ
kou úľavou, ke5 minuli stanovené roky učenia a mohol
byť prepustený.
Prepúšťanie bolo opäť slávnostné a prebiehalo v do
me cechmajstra za prítomnosti ostatných majstrov. Učeň
prišiel v nových šatách, ktoré mu tentoraz musel dať
majster. Až ked majster potvrdil, že sa učeň po celý
čas správal poctivo, ôo sa zapísalo do cechovej knihy,
dostal výučný list, ktorého odpis uložili do cechovej
truhly. Po zaplatení rôznych poplatkov musel pozorne vy
počuť cechové artikuly, rôzne napomínania, potom tradičnou veršovanou formou vyzdvihnúť slávu cechu, prejaviť
úctu cechmajstrovi, poďakovať majstrovi a jeho žene
za starostlivosť a prípravu do života a všetkým zaželať
zdravie a šťastný život. Nakoniec všetkých pohostil,
respektíve pohostenie uhradil. Vyučenec musel ešte nie
koľko týždňov pracovať u majstra za-polovičný tovarišský
plat. Až potom mohol požiadať o prijatie medzi tovarišov.
Koncom 17. storočia a v priebehu 18. storočia za
nikli niektoré äalšie zvyky pri vyradovaní učňov, pre
tože ich realizácia bola spojená so značným rizikom.

286
Uskutočnili sa cez fašiangy na volnom priestranstve pred
očami početných divákov, ktorí mali byť svedkami význam
nej udalosti v živote mladého príslušníka cechu. Snáä
najnebezpečnejšie boli zvyky pri prepúšťaní garbiarskych
učňov. Mládenec musel vyjsť na strechu a od odkvapovej
ráry skočiť na volská kožu, ktorá držali štyria majstri.
Pri dopade mládenca kožu rýchle napli a pérovaním mu
umožnili vyskočiť tak, aby sa zachytil okraja strechy.
Skok sa niekoľko ráz opakoval. Ked sa mládencovi nepo
darilo zachytiť na zľadovatenej streche a majstri s tým
nepočítali, padol do nenapnutej kože alebo aj vedľa nej
a došlo k úrazu.
Iné nebezpečie skrýval zvyk pri prepášťaní mäsiar
skych učňov, pretože sa tiež konai koncom zimy. Pred
dom, v ktorom malo prebiehať prepášťanie, postavili dve
veľké drevené kade, naplnili ich studenou vodou a do
jednej z nich nahádzali obsah hovädzích čriev a iná
nečistotu. Vyučenec si na teplé oblečenie navliekol ko
šeľu a nohavice z hrubého plátna a šnárkou čo najtesnej
šie stiahol pri hrdle, v zápästiach a nad členkami.
Potom si sadol na štvorhranné brvno obkročmo ako na koňa
a dvaja najmladší tovariši ho nosili ulicami mesta.
Mládenec pritom medzi divákov, najmä medzi deti, hádzal
sušené slivky a rovnako veľké kásky uhlia. Nakoniec ho
doniesli ku kadiam a mládenec sa musel hlavou napred tri
razy ponoriť vždy najprv do špinavej, potom do čistej
vody. Poverení majstri dbali, aby mal celá hlavu pod hla
dinou vody. Pri kadi so špinavou vodou bola malá nádobka,
aby mládenec mohol obliať zvedavcov, ktorí sa okolo kadí
tlačili. Otužilejší sa ešte aj rozbehol za nimi a naháňal
ich po ulici. Potom si však dával pozor, aby nepolial
niektorého mešťana. Ked sa po tretí raz vynoril z čistej
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vody, utekal do vykúrenej izby, kde sa preobliekol do
suchých, nových šiat. Mäsiarski mládenci boli obvykle
silní, zdatní napriek tomu kúpeľ v mrazivej zime sa v nejednom prípade končil zápalom pľúc a následne i smrťou,
preto sa od neho na _konci 19* storočia celkom upustilo*
0 prijatie medzi tovarišov musel vyučenec zvlášť po
žiadať. Mohol tak urobiť najskôr o dva týždne po vyradení
no neraz sa tak stalo až o niekoľko mesiacov. Snaha d os
tať sa medzi tovarišov bola motivovaná prirodzenou túžbou
dosiahnuť stupeň, na ktorý mal nárok a zlepšiť tak svoje
hmotné a spoločenské postavenie, na druhej strane bola
brzdená výdavkami spojenými s prijatím* Ak rodičia nemoh
li mládenca podporiť, musel si potrebnú sumu našetriť
z vlastného skromného zárobku*
Y príslušných zvykoch sa spojili dvojaké iniciácie,
a to prechod od vyššieho profesionálno-spoločenského sta
tusu a prijatie medzi dospelých mládencov. Pri tejto prí
ležitosti sa stretávame so všetkými tradičnými prvkami
iniciačných mládeneckých obradov, ku ktorým patrilo bitie
trýznenie, zosmiešňovanie prijímaného, demonštrovanie
jeho schopností, šikovnosti, zmena rnena, nový odev, ri
tuálna očista vodou, ktorá aa neskôr zmenila na paródiu
krstu, úkony priamo symbolizujúce zmenu statusu a pohoste
nie členov inkorporujúcej spoločnosti.
Prijímací obrad prebiehal hned v dome cechmajstra,
alebo v hospode", "herbergu", ktorým bola miestnosť vy
M

členená pre potreby tovarišov. Od 1 7 . storočia mali to
variši v mnohých mestách aj vlastné spolky a stanovy,
prípadne aj finančné prostriedky. Na čele spolku bol naj
starší tovariš, "stárek", no rozhodujúce slovo mal m a j 
ster, ktorého cech poveril dozorom nad tovarišmi* Ak sa
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nenašli iné riešenia, v dome určeného majstra "tatika".
bol aj herbergy, ktorý slúžil nielen na stretnutia tovari
šov, ale aj ako noclaháreň pre tých, ktorí prišli v rámci
tovarišskej vandrovky, a nepodarilo sa im v meste dostať
prácu.
V každom prípade boli pri slávnostnom akte prijí
mania prítomní nielen všetci tovariši, ale aj majstri.
Celý, pomerne dlhý obrad mal formu komického predstavenia,
pri ktorom sa všetci zabávali a hostili na vrub a konto
prijímaného.

Vyučenec mal dvoch "krstných otcov", jedné

ho z domácich, druhého z cudzích tovarišov, ktorí boli
pomocníkmi stárka, ako hlavného ceremoniála. Tento musel
ovládať celý priebeh obradu, včítane dlhého textu, ktorý
bol jeho základom, a ktorý obsahoval príslovia, aforizmy
a celý rad ponaučení, ako sa má tovariš v rôznych situá
ciách, predovšetkým na povinnej trojročnej vandrovke sprá
vať. Obsahová dynamiku zvyšovali často konkrétne príkla
dy možných situácia a alternatív ich riešenia. Nastáva
júci tovariš musel určiť, ktorá z nich je najsprávnejšia.
Zvolil variant, ktorý sa ako jediný javil logický, no ce
remoniál mu vzápätí dokázal jeho nevhodnosť a uchádzača
zosmiešnil. Sáčasťou obradu bolo ťahanie za vlasy, natie
ranie sadzami, bolestné "holenie" trieskou, tupým nožom
a podobne, fackanie, v niektorých cechoch aj bitie prú
tom, zhodenie zo stoličky, preskakovanie stola, prekračo
vanie prahu atd. K archaickým prvkom patrilo prijímanie
nového mena. Pri žartovnom "krste" vodou alebo vínom dos
tal mládenec "tovarišské meno", ktoré si vybral buä podlá
obľúbeného kvetu, napríklad Rozmarín, Fialka, Pivónia alebo podľa takej vlastnosti, ktorá mu imponovala, prí
padne súhlasil s prezývkou, pod ktorou bol v kruhu pria-
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telov známy, pravda, len v tom prípade, ak nebola uráž
livá. Do zoznamu tovarišov bol

zapísaný pod obidvoma

menami a rovnako ich mal uvedené v tovarišskej knižke.
Od tejto chvíle mu v oficiálnom styku patrilo oslovenie
"pán", spojené s vykaním, respektíve s onikaním - podľa
miestnych zvyklostí. V priebehu hostiny sa pripíjalo na
slávu a rozkvet cechu, na zdravie cechmajstra a majstrov
a na šťastný priebeh vandrovky nového tovariša.
Ke3 sa po troch rokoch, v niektorých profesiách aj
skôr, tovariš vrátil, mohol si vybrať majstra, u ktorého
chcel pracovať, pravda, pokiaľ ;mal tento o jeho služby
záujem/ a pokiaľ mal právo tovariša zamestnávať. Cech
reguloval totiž nielen počet majstrov, ale rozhodoval
aj o počte tovarišov v /závislosti na dopyte po produkcii
cechu a v záujme zachovania približne rovnakých príjmov
majstrov.
Tovariš musel najmenej rok pracovať v tom meste,
kde chcel byť prijatý za majstra. Ak bol cech ochotný
jeho požiadavku akceptovať, určil, aký "majstrovský kus"
musí do určitého termínu predložiť na posúdenie, aby bolo
možné posúdiť, či ovláda remeslo na požadovanej úrovni.
Okrem toho musel splniť celý rad dalších požiadaviek.
Okrem výučného listu a rodného listu, potvrdzujúceho jeho
manželský pôvod z poctivých rodičov, musel predložiť to
varišskú knižku, na základe ktorej dokázal, že riadne
absolvoval povinnú tovarišskú vandrovku. Niektoré artikuly
požadovali, aby do cechu bol prijatý iba ten, kto má
v obci dom a je ženatý. Len málo cechov prijímalo slobod
ných majstrov, aj to s podmienkou, že sa najneskoršie do
roka oženia. Dovtedy odvádzali do cechovej pokladnice
zvláštnu daň.
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Priebeh prijímania mladého majstra, ktorý musel za
platiť rôzne pomerne vysoké poplatky, bol plný formalít.
Až ked bola oficiálna časť skončená a cechmajster zatvo
ril truhlu, nasledovalo uvolnenie pri bohatej hostine.
Množstvo i druh jedál a nápojov podrobne určovali cecho
vé predpisy. Tovariši, a ak ich bolo málo, aj mladší
majstri mali ostať triezvi, aby mohli starších majstrov
bezpečne odprevadiť domov.
K slávnostným chvíľam patrili voľby cechmajstrov
a iných funkcionárov cechu. Medzi Vianocami a Novým rokom
sa tiež rozhodlo, kde budá mať tovariši v nastávajácom
roku svoj átulok. Do neho potom vo veselom sprievode
"prenášali hospodu", teda vlastne skromné zariadenie
miestnosti. Pozornosti mešťanov sa tešili predovšetkým
kováči. Atrakciou ich sprievodu boli dvaja urastení mlá
denci v brneniach s kopijami, alebo halapartňami. Pred
novau "hospodou" za áčasti početných divákov predviedli
potom sáboj, ktorého cieľom bolo zhodiť protivníka na
zem. Sáperi zasahovali jeden druhého medzi hrudou a ra
menom, teda na dobre chránenom mieste, preto k zraneniam
nedochádzalo.
V mestách boli cechy iniciátormi fašiangových sprie
vodov a zábav. Na Slovensku podobne ako v iných kraji
nách .malina týchto podujatiach najväčší podiel mäsiari
a kováči. K najobľábenejším predstaveniam pre celé mesto
patrilo "trhanie husí,* , čo bol
1

špeciálny druh pretekov

kováčskych tovarišov. Zachované opisy L. Genersicha,
J. Ôaploviča, J. Kollára a äalších zo začiatku 19* sto
ročia ukazujá, že napriek menším lokálnym odlišnostiam
bol ich priebeh v podstate rovnaký.
V nedeľu pred posledným fašiangovým týždňom sa mä
siarski tovariši a starší učni vo svojej "hospode",
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v "nocľahárni" stretli, aby ju zmenili na tanečná miest
nosť. Zošili čerstvá teľaciu kožu, vyplnili slamou, oven
čili a nastoknutá na tyči ju vystrčili cez strešný otvor
nad ulicu ako vývesný štít. Ďalší zjednali muzikantov,
gazdiná, ktorá mala pre nich variť a kúpili niekoľko súd
kov piva.
Ked sa zvečerilo, trubači zahrali pred domom niekoľ
ko tanečných piesní, čo bolo signálom pre mládež, že tanec
sa začína. Prichádzali tovariši zo všetkých cechov aj
synovia a dcéry majstrov. Keď začala hrať hudba d o tanca,
najstarší tovariš vyvolával dievčatá rad-radom a prideľo
val im tanečníkov. Neskôr si už mohli vyberať mládenci
tanečnice sami, no najstarší tovariš musel dbať, aby kaž
dé dievča tancovalo^ a ak niektorá ostala bez tanečníka,
sám ju musel požiadať o tanec. Správanie mladých ľudí sa
riadilo prísnymi pravidlami a ak ich niektorý mládenec
prekročil, stárek ho na mieste potrestal tzv. regimentom,
čo bola drevená lopatka s vyrezaným znakom cechu. Po pol
noci sa zábava končila.
Y niektorý z ďalších dní bolo "trhanie husí". Na
vhodnom mieste cez ulicu upevnili o d omy, alebo stĺpy po
vraz a do jeho stredu zavesili za nohy hus. Vták mal okolo
krku omotaná snárku, ktoré j konce boli upevnené okolo krí
del. Pri koncoch povrazu, teda pri domoch, alebo stĺpoch
stáli dvaja mladí majstri, ktorí pomocou tyče dvíhali po
vraz tak, aby bol čo najviac napnutý. Y druhej ruke mal
každý z nich dlhý bič. Keď boli prípravy ukončené, prišli
za zvuku tráb mäsiarski tovariši, len ľahko oblečení na
neosedlaných koňoch. Pred nimi niesli pomocníci dve tyče,
na hornom konci ktorých boli pestrými stuhami priviazané
ceny pre víťazov, obvykle hodvábne šatky, alebo strie-
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borné lyžice. V takomto sprievode prešli mäsiarski tova
riši ulicami mesta a zastavili sa v určitej vzdialenosti
pred zavesenou husou. Na dané znamenie sa priblížil n a j 
starší tovariš, alebo aj slobodný majster, ktorý sa chcel
hry záčastniť a udrel hus dlaňou po hlave. Ked prechádza
li popri nej 3alší, prekrútili jej hrdlo, aby bola čím
rýchlejšie usmrtená. Potom sa každý vrátil na svoje mies
to. V dalšíeh kolách sa snažili od poprekrúcaného hrdla
odtrhnúť hlavu, čo nebolo vôbec ľahká. Okrem toho, že
sa šnúrky prekrúcaním na krku splietli do pevného povra
zu, majstri podopierajúci zinku šibali jazdcom kone,
a tak ich plašili. Niektorý tovariš si pomáhal na veľkú
radosť divákov zubami, iný sa zachytil rukou v prekrúte
ných povrázkoch a napoly sa vznášal medzi koňom a šnúr
kou. Ked sa konečne niekomu pošťastilo odtrhnúť hlavu,
sňali hus zo šnúry, priviazali druhú a hra rovnakým spô
sobom pokračovala. Ked boli obidve husacie hlavy v rukách
víťazov, postavili sa jazdci po pároch do radu. Na čele
sprievodu boli trubači, za nimi obidvaja víťazi s tyčami,
na ktorých boli priviazané ceny a husi a nakoniec ostatní
účastníci pretekov. Opäť prechádzali skoro všetkými uli
cami mesta, až nakoniec zamierili k nocľahármi, kde mali
pripravený obed. Popoludní bola opäť tanečná zábava.
fialší deň starší mäsiarski tovariäi s muzikantmi
navštevovali rodiny, ktorých dcéry sa zúčastnili taneč
nej zábavy. Všade si s dievčaťom zatancovali, potom im
gazdiná dala peniaze a pozvala ich k stolu, na ktorom
bolo pripravené pohostenie, predovšetkým vyprážané pam
púchy a fánky. Ôo nevládali zjesť, museli vziať so sebou
pre ostatných. Z obchôdzky sa vrátili do nocľahárne, kde
z vyzbieraných peňazí vyplatili muzikantov a uhradili
dalšie výdavky spojené so zábavou.
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Pred koncom fašiangov prebiehali aj voľby cechmajstrov. Úradujúci cechmajster informoval majstrov o príj
moch a výdavkoch cechu za uplynulý rok, o zmenách, ku
ktorým došlo a o prípadných problémoch cechu a jeho čle
nov. K rokovaniu patrilo štedré pohostenie, ktoré cech
majster pripravil vo svojom dome pre majstrov. Posedenie
sa končilo voľbou cechmajstra na äalší rok. Tovariši
a učni sa na voľbách nezúčastňovali, no zaradili sa do
sprievodu, aby slávnostne odprevadili nového cechmajstra
do jeho domu.
Predstavu o tom, ako pri tejto príležitosti vyzeral
sprievod kožušníkov na počiatku 19. storočia, si môžeme
urobiť na základe plastiky opisu zakladateľa slovenskej
etnografie Jána Čaploviča: A ž po najnovšie časy sa cez
M

fašiangy prenášala truhlica v sprievode maškár. Vpredu
šli hudobníci, za nimi jazdec v uhorskom obleku, ktorý
mal na sebe prehodenú nádhernú kožušinu, na hlave klobúk
a v pravej ruke vytasenú

šabľu. Koňa urobili z veľkého

koryta, do ktorého spravili v prostriedku dieru. Jazdec
- musel to byť silný a pekný tovariš - sa prestrčil cez
dieru v koryte a upevnil si ho o bedrá tak, že konkávna
strana smerovala k zemi. Vpredu upevnili drevenú konskú
hlavu, vzadu chvost. Celé koryto zakryli veľkou konskou
dekou a upevnili naň prednú a zadnú"časť sedla. Z bokov
jazdca viseli dve vypchaté, do nohavíc oblečené nohy,
strčené do strmeňov. Jazdec kráčal na vlastných nohách,
obutých cio plstených čižiem, ktoré však mal skryté pod
konskou dekou, takže sa zdalo, že skutočne jazdí... Za
jazdcom nesú na ozdobných nosidlách truhlicu, ktorú
sprevádzajú štyria naľahko oblečení Turci, alebo Černosi,
nesúci na hlave južné ovocie. Sprievod uzatvárajú pestro
vyobliekaní členovia cechu, majstri, tovariši a učni".
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Viacerí autori sa s obdivom zmienili aj o sprievode
debnárov. Tovariši v bielych odevoch niesli obruse, na
ktorých boli postavené poháre s vínom. V chôdzi pod chví
lou zodvihli obruče nad hlavu, niekoľko ráz ich otočili,
a to tak šikovne, že sa nevyliala ani kvapka. Mlynárski
tovariši zase dokazovali svoju šikovnosť chôdzou na vy
sokých paliciach, teda choduliach. V iných cechochspestr
vali sprievod maškary, no aj bez takýchto atrakcií bolo
slávnostné prenášanie cechovej truhlice pre obyvateľov
mesta pútavým divadlom. 0 tom, že sa dobre zabávali aj
samotní účastníci sprievodu, svedčia niektoré ponosy na
ich hlučnosť, ba ojedinelé sa stretávame so žiadosťou,
aby mestská rada fašiangové sprievody cechov zakázala.
K tomu však nikdy nedošlo, pretože väčšinu mestskej rady
tvorili práve remeselníci, a okrem toho by to boli ce
chové korporácie považovali za zásah do svojich privi
légií.
Sprievod prechádzal hlavnými ulicami mesta/ a až po
tom zamieril k domu nového cechmajstra, kde už stihli
pripraviť pohostenie. Rovnako sa postupovalo aj v tom
prípade, ak bol za hlavu cechu zvolený opätovne ten istý
majster. Sprievod so symbolmi cechu mal pri tejto prí
ležitosti popri reprezentatívnej, zábavnej aj informatív
nu funkciu, teda celému mestu zaužívanou formou oznámiť,
kto bude v ďalšom období zastávať táto čestnú, z mno
hých hľadísk významná funkciu.
Inštitúcia cechov výrazne ovplyvnila rad ďalších
zvykov, a to nielen v mestskom, ale aj v dedinskom pro
stredí. Zrušenie cechov, ku ktorúmu došlo na Slovensku
roku 1872, bolo počiatkom konca aj v oblasti ich spoločensko-obyčajovej aktivity. Mnohí remeselníci sa nevede
li zmieriť s novými okolnosťami a naďalej si volili cech
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majstrov, u ktorých sa schádzali, platili určité

obnosy

do spoločnej pokladnice, opatrovali cechové atribúty
a písomnosti. Po niekoľko generácií pretrvávali ekonomic
kého významu zbavené cechy ako dobrovoľné združenia sú
kromných živnostníkov, ktorých spoločenská činnosť sa
čoraz viac obmedzovala na interné prostredie. Širší spo
ločenský význam si v menších mestách udržiavali ako orga
nizátori tradičných zábav, akými boli katarínska, fašian
gová, majáles a podobne. Ďalšou formou verejnej prezen
tácie, ktorá sa miestami zachovala temer do polovice
nášho storočia, bola účasť na pohreboch nielen remesel
níkov, ale aj roľníkov a iných vrstiev obyvateľstva.
Za účasť cechu sa platila stanovená taxa. To však už
boli posledné dozvuky zašlej slávy a významu predindustriálnych remeselníckych cechov.
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Koncepcia nového
výkladového slovníka slovenčiny
Ján Kačala

Tvorbu rozličných typov jazykových slovníkov pokla
dáme za jednu z najdôležitejších áloh jazykovedy. Tým, že
slovníky tvoria jazykovedci, zaručuje sa vedeckosť lexiko
grafických diel a možnosť všestranne využiť tieto diela
v

:áalšej odbornej, ale aj široko spoločenskej praxi. Po

trebnosť a mnohostranná využiteľnosť lexikografických diel
sa zvyšuje najmä v našich dnešných podmienkach, keä je
široko rozvinutá činnosť v kultúrnej, politickej, osveto
vej a výchovnej oblasti, kde sa v práci s jazykom bohato
využívajú práve slovníky.
Prípravu nových slovníkov podporuje nielen táto spo
ločenská požiadavka, lež aj sám jazykový materiál, ktorý
je predmetom lexikografického spracovania: o sústavnej
premenlivosti slovnej zásoby (najrozsiahlejšej v jazyku
vôbec) sa už dnes vie a hovorí všeobecne. Preto je pocho
piteľné, že každá generácia potrebuje a chce mať výkladový
slovník - okrem iného aj preto, že v ňom hľadá odraz
vlastnej tvorivosti vo vzťahu k jazyku, hľadá v ňom ako
v zrkadle seba samu.
Skoncipovanie výkladového slovníka slovenčiny bolo
pre slovenskú jazykovedu po r. 1945 osobitne aktuálne,
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lebo to mal byt prvý kompletný výkladový slovník sloven
činy vôbec* Táto medzeru v opise slovnej zásoby nášho
jazyka zaplnil Slovník slovenského jazyka (6

zv. 1959 -

1968). Bol skoncipovaný v päťdesiatych a šesťdesiatych
rokoch v Jazykovednom astave Ľudovíta Štára SAV pod ve
dením Š. Peciara. Pomerne rýchle rozpredanie tohto slov
níka, ale najmä potreba podať opis najsúčasnejšej slov
nej zásoby spisovnej slovenčiny v období, keä prekonáva
práve slovná zásoba rýchle zmeny, si vynútilo prípravu
äalšieho výkladového slovníka súčasnej slovenčiny: od
r. 1977 je medzi pracovné projekty Jazykovedného ústavu
Ľudovíta Štúra SAV zaradený projekt Krátkeho slovníka
slovenského jazyka. Jeho rukopis je v súčasnosti vo vý
robe, predpokladá sa, že vyjde r. 1986.
Hlavné črty koncepcie Krátkeho slovníka slovenského
jazyka možno zhrnúť v týchto bodoch: 1. je to slovník
malého typu (autorský kolektív ho pripravoval ako jednozväzkový); 2. má predstaviť slovnú zásobu súčasnej spi
sovnej slovenčiny ako funkčne diferencovaný a dynamický
systém; 3* slovník sa opiera o najnovšie poznatky slo
vakistiky týkajúce sa nielen slovnej zásoby, ale aj gra
matiky, výslovnosti a pravopisu; v gramatických otázkach
sa zdôrazňuje spätosť so slovenskou gramatickou tradí
ciou; 4* slovník má závažné kodifikačné a normatívne
poslanie a kladie si za cieľ prispieť k zvýšeniu jazyko
vej kultúry u nás.
To, že ide o jednozväzkový slovník, premieta sa do
všetkých zložiek lexikografického diela: začínajúc prís
nym výberom spracúvaných lexikálnych jednotiek a ich
gramatickými charakteristikami, pokračujúc spôsobom vý
kladu významu slov, výberom ilustračných príkladov,
ustálených spojení a frazeologických jednotiek a končiac
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takými technickými problémami, ako je spracúvanie istých
odvodených slov v spoločnej heslovej stati so základovým
slovom, uvádzanie istých skupín odvodených slov iba v po
dobe odvodzovacích prípon a pod.
Úspornosť sa teda týka všetkých zložiek slovníka
a je pri jednozväzkovom slovníku limitujácim faktorom.
Jednozväzkový slovník podlá toho treba pokladať za oso
bitný typ výkladového slovníka, ktorý - ak má spĺňať
vytýčený cieľ - nemôže vzniknúť jednoduchou redukciou
väčšieho alebo stredného typu slovníka (v našom prípade
Slovníka slovenského jazyka). Jednozväzkový typ výklado
vého slovníka si vyžaduje voľbu takých lexikografických
postupov, ktoré vedú k dosiahnutiu tohto cieľa. Tieto
postupy podmieňuje v prvom rade spomínaná úspornosť,
ktorá pravdaže, nemôže byť v rozpore s požiadavkou vedec
f

kej presnosti lexikografického diela.
Jednozväzkový slovník slovenčiny si kladie za cieľ
vybrať a spracovať okolo 50 000 najpoužívanejších slov
súčasnej spisovnej slovenčiny v ich mnohovrstvových sys
témových väzbách a ilustrovať ich príkladmi, ktoré ukazu
jú ich život v reči, v typických spojeniach s inými slo
vami. Do tohto výberu patrí predovšetkým jadro slovnej
zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny, ktorá sa vyskytuje
vo všetkých dorozumievacích oblastiach, ďalej hovorové
a expresívne prostriedky charakteristické pre každodenný
živý styk príslušníkov nášho národného spoločenstva, ako
aj všeobecne rozšírené a známe odborné slová a knižné
výrazy vyskytujúce sa v prejavoch odborného, vedeckopopularizačného a publicistického štýlu.

Tieto vrstvy

lexikálnych prostriedkov sú v jednozväzkovom slovníku
slovenčiny základné. Popri nich zachytí slovník aj ďalšie
vrstvy slov, pravdaže, v obmedzenom rozsahu. Máme tu na
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mysli predovšetkým nové slová, o ktoré sa slovenčina
obohatila z domácich zdrojov najmä v posledných desať
ročiach, 3alej novšie prevzaté slová, ktoré sa v slo
venčine rýchlo udomácňujú či &ž ako slová zo všeobecnej
slovnej zásoby alebo ako odborné výrazy (v obidvoch
prípadoch ide najmä o internacionalizmy utvorené z grécko-latinských základov) a napokon o zastarávajáce slová,
ktoré sa zo sáčasného vyjadrovania postupne strácajá,
alebo o inak príznakové slová (napríklad historizmy,
ktoré sá dôležité ako prvky dokresľujúce kultúrnohistorická atmosféru a podobne). Zachytením týchto okruhov
slov sa, okrem iného,sleduje cieľ predstaviť slovná zá
sobu spisovnej slovenčiny napriek ohraničenému výberu
z nej ako funkčne a štylisticky diferencovaný systém.
V obmedzenom rozsahu sa spracúvajú aj frekventované
nespisovné slová (nesprávne, subštandardné, slangové,
nárečové) s regulačným, respektíve jazykovovýchovným
zacielením.
Uvedená tendencia predstaviť slovnú zásobu spisov
nej slovenčiny ako funkčný systém je ástrednou myšlien
kou koncepcie jednozväzkového slovníka slovenčiny.
Tejto myšlienke sa podriaSuje nielen spomínaný výber
spracovaných lexikálnych jednotiek, ale predovšetkým
riešenie čiastkových problémov lexikografického diela,
ktoré majá viesť k slovníkovému zobrazeniu organického
celku, akým je slovná zásoba súčasnej spisovnej sloven
činy. Tento systémový prístup k slovnej zásobe smeruje
predovšetkým k poznávaniu a zachyteniu čiastkových sys
témov, ktoré sa utvárajú v slovnej zásobe na základe
veľmi rozmanitých sémantických vzťahov. (K pojmu čiast
kový
1973.)

systém porovnaj bližšie Blanár, 1984, Pilipec,
Toto poznávanie a zachytenie čiastkových systémov

výslovnej zásobe umožňuje metóda neprestajnej vnútro-
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jazykovej konfrontácie sávzťažných slov (bližšie Filipec,
1 9 6 8 ) . Táto metóda nielen pomáha odhaľovať vzťahy medzi
opisovanými lexikálnymi jednotkami, ale aj vedie lexiko
grafa k jednotnému hodnoteniu a spracovaniu rovnorodých
lexikálnych jednotiek. Metóda vnátrojazykovej konfrontácie
umožňuje vyčleniť osobitné čiastkové systémy zviazané spo
ločným alebo rovnakým vecnovýznamovým (denotatívnym) zá
kladom: v rámci podstatných mien napríklad pomenovania
osôb zviazaných príbuzenskými vťahmi, pomenovania športo
vých disciplín a športovcov, pomenovania filozofických,
politických, umeleckých a iných smerov a ich prívržencov,
pomenovania ovocných stromov a ich plodov atá., v rámci
prídavných mien pomenovania ľudských vlastností a ich
prejavov, pomenovania farieb, v rámci slovies pomenovania
vyjadrujúce pohyb a jeho rozličné druhy, hovorenie, myš
lienkové a iné psychické činnosti atd*
Niemenej závažné je zisťovanie a ukazovanie slovo
tvorných vzťahov medzi pomenovaniami, pričom tu ide
o vzťahy medzi slovnodruhovo rovnorodými (napríklad pod
statné meno - podstatné m e n o ) , ako aj nerovnorodými pome
novaniami (napríklad podstatné meno - prídavné meno). Pri
spracovaní slovotvorné zviazaných slov vo výkladovom slov
níku ide vždy o pohľad zo strany slovotvorné základného
slova, pri ktorom sa v rámci jednej heslovej state

spra

cúvajú slovotvorné odvodené slová, prípadne sa pri spra
cúvaní slovotvorné odvodeného slova v samostatnej heslo
ve j stati využíva slovotvorné základné slovo, ktoré je
spracované takisto v samostatnej heslovej stati (napríklad
gagotanie = gáganie, plavba = plaveníe sa, zákrok = za
kročenie). Tento princíp sa využíva aj pri výklade predponových slovies tak, že sa popri základnom slovese uve
die

úsporne iba výklad predpony vo vzťahu k slovesnému
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základu (napríklad zastavať - stavaním pokryť, precesto
vať - cestovaním absolvovať). Poukazovaním na slovotvor
né vzťahy medzi slovami zachytenými v slovníku sa zároveň
dosahuje jednotný spôsob výkladu a spracovania slovotvor
né odvodených slov.
Syptémový prístup k slovnej zásobe prináša aj odha
lenie äalších čiastkových systémov. Pritom často k lexi
kálnej sémantike pristupuje aj syntaktická sémantika,
ktorá umožňuje poznať paralelné syntaktické štruktúry premietajáce sa aj do štruktáry lexikálnej sémantiky istého
súboru slov, ako sa opisuje v lexikografickom diele. Cha
rakteristický príklad z tohto hladiska predstavuje dosť
bohatá skupina slovies so spoločnými sábormi sémantických
príznakov 1. odstrániť niečo (z povrchu), 2. zbaviť niečo
niečoho. Sá vlastné takým slovesám ako umyť - umývať
(s významami 1. umyť - umývať špinu, 2. umyť - umývať dláž
ku, hlavu), obrať - oberať (l. ovocie, 2. strom), zotrieť
- zotierať (l. kvapky, 2. oblok), vytriasť - vytriasať
(l. prach, 2. decku, handru), omiesť - ometať (l. nite,
2. pokrovec). Ako vidno, pri uvedených a äalších slove
sách ide o sábory rovnorodých objektov, medzi ktorými je
ázka spojitosť. Objekty druhého typu sá vlastne lokálne
určenia, na ktorých sa vyskytujá objekty prvého typu a pri
slovesách s objektmi prvého typu ich možno takto aj vy
jadriť; porovnaj: oberať ovocie zo stromu - ovocie je,
rastie na strome; omiesť nite z pokrovca - nite sá, vysky
tujá sa na pokrovci. Prehodnotením tohto lokálneho urče
nia sa utvára objektové určenie, a to v sálade s istým
posunom vo význame slovesa.
Podobný čiastkový systém možno vyčleniť pri slove
sách, ktoré majá spoločné sábory sémantických príznakov
1. umiestniť, naniesť niečo na niečo, 2. naplniť, pokryť
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niečo niečím. Ide o také slovesá s predponou na- ako
naložiť - nakladať (s významami 1. naložiť - nakladať
seno na voz, 2. naložiť - nakladať voz senom), natlačiť
- natláčať (1. veci do batoha, 2. batoh vecami), nastrie
kať (l. lak na vlasy, 2. vlasy lakom), natrieť - natierať
(l. krém na ruky, 2. ruky krémom)• Ako vidieť, medzi ob
jektmi prvého a druhého typu je analogický vzťah ako
medzi objektmi pri slovesách typu obrať - oberať (l. ovo
cie, 2. strom)• Podobných príkladov na vyčleňovanie
čiastkových systémov v slovnej zásobe by bolo gožno
uviesť veľa.
Osobitne sa žiada upozorniť na čiastkový systém
v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny vymedzovaný na zá
klade formálnych aj sémantických kritérií iného druhu.
Máme tu na mysli multiverbálne pomenovania typu kategoriálne sloveso + substantívum v akuzatíve alebo aj
v iných bezpredložkových a predložkových pádoch, naprí
klad dať prednosť, vyjadriť protest, mať v ámysle (bliž
šie Pisárčiková, 1 9 7 7 ) • Sá to analytické slovesné výra
zy, ktorých v slovenčine pribdda a sá charakteristické
najmä pre sféru odborného, respektíve knižného (alebo
z inej strany: písaného) vyjadrovania. Vyznačujú sa
ďalej ustálenosťou formálnej aj sémantickej zložky, čo
im umožňuje vystupovať v postavení jedného (hoci viacslovného) pomenovania, ktorému zodpovedá jeden denotát.
Potvrdzujú to aj synonymické vzťahy týchto viacslovných
pomenovaní so zodpovedajúcimi jednoslovnými pomenova
niami, ktoré sú zasa charakteristické skôr pre sféru bež
ného, živého vyjadrovania; porovnaj dať prednosť - upred
nostniť, vyjadriť protest - protestovať, mať v úmysle
- zamýšľať, urobiť zmenu - zmeniť atcí* Spomínané vlast
nosti týchto multiverbálnych pomenovaní, najmä to, že
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je to formálne aj sémanticky vyhranený a progresívny,
rozvíjajúci sa typ pomenovaní, priviedli autorský kolek
tív k takému riešeniu, že ich v Krátkom slovníku sloven
ského jazyka zachytáva jednotne ako osobitný typ lexi
kálnych jednotiek za časťou exemplifikácie a pred fraze
ológiou.
Významná áloha sa v Krátkom slovníku slovenského
jazyka pripisuje zachyteniu dynamickosti sáčasného stavu
slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Preto sa v slovníku
zachytávajá živé variantné prostriedky v slovnej zásobe
a ich postavenie so zreteľom na centrum a perifériu; to
značí, že sa napríklad pri tvorení tvarov a slov upred
nostňujú živé varianty a staršie varianty sa zvyčajne
(aj z priestorových dôvodov) nezaznačujú. Pri hláskových
a pravopisných variantoch prevzatých slov sa aj týmto
spôsobom v slovníku podporuje zdomácnovanie.
Širokú škálu javov v rámci zachytenia dynamickosti
súčasného stavu predstavuje oblasť novoutvorených slov
a okruh významovej štruktúry slov. Ide tu o zachytenie
mnohých nových významov slov a o zachytenie presunov,
ktoré nastali v slovnej zásobe medzi slovnými druhmi:
máme tu na mysli napríklad vznik nových prídavných mien
z pôvodných trpných a činných príčastí, vznik nových
podstatných mien z pôvodných činných príčastí typu dis
kutujúci, pochodujúci, kupujúci, äalej vznik nových
predložiek, respektíve predložkových výrazov z tvarov
podstatných mien (napríklad zásluhou, vinou čoho, v sávise s čím, v rámci čoho), zo slovesných tvarov (z prechodníkov: nerátajúc koho, čoho), z prísloviek (naprí
klad zvnútra lesa), äalej vznik nových spojok, spájacích
výrazov, vznik nových častíc (prehodnotením prísloviek,
napríklad častica ťažko s funkciou zápornej repliky,
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prehodnotením slovesných tvarov, napríklad tvar neviem
ako častica vyjadrujúca neurčitosť atá. Závažná dynamic
ká zložku v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny tvoria
aj lexikálne jednotky prevzaté z iných jazykoví prevažne
sá to internacionalizmy tvorené z grécko-latinských zá
kladov, äalej slová prevzaté z ruštiny a angličtiny, kto
ré sa v slovenčine udomácňujú jednak ako výrazy všeobec
nej slovnej zásoby a jednak ako odborné termíny. Pri
preberaných slovách sa v slovníku zachytáva dosiahnutý
stupeň zdomácnenia vo výslovnosti, v morfológii a v pra
vopise.
Už to, čo sme povedali o lexikologicko-lexikografickej zložke koncepcie nového výkladového slovníka sloven
činy, ukazuje, že spracovanie slovníka sa opiera o naj
novšie poznatky slovakistiky, ale aj zahraničnej ling
vistiky týkajáce sa lexikografického opisu slovnej zásoby
sáčasného spisovného jazyka. Pravdaže, výkladový slovník
neposkytuje informácie iba o samej slovnej zásobe, jej
systéme, sémantickej štruktúre a jednotlivých typoch po
menovaní a podobne. Výkladový slovník zachytáva slovnú
zásobu v jestvujúcej kodifikovanej podobe, v prípade
potreby prináša aj údaje o výslovnosti heslového slova,
o jeho pôvode a najmä slovnodruhové zaradenie slova a jeho
základné gramatické charakteristiky (ádaje o skloňovaní,
respektíve časovaní ohybného slova, o väzbe pri slove
sách, prídavných menách, podstatných vedách * predložkách).
Tým sa výkladový slovník stáva do istej miery komplexnou
jazykovou príručkou.
Osobitnou črtou koncepcie Krátkeho slovníka sloven
ského jazyka je to, že v slovnodruhovom zaradení značnej
časti slovnej zásoby, v spracovaní jej sémantickej štruktúry a v uvádzaní gramatických charakteristík slov tesne
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nadväzuje na slovenskú gramatickú tradíciu, ako je synte
ticky spracovaná v akademickej Morfológii slovenského
jazyka z r. 1966. Dosahuje sa tým napríklad jednotné kla
sifikovanie rovnorodých lexikálnych jednotiek, t.j. jed
notiek s tým istým kategoriálnym alebo všeobecným (slovnodruhovým) významom. Okrem iného bude mať takéto jednot
né spracovanie aj značný praktický dosah napríklad pri
jazykovom vyučovaní alebo pri tvorbe dalších lexikogra
fických diel vrátane prekladových. Osobitne sa toto jed
notné hodnotenie týka slov typu kde, tu, odkedy, dokedy,
sem, tam a mnohých Salších, ktoré sa v Krátkom slovníku
slovenského jazyka na základe svojho všeobecného lexikál
neho významu hodnotia jednoznačne ako zámená (s príslovkovým významom), a nie naopak, t.j. ako príslovky so
zámenným významom (ako sa to robilo v Slovníku slovenské
ho jazyka).
Nadväzovanie na akademickú Morfológiu slovenského
jazyka sa prejavuje aj v uvádzaní tvarov, respektíve
dvojtvarov pri niektorých menách a slovesách. Napríklad
pri slovese rúbať a jeho predponových odvodeninách sa
v Krátkom slovníku slovenského jazyka v zhode s Morfo
lógiou slovenského jazyka uvádzajú tvary 3* os. sg. a pl.
v podobe -e, -u a upúšťa sa od uvádzania dvojtvarov
-e/-a, -u/-ajú, ktoré majú Pravidlá slovenského pravo
pisu (v slovníkovej časti) aj Slovník slovenského jazyka.'
Vyústením takto chápaného a koncipovaného lexiko
grafického diela o slovnej zásobe sáčasnej spisovnej slo
venčiny je jeho kodifikačná a normotvorná úloha a úsilie
prispieť k zvýšeniu celkovej úrovne jazykovej kultúry
u nás. Kodifikačné poslanie jednozväzkového výkladového
slovníka slovenčiny je dané už jeho podstatou - tým, že
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je to lexikografické dielo o slovnej zásobe sáôasnej spi
*sovnej slovenčiny v jej najnovšej etape rozvoja, pričom
toto dielo vzniklo na základe prehĺbeného výskumu slov
nej zásoby spisovnej slovenčiny po vyjdení Slovníka slo
venského jazyka a kolektívneho prehodnocovania a /hodno
tenia prostriedkov slovnej zásoby našej spisovnej reči.
Okrem toho sa javí naliehavá potreba zaplniť takýmto die
lom medzeru a saturovať aktuálnu spoločenská objednávku
po výkladovom slovníku súčasného spisovného jazyka.
Krátky slovník slovenského jazyka v tomto smere pre
dovšetkým prináša hodnotenie nových prvkov slovnej záso
by slovenčiny, ktoré doteraz neboli v lexikografických
dielach zachytené. Týka sa to nových lexikálnych jedno
tiek, o ktoré sa súčasná spisovná slovenčina obohatila
za ostatných štyridsať rokov svojho vývinu v podmienkach
socialistickej prestavby a výstavby našej spoločnosti.
Pritom ide o slová tvorené z domácich zdrojov, ako aj
o prevzaté slová.
Krátky slovník slovenského jazyka odstraňuje nie
ktoré nedostatky v hodnotení jednotiek slovnej zásoby
obsiahnuté v slovníku slovenského jazyka. Pri novom hod
notení niektorých slov sa vychádza: 1. zo záverov vedec
kej konferencie o slovníku spisovnej slovenčiny r. 1965
v Smoleniaciach (materiál p. v Slovenskej reči, 31, 1966
s. 3-44, 76-119); 2. z nadväzujúcej kritickej revízie
hodnotenia slov v Slovníku slovenského jazyka v seriáli
Čítame Slovník slovenského jazyka, ktorý vychádzal v Kul
tára slova y r. 1967-1973; 3. z výsledkov práce kodifi
kačnej skupiny Jazykovedného datavu Ľudovíta Štúra SA?
na posúdenie starších kodifikačných poučiek (p. Kačala,
1978)f 4. zo záverov kolektívneho zhodnotenia aktuálnych
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problematických javov v norme slovnej zásoby spisovnej
slovenčiny na pôde terajšej kodifikačnej skupiny v ústa
ve; 5« z článkov a príspevkov venovaných slovnej zásobe
a uverejňovaných v odborných jazykovedných časopisoch.,
a v jazykových rubrikách v ástrednej tlači a v Čs. roz
hlase v Bratislave.
V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa opúšťa kye*-*
lifikátor, ľudový prostriedok, ktorý je v sáčasnosti vágny
a z hľadiska spisovnosti bol sporný aj v praxi Slovníka
slovenského jazyka. Slová označené ako ľudové sa chápu
alebo ako nespisovné (nárečové), alebo (zväčša) ako spi*sovné, často s príznakom hovorovosti alebo expresívnosti.
Mnohé slová hodnotené v Slovníku slovenského jazyka
ako hovorové sa pokladájá za bezpríznakové a ako hovo
rové sa zasa hodnotia viaceré slová predtým kvalifikované
ako slangové alebo nárečové. Prehodnotenie z hľadiska spi
sovnosti - nesDisovnosti, ako aj z hľadiska štýlových
vlastností sa týka mnohých 3alších skupín lexikálnych
jednotiek zachytených v Krátkom slovníku slovenského ja
zyka.
V sálade s diferenciačnými procesmi v používaní slo
venského jazyka a ich terajším lingvistickým poznaním sa
zavádza kvalifikátor subštandardný výra3 (bližšie Kača
la,* 1983). Označujá sa ním nespisovné vyjadrovacie pro
striedky, ktoré sa v spisovných prejavoch používajú popri
základných spisovných prostriedkoch spravidla na charak
terizáciu prostredia alebo hovoriaceho. Za subštandardné
prostriedky sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka po
kladajú: 1. slová prevzaté z iných jazykov a neadaptované v spisovnom jazyku; 2. slová pochádzajúce zo slangov,
ale rozšírené už za hranice pôvodného slangu a 3* slová,
ktoré mierou expresivity prekračujú mieru prijateľnú
v spisovnom vyjadrovaní.
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Záver: Krátky slovník slovenského jazyka svojou kon
cepciou predstavuje u nás nový typ výkladového slovníka,
o ktorý je medzi používateľmi veľký záujem pre jeho
praktickosť, stručnosť a bohatá itiformatívnosť. Hlavným
zmyslom tohto slovníka je, aby svojím prehĺbeným pohľa
dom na súčasná slovnú zásobu spisovnej slovenčiny prispel
k jej dôkladnejšiemu poznaniu, k šíreniu hodnoverných
poznatkov o nej a tým k zefektívňovaniu a ku skvalitňo
vaniu jazykovej komunikácie a k celkovému zvyšovaniu
jazykovej kultúry u nás.
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Rok mládeže
Ján Kamenický

Postavenie mladej generácie, riešenie jej problémov,
potrieb

a účasti na sociálnom rozvoji jednotlivých krajín

bolo predmetom rokovania 26. zasadnutia Valného zhromažde
nia Organizácie spojených národov v roku 1971.
Zasadnutie priznalo mládeži dôležitú úlohu pri usku
točňovaní a realizácii zvyšovania životnej úrovne, zlepšo
vania podmienok a urýchľovania hospodárskeho a sociálneho
rozvoja svojich krajín. Bolo zdôraznené, že mládež stále
viac preberá zodpovednosť za sociálny a hospodársky rozvoj,
za podporovanie ľudských práv a za upevňovanie svetového
mieru, spravodlivosti a pokroku. Vzhľadom na pretrvávajúce
problémy a útlak veľkej časti mládeže vo svete pri získa
vaní vzdelania, zamestnania, základných sociálnych a ekono
mických potrieb pri zakladaní si svojich reprodukčných ro
dín si účastníci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN uvedo
mili nutnosť zvýšiť podiel medzinárodných odborných organi
zácií OSI na výchove mládeže, ako aj nutnosť rozšíriť pro
gramy a projekty týchto organizácií v sťahuj úcich ea na
riešenie sociálnych, právnych a materiálnych potrieb mlá
deže©
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V roku 1973 na 28. zasadnutí Valného zhromaždenia
bolo prehodnotené plnenie úloh výchovy mladej generácie
a boli prijaté dve rezolácie týkajúce sa mládeže*
V prvej boli navrhované riešenia pri zaisťovaní
účasti mládeže na jej širšom zapájaní do všetkých afér ži
vota a na rozširovaní pracovných príležitostí pre mladých
ľudí a v dôsledku toho na zmenšenie alebo úplné odstráne
nie nezamestnanosti mládeže*
Druhá rezolúcia "Mládež, jej výchova a jej úloha
y súčasnom svete" bola výzvou pre všetkých mladých ludí,
aby podporovali ideály mieru, vzájomného rešpektovania
a porozumenia medzi národmi*
Po šiestich rokoch v programe 34* zasadnutia Valného
zhromaždenia OSN boli zhodnotené podmienky života, výcho
vy a práce mládeže a hovorilo sa o možnosti vyhlásenia
Medzinárodného roku mládeže* Bolo vyslovené presvedčenie,
že Medzinárodný rok mládeže by zmobilizoval úsilie vynakla
dané miestnymi a národnými orgánmi na vytvorení lepších
podmienok>pre výchovu, vzdelanie a život mládeže, na vy
tvorení podmienok pre jej aktívnu účasť na všestrannom
rozvoji spoločnosti* Ha nasledujúcom zasadnutí sa posudzo
vali otázky práva na vzdelanie ako jednej zo základných
podmienok pre úplný rozvoj ľudskej osobnosti. V rezolúcii
zo zasadnutia bolo vyjadrené presvedčenie, že výchovný
proces a jeho skvalitnenie môže priniesť zásadné zlepše
nie v sociálnom pokroku,v národnom rozvoji, ale aj pri
rozširovaní vzájomného porozumenia a spolupráce medzi ná
rodmi.
V roku 1982, na 37* zasadnutí Valného zhromaždenia
OSN bol rok 1985 vyhlásený za Medzinárodný rok mládeže
a bolo stanovené ústredné heslo: "Účasť, rozvoj, mier".
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Týmto vyhlásením sa rok 1985 zapísal do svetových dejín
ako rok položenia nových nádejí a perspektív pri výchove
a vytváraní lepších podmienok pre život budúcich pokolení
ľudstva.
Eok 1985 je rokom, v ktorom si pripomíname i celý
rad významných výročí: 40 rokov od porážky fašizmu, 40 ro
kov aktívnej činnosti Organizácie spojených národov, 20 ro
kov od prijatia deklarácie o šírení mieru, vzájomného
rešpektovania a porozumenia medzi národmi, 10 výročie pod
písania záverečného aktu Helsinskej konferencie. Tento rok
je rokom XII. Svetového festivalu mládeže a študentstva
v Moskve a u nás je to rok, v ktorom oslavujeme 40 slobod
ných rokov budovania novej, vysoko humánnej socialistic
kej spoločnosti, radostného a šťastného života mládeže.
Podľa štatistiky UNESCO mladá generácia dnes vo väčši
ne krajín sveta tvorí viac ako tretinu a v niektorých roz
vojových krajinách viac ako polovicu obyvateľstva. Svetová
populácia mladých vo veku od 15 do 24 rokov v roku 1980
bola 857 miliónov a je predpoklad, že do roku 1990 vzrastie
na jednu miliardu. Tento podiel mládeže na obyvateľstve
našej planéty je ázko spojený s priamou a stále rastúcou
účasťou mládeže na riešení súčasných problémov sveta a jeho
budúcnosti, v súlade s prianím naprostej väčšiny žiť, vzde
lávať sa a pracovať v mierovom svete. Mládež súčasnej
epochy je vysoko vzdelaná, plná tvorivej energie a popri
staršej generácii schopná aktívne sa podieľať na správe
a rozvoji spoločnosti vo svojich krajinách. Je preto potreb
né plne využiť energiu, nadšenie a tvorivé schopnosti mlá
deže pre úlohy náročnej výstavby, boja za národnú nezávis
losť a sebaurčenie, hospodárske, sociálne a kultúrne po
vznesenie svojich národov, zavedenie nového medzinárodného
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ekonomického poriadku, zachovanie svetového mieru, podporu
medzinárodnej spolupráce a porozumenia medzi národmi.
Sáčasná mladá generácia našej planéty žije v politic
ky, sociálne, eticky i kultárne rozdelenom svete. Medziná
rodné politické a ekonomické problémy sa v celom ich spek
tre odrážajá v živote, práci a myslení mladého pokolenia.
Je nemalá časť mládeže, ktorá nemá nádej na splnenie svo
jich predsavzatí. Národy v rôznych regiónoch sveta prešli
v priebehu posledných desaťročí zložitým vývojom. V nie
ktorých krajinách sociálne, politické a ekonomické zmeny
boli priaznivé pre rozvoj vzdelanostnej, kultárnej a so
ciálnej árovne mládeže, zvýšil sa jej podiel na tvorbe
spoločenských hodnôt a sáčasne i na správe spoločnosti.
Dôkazom toho je nebývalá aktivita mladých ľudí na celom
svete. Mládež prejavuje veľmi čulý záujem o všetky prob
lémy rozvoja spoločnosti. Mládež nie je v žiadnom prípa
de odtrhnutá od politiky vo svojich krajinách ani v medzi
národnom dlaní, ako sa niekedy snažia niektorí demagógo
via a spiatočníci nielen nahovoriť. Práve naopak, dochá
dza k veľmi tesnému prepojeniu mládežníckeho hnutia s po
litikou strán v jednotlivých krajinách všetkých kontinen
tov. To sa prejavuje v spontánnych áčastiach mládeže pri
podpore svojich strán v plnení áloh rozvoja spoločnosti,
boja za mier, za sociálne, občianske a politické práva
obyvateľstva. Veľmi citlivo reaguje mladá generácia na
vývoj medzinárodných vzťahov. Akýkoľvek nepokoj v medzi
národných vzťahoch sa veľmi rýchlo prenáša na mládež, kto
rá ho nielen veľmi citlivo registruje, ale sáčasne i plne
prežíva. Prevažná väčšina mladej generácie si plne uvedo
muje, že sáčasnosť a budácnosť jej života ázko súvisí
s rozvojom spolupráce a spolunažívania dvoch protiklad
ných systémov existujácich na svetovom fóre. Viac

ako
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kedykoľvek predtým ad jasnejšie ciele a cesty k ich do
siahnutiu v jednotlivých systémoch spoločenských zriadení.
Na jednej strane smeruje imperialistická politika sily
a zbrojenia k prehĺbeniu medzinárodnej nerovnováhy a na
pätia, k získaniu vojenskej prevahy i za cenu rozpútania
raketojadernej katastrofy, čím sledujú znovuzotročenie
niektorých národov za cenu blahobytu niekoľkých jedincov.
Tieto tendencie stoja v ostrom protiklade s túžbou
a rastácou vôľou národov celého sveta žiť v mieri a isto
te, v šťastnej budúcnosti. Socialistické spoločenstvo ná
rodov na čele so Sovietskym zväzom podporuje rozvoj mie
rovej spolupráce medzi národmi a štátmi, založenej na
zásadách rovnosti, vzájomnej ácty, dodržiavania národnej
nezávislosti a suverenity, nezasahovania do vnátorných
záležitostí iných krajín, na princípe vzájomnej výhodnos
ti a ácty.
Odvrátenie nebezpečia vzniku atómovej katastrofy
je jednou zo základných povinností socialistických a mie
rumilovných štátov sveta. Nebezpečie vzniku vojny vzbudzu
je hlboký záujem a obavy aj v mladej generácii. V Európe,
ale aj v mnohých iných častiach sveta dnešná mládež nemá
priamu skúsenosť z hrôz vojny, no má možnosť jej pozna
nia z historických dokumentov druhej svetovej vojny
a z priamych informácií o starostiach, strádaniach a utr
pení obyvateľov tých štátov, ktoré žijá vo vojnových kon
fliktoch. Je zaujímavé, že zároveň s prehlbovaním pozitív
nych tendencií v myslení mladých ľudí u časti mládeže
v niektorých kapitalistických štátoch dochádza i k obnovo
vaniu konzervatívnych smerov myslenia, ktoré napomáhajú
rozvoj nezdravého nacionalizmu, prerastajúceho v neofašis
tické postoje.
Z histórie je však poučenie, že buržoázia a jej pri
sluhovači sa vždy v období politických a hospodárskych
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kríz snažili odviesť pozornosť širokých vrstiev svojich
národov a hlavne mladej generácie od vlastných problémov
k oživovaniu nacionalistických a klerikálnych nálad. Dô
vodom orientácie, hlavne na mládež, je to, že práve ona
• je najviac postihovaná znižovaním sociálnej starostlivos
ti, stratou pracovných príležitostí ako menej skúsená
a kvalifikovaná pracovná sila. Mládež sa stáva tou čas
ťou obyvateľstva, ktorá nesie najcitlivejšie bremeno hos
podárskych kríz, ekonomickej nerovnosti, ale aj strát na
životoch v tých štátoch, ktoré žijá vo vojnových konflik
toch.
Preto hlavnou álohou Medzinárodného roku mládeže je
obrátiť pozornosť svetovej verejnej mienky, vlád, politic
kých strán a iných inštitácií a orgánov na situáciu živo
ta, práce a sebarealizácie mladého pokolenia.
Ústredné heslo Medzinárodného roku mládeže "Účasť,
rozvoj, mier" zahŕňa základné dimenzie, ktorých plnenie
mladá generácia bezprostredne potrebuje, aby mohla žiť
šťastným životom.
Spoločnosť má povinnosť vytvárať také podmienky, aby
mládež ako veľmi citlivý, búrlivo sa vyvíjajúci objekt spo
ločenského pôsobenia na dôležitý subjekt spoločenského vý
voja sa mohla

aktívne podieľať na ekonomickom, sociálnom

a kultúrnom rozvoji spoločnosti. Pritom musíme zohľadňovať,
že existujú u rôznych sociálnych a vekových vrstiev mláde
že špecifické požiadavky, ale i podmienky na všeobecné,
odborné i politické vzdelanie, morálnu, kultúrnu, este
tickú a pracovnú výchovu, na prácu v spoločenských inšti
túciách, v mládežníckej organizácii, ale aj vo verejnom
živote.
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Sociálna, politická a ekonomická angažovanosť mláde
že je rozdielna v jednotlivých krajinách. Líši sa v poli
tickej, sociálnej, ekonomickej, kultárnej orientácii
a v árovni existujúcich národov.
V našom socialistickom Československu s uznaním
a všeobecnou podporou straníckych, štátnych orgánov, spo
ločenských organizácií a celej verejnosti bolo prijaté
rozhodnutie 37. Valného zhromaždenia OSN vyhlásiť rok
1985 za Medzinárodný rok mládeže pod heslom "Účasť, rozvoj,
mier".
Naše socialistické zriadenie samo osebe stelesňuje
mladosť sáčasnej epochy. Jeho cieľom je stále zvyšovanie
materiálneho a duchovného bohatstva človeka. Neúnavne sa
venuje každodenná starostlivosť mladej generácii. Zabezpe
čuje sa všetkým mladým ľudom podľa ich schopností a záuj
mov prístup k vzdelaniu, možnosť nadobúdania pracovnej
kvalifikácie a dostupnosť ku kultúrnym hodnotám spoloč
nosti. Zmyslom všetkého výchovného úsilia je utvárať
stále sa rozbíjajúcu osobnosť mladého človeka, formovať
jeho myslenie a cítenie v duchu najhumánnejších ideálov,
morálnych noriem a životných pravidiel

tak, aby sa v ňom

plne rozvíjali najušľachtilejšie črty hospodára a tvorcu
novej spoločnosti.
V našom socialistickom štáte sa v súčasnej etape
prechodu od extenzívneho k intenzívnemu typu sociálnoekonomickúho rozvoja zvyšuje význam a spoločenská spolu
zodpovednosť subjektívneho činiteľa. Mládež je vedená
k tomu, aby sa čo najvýraznejšie podieľala na realizácii
zásadných a rozhodujúcich spoločenských aktivít, ktoré
vedú spoločnosť po ceste jej ďalšieho rozvoja. Široký
priestor mládež

dostáva pri získavaní najnovších teore

tických informácií a pri ich uplatňovaní v konkrétnej
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praxi, pri zavádzaní vedeckotechnického pokroku do všet
kých zložiek pracovného procesu. Rozsiahly priestor pre
svoju činnosť dostáva mladá generácia v práci rôznych
spoločenských organizácií, v ktorých v prevažnej väčšine
tvorí súčasť týchto organizácií. Stále širšie a aktívnej
šie je zapojenie mládeže do priameho riadenia výrobného
procesu. Svojou účasťou a aktívnym zapojením priamo sa
spolupodieľa na orientácii a vývoji celého spoločenskovýrobného procesu. Stále stúpa podiel mladých ludí, kto
rí pracujá ako mladí poslanci a pracovníci orgánov štát
nej správy. V sáčasnom období .mladí poslanci na všetkých
stupňoch štátnej správy tvoria 38 ý> poslancov.
V socialistickom Československu neexistuje otázka,
či sa mládež má alebo nemá podieľať na správe verejných
vecí. Naopak, štát vytvára podmienky pre stále aktívnej
ší podiel a spoluúčasť mladej generácie na riadení a sprá
ve spoločnosti. Rôznymi formami cez činnosť SZM zapája
mladá generáciu do procesu správy štátu a tvorby materiál
nych a duchovných hodnôt nášho ľudu.
Aktívna áčasť mládeže na politickom živote a verej
noprospešnej činnosti zároveň áčinne podporuje a rozvíja
osobnosť mladého človeka. Všestranne rozvinutejší jedi
nec má sáčasne hlbší záujem nielen o kultiváciu vlastných
potrieb, ale sáčasne má podstatne väčší záujem o osobnú
zainteresovanosť na rozvoji celospoločenských záujmov
a potrieb.
V socialistickej spoločnosti majá všetci mladí ľudia
zaručené rovnaké demokratické práva, a teda aj možnosť
zúčastňovať sa na riadení spoločenských procesov. A nie
sú to íen najzákladnejšie práva, za ktoré musia mladí
ľudia v kapitalistických krajinách každoročne bojovať -
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ako je právo na prácu a odmenu podľa vykonanej práce, rov
naký prístup k vzdelaniu, bezplatná zdravotnícka starostli
vosť, podpora v materstve a podobne. Mladí ľudia u nás
majá aj značné politické práva, súčasťou ktorých je ak
tívna áčasť na riadení a správe štátu.
Ustavične sa utvárajá lepšie pracovné a životné
podmienky pre mladá generáciu. Úspešne sa realizuje v zá
kladných smeroch strategický cieľ X V I . zjazdu KSČ - udr
žať a podľa vytvorených zdrojov nadalej skvalitňovať život
ná úroveň nášho ľudu. Mnoho v tomto smere bolo vykonané
pre mladá generáciu. Náš štát uskutočňuje celý sábor so
ciálnych opatrení a vynakladá značné finančné prostried
ky na pomoc mladým rodinám. Zlepšilo sa hmotné zabezpeče
nie učňov v rozhodujúcich odvetviach národného hospodár
stva, boli upravené dovolenky a absolventom stredných
a vysokých škôl boli utvorené lepšie podmienky odmeňova
nia pri nástupe do zamestnania. Rovnako boli zvýšené šti
pendiá na vysokých školách. Sociálne opatrenia v prospech
mladých ľudí náš socialistický štát ďalej rozvíja a zdoko
naľuje.
Rozvoj socialistickej spoločnosti priniesol zásadné
zlepšenie sociálneho postavenia mladej generácie. Zvýšila
sa jej životná ároveň v základných ukazovateľoch materiál
nej spotreby, podmienky bývania, nutričná hodnota a ra
cionálnosť výživy, kvalita odievania, dostupnosť technic
kých prostriedkov dlhodobej spotreby, zlepšilo sa zdravot
né zabezpečenie, možnosti priestorovej mobility a rozšírila
sa áčasť na cestovnom ruchu.
Z hľadiska prípravy mladých ľudí pre život v dospe
losti je však najdôležitejšie to, že socializmus zabezpe
čil všetkým mladým ľudom prístup k vzdelaniu, možnosť na-
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dobádatiia pracovnej kvalifikácie a dostupnosť kultúrnych
hodnôt spoločnosti.
Súhrnným dôsledkom vysokej árovne uspokojovania mate
riálnych a duchovných potrieb sáčasnej mladej generácie je
nielen jej dobrý zdravotný stav a priaznivé charakteristi
ky jej fyzického a psychického vývinu, ale predovšetkým
skutočnosť, že vcelku žije lepším a obsahové plnším živo
tom,.; než akým žila v mladosti generácia jej rodičov.
Osobitný význam pri pôsobení spoločnosti na mladého
človeka má Socialistický zväz mládeže, kde mladý človek
získava prvé politické skúsenosti, učí sa rozhodovať,
riadiť, ako aj chápať spoločenská zodpovednosť.
Strana i socialistický štát sa usilujú o to, aby
každý mladý človek vedel, chcel a mal možnosť uplatniť
svoje schopnosti v prospech socialistickej spoločnosti.
Socialistický zväz mládeže má vytvorené dobré pod
mienky na to, aby sa mohol všestranne zúčastňovať na ria
dení a správe štátu, spolupracovať so štátnymi orgánmi,
najmä s národnými výbormi. Má možnosť predkladať im návr
hy na riešenie otázok týkajúcich sa života mládeže. N a j 
lepších svojich členov a funkcionárov navrhuje do zastu
piteľských orgánov i do Salších verejných a spoločenských
funkcií, rozvíja iniciatívu pri riešení potrieb mládeže
a utvára podmienky na jej všestranný rozvoj. Mladí ľudia
majú možnosť pracovať v komisiách a aktívoch národných
výborov, v občianskych výboroch, zúčastňovať sa na poho
voroch a aktívoch národných výborov s občanmi a mládežou,
na zasadaniach národných výborov, aj ked nie sú poslanca
mi, lebo ich rokovania aú verejné.
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Osobitnou formou spolupráce národných výborov a So
cialistického zväzu mládeže je práca s mladými poslanca
mi. Začína sa už pri výbere kandidátov na poslanecké
funkcie a pokračuje počas celého volebného obdobia. Vy
soké zastúpenie mládeže v zastupiteľských zboroch v ČSSR
je charakteristické iba pre socialistická spoločnosť.
Prostredníctvom mladých poslancov sa vychádza v ástrety
aj špecifickým potrebám a požiadavkám mladej generácie.
Mládež prakticky na všetkých ásekoch spolurozhoduje
o základných otázkach spoločenského vývoja a jej podiel
na riadení a zastápení v zodpovedných hospodárskych* po
litických a spoločenských funkciách ustavične vzrastá.
Komunistická strana Československa prebojuva zásadu,
aby sa mladí ľudia čoraz významnejšie zúčastňovali priamo
na práci orgánov strany, Národného frontu, štátnych a za
stupiteľských orgánov, aby získavali skúsenosti z verej
nej a politickej práce, vnášali elán a svoje odhodlanie
do výstavby našej vlasti, aby sa tak čoraz väčšmi zúčast
ňovali na riadení a správe našej spoločnosti.
Vyhlásenie Medzinárodného roku mládeže sa stalo pod
netom k äalšiemu skvalitňovaniu výchovy, prípravy a vytvá
raniu podmienok pre život a prácu mládeže v Československu.
Boli rozpracované Salšie sociálne opatrenia vo vzťa
hu k mladej generácii. Iskutočnili sa spoločné zasadnutia
predsedníctiev vlády ČSSR a republikových vlád SSR a ČSR
a vedenia ÚV SZM, ĎÚV a SÚV SZM. Na zasadnutiach boli pre
rokované otázky širšieho podielu mládeže na výstavbe a ži
vote socialistickej spoločnosti, prehĺbenie starostlivos
ti štátu o jej všestranný rozvoj. Boli prijaté opatrenia
na skvalitnenie podmienok pre organizovanie voľného času
mládeže, rozšírenie socialistickej demokracie a zvýšenie

326
podielu mládeže na riadení a správe spoločnosti. Pripra
vuje sa právna áprava postavenia mládeže v ČSSR, mladých
manželstiev a rodín, zlepšenia organizácie a prevádzky
pionierskych táborov. Prijatý bol program rozvíjania áčasti detí a mládeže na vedeckotechnickom rozvoji, ktorý vy
tvára spoločenské predpoklady k tomu, aby mladá generácia
bola cieľavedome pripravovaná na vedeckotechnické premeny
v národnom hospodárstve a aby sa do týchto premien aktív
ne zapájala*
Spoločné rokovanie štátnych orgánov a orgánov mládež
níckej organizácie o álohách rozvoja mladého pokolenia
zhodne konštatovalo, že zapájanie mládeže do áloh roz
voja a riadenia spoločnosti plne zodpovedá záujmom mláde
že pri jej sebarealizácii v spoločnosti*
Mladí ludia v ČSSR si však plne uvedomujá, že k rea
lizácii nových tážob a prianí, k aktívnemu rozvoju ich
osobnosti na základe možností a priestoru, ktorý sa im
dostáva v socialistickej spoločnosti v sáčasnej dobe naj
viac potrebujá mierový život, áprimná, nezištná, vysoko
humánnu spoluprácu národov sveta* V tomto smere Českoslo
venská mládež tvorí integrálnu sáčasť svetového mierového
hnutia* Československá mládež sa spoločne s ostatnými
občanmi nášho štátu prihlásila k najširším vrstvám sveto
vej verejnosti bojovníkov za mier a pokrok. Spoločne s os
tatnými progresívnymi silami sveta odsudzuje vojenské prí
pravy imperializmu. Podporuje hnutie boja za mier proti
jadrovej vojne. Významná álohu organizácie a áčasti mláde
že Československa zohrala pri organizácii a zabezpečení
Svetového zhromaždenia za mier a život - proti vojne, ktoré
sa uskutočnil© v jáni 1983 v hlavnom meste Československa,
v Prahe, ktorého áčastníci bez rozdielu národnosti, vzde-
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lania, profesie, farby pleti, politického presvedčenia
a náboženského vyznania jednotne vyjadrili tážbu po živo
te v mieri a odhodlanosť aktívne vystupovať proti horúč
kovitému zbrojeniu a jadernoraketovej katastrofe.
Aktívni stúpenci mierového spolunažívania sú si čím
äalej tým viac vedomí toho, že mier znamená pre blaho kaž
dého národa oveľa viac ako existencia vojny alebo násilia
že by mal byť prehlbovaný ako pozitívny vzťah medzi štát
mi a národmi, založený na spolupráci, vzájomnej dôvere,
porozumení a spravodlivosti. Členské štáty OSN sa zavia
zali dodržiavať zásady Charty OSN a jej hlavného cieľa,
ktorý je definovaný v úvode Charty OSN "uchrániť budúce
pokolenie od metly vojny, ktorá už dvakrát len v našom
storočí priniesla ľudstvu nevýslovné starosti a škody".
Doposiaľ neboli dosiahnuté záruky pre uchovanie mieru,
preto je potrebné äalej bojovať zbraňou slova k absolút
nej porážke vojnových jastrabov. Nie náhodne Valné zhro
maždenie OSN v roku 1982 navrhlo vyhlásiť rok 1986 sa
Medzinárodný rok mieru. Aj keä možno rok 1986 nebude ro
kom mieru na celom svete, nedosiahne sa toho, aby ani
na jednom miest® našej planéty nehrmeli zbrane a neumie
rali nevinní mladí ľudia, je potrebné aktivizovať všetky
národy sveta, aby sa stal rokom mohutnej ofenzívy roz
hodných mierových akcií na celom svete, aby sa aj tie naj
tvrdšie, najmilitaristickejšie vojnychtivé kruhy pod ich
tlakom rozpadli na také časti, ktoré už nikdy nikto nedo
káže znovu spojiť k novej aktivite*
Významnou úlohou pri vytváraní takéhoto mierového
hnutia má medzinárodná spolupráca, hlboké poznanie náro
dov a národností medzi sebou, výmena kultúrnych a duchov
ných hodnôt, vzdelanie, intenzívny styk v oblastí vedy.
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Zvlášť významná álohu v tejto oblasti musí zohrať mladá
generácia, ona sa musí stať nositeľom najhumánnejších prin
cípov spolupráce a spolunažívania národov sveta. Sme pre
svedčení, že XII. Svetový festival mládeže a študentstva
v Moskve sa stane základom pre äalší otvorenejší dialóg
medzi mládežou, že bude novým krokom vpred na ceste ďal
šieho porozumenia, hlbšej spolupráce a dôvery i medzi
vládami celého sveta. Československá mládež aktívne
a iniciatívne pristupuje k prípravám XII. Svetového fes
tivalu mládeže a študentstva. Prejavuje sa to v práci,
v štádiu, vo verejnoprospešnej činnosti a v internacionál
nych stykoch našej mladej generácie a jej organizácie,
Socialistického zväzu mládeže. XII. Svetový festival mlá
deže a študentstva v Moskve považuje mládež Československa
za vrcholné svetové podujatie organizované v rámci roku
mládeže. Prístup k propagácii a áčasti na tomto svetovom
fóre mladých má vyvolať u našej mládeži nebývalá aktivitu.
Stretávame sa s nebývalou túžbou, ale aj s optimizmom,
že toto stretnutie bude mať aktívny vplyv na upevnenie
priateľstva, solidarity a porozumenia medzi národmi a ná
rodnosťami, čo povedie k upevneniu mieru a zlepšeniu živo
ta mládeže vo všetkých regiónoch sveta.

Kultivované síovo
na Veľkej Morave
Rudolf Krajčovič (Prevzaté z týždenníka Nové slovo)

Medzi historické činy byzantskej misie na Veľkej Mora
ve nesporne patrí to, že sa jej v krátkom čase podarilo
dosiahnuť uznanie staroslovienčiny za reč rovnocenná
s vysoko kultivovanými a vtedajším kultúrnym svetom uz
návanými jazykmi - latinčinou, gréčtinou a hebrejčinou.
Podľa litery súvekých análov sa tak stalo roku 869. Uzna
nie bolo slávnostné, priamo pred tvárou pápežskej kurie
v Ríme* V časoch Veľkej Moravy a bezhraničných mocenských
ambiícií jej susedov, franských a bavorských feudálov,
tento akt mal osobitný význam. Zadosťučinenie, ktoré sa
dostal© staroslovienskemu slovu, bolo súčasne pokynom
pr© súvekých vladárov Európy, že nositeľov nového uznáva
ného jazyka - slovanský ľud a jeho panovníkov - treba
vziať na vedomie a primerane sa k nim správať, lo tento
triumf slovanského slova ako každý historický čin v sebe
skrýval osteň dialektiky dejín: pre Slovanstvo a reč zna
menal aj sľubné perspektívy aj začiatky zatracovania.
Staroslovienčina nebola rečou našich ?®Ikomoravs kých predkov. Bola t© reč kultivovaná v prostredí slo
vanských vzdelancov bývajúcich v Solúne a v jeh© okolí,
teda reč spojím pôvodom južnoslovanská. Túto reč si učení
bratia Konštantín a Metod zvolili za dorozumievací ná-
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stroj pre svoju pastoračná a vzdelávaciu činnosť na Veľkej
Morave. Stalo sa tak z vôle byzantského cisára, ale aj
z celkom jednoduchej príčiny. Učení bratia boli Grékmi,
no ako solánski rodáci kultúrnu reč svojich slovanských
spoluobčanov dobre ovládali. Ešte pred odchodom na Veľkú
Moravu, pre označovanie zvukov staroslovienčiny zostavili
hlaholiku. Boli to grafické symboly, ktoré svojimi obrys
mi pripomínali skôr ornament ako písmo. Súčasne do tohto
nového písma prepísali slovanské preklady najpotrebnejších
liturgických textov. Potom na Veľkej Morave so svojimi
spolupracovníkmi a žiakmi v prekladateľkej činnosti po
kračovali. Len čo sa vo veľkomoravskej krajine udomácni
li, začali prekladať aj neliturgické spisy. Preložili
časť cirkevného i svetského práva, žalmy, homílie, ba
dali zaznieť aj krásnemu slovu. Za skvosty samostatnej
slovesnej

tvorby, ktorých vznik je spätý s obdobím by

zantského posolstva u nás, sa právom pokladajú známe le
gendy o živote Konštantína a Metoda. Je to umelecká vý
poveď o práci a ideáloch solúnskych bratov s cennými
údajmi o živote ich veľkomoravských hostiteľov. Pôvab
krásneho slova zdobí aj Pochvaly na byzantských poslov
pokroku Konštantína a Metoda a iné skladby. Povedané
bez okrás: V podobe staroslovienčiny sa na Veľkú Mora
vu dostalo kultivované slovo, ktoré bolo Veľkomoravanom príbuzné, zrozumiteľné, také ako ho chcel mať ich
panovník Rastislav.
Po vynútenom odchode spolupracovníkov a žiakov by
zantských bratov z Veľkej Moravy dejiny nám boli menej
žičlivé. Háhly pád Veľkej Moravy natrvalo prerušil roz
voj staroslovienskeho písomníctva v našich krajinách.
Našťastie, pre Slovanstvo úplné temno nenastalo. Lúče
svetla zažatého v učilištiach na Veľkej Morave ožiarili
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najmä juhovýchodné alovanské krajiny. Spolupracovníci a
žiaci byzantských bratov Veľká Moravu opúšťali so zvitka
mi pergamenov zaplnených kultivovaným slovanským slovom
a potom po skupinkách roztrasení po slovanskej Európe ho
odpisovali, pravda, s nevyhnutnou daňou vlastnému osudu.
Odpisy totiž prispôsobovali reči nového slovanského pros
tredia, v ktorom žili. Takto vznikli mladšie varianty
staroslovienôiny (napr. variant bulharsko-macedónsky,
ruský, český a iné). Dnes štádiom týchto mladších odpi
sov (z 10. - 11. storočia) poznávame vyspelosť staroslovienčiny, jej žánre i štýlová diferencovanosť, liturgic
ké texty svedčia najmä o majstrovstvo prekladania, neliturgické texty zasa o majstrovstve v narábaní so slovom.
Možno v nich nájsť takmer všetky dnes známe dekóry bás
nickej reči (epitetá, metafory, alegórie, prirovnania
a pod.), epické i lyrické pasáže, dialógy, sádobé znaky
rečníckeho štýlu atä.
Reč našich veľkomoravských predkov sa teda po prí
chode solánskych bratov dostala do styku s vyspelým prí
buzným jazykom. Stopy tohto dotyku môže pocítiť aj naša
prítomnosť. Ako dar dejín sa totiž zachovali v hlahol
skom texte, ktorý v celom kultúrnom svete je známy pod
názvom Kyjevské listy (v Kyjeve sa pamiatka uchováva)•
Hlaholika tohto zachovaného textu predstavuje jej n a j 
starší typ. línie iály

sd zavesené na línii a pripomína

jú tak obrazy so svedectvom o dobe svojho vzniku, najmä
však o teplom vzťahu svojho tvorcu k slovanskému slovu.
Starobylý je aj jazyk pamiatky. Zachováva napríklad no
sové samohlásky, jery, prastaré gramatické tvary, staro
bylé výrazy a slová, ktoré v sebe skrývajú informácie
o pokroku doby, o začiatkoch christianizácie na Veľkej
Morave i nových perspektívach spoločenského a kultúrneho
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života. A ked k tomu uvážime, že nedávno starobylosť tej
to hlaholskej pamiatky potvrdil aj laboratórny výskum per
gamenu a atramentu (v laboratóriách v Kyjeve), potom je
evidentné, že pred sebou máme jeden z jeho včasných odpi
sov (asi z rozhrania 9« - 10. storočia) staršieho originá
lu, ktorý mohol vzniknúť v časoch, keä dielo byzantskej
misie na Veľkej Morave dosahovalo vrchol. Pre nás je na
najvýš dôležité, žé v Kyjevských listoch sá početné stopy
živej reči našich veľkomoravských predkov z moravskej
i nitrianskej časti Veľkej Moravy. Len ako príklad uvedme,
že v pôvodnom texte boli hlásky dz, c za prastaré dj, tj,
kt (v odpise sa dz zapisuje hlaholskou literou pre z ) ,
ktoré má slovenčina dodnes a ktoré boli aj v moravských
nárečiach v čase ich raného vývinu. Pre naše národné deji
ny má osobitný význam to, že v Kyjevských listoch sa zdô
razňuje kult Klimenta, patróna byzantskej misie, ktorý sa
v jednom starom prameni spomína v obci pri Nitre s prí
značným dobovým názvom Mučeník (Mussenik) s dodatočným
záznamom na deň 14* februára 1414* To je deň spomienky na
Konštantínov skon. Tieto súvislosti nemôžu byť náhodné.
Pre dejiny nášho národného jazyka má zasa význam skutoč
nosť, že zachovaná hlaholská pamiatka podáva bezprostredné
svedectvo o existencii domácej kultivovanej reči na Veľkej
Morave. Jej jazyk je vlastne výsledkom dotyku tejto domá
cej kultivovanej reči so staroslovienčinou.
Podoba domácej kultivovanej reči na Veľkej Morave sa
formovala popri bežnej, každodennej reči. V súčasnosti sa
o nej zhromažďuje stále viac poznatkov. Už dnes sa dá na
príklad povedať, že jej základom boli spoločensky a kul
túrne exponované veľkomoravské nárečia. Takéto nárečia
boli zaiste v oblasti strednej a dolnej Moravy, v oblasti
Nitry a Ostrihomu. Možno to predpokladať preto, lebo v tých
to častiach Veľkej Moravy boli panovnícke, kniežacie a cir-
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kevné rezidencie so sakrálnymi stavbami, s učilišťami a
kresťanskými kultovými miestami v okolí. To boli v danej
dobe základné predpoklady pre kultivovanie reči a další<
rozvoj jej kultárhej íbsrmý.
Ale o jestvovaní domáceho kultárneho jazyka na Veľ
kej Morave sá aj bezprostredné dôkazy. Takými sá napríklad
sáveké lexikálne europeizmy, ktoré dodnes žijá v češtine
a slovenčine, alebo aspoň v jednom z týchto jazykov (v slo
venčine kmeť, koľada, skriňa, kniha a iné). Bohatou baňou
takýphto slov sá staré názvy našich obcí a miest zapísa
ných v listinách z 11. - 12. storočia, poprípade aj ne
skôr. Takto sa napríklad zachovali slová dvor, dvorec,
"feudálne hospodárstvo", ščitár, grnčár, sokolník, zlat
ník a iné (záznamy majá podobu Dorz, Scitar, Grinchar,
Zocol z roku 1113, Duor, Zaltinc z roku 1156). Takéto
slová vo veľkomoravskom období mali funkciu termínov
a teda patrili do slovného fondu kultárnej reči. Dnes sá
živými svedectvami o rozvoji a organizovaní rozličných
sfér hospodárskeho a spoločenského života Veľkej Moravy.
Podobne sá doložené aj slová modla "pohanský idol", kostel, otrok, kráľ, kňazic a iné (záznamy majá formu
Knesech 1075/1217, Costelan, Crali z roku 1113, Otroč
1156, Modly 1255), ktoré zasa od rážajá vnátorné proti
klady veľkomoravskej spoločnosti. Napokon staré slová
sa zachovali aj v kultárnej sfére. Uvedme si aspoň slo
vo igrec (z neho je staromaáarské igric). Slovo označo
valo hráča na hudobnom nástroji, ktorý svoje hranie do
prevádzal rytmickou rečou, spevom alebo pohybom. Vzhľadom
na to možno uvažovať aj o existencii dobe primeraných
literárnych átvarov. Pre dejiny našej kultáry je cenné,
že alovo igrec je doložené v domácej podobe so starým g,
t. j. spred 12 storočím. 0 dnešnej obci Igram pri Trnave
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aa totiž roku 1244 píše, že je to Igrech, villa Joculatorum,
čiže osada igrecov, hráčov. Slovo igrec stará slovenčina
mohla mať len z praslovančiny spred 10. storočia* Z toho
je zrejmé, že slovo v praslovanskej podobe poznali aj naši
velkomoravskí predkovia a, rozumie sa, aj reality, ktoré
označovalo (hráčov-spevákov, ich slovesný repertoár a po
dobne)*
Na záver nám prichodí poznamenať, že o kultivovanom
slove na Veľkej Morave sme mohli uviesť len základné ddaje.
No aj z nich je azda evidentné, že zrozumiteľné kultivova
né slovo na Veľkej Morave v čase pôsobenia byzantskej mi
sie malo dve podoby. Podobu, ktorá mala korene v domácej,
veľkomoravskej realite a podobu starosloviensku, ktorá
prezentovala byzantsko-slovanská symbiózu. Tá prvá podoba
svoju kultivovaná formu nadobúdala predovšetkým v domácom
dvorskom (panovníckom, kniežacom) a vzdelaneckom prostredí.
Pravda, svoju reč si kultivoval aj veľkomoravský pospolitý
ľud. Iste tak robil v línii prastarých tradícií, zdedených
zvykov a obradov. No kultivovaná reč v ľudovom prostredí
mala osobitná tvár, ktorá v úplnosti a v pôvodnej kráse
nám odkryť dejiny ešte nedovolili.

Základné etapy
vývinu slovenskej filmovej réžie
Peter Mihálik

Štyridsať rokov od znárodnenia československej ki
nematografie (28. augusta 1945) sa nesie v znamení zlo
žitého vývinu slovenskej kinematografie, osobitne hrané
ho filmu. Je to obdobie konkrétneho napínania znárodňovacieho dekrétu, zápasu o socialistická orientáciu tvorby
a distribácie, vytvárania materiálno-technickej základne
a tvorivo-personálneho zázemia.
Pravda, začiatky slovenskej filmovej tvorby siahajú
do obdobia medzi dvomi vojnami, kedy vznikli dve adaptá
cie jánošíkovskej legendy vo filmoch Jánošík z rokov
1921 (podujatie amerických Slovákov v réžii Jaroslava
Siakela) a 1935 (v réžii českého režiséra Martina Friča)
a poetický dokument Zem spieva (1933 režiséra Karola
Plicku). Tieto filmy sá nielen nákladnými kameami národ
nej filmovej tvorby, ale určujá aj jej poetologická osci
láciu medzi sociálnym

a lyrickým pólom, príznačným pre

celá tradíciu národnej kultáry. Boli to však pokusy oje
dinelé, vznikajáce na periférii kultárneho záujmu, v čase,
keä ešte nedozreli objektívne a subjektívne podmienky pre
vznik systematickej filmovej produkcie. Jej začiatky sá
spojené s činnosťou áčastinnej spoločnosti Nástup (19391945) a Ústavu pre školský a osvetový film (1940-1949),
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ktoré produkovali krátke filmy, najmä v sávislosti so
znárodňovacím dekrétom (1945) a predtým s účasťou filmá
rov v Slovenskom národnom povstaní, kde sa formovala po
vojnová orientácia kinematografie.
Hlavnou álohou povojnového vývinu slovenskej kine
matografie bolo budovať materiálno-technická základňu
tvorby a distribácie, vytvárať podmienky pre plynulá
tvorbu hraných filmov. Nakrátením prvého slovenského fil
mu s tematikou SNP Vlčie diery (1948) v réžii Pala Bielika sa uzatvorila etapa vzniku slovenskej národnej kinema
tografie, ktorá sa uskutočňovala celé štyridsiate roky,
a ktorá sáčasne nadväzovala na všetky progresívne ten
dencie a kinematografické činy predchádzajúceho obdobia.
V tomto čase sa sformovala prvá generácia slovenských
filmových režisérov na čele s Paľom Bielikom a Vladimírom
Bahnom; po znárodnení kinematografie sa otvorili cesty
demokratizácii filmu a filmového umenia, ktoré sa plne
postavili do služieb ľudu. Tým sa naplnili ciele národ
nej a demokratickej revolúcie v oblasti filmu. A navyše
sa kinematografia vrátila k pozitívnym črtám česko-slovenskej spolupráce, ktorá sa začala sľubne uskutočňovať
v období medzi dvomi vojnami (tvorba Karola Plicku, obidva
filmy o Jánošíkovi) a äalej ju rozvíjala. Bez českej po
moci - materiálnej i personálnej - by sa proces formo
vania národnej kinematografie nepodarilo úspešne zavŕšiť.
Po roku 1948 vstúpila naša kinematografia do novej etapy
napĺňania svojich organizačných a výrobno-tvorivých fo
riem novým, socialistickým obsahom.
V období nástupu generálnej línie budovania socia
lizmu sa v oblasti kinematografie sformuloval program do
budovania materiálno-technickej základne (ateliéry na
Kolibe), výchovy a vzdelávania nových tvorivých, tech-
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nických a administratívnych kádrov a v neposlednom rade
i tvorby socialistického filmového umenia určeného pre
najširšie masy. Postupne sa zvyšoval počet filmov, ale
diela so súčasnou témou trpeli schematickým prístupom
ku skutočnosti, tézovitosťou, bezkonfliktovosťou a nedo
statočnou profesionalitou filmárov. Najlepšie sa urobili
adaptácie literárnych predlôh - Pole neorané (1953)
od Petra Jilemnického v réžii Vladimíra Bahnu a Štvorylka
(1955) od Janka Jesenského v réžii Jozefa Medveda a Ka
rola Kršku.
Obdobie rokov 1956-1961 aj nadalej charakterizujú
kvantitatívne ukazovatele - rozšíril sa počet tvorcov,
kameramanov, scenáristov, rozšírila sa spolupráca so spi
sovateľmi. Celá druhá generácia režisérov (Andrej Littrich, Ján Lacko, Vladisláv Pavlovič a další) medzi nimi
aj prví absolventi pražskej FAMU, napríklad Jozef Medveá,
nie vždy sa presadili svojini debutmi, a neraz nepresved
čili ani svojimi äalšími dielami. Hodnotovo sa najviac
pozdvihla kamera, kým mnohí režiséri sa doslova na pocho
de učili základom filmárskej profesie. Tvorba sa však
obohacovala tematicky (popri tradičnej dedinskej tematike
sa objavujá aj prvé mestské filmy) a žánrovo (prvé komédie,
detektívky, hudobné filmy). Mimoriadny význam z hľadiska
svojej i nadosobnej kontinuity celého slovenského filmu
má tvorba Paľa Bielika - Štyridsaťštyri (1957) a Kapitán
Dabač (1959).
Slovenský film ako celok bol ešte stále v zajatí^
ilustratívno-schematického, priameho a opisného zobraze
nia skutočnosti na plátne ako dôsledku dogmatickej inter
pretácie estetiky socialistického realizmu, využíval pre
dovšetkým spôsob primárneho videnia sveta, nemal ešte dos
tatočne rozvinuté väzby na tradície kultúry a umenia, na
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pohyb v ostatných umeniach. Vo filmoch dominoval základ
ný antagonistický konflikt, hrdinovia však stáli mimo
neho, ich problémy boli nanajvýš mechanickým odrazom
tohto základného spoločenského konfliktu a ich osobné
problémy, neantagonistické konflikty stáli mimo alebo
neboli vôbec prítomné.
Prvých pätnásť rokov slovenského hraného filmu sa
nesie v znamení výrazného oneskorenia sa v estetickej
rovine, dôrazu na obsahovo-tematické zložky, na základe
čoho sa sformovali hlavné tematicko-žánrové prády. Preja
vovalo sa to dominantnosťou scenára nad réžiou, pričom
profesionalita alebo neprofesionalita kamery, zvukového
záznamu a tvorby mizanscény rozhodovala o osude danej
témy a jej rozvinutia, teda o kvalite filmu. Viac ako
estetické aspekty sa preferujá sociologické hodnoty,
neraz vo vulgarizovanej podobe. Pilm sa chápe príliš ázko, ako populárna kultára nielen so zábavnými, ale
i s agitačnými a propagandistickými zámermi, pričom sa
nepredpokladá existencia aktívneho, pripraveného diváka,
ale iba jestvovanie pasívnej diváckej masy, na ktorá má
takýto "univerzálny" film pôsobiť.
Priame pozorovanie, dokumentaristická faktára
ozvláštnovaná kamerou je v celom tomto pätnásťročnom ob
dobí iba prostriedkom na osvojovanie si novej tematiky,
dynamiky sociálnych premien, na získavanie profesionál
nych skáseností. Typologizácia diel je možná hlavne
z hladiska zobrazených problémov, klasifikácia má pova
hu tematická, problémová, sooiologická - "dedinský film ,
H

"výrobná téma" a podobne. Stabilnejšie a trvácnejšie hod
noty získali iba niektoré adaptácie literárnych predlôh
a filmy s tematikou SNP.
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Vo filmovej tvorbe aa uplatňujú a neraz i zrážajú
potreby národnej kultúry a národného života s požiadavka
mi socialistickej revolúcie, vedľa seba paralelne jestvu
je národný a socialistický princíp, ôo je v prípade slo
venského filmu, jeho oneskoreného vývinu oproti iným ume
niam, zákonité. To znamená, že vo filmovej tvorbe mal ná
rodný princíp spočiatku silnejšie pozície a jeho postupné
zrastanie s princípom socialistickým sa realizuje práve
na téme antifašistického odboja, na téme SNP, ako sme
toho svedkami vo vývine Paľa Bielika od Vlčích dier
(1948) až po Kapitána Dabača (1959). Téma SNP sa v prvej
etape formuje v emocionálnych rozmeroch odrazu nenávisti
voči fašizmu, v obrazoch národnej jednoty a pátosu odboja
v súhlase s národnou odboj ovu (sociálnou) a umeleckou (ly
rickou) tradíciou. Až neskôr prichádza uvedomelejší prí
stup tvorcov, rozšírenie tematického a žánrového spektra
významových a myšlienkových dimenzií.
/

Amorfné filmy s budovateľskou tematikou, ktoré vzni
kajú v päťdesiatych rokoch na základe priameho pozorova
nia, si formujú svoj žánrovo-tematieký prád až v rokoch
šesťdesiatych a ich model sa začína výraznejšie meniť až
v prvej polovici sedemdesiatych rokov - Dosť dobrí chlapi
(1971) v réžii Jozefa Režuchu podľa scenára Jána Solowiôa*
Slovenský film si formuje nový vzťah ku skutočnosti
najprv vo sfére dokumentárneho filmu v druhej polovici
päťdesiatych rokov• Príchodom tretej generácie slovenských
filmových režisérov (Štefan Uher, Martin Hollý a äalší),
ktorá najprv vstúpila'na pôdu dokumentu s profesionálnou
vyäkolenosťou na pražskej FAMU, ea začína sústredený zá
pas o prekonávanie priameho sociologizmu a abstraktnej
sociálnej symboliky. Metaforický vzťah ku skutočnosti sa
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potom prenáša aj do hraného filmu - Pieseň o sivom holu
bovi a My z IX. A (obidva hrané filmy z roku 1961), aby
v plnších a sýtejších tónoch zaznel v nasledujácom období.
V druhej polovici päťdesiatych a potom začiatkom šesť
desiatych rokov sa zjavujú prvé hrané filmy a nerealizova
né scenáre, ktoré sa potom v istej miere dostaná na plátna
kín o niekoľko rokov (Boxer a smrť a podobne), diela pre
kračujúce dovtedajšiu celková úroveň, zvestovatelia vyš
šej etapy rozvoja nového filmového umeleckého vedomia.
Nerealizované scenáre, ale i niektoré filmy najprv nenaš
li pochopenie, a teda ani neovplyvnili äalší vývin. Spo
chybňovali jestvujúce schémy a stereotypy, ale nemohli ich
ešte celkom prekonať. Spoločenské vedomie dozrievalo pomaly,
takisto pomaly dozrievalo aj vedomie tvorcov, dramaturgov
a podobne.
Rok 1962 je napriek tomu v slovenskej hranej tvorbe
prelomový. Na Kolibe sa začali prejavovať nové podmienky
vývinu spoločnosti a umenia, podstatne sa rozšíril tematic
ký a žánrový okruh, zmenil sa celkový prístup ku skutočnos
ti, a čo je najdôležitejšie, s nástupom tretej generácie
filmových tvorcov sa začal klásť dôraz na problematiku
realizácie, réžie. Pilm prekonal obdobie schematizmu, pri
blížil sa k reálnym konfliktom a protirečeniam života,
štylisticky obohatil svoj výraz. Pravda, z časového odstu
pu treba povedať, že áspechy roku 1962 nenašli také rozvinu
tie, na aké sa čakalo. Ojedinelé áspechy predchádzajácich
etáp sa teraz skoncentrovali do produkcie jedného roka
a hneä tri filmy z celoročnej produkcie (6 filmov) boli
výrazne nadpriemerné. Išlo o filmy Boxer a smrť režiséra
Petra Solana, Slnko v sieti Štefana Uhra a Havrania cesta
Martina Hollého.

345
Scenár filmu Boxer a smrť čakal na realizáciu tri
roky. Poviedka poľského spisovateľa Jozefa Hena a scenár
Tibora Vichtu mali koncom päťdesiatych rokov všetky šance
úspešne sa zaradiť po boku takých diel, akými boli filmy
Ohrada francúzskeho režiséra Armanda Gŕattiho, Kápo talian
skeho režiséra Gŕilla Pontecorva alebo Osud človeka Sergeja
Bondarčuka, ktorých autori sa usilovali zobraziť tému voj
ny a hrdinstva nie z priameho pohľadu, ale z istého odstu
pu

dovoľujúceho vysloviť všeobecnejšie posolstvo, širšie

platná metaforu historická, spoločenská, politická a filo
zofická. Aj "oneskorený" film však zarezonoval psycholo
gickým a filozofickým aspektom príbehu z koncentračného
tábora, symbolom, náznakom, ktoré vypovedali svojimi äalšími významami.
Prísľubom bol aj film Martina Hollého Havrania cesta
podľa rozhlasovej hry Ľudovíta Pilana z pracovného pros
tredia partie montérov diaľkového elektrického vedenia,
hoci tu sa ešte ozývali v postavení i výstavbe konfliktu
reziduá predchádzajáceho obdobia.
Najväčším áspechom však bol film Slnko v sieti reži
séra Štefana Uhra podľa scenára spisovateľa Alfonza Bedná
ra. Režisér, poučený moderným vyjadrovaním, realizoval
postojový film, komplexný obraz reality s dominantou vzťa
hov mladých ľudí v konfrontácii dedinského a mestského
prostredia, vyjadril svoj pocit i náhľad na realitu i fil
mové možnosti jej nového stvárnenia.
Predstaviteľov tretej generácie slovenských filmo
vých režisérov už nezaujímal natoľko sám príbeh, ale skôr
životný pocit hrdinov, do ktorého projektovali svoj náhľad
na svet, svoju predstavu reality. Hraný film sa takto pro
gramovo odpátal od priameho zobrazenia a v ich číalších die
lach smeroval k zovšeobecnenej, metaforickej výpovedi.
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Pravda, čoskoro sa ukázalo, že táto generácia reži
sérov je síce mimoriadne silná v profesii a v hľadaní no
vého výrazu, ale chýba jej autorské zázemie, schopnosť
napísať si príbeh, ktorý by sa stal podkladom pre vlastná
interpretáciu sveta. Jedine Štefan Uber našiel kongeniálneho scenáristu v osobe spisovateľa Alfonza Bednára,
s ktorým po filme Slnko v sieti (1962) nakružil Organ
(1964), Tri dcéry (1967) a Génia (1969).
Kým v Slnku v sieti išlo režisérovi predovšetkým
o vyjadrenie životného pocitu mladých ľudí, ale i äalších
postáv mestského a dedinského prostredia v mnohohľadiskovej mozaike, v Organe sa usiloval o dôsledná parabolická
klenbu nad príbehom konfrontácie prízemnej vládnácej
vrstvy Slovenského štátu a hudby J.S. Bacha v podaní ne
pravého mnícha, mladého Poliaka utekajúceho pred nacista
mi, ktorý nájde útočište v kláštore jedného malého sloven
ského mestečka. V Troch dcérach ide zasa o baladický prí
beh skupiny rádových sestier a o problém ich zapojenia sa
do občianskeho života socialistickej spoločnosti na začiat
ku päťdesiatych rokov. Konfrontácia cirkevných dogiem
s novými dogmami kultu osobnosti, learovský motív otca,
ktorého sa z troch dcér nakoniec ujme najmladšia, tvorí
nielen štýlovo jednotnú polyfonickd stavbu motívov a vy
jadrovacích prostriedkov, ale výrazne posúva aj otázku
národnej sebareflexie, sústredeného záujmu o minulosť,
o korene prítomnosti. Tým sa podstatne rozširuje záber
filmov zaoberajúcich sa minulosťou o historiofilozofický
rozmer.
Kým Bielikova tvorba (Vlčie diery, Štyridsaťštyri,
Kapitán Dabač, Jánošík I I . ) , zreteľne ovplyvnená jánoší
kovskou tradíciou a jej odbojovou a sociálnou funkciou,
svojimi zovšeobecňujúcimi obrazmi národných zdvihov a re-
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volučných premien najskôr s dôrazom na národný a vzápätí
i na socialistický princíp filmovej tvorby formovala te
matická, žánrová a štýlová orientáciu, ideovo-umelecký
kontext, uchovávala ideová a umelecká kontinuitu celej
slovenskej kinematografie. Výsledky tvorby režisérov tre
tej generácie, osobitne Štefana Uhra, prinášajá výrazné
rozšírenie národnej sebareflexie o analýzu vzťahov v rámci
menších formálnych i neformálnych sociálnych skupín, na
príklad rodiny, spoločenstva malého mestečka a podobne,
v nedávnej minulosti a navyše sa podstatným spôsobom roz-r
širuje základný plickovsko-bielikovský model realizácie
o podnety moderného režijného výrazu v súhlase s vtedaj
ším pohybom v zahraničí (nové vlny, osobitne francúzska)
a o prepojenie súčasných filmových úsilí s úsiliami vte
dajšej generácie spisovateľov (Á. Bednár), ale i mladých
hudobných skladateľov (ílja Zeljenka a podobne). Sloven
ský hraný film definitívne zapášťa korene do viacerých
tradícií a súčasných smerovaní slovenskej kultúry a ume
nia, pričom nemožno nebrať do úvahy ani spätný vplyv fil
mu na iné umelecké a kultúrne aktivity, realizujúci sa
aspoň v podobe personálnej ánie, v činnosti tvorcov iných
umeleckých sfér zúčastňujúcich sa nejakým spôsobom na
filmoch režisérov tretej režisérskej generácie.
Pravda, ani sľubný, doslova "pretlakový" nástup re
žisérov tretej generácie nemal s výnimkou Štefana Uhra
vzostupná tendenciu. Väčšina z nich (Martin Hollý,
Eduard Grečner, Peter Solan a t c L ) sa po prvých dielach
obrátila k atraktívnejším príbehom, z ktorých sa pokúšala
s väčším alebo menším úspechom vyťažiť isté filozofické,
etické alebo spoločensko-kritické posolstvo. Výsledok závisel od kvality cudzej literárnej predlohy, od jej nos
nosti a schopnosti zjednotiť výpoved s dejovým zázemím

348

v ucelenom tvare. Najväčším kladom ich tvorby je však sku
točnosť, že dominantnou postavou tvorby filmového diela
prestal

byť scenárista, ako to bolo v predchádzajdcom

období a stal sa ňou režisér ako zjednocovateľ, organizá
tor i koordinátor všetkých fáz tvorivého procesu s cieľom
zintegrovať všetky zložky, vrátane scenára, do svojej materializovanej podstaty sveta. Tým sa dosiahla aj širšia
žánrová a štýlová variabilita a modalita výsledného tvaru,
diela sa presnejšie konturovali z hľadiska žánrových prí
znakov filmu, hoci popri tvorbe tretej generácie konti
nuitne pokračovala aj tvorba režisérov predchádzajácich
generácií.
Tretia generácia režisérov vrátila slovenskému filmu
vieru a dôveru vo vecná stránku. Vychádzajúc z dokumentár
nej faktáry prinášala na plátno pravdu života v psycholo
gických a pocitových detailoch i v širších filozofických
sávislostiach. Na jej úsilie nadviazala štvrtá generácia
režisérov (Juraj Jakubisko, Dušan Hanák, Elo Havetta,
Dušan Trančík), ktorá prišla s pozitívami tam, kde jej
predchodcovia pociťovali výrazné slabiny. Predovšetkým
v dôslednejšej autorskej realizácii, v literárnej prípra
ve a vo výtvarnom videní, ale i v schopnosti ešte cieľa
vedomejšie zjednotiť všetky prvky a postupy tvorivého pro
cesu do uceleného ideovo-umeleckého tvaru. Rovnako vyško
lená na pražskej PAMU vstupuje do hraného filmu plynulej
šie, bez vonkajšieho pretlaku, s plným vedomím svojich
možností a schopností. Za priaznivejších objektívnych
okolností formuluje svojimi prvými filmami ucelený a dô
sledný program, ktorý má u každého tvorcu iné zázemie.
Otázky profesionality im už nerobia žiadne ťažkosti, vedia
si nájsť adekvátnu látku i kongeniálnych spolupracovníkov,
bez problémov vytvárajú metaforické zovšeobecnenie, neraz
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na základe rozličných žánrových a štýlových polôh.
Juraj Jakubisko v Kristových rokoch (1967) kladie
otázky o životných hodnotách a istotách, o priemere a kom
promise v živote, pričom vie voľne prechádzať z vážnej po
lohy do humornej a recesnej, odkrývať pod maskou svojich
postáv vnútorné rozpaky, rozpory i slzy. Režisér je doko
nale oboznámený s vývinom českej, slovenskej i svetovej
kinematografie, mnohé veci si overil v predchádzajúcich
krátkych filmoch, má konkrétny výtvarný náhľad a vlastná
literárne ašpirácie, v príbehu dokáže prepojiť rodné vý
chodné Slovensko a jeho sociogeografickú svojráznosť
s originálnym zobrazením pražského prostredia. Hrdinovia
filmu nemajú výraznejší psychologický vývin, skôr sa pre
hlbuje ich individuálny a skupinový portrét na základe
prezentovaných pocitov, postojov a činov, z ktorých autor
skladá mozaiku sveta a konkrétneho postoja k nemu. Vo
výraze sa kladie dôraz na grafickosť, presvietenosť ka
mery a na asociatívnu skladbu, ktorá však z príbehu vy
chádza a obohatená významami sa do neho opäť vracia. Tým
sa mu darí obnažovať vnútro témy, postáv i situácií v impresívnej polohe, objavovať krehké, vratké a pominuteľná.
V príbehu ľuďoch v období "Kristových rokov", teda bilan
cujúcich prvá životné skúsenosti, konfrontuje ideály
s realitou. Medzi bratmi - Jurajom, maliarom žijúcim v Pra
he, a Andrejom, vojenským letcom - vzniká nielen konfron
tácia životných postojov, ale na ich pozadí vzniká aj so
ciálny a národnostný dialóg.
Kým Juraj Jakubisko vstúpil do filmu ako režisér vý
chodoslovenského regiónu a toto svoje zázemie potom rozví
ja v celej cíalšej tvorbe, Elo Havetta sa predstavil ako
režisér ôerpajúci z geografie západného Slovenska. Obi-
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dvom sa po prvýkrát v slovenskom filme podarilo stvárniť
krajová špecifiká, zmaterializovať ich tradíciou s dôra
zom na folklórne prvky integrované a pretavené do nového,
filmového tvaru. Havetta vo svojom debute Slávnosť v bota
nickej záhrade (1969) a neskôr vo filme tálie poľné (1972)
rozvíja tému domova ako konštantnej hodnoty v konfrontácii
so svetom. V tom sa stretá s Jakubiskom. Kým v Slávnosti
v botanickej záhrade ide o pestrá sériu udalostí v pito
resknej západoslovenskej dedine, o voľné asociatívne ra
denie scén, ktorými prechádzajá svojrázne figárky detí,
mladíc, žien a starcov, v táliách poľných ide o mozaiku
príbehov, o zamyslenie sa nad osudmi ľudí, ktorí síce
nedoplatili na prvá svetová vojnu životom, ale zmätok
z vojnových zážitkov v nich ostáva, dozrieva a spôsobuje
nové tragédie. V spolupráci s prozaikom Vincentom Šikulom
vznikol film, ktorý rozvíja tému domova, jeho nostalgického
čara a poézie v konfrotnácii s tážbou po diaľkach, voľ
nosti,

putovaní pod jasnou klenbou veônej prírody, kto

rá je domovom i osudom vojnou vydedených tulákov.
Kým Jakubiska a Havettu spájali impresívnosť, radosť
zo zachytenia prchavého okamihu, využívania princípu hry,
výtvarné vzdelanie a literárne ambície, tretí debutant
Dušan Hanák sa vo filme 322 (1969) predstavil ako typ
hĺbavého režiséra. Na motívy novely spisovateľa Jána Johanidesa "Potápača priťahujá pramene mora" vytvoril dielo,
ktorým preniká hlboko pod povrch reality. Príbeh človeka,
ktorý je nevyliečiteľne chorý, ale aktívne hľadá nádej
a životná odvahu, nerezignuje, ale reviduje svoj dovte
dajší život, tvorí netradiční dramatická kompozíciu, ob
raz rekapitulácie života cez základné hodnoty. Predchá
dzajúca dlhoročná dokumentariatická prax umožňuje autoro
vi včleňovať do príbehu drobné, z reality odpozorované
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detaily a situácie, organicky skĺbená s príbehom, pričom
dokumentaristická faktúra filmu prerastá do metafory ľud
ského osudu v základných filozofických dimenziách.
Vstupom príslušníkov štvrtej generácie režisérov
slovenský film dozrel, kvalitatívne obohatil svoje tema
tické a žánrové rozpätie, rozšíril svoj výrazový register,
ukotvenosť v regionálnej tradícii, ale najmä začal progra
movo a dispozičné prinášať celistvá umelecká tvary, kde sa
literárna osnova pretavovala do vizuálnych obrazov a získa
vala v nich polyfonnu štruktúru v kontrapunkte s hudobnou,
slovnou a ruchovou zložkou, hĺbku filozofickej a poetickej
výpovede. Výrazným spôsobom zintegrovala všetky dovtedaj
šie pozitívne skúsenosti, prvky.a postupy, ktorá dokázali
autori prezentovať-vo vyvážených, metaforických kompozí
ciách.
Slovenský hraný film prešiel za pomerne krátky čas
zložitým vývinom. Nebola to cesta ľahká, ani jednoduchá.
Bola poznačená hľadaním národného a socialistického výrazu
Na tejto ceste sa vyskytli omyly, prehry, ale i cenné po
zitíva, diela, ktoré kliesnili cestu pre dalších a äalších tvorcov, pre vzájomné ovplyvňovanie poetík, pre po
stupné včleňovanie sa filmu do systému národnej kultúry.
Vytváral si vlastnú tradíciu, neraz prechádzal z jedného
extrému do druhého. Nástup každej novej generácie režisé
rov zákonite spôsobil jej prioritné postavenie z hľadiska
kvantity i kvality tvorby a dočasné potlačenie ostatných
pri relatívne malom počte vyrábaných diel (od jednéhodvoch ročne na samom začiatku až po desať-dvanásť v po
sledných rokoch).
Nová etapa v jeho vývine sa otvára na začiatku sedem
desiatych rokov a presahuje až do súčasnosti. Na jej za-
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čiatku stojí pokus o vytvorenie tematickej a žánrovej proporčnosti z hľadiska subjektívnych daností a možností,
t.j. úsilie o široká tematická orientáciu, o rehabilitá
ciu angažovanej témy, ale aj o divácky atraktívny film.
Podieľajá sa na tom všetky generácie režisérov s tým, že
postupne pribádajá noví tvorcovia z radov bývalých doku
mentaristov (Otakar Krivánek, Miroslav Horňák, Ivan Hušťav a ) , pomocných režisérov (Jozef Režucha, Martin íapák,
Zoroslav Záhon, Anton Majerčík) až po mladých absolventov
pražskej PAMU a bratislavskej VŠMU (Vladimír Kavčiak, Ján
Zeman, Peter Hledík, Miloslav Luther, Vladomír B&lco,
Dušan Rapoš a iní). Nástup je relatívne plynulý, ale nie
vždy koncepčný a opodstatnený. Ukazuje sa dosť veľký roz
diel medzi mladými absolventami vysokých filmových škôl
a ostatnými, sfctorí sa dostali k realizácii hraného filmu
z praxe. Debuty a dalšie filmy sá ešte stále viac prísľu
bom ako trvalejšou hodnotou.
Najväčší zástoj má v tomto období tematika odboja
a SNP, ktorá v takých dielach ako Keby som mal pušku (1971,
réžia Štefan Uher), Zajtra bude neskoro (1972, réžia Martin
íapák a Anatolij S. Karpov), Deň, ktorý neumrie (1974, ré
žia Martin íapák), Veľká noc a veľký deň (1974, réžia
Štefan Uher), a najmä v televíznom seriáli Povstalecká
^história (1984) prehĺbila záujem o medziľudské vzťahy,
o historické sávislosti a sociálnopsychologické aspekty
a z historického odstupu priniesla štýlovo, žánrovo i zá
berom témy diferencované výsledky, z ktorých vyššie spomí
nané sa zaradili do klasického fondu našej kinematografie.
V predchádzajácom vývine nemala filmová tvorba šťastie
na spoluprácu so spisovateľmi. Účasť Vladimíra Mináča
v prvej polovici päťdesiatych rokov a neskôr
trvalá
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spolupráca Štefana Uhra s Alfonzom Bednárom patria skôr
k svetlým výnimkám, ako k pravidlu. Scenáre väčšinou pí
sali a navzájom si dramaturgovali pracovníci dramaturgie,
čo svedčilo o izolácii filmu a o jeho minimálnych kontak
toch s literárnou tvorbou. Situáciu nezlepšovali ani nie
ktoré pokusy o adaptáciu klasických literárnych predlôh,
pretože autorský prístup k literárnej predlohe bol väčši
nou pietny, bojazlivý, chýbal mu presne formulovaný zá
mer, scenáristická a realizačná explikácia, ktoré viac
zohľadňovali "ducha predlohy" než tvorivý prístup, hlbší
štruktúrny zásah v mene konkrétneho nového filmovoautorského posolstva.
Podstatne zmeny v tomto smere nastali v sedemde
siatych rokoch, keä sa v dramaturgických plánoch zjavilo
nielen viac adaptácií literárnych predlôh, ale aj viac
pôvodných scenárov spisovateľov. Dramatik Ján Solovič na
písal scenár k filmu Dosť dobrí chlapi (1971) režiséra
Jozefa Režuchu, prozaik Ján Jonáš k filmu Ďaleko je do
neba (1972) režiséra Jána Lacku, Vincent Šikula k filmu
tálie poľné (1972) v réžii Ela Havettu, s filmom spolu
pracovali Miloš Krno (Dolina, 1973), Peter Jaroš (Deň
slnovratu, 1973? Sneh pod nohami, 1978), Jozef Kot (Horúč
ka, 1975), Milan Šútovec (Súkromná vojna, 1977), Rudolf
Sloboda (Milosrdný čas, 1975; 1975; Karline manželstvá,
1980) a niektorí 3alší. Pravda, výsledky boli neraz prob
lematická, iba v niektorých prípadoch (Peter Jaroš, Peter
Kováčik) mala a má takáto spolupráca trvácnejší ráz, ô o
svedčí o niektorých pretrvávajúcich problémoch vzťahu
filmu a literatúry, napríklad o schopnosti autorov prózy
postaviť dramatický konflikt, vybudovať nosný dramatický
príbeh, o spôsoboch spolupráce režiséra a scenáristu v pro
cese literárnej prípravy a podobne.
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Z vyššie spomenutých filmov treba vyzdvihnúť Dosť
dobrých chlapov (1971),'ktorí svojím spôsobom predznamenali a anticipovali morálny konflikt v<tzv. výrobnom
filme

>>

t. j. filme z pracovného prostredia, áko ho poz

náme* z produkcie ostatných socialistických kinematogra
fií v neskoršom období, ale v našich podmienkach toto
dielo nenašlo dôstojné pokračovanie.
Napriek tomu adaptácie literárnych predlôh, sa v po
sledných rokoch stali nosnými hodnotami slovenskej filmo
vej tvorby práve v tých prípadoch, keä režisér pristúpil
tvorivým spôsobom k literárnej predlohe - Pomocník (1981)
Ladislava Balleka v scenáristickom spracovaní Ondreja
Šulaja a v realizácii Zora Záhona, Pásla kone na betóne
(1982) Milky Zimkovej v réžii Štefana Uhra a Tisícročná
včela (1983) Petra Jaroša a režiséra Juraja Jakubisku
a Štvrtý rozmer (1983) Jozefa Puškáša v réžii Dušana
TranČíka. Z nich predovšetkým Pásla kone na betóne presným
koloritom východného Slovenska a osobitne Tisícročná včela
tvorivou výtvarno-vizuálnou a myšlienkovou koncepciou si
získali nielen áspech u kritiky, ale predovšetkým ú divá
kov.
Osobitným problémom sa stávajá čoraz početnejšie adap
tácie ľudových rozprávok - Plavčík a Vratko (1981), Popolvár, najväčší na svete (1982) Martina íapáka, Soľ nad zla
to (1982) Martina Hollého, Kráľ Drozdia brada (1984) vo
filme debutujúceho úspešného televízneho režiséra Milosla
va Luthera a Palošný princ (1984) takisto debutanta Dušana
Rapoša. Pôvodný folklórny materiál vstupuje do filmového
kontextu cez literárnu transformáciu (Pavol Dobšinský,
bratia Gŕrimmovci a podobne) a literárno-dramaturgická fázu
(vytvorenie nosného príbehu kombináciou motívov a dejových
línií z viacerých predlôh), stavia pred realizátorov mnohé
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otázky súvisiace s voľbou štylistického princípu, žánro
vých konvencií, výtvarného riešenia a autorského postoja,
čo súvisí s mierou profesionálnych skúseností režisérov,
s voľbou adresáta a s technickými a organizačnými pod
mienkami tvorivého procesu.
V poslednom období nemá slovenský hraný film naj
šťastnejšiu skúsenosť s témami zo súčasnosti. Pomerne

)

veľký počet diel, primeraný tematický a žánrový rozptyl
s orientáciou na dospelého i detského diváka však jedno
značne poukazuje na pretrvávajúce problémy v oblasti dra
maturgie a réžie. Najväčšími nedostatkami sú zjednoduše
né príbehy, schematické postavy, idealizované prostre
dia, schémy a stereotypy, neujasnenosti autorského po
solstva a v neposlednom rade aj nedostatok profesionál
neho majstrovstva. Tieto nedostatky sa podarilo prekonať
iba v malom množstve diel, akými boli napríklad Kosenie
Jastrabej lúky (1981) Štefana Uhra a scenáristu Slavomíra
Rosenberga, Čarbanice (1982) Evy Štefankovičovej, Pavilón
šeliem (1982) Dušana Trančíka, Mŕtvi učia živých (1983)
Martina Hollého a Uhol pohľadu (1984) debutujúceho Vladi
míra Balcu. hŕo všetkých ide o hlboký ponor do morálnej
problematiky súčasnosti v širokom rozpätí od detského
hrdinu v Čarbaniciach cez vysokoškoláka v Uhle pohľadu až
po dospelých hrdinov rozličných vekových skupín v ostat
ných dielach, pričom* medziľudské vzťahy a konflikty majú
presné sociálne značenie a dotýkajú sa závažných problémov
etiky socialistického človeka.
V súčasnom slovenskom hranom filme je najsilnejšie
zastúpená tretia (Štefan Uher, Martin Hollý, Peter Solan)
a štvrtá generácia (Juraj Jakubisko, Dušan Trančík, Dušan
Hanák). Z ostatných možno k nim priradiť Andreja Lettricha
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a Martina í&páka, z mladších zasa nádejné debuty Evy Štefankovičovej, Vladimíra Balcu a Miloslava Luthera. Každý
z nich má svoju vlastná poetiku, režijný rukopis, svoj
tematický a žánrový okruh. Štefan Uher po zložitom vývine
v predchádzajúcom období sa definitívne vrátil k dokumentaristickej faktúre svojho debutu Slnko v sieti (1962)
a svoju poetiku rozvírja^v dôslednejšom sledovaní paralel
nej, niekedy mozaikovitej výstavbe jednotlivých motivic
kých línií s presahom do symbolického významu prvku,
scény, sekvencie. Impresívhosť, ozvláštnovanie prvkov,
zmysel pre vedenie hercov a ich výrazové zosúladenie (herci
a neherci) tvoria základné konštanty jeho poetiky. Martin
Hollý si zasa vyžaduje výrazný dramatický príbeh, neraz
modelovej povahy, kde však dokáže viesť svoje postavy,
dodať im vnútorný psychologický rozmer, presne motivovať
konflikt a naplniť príbeh filozofickými dimenziami, pre
siahnuť jeho vecná rovinu do celkovej metafory. Na rozdiel
od Uhra pracuje s relatívne s tabilným okruhom hereckých
predstaviteľov (Michal' Dočolomanský, Štefan Kvietik, Ivan
Rajniak, Vlado Muller a niektorí 3alší), ktorý však pravi
delne dopĺňa o nové tváre. Peter Solan sa rovnako usiluje
o psychologický, filozofický a etický podtext príbehu,
ale bližšie sá mu náznaky, symboly, skratky. Priťahujú ho
ozvláštnené príbehy rozličnej dĺžky (realizuje aj povied
kové filmy), vie preniknúť do ich racionálnej, konfliktnej
podstaty a vyjadriť ju impresívnou kamerou a hereckým pre
javom. Juraj Jakubisko si od svojho debutu Kristove roky
t

(l967) uchoval a rozvinul schopnosť zjednotenia literár
neho základu s výtvarnou a hudobnou nápaditosťou, pričom
dejové pásmo sujetu rozvíja v neustálom ozvláštňovaní pro
stredia výtvarnými kvalitami. Jeho postavy však nemajú vý
raznejšiu psychologická dynamiku, skôr ide o mnohostranná

t
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charakterové typy, ktoré v rozličných situáciách vyjavu
jú iné stránky svojej povahy•] Dušan T ančík neustále roz
r

víja svoju tému stretnutia rozličných životných postojov
vo vyhranených dramatických situáciách. Príbeh často
ozvláštnuje dejovými odbočkami, di^resiami, dokumentaristickým mapovaním našej súčasnosti.* To má spoločné s Duša
nom Hanákom, ktorý však dôslednejšie vychádza z konkrét
nej predstavy celku a napína ho množstvom drobných detai
lov, odpozorovaných iso života s cieľom pozrieť sa na prí
beh ä postavy z hľadiska základných íudských hodnôt a istôt. Martin íapák patrí k spontánnemu typu realizátora,
ktorý sa neraz nechá uniesť situáciou. V jeho tvorbe sa
prejavujú prvky folklorizmu, expresívnosti a neraz i na
turalizmu v modelovaní postáv a prostredia, pričom tam,
kde sa mu darí nájsť mieru a proporcie vo vzťahu k ade
kvátnej látke, prináša dielo pozitívne hodnoty. Andrej
Lettrich zasa dôsledné--/vychádza z realistickej podstaty
svojich príbehov, a možno práve preto je silnejší v his
torických témach než v príbehoch zo súčasnosti, dôraz
kladie na herecký prejav, na jeho expresívnosť, ale i poe
tickú štylizáciu, na atmosféru, na základné vzťahy a kon
flikty.
-Súčasná slovenská filmová réžia je vo svojich špič
kových osobnostiach pomerne bohato diferencovaná, môže
sa oprieť o tradične profesionálne dobré a kvalitné vý
kony jednotlivých kameramanov. Isté problémy má v oblasti
scenáristickej prípravy, v ponuke a možnostiach výberu
primeraných látok. Pravda, na druhej strane jestvuje tu až
priveľa šedivého priemeru, tvorcov, ktorí dlhé roky nepre
javili talent a nedosiahli ani profesionálne majstrovstvo.
Ešte stále máme režisérov, ktorým robí problém vyrozprávať
príbeh na istej remeselnej úrovni. Ak sa im niekedy podarí
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nakrútiť aapon priemerný film, je to skôr výsledok náhody,
kolektívneho a syntetického procesu tvorby filmového diela
či výraznejšieho príbehu v scenári.
Slovenský hraný film ako systematická, plynulá pro
dukcia priniesla cenné vklady do pokladnice národnej kul
táry, v posledných rokoch zaznamenala aj výrazné úspechy
v 'celoštátnych reláciách (Pomocník, Kosenie Jastrabej
láky, Čarbanice, Pásla kone na betóne, Pavilón šeliem,
Mŕtvi učia živých, Tisícročná včela, Uhol pohľadu, Návrat
Jána Petru a podobne). Jeho äalšiu cestu by mali vyznačiť
tieto špičkové diela spolu s vytváraním predpokladov a
priestoru pre odhaľovanie a odstraňovanie rezerv v perso
nálnej, materiálno-organizačnej, dramaturgickej, scenáristickej a realizačnej sfére.

Národopisné štúdium kultúry
a spôsobu života
robotníkov na Slovensku
Ján Michálek

Slovenský národopis v minulosti sa vo svojom báda
teľskom programe - podobne ako u iných európskych náro
dov - orientoval predovšetkým na roľnícku kultúru, na ži
vot roľníka. Vzhľadom na počiatočná obdobia vývinu vedy
o ľudovej kultúre to bolo napokon aj celkom pochopiteľné,
pretože hlavným zamestnaním slovenského ľudu v 1 9 . storo
čí, kedy národopis ako veda vznikol a sformoval svoju
teoreticko-metodologická bázu, bolo roľníctvo a pastier
stvo so všetkými sprievodnými doplnkovými zamestnaniami.
Spôsob života slovenského ľudu a jeho materiálna, sociálna a duchovná kultápsf stala sa tak zákonite centrom výsku
mu celých generácií národopisných bádateľov u nás.
V minulom storočí sa len sporadicky objavili pokusy
preniesť bádateľský záujem národopisu za tieto hranice.
Pozoruhodný je v tomto zmysle prístup Jána Kollára, kto
rému v pohľade na slovenská ľudové piesne v prvej polovici
19- storočia neunikli v Národných spievankách piesne s ná
metmi remeselníckymi, ale ani piesne študentské, meštianske
a rechtorské. Ján Kollár tým chcel dať nepochybne najavo,
že reprezentácia slovenského ľudu ani v kultúrnej oblasti
nemôže zotrvať len na pozícii kultáry roľníckych vrstiev,
ale má obsahovať aj tie zložky konkrétnej spoločnosti,
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ktoré sa výrazne zúčastňujú na jej skladbe a prosperite,
pretože ich tvorba a kultúra vôbec sd navzájom späté a sd
neoddeliteľnou sdčasťou formujdceho sa organizmu kultdry
národnej.
Pravda, vývin a rast sociálnej a triednej diferen
ciácie slovenskej národnej pospolitosti sa do predmetu
národopisného výskumu primerane a systematicky nepremie
tal. Osobitosti života a kultdry napríklad remeselníkov,
prostredia mestečiek i miest sa len okrajovo stávali
predmetom pozornosti, hoci tvorili na Slovensku často vý
razné jednotky (napríklad garbiarske, hrnčiarske, vino
hradnícke a iné) už v minulosti a postupne - najmä od
druhej polovice 19. storočia - narastal v nich silný ro
botnícky element. A tak národopisné štádium robotníctva
na Slovensku vstúpilo ako organická sdčasť do výskumu až
v rokoch po oslobodení. Stalo sa tak v súvise so sledova
ním hlbokých premien života našej spoločnosti v posled
ných desaťročiach.
Spriemyselňovanie Slovenska, kolektivizácia poľno
hospodárstva, pohyb obyvateľstva - najmä smerom do miest
a mestečiek, teda do priemyselných centier - rýchla pre
mena roľníka na kvalifikovaného robotníka, zmena štruktú
ry vidieckeho obyvateľstva, rozvoj vzdelanosti, prenika
nie vedy a techniky do- zdanlivo pokojných a nehybných sfér
života, to všetko - kečí máme pripomendť len tie najzáklad
nejšie momenty - spôsobovalo, že život človeka našej spo
ločnosti nadobddal nové črty a menil sa od základu. Najmä
život vidieckeho človeka, dedinská kultúra, v našom chápa
ní ako sme spomenuli v podstate a predovšetkým život
a kultúra roľníckeho obyvateľstva, prestával sa zhodovať
s predstavami o ňom z minulosti, vrátane tých, ktoré o ňom
vyslovovala dávnejšie a vtedajšia etnografia.
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Idyla dediny, dedinského života a kultúry sa rozpad
la pod tlakom mohutných hospodársko-spoločenských procesov
povojnových rokov a nasledujúcich desaťročí. Posúvali sa
a padali hranice - lokálne, regionálne - medzi mestom a
dedinou, uvoľňovali sa po storočia formované a záväzné
kánony a normy, povinnosti i zábrany. Tradícia, tradičný
život a kultúra ustupovali pred skutočnosťou života, jeho
novým obsahom i prejavmi.
To sú - v krátkosti povedané - niektorá základné prv
ky a znaky hospodársko-spoločenských i politických pre
mien, ktoré vyústili v uplynulých desaťročiach postupne
do premeny našej krajiny, ale i do zásadných premien v ži
vote a myslení nášho ľudu. To, že z prevažne roľníckeho
Slovenska sa stala vyspelá priemyselná krajina, má i ten
dôsledok, že tradičná ľudová kultúra zákonite dnes už nie
je a nemôže byť jedinou reprezentáciou kultúry a života
ani nášho súčasníka z vidieckeho prostredia. Národopis
ako veda o živote a kultúre ľudu musel reagovať na tieto
skutočnosti zásadným spôsobom, svojou orientáciou, teore
tickou i metodologickou ustrojenosťou. Dialo sa tak po
stupne od päťdesiatych rokov, pričom základné východisko
týchto úsilí spočívalo v marxisticko-leninskej filozofii
a v metodologických pozíciách dialektického a historické
ho materializmu.
Avšak celý tento proces, vznikanie nových centier
priemyselnej výroby, rast robotníckej triedy, kolektivi
zácia poľnohospodárstva, zmena zamestnania tisícov ľudí
a s tým súvisiace zmeny v štruktúre obyvateľstva na vidie
ku a dosah týchto faktorov na život ľudu nevyhnutne vyvo
lávali aj úvahy o predmete bádania moderného národopisu
v zmysle jeho záujmu o kultúru a život robotníctva, ako
aj o sledovanie súčasného stavu, procesov prebiehajúcich
v ľud ove j kultúre.
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Doterajšie výsledky etnografického štádia života
a kultdry robotníctva na Slovensku ukázali, že ťažisko
národopisného výskumu robotníckych oblastí u nás treba
vidieť predovšetkým v období socialistických premien na
šej spoločnosti, v procese prudkého rastu robotníckej
triedy a kultdry. To, pochopiteľne, vonkoncom neznamená
nedoceňovanie genetických súvislostí, jednotlivých histo
rických etáp a vkladu postupne sa formujúcej robotníckej
triedy a kultdry do života našej spoločnosti v minulosti.
A hoci historicky výrazných robotníckych oblastí a cen
tier, ktoré by podstatne ovplyvňovali charakter ľudovej
kultdry širšieho okolia, nebolo u nás v minulosti mnoho,
predsa len ide tu o závažné problémy, ktorých náročné
riešenie môže citeľne obohatiť naše poznatky aj o charak
tere tradičnej' ľudovej kultdry najmä od konca 19. storo
čia a v niektorých prípadoch i v starších obdobiach (na
príklad baníctvo v oblasti Gemera, Banskej Štiavnice
a iné).
Zvlášť zaujímavé sd v týchto sdvislostiach na Slo
vensku a ako osobitná skupina bádateľskej problematiky
SSL vyčleňujd tradičné banícke oblasti, v ktorých baníctvo
%

po stáročia existovalo ako významný zdroj obživy, s čím
sdviseli mnohé osobitosti života i kultdry príslušnej society. Tieto staré banícke oblasti (Gemer, Banská Štiav
nica, Spania Dolina, Kremnica a iné) si zasluhujd osobit
ná pozornosť národopisu najmä preto, že tu baníctvo ako
forma zamestnania existovalo v dzkom kontakte s pôvodným
zamestnaním a nové formy a prvky kultdry vyrastali tu po
stupne na pozadí roľnícko-pastierskej tradičnej kultdry
a v kontexte s ňou. Navyše toto ich sdžitie trvalo veľmi
dlho a možho ho aj historicky sledovať.
Z tejto oblasti výskumu možno uviesť už aj výraznej
šie výsledky. Už v r. 1954 sa uskutočnil výskum baníckeho
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folklóru v Gemeri, ktorým sa položili metodická základy
na sledovanie tejto časti národopisného bádania. Formulo
val sa napríklad postulát, že banícky folklór treba skú
mať nie vytrhnuto, ale na pozadí úplného obrazu o celej
folklórnej tvorbe regiónu. Predstava, že by sa mohla a
mala táto tvorba sledovať iba so zameraním na tie preja
vy, kde sa banícka práca a banícky život objavujú ako te
matická zložka, sa zamietla. Ukázalo sa, že to bolo veľmi
správne. Úsilie zachytiť celý obraz, folklórnej tvorby
viedlo k poznatkom, čo špecifická v ňom vytvoril práve
gemerský baník. Folklór gemerských baníkov vyrastal to
tiž postupne z bohatých tradícií folklórnej tvorby gemer
ského ľudu, stmeľoval v sebe mnohá historická zložky
a pretváral ich v súčinnosti s hospodársko-spoloôenskými
podmienkami života gemerských baníkov v priebehu mnohých
storočí. Gemerskí baníci a vôbec robotnícka trieda v Ge
meri rástla a rastie i dnes predovšetkým z miestneho
drobného roľníctva a uchovávala si v. minulosti aj v súčastnosti si uchováva s ním mnohostranná spojivá. Jadro
folklóru tejto oblasti "ukulo sa v tisícročnej tradícii
roľníckej kultúry", ale baníctvo bolo významným momentom,
ktorý vnášal do myslenia a kultúry gemerského ľudu po
stáročia prvky osobitá a pozoruhodná. Banícka práca pred
sa len odvádzala gemerský ľud od tradícií myslenia pros
tého roľníka, rozkladala, priamočiarosť roľníckeho života
a zmnohonásobovala ho skúsenosťami baníckej práce v mi
nulosti. Pritom po dlhý ôas v tom istom spoločenskom pro
stredí tieto skúsenosti neviedli k špecifikácii folklór
nej tvorby, ale k vzájomnému ovplyvňovaniu, čo sa preja
vilo v tom, že v podstate roľnícky charakter folklórnej
tradície v Gemeri sa menil pôsobením baníctva (Melicherčík, A.: Poznámky k výskumu folklóru gemerských baníkov.
Slovenský národopis, 3, 1955, s. 403-406).
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Ako dielo široko koncipovanej výskumnej iílohy vznik
la tiež historicko-národopiená monografia Banícka dedina
Žakarovce (Bratislava 1956), ktorá pripravil kolektív pra
covníkov Národopisného dstavu SAV v Bratislave. Závery tej
to práce sa principiálne zhodujá v metodickej oblasti so
spomínanými poznatkami, pričom v prípade Žakaroviec išlo
už o komplexná monografiu. Táto náročná publikácia formu
lovala aj program áalšieho národopisného výskumu robotníc
kej triedy:
a/ sledovanie najstarších foriem vzniku priemyselného pro
letariátu u nás,
b/ výskum väčších, najmä mestských priemyselných centier
s pevne usadenou robotníckou triedou, ktorá aj keä
pochádza z dedín, pretŕha postupne s nimi spojenie
a vytvára si vlastný spôsob života a kultdry,
c/ výskum oblastí, kde vznikali nové závody v etape in
dustrializácie Slovenska (Filová, B.: Úvod k monogra
fii Žakarovce, s. 7 ) .
Slovenská robotníctvo sa v podmienkach Uhorska vyví
jalo a formovalo za osobitných okolností, vyplývajdcich
z celkového postavenia Slovenska v rámci Rakdsko-Uhorskej
monarchie. Boli to najmä veľké rozdiely v hospodárskom,
sociálnom, politickom a kultúrnom vývine jednotlivých
častí štátu, ale aj vnútri jeho základných celkov - Rakús
ka a Uhorska. Je známe, že postavenie Slovenska bolo vo
zväzku Uhorska zvlášt nepriaznivé po stránke hospodárskej,
politickej a kultdrnej. Stupňovaný národnostný dtlak, ako
aj to, že nebolo národných škôl, národného centra at3.,
nedávali základ pre rozvoj národnej kultdry. Navyše sa
Uhorsko, ktorého sdčastou bolo Slovensko, spolu s vládndcim madarským národom, nachádzalo ako celok v hospodársky
nerovnoprávnom postavení voči priemyselne vyvinutým rakús
kym krajinám. Najmä v Čechách sa kapitalizmus rozvíjal
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rýchlejšie než na ázemí všetkých ostatných národov Rakáa**
ko-Uhorska. To sa odrážalo aj na vývine robotníctva (Grosiorovský, M.s Dejiny slovenského robotníckeho hnutia
1848 - 1918. Bratislava 1956, s. 13-14). Vznikom Česko
slovenskej republiky, v spoločnom štáte Čechov a Slovákov
sa postavenie Slovákov a Slovenska podstatne síce zmenilo
ale Slovensko sa ponímalo ako poľnohospodárska súčasť
štátu.
Predsa však vznikli na Slovensku niektorá centrá ro
botníctva, ktoré mali značný vplyv vo vtedajšom živote
spoločnosti a pôsobili nielen vo svojom prostredí. Náro
dopis zvolil voči týmto oblastiam s dávnou minulosťou ro
botníckeho hnutia, so silnými revolučnými tradíciami a or
ganizovaným pôsobením v širšom okolí osobitný prístup. Sá
to príklady Vrátok, Podbrezovej a podobne. V takýchto ob
lastiach, ohniskách stretávame sa častejšie so špecifický
mi a vyspelými formami a prejavmi robotníckej kultúry
a jej silnejším vplyvom na okolie i na tradičná ľudová
kultáru. Dominujá v nej prvky revolučnosti, triednosti,
proletárskej sádržnosti, ideologický akcent a podobne.
Napokon najčastejším prípadom robotníckej oblasti
pre národopisný výskum na Slovensku sá početné regióny
nášho ázemia, ktorá tento charakter nadobudli v posled
ných desaťročiach a boli pôvodne typickými oblasťami roľ
níckej , teda tradičnej ľudovej kultáry. To sá príklady
mnohých priemyselných aglomerácií, ale aj takých regiónov
a lokalít, ako sá Kysuce, Orava, severný Spiš, Snina,Humenná, Detva, Zlatá Moravce, Stará Turá, Myjava i cíalšie. Bádateľský príťažlivé sa stávajá aj novodobé centrá
baníckej práce ako je Handlová, Prievidza, Veľký Krtíš.
V prístupe ku všetkým týmto centrám nevyhnutne treba zasa
diferencovať, majác na mysli ich regionálne osobitosti,
historické i spoločenské tradície.
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A ešte jeden faktor je dôležitý v súvise s premena
mi života a myslenia vidieckeho obyvateľstva u nás. Tým,
He sa Slovensko stalo priemyselno-poľnohospodárskou kra
jinou, pričom tempo a charakter tejto premeny tvorí jednu
zo zvláštností tohto procesu u nás, došlo v podstate k si
tuácii, že v priebehu industrializácie a kolektivizácie
sa aj roľník stával v masových rozmeroch v zásade robotní
kom a aj práca na pôde sa čoraz viacej spriemyselnovala.
To malo a má veľký dosah na život ľudu a premieta sa to
nepochybne - i ked nie priamočiaro, ani nie vždy okamži
te - aj do kultúrnej sféry. Najčastejšie v podobe premien
tradičných foriem ľudovej kultúry, vo vznikaní novotvarov
a v súžití týchto zložiek v nových podmienkach.
Výsledky národopisného výskumu robotníctva u nás po
tvrdili v teoretickej rovine fakt, že tradičná ľudová kul
tára a kultúra robotníctva, to neboli v minulosti a už
vonkoncom nie sd dnes kategórie stojace izolovane vedľa
seba, či dokonca proti sebe, ako sa niekedy otázka pred
kladala. Vznikom a rastom proletariátu existovali medzi
nimi početné organické spojivá, ktoré mali hlboké histo
rické a spoločenské korene, vzájomné pôsobenie, obohacova
nie, čo vzhľadom na našu súčasnosť možno chápať v podsta
te ako vzájomné súžitie. Pokúsiť sa dnes trebárs o náro
dopisný obraz Kysúc nie je ani mysliteľné bez týchto fak
tov a procesov, život a kultúra ľudu tejto oblasti nie je
dnes vyjadriteľná opisom tradičného života a tradičnej
kultúry. Alebo: dnešnú Oravu ako región nie je možné etno
graficky sledovať bez jej priemyselných centier (Nižnej,/
Istebného, Dolného Kubína, Trstenej atä.) so všetkými
dôsledkami, ktoré tieto centrá pre život a kultúru tohto
kraja priniesli. Isteže, zmocniť sa týchto problémov nie
je ľahké, a nielen pre národopiscov. Nevyhnutná je tu spo
lupráca viacerých vedných disciplín, najmä histórie a so
ciológie.
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Osobitná pozornosť sa v programe výskumu života a kul
táry robotníctva na Slovensku venuje problematike mesta,
vzťahu medzi mestom a vidiekom, pričom do popredia tu vy
stupuje najmä Bratislava ako veľkomesto, špecifická si
tuácia Košíc (prudký príliv obyvateľstva súvisiaci s vý
stavbou Východoslovenských železiarní) a iných veľkých
priemyselných aglomerácií (napr. Žilina, Prešov, Banská
Bystrica, Považie - Považská Bystrica, Trenčín a iné).
Ako mimoriadne zaujímavá sa ukazuje na Slovensku aj prob
lematika tzv. malého mesta, kde je nevyhnutné čoraz via
cej orientovať národopisný výskum jednak pre historický
význam malého mesta v slovenských pomeroch a jeho dosah
na spôsob života a kultúru slovenského ľudu, jednak pre
súčasný prudký vzrast tejto kategórie osídlenia u nás.
Staršie výsledky výskumu Košíc, ale predovšetkým
dnešné výskumy Bratislavy (monografia Vajnory, do tlače
pripravená monografia o záhorskej Bratislave - Devín, De
vínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, príprava mono
grafie o Rači a celý rad odborných štúdií v časopisoch
a zborníkoch) priniesli už okrem závažných poznatkov a vý
sledkov aj cenná metodická skúsenosti. Veľmi užitočná je
pre túto prácu aj skúsenosť a dielo českých národopiscov
ô Prahe (Stará delnická Praha. Život a kultúra pražských
delníku 1848-1939. Red. A. Robek, M. Moravcová, J. Šťast
ná. Praha 1981). Medziiným sa tu napríklad potvrdilo, že
£ri takomto výskume sa bude môcť etnografia len veľmi
málo opierať o svoje metódy používané pri štúdiu klasic
kého dedinského prostredia, že bude musieť pracovať s ta
kým veľkým počtom respondentov, s akým dosiaľ nikdy nepraeovala. Doterajšie výsledky a závery z výskumu života
a kultúry robotníctva v českých krajinách (najmä v Prahe)
nastoľujú na viacerých úsekoch úvahy týkajúce sa základ
ných princípov národopisného bádania v súčasnosti v ô b e c
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Napríklad riešenie takej principiálnej a neľahkej
otázky, ako je pojem tradície v robotníckej mestskej kul
túre z hľadiska folkloristiky, nadobudlo pri'výskumé Prahy
prijateľný výklad. Tieto zistenia a závery poukazujú na
to, že tradícia v robotníckom prostredí ;sa nevytvára len
c

zdola a tiež nielen ústnou komunikáciou. Vstupujú sem nové
sprostredkujáce činitele (spolky, tlač a iné), kontakty
ľudí, rýchly proces as;imilácre jednotlivca. Tradícia s a / *
v robotníctve vytvára''na základe spoľočnýtch cieľov, *poci--*
tov a zážitkov kultúrneho alebo* ^politického, charakteru.
Odovzdávajá sa nielen individuálne zážitky -v určitých ele
mentárnych literárnych formách, ale odovzdáva sä/jaj tra
dícia bojovej taktiky. "V prostredí veľkomesta sa výrazne
stretáva mikrokomunita, ktorá nám zaručuje, že tradovanie
určitých hodnôt a skutočností ástnou formou nikdy celkom
nezanikne, a makrokomunita, ktorej tradíciou je vedomie
spolupatričnosti triedy ako celku a vedomie jej revoluč- '..
neho poslania. Medzi týmito dvoma pólmi tradícia oscilu
je - oboje však tvorí dialektická jednotu" (Klímoyá, D.:
Pojem tradice v delnické mestské kultúre z hlediská folkloristiky. In: Etnografie delnictva, 8, Národopisná
knižnica 18. Praha 1977, s. 212-229). Práca spojená s et
nografickým výskumom pražského robotníctva spolu s inými

-

výsledkami tohto druhu potvrdila, že etnografia ako his
torická veda svojimi špecifickými prostriedkami, metódami,
svojim špecifickým materiálom, je schopná rozšíriť pramen
ná základnú histórie, obraz historického poznania (Robek,
A.: K nekterým otázkam etnografického studia delnictva .
Prahy. In: Etnografie delnictva, 8, Národopisná knižnice
18. Praha 1977. s. 20-21).
Slovenská etnografia má v súčanosti už k dispozícii
cenné sábory materiálov z výskumov rozličných typov robot
níckych oblastí (Gemer, Banská Štiavnica a okolie, Kremni-
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ca, Handlová, Ružomberok, Košice, Bratislava a dalšie),
ktoré umožňujú sledovať genetické otázky života a kultúry
robotníctva v príslušnom prostredí. No dospela aj ku kon
krétnym poznatkom a charakteristike mnohých zložiek kul
túry a kultúrnych procesov s ohliacfbm na ich zvláštnosti,
a prínos vo vzťahu k tradičnej kultúre slovenského ľudu.
Pozoruhodné sú v tomto smere zistenia o počiatkoch budo
vania robotníckych kolónií a života v nich, o adaptácii
vidieckeho obyvateľstva v tomto prostredí, o jeho odeve
a strave v zmenených podmienkach, o susedských vzťahoch,
o osvetovej práci, spevokoloch a divadle, o revolučných
piesňach, o ich humore a pod. Nejde tu pritom o nejaké
uzavretá výskumy a pohľady. Väzba robotníctva s dedinou
je aj v súčasnosti na Slovensku veľká (denná dochádzanie
do práce, z vidieka, týždňovkári a pod.), väčšia ako
v Čechách. Táto skutočnosť tiež vedie národopisná bádanie
v súčasnosti k záveru, že je potrebná podstatne zvýšiť
úsilie pri štúdiu problémov života a kultúry nášho ľudu
v súčasnosti včítane osobitostí robotníctva, jeho konkrét
nych podmienok života na ceste, ktorá ho doviedla k vede
niu svojej krajiny. Preto sa aj problematika tradícií
kultúry a spôsobu života robotníctva na Slovensku skúma
najmä z aspektu včleňovania progresívnych tradícií ľudo
vej kultúry do systému socialistickej kultúry. V tom je
zmysel a cieľ národopisného výskumu robotníctva u nás.
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Výstavbové postupy
modernej slovenskej básne
Valér Mikula

Sdčaaná slovenská poézia dospela do stavu syntetic
kého zúžitkovania výsledkov svojho predchádzajúceho vývinu.
Ak vývin modernej slovenskej poézie - takej, ktorej stopy
nachádzame ešte i v jej prítomnej podobe - budeme datovať
do obdobia symbolizmu (Slovenskej moderny), zistíme, že
v priebehu tých približne siedmich desaťročí došlo síce
niekoľkokrát k pokusom o popretie symbolistického výcho
diska, no nikdy nie s plným úspechom. To neznamená, že
by v súčasnosti symbolistická poetika predstavovala ak
tuálnu vývinovú tendenciu. Aktuálnym však, pretože druhovo
(lyricky) fundujúcim, ostáva základné zmyslovo-empirické
východisko symbolistickej poézie. Každý pokus obísť toto
východisko - napríklad... jednostranným exponovaním abstrakt
nosti, meditatívnosti alebo tézovitosti - sa skončil v de
jinách našej lyriky s nezdarom.
Ak

sme hovorili o syntetickosti súčasnej poézie,

mali sme na mysli ten fakt, že na rozdiel od symbolizmu,
ktorý východiskovú zmyslovú skutočnosť v básni prekódoval
na hermetický systém navzájom (a často len navzájom) ko
rešpondujúcich znakov, súčasná poézia empirické východisko
presahuje smerom k jeho reflexívnemu uchopeniu. Reflexia
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teda predstavuje nie východisko, ale vydstenie súčasnej
básne, pričom toto vyústenie nepopiera ani nelikviduje
zmyslovo-zážitkové podložie básne, naopak, stavia na ňom
a zhodnocuje ho.
Spôsob, akým sa zhodnocuje zmyslovosť pre "reflexív
ne účely", sa pokásime ukázať na básni Štefana Strážaya
z jeho zbierky Palina ( 1 9 7 9 ) . Strážay patrí k najreprezentatívnejším i najviac diskutovaným sáčasným slovenským
básnikom a analýza jeho spôsobu výstavby básnického textu
môže mať i širšiu demonštratívnu platnosť.

Dvor
Umyté slnko sa skloní
cez strechy do chladného dvora.
Betón je raz a navždy. Ale
piesok sa zaleskne,
zjasnie všelijaká bielizeň,
železo zmatnie a tehlový úlomok,
zdvihnutý z výslnia, zohreje
detské ústa.
Ak by sine mali identifikovať tému básne v jej denotačnej, bezprostrednozážitkovej podobe, zaregistrovali by
sme iba niekoľko fragmentárnych záberov z reality a istý
náznak prírodného i "ľudského" deja. Báseň podáva obraz
mestského dvora, pravdepodobne po daždi ("umyté slnko"),
príp. i ráno (slnko môže byť "umyté" rosou). Stúpajúce
slnko postupne osvetľuje dvor: zasvieti na piesok, na
rozvešaná bielizeň, na akési železo a na úlomky tehly.
Y posledných dvoch veršoch básne sa k tomuto skromnému
prírodnému deju pripája i "dej" ľudský: dieťa zdvihne
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slnkom vyhriaty dlomok tehly a priloží si ho k ástam.
Aký je zmysel tohto nenáročného obrázka? Aký dô
vod viedol autora k jeho zaznamenaniu a na druhej strane,
aký prospech (zážitok či poučenie) môže mat z neho čita
teľ? Báseň je vo svojej prvoplánovej, denotačnej rovine
taká neuspokojujdco priehľadná, realita, ktorú zobra
zuje, je taká málo významonosná, a} čitateľ môže mať
oprávnený pocit, že Strážay prekračuje hranice poézie
(Števček ijp> Kritici..., s. 13, 14) či umeleckého textu
vôbec (Kocjtój, tamtiež, s. 1 6 ) .
S týmto - tušíme už, že programovým - zovšedňovaním či až zbanálňovaním témy básne korešponduje i jej
forma. Báseň je síce členená na verše a strofy, ale to
je hádam jediný index poetickosti. Nenájdeme tu žiadnu
markantnú rytmickú či eufonickd inštrumentáciu, slovná
virtuozitu alebo charakteristické prostriedky básnického
zmocňovania sa skutočnosti - trópy a figdry. Vlastne,
v prvom verši čosi nájdeme - jednu metaforu ("umyté
slnko") a jednu personifikáciu ("slnko sa skloní").
Obidva trópy sd však také konvenčné, poeticky neoriginál
ne, že môžeme hovoriťľaž\o banálnosti básnického pome
novania. A ak si uvedomíme, že finálny obraz básne forsíruje detský subjekt v takom aranžmán, z ktorého pre
niká sentimentalizujdce pozadie, potom naše pochybnos
ti o hodnote tejto básne môžu ešte vzrásť. Text, ktoré
ho jediným významovým pohybom je prechod od banality
k sentimentalite, predsa nemôžeme považovať za esteticky
plnohodnotný. Skrátka, Strážayova báseň ako prvoplánový,
fotografický záznam reality, je esteticky neprijateľná,
neuspokojujdca.
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Nazdávam sa, že práve táto jej estetická nedostatoč
nosť v doslovnej, denotačnej rovine používa autor ako
diskrétny signál čitateľovi, aby sa pokásil ísť na veci
inak, aby hľadal v zdanlivo nevýznamnom významné, aby
v zdanlivej autonómii zobrazenej reality našiel prvky od
haľujúce jej závislosť na hlbšom organizujúcom princípe.
Strážay si-tu však počína pomerne riskantne, pretože po
necháva zobrazenému svetu taká mieru vnútornej koherencie,
že netrpezlivéjší, resp. menšou obrazotvornosťou vybavený
čitateľ nemusí pociťovať potrebu hľadať logiku, parametre
usporiadania tohto sveta, kdesi mimo neho, napr. v autor
skej subjektivite. Realita v Strážayovej b&sni ostáva au
torským subjektom zdanlivo nezasiahnutá, nepretvorená túto iláziu sa básnikovi podarilo vytvoriť tak dokonale,
že ju musel na záver diskusie o Paline dementovať: "ak
niečo vyzerá ako záznam, to neznamená, že to i v skutoč
nosti záznam je... Nie je ľahké niečo také napísať, pre
tože nič v takejto podobe nenachádzame okolo seba"
(Kritici..., s. 2 1 ) .
Aj keby nás na to autor rovno neupozornil, čosi po
dobné by sme tušili, pretože jeho báseň predsa len dispo
nuje prostriedkami (i ked je ich málo), ktoré čitateľovi
naznačujú, že ide o lyriku. Okrem už uvedeného globálne
ho "upozornenia" (estetická inferiórnósť zobrazenej sku
točnosti), jeho text obsahuje i cíalšie signály zložitej
šej významovej štrukturácie - najvýraznejší je vpád; sub
jektívnosti (cez úvahovosť) v treťom verši. Zopakujme tu
ešte, že Strážay sa obracia - obrazne povedané - na postkonkretistického činiteľa, teda na čitateľa, ktorý vie,
že obyčajná, všedná, každodenná skutočnosť je hodná vstú^
piť do básne, no že pritom - i keby sama osebe bola dos
tatočným dôvodom na existenciu básne - obsahuje isté
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významové súvislosti, ktoré sá hlbším a autoritatívnejším dôvodom jej prezentácie. (Pozn.s Ak hovoríme o postkonkretistickom čitateľovi, je to len pohlad z iného
aspektu na vývinová situáciu autora a sáčasnej poézie čitateľ, ktorého sme tu vytvorili, je vlastne zakódovaný
v texte *básne ako projekt jej ideálnej percepcie.) Sku
točnosť sa v básni tohto typu vníma zdvojene: jednak ako
kontinuitne univerzum prvkov v navzájom rôzne

odstupňo

vanej determinovanosti a jednak ako rad diskontinuitných,
entropicky usporiadaných prvkov, ktoré dostávajá zmysel
až ako diskrétne jednotky nejakého vyššieho usporiadania
(usporiadania druhého stupňa), ako periférne (terminálne)
prejavy (príznaky) nejakej vyššej kategorizácie.
Tento druhý, kategorizačný aspekt vnímania reality
predstavuje jej semiózu - veci sa stávajú znakmi. Semiotizácia skutočnosti sa neobmedzuje iba na oblasť umenia,
od umenia však (na rozdiel napríklad od módy) žiadame,
aby semiotizácia reality bola zároveň jej problematizáciou,
alebo ešte presnejšie, aby semiotizácia bola ospravedlni
teľná len ako krajné, núdzové riešenie takých problémových
situácií, ktoré sa operatívne, neznakovo vyriešiť nedajú.
Takto pociťovaný zmysel umenia situuje i poéziu v hodno
tovej sfére človeka pomerne vysoko - asociuje ju s takými
kategóriami ako závažnosť, nekaždodennosť, ultimatívnosť
(v zmysle ultima res). Na druhej strane vedomie, že ta
kéto semiotické odkazovanie skutočnosti do iných sfér,
jej prekategorizúvanie je iba ideálnou, nie reálnou operá
ciou, dovoľuje usúvzťažniť poéziu s kategóriami z opačnej
hodnotovej sféry - s náhražkovosťou, bezmocnosťou, podmienečnosťou. Takýto ambivalentný postoj k poézii je
vlastne výrazom ambivalentného postavenia poézie, ktorá
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existuje a pôsobí na rozhraní dvoch.skutočností: skutoč
nosti reálnej a skutočnosti ideálnej, anticipovanej. Semiotické kódovanie reality v poézii nie je nejakým jej samo
účelným šifrovaním, ale pokusom o jéj prekódovanie do
sféry ideálu, pokusom o jej podriadenie inému kódu, inému
usporadúvajúcemu princípu - princípu ideality. Pravda,
tento princíp nemôže platiť absolútne a bez ohľadu na vý
chodiskovú realitu okrem iného aj preto, že by tak došlo
k vzájomnému odtrhnutiu oboch sfér, k strate pociťovania
ich súvisu. Ak by sme si vec mali ilustrovať v jazyku
teórie prekladu, takéto odtrhnutie by znamenalo, že pri
"preklade" skutočnosti do oblasti jej ideálnej perspek
tívy natoľko prevládla dominancia -prijímajúceho, cieľové
ho "jazyka" (t.j. ideálnej skutočnosti), že sa v procese
"prekladu" stratil invariant, ktorým je v našom prípade
východisková, zobrazovaná skutočnosť. Druhotný (cieľový)
znakový systém, ktorý už nie je korigovaný "zmiznutou"
skutočnosťou, si začne nárokovať na svoju nie sprostred
kovanú (obraznú, semiotickú), ale na priamu (doslovnú,
pragmatickú) platnosť - tak je to v "neestetických"
druhotných semiotických systémoch, napríklad v mytológii
alebo náboženstve. Na druhej strane pri nedostatočnom
vzdialení sa od reality dochádza iba k jej obkresľovaniu,
kopírovaniu, nie k transformovaniu, prekonaniu.
Aby sme mohli vrátiť naše uvažovanie k Strážayovi,
je ešte potrebné si uvedomiť, že miera vzdialenia sa od
skutočnosti je zároveň estetickou mierou, ktorá je daná
i historicky. Každá doba má svoje parametre, ktoré vyme
dzujú na jednej strane "priveľké" a na druhej "primalé"
vzdialenie sa od reality. Strážay predstavuje tú tenden
ciu súčasnej slovenskej poézie, ktorá hranicu "priblížiteľnosti" posúva stále tesnejšie k realite. (V tejto sú-
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vislosti má hádam nami identifikovaná banalita a senti
mentalita Strážayovej básne platiť ako výraz onoho pri
blíženia aa k prostej skutočnosti, až asimilácie s nou).
Y tomto bode však nastáva druhovo dôležitý jav. Pri takom
tesnom priblížení sa básne k realite, kecľ vzniká ilázia
takmer úplného splynutia s ňou (ôo v jazykovej rovine
značí absolutizáciu denotácie), je pre umelecký text
existenčne dôležité postulovať kategorická platnosť
svojej odlišnosti od reality, svojej znakovosti, svojej
•lyrickej základovosti" (Zajac, 1984, s. 4 4 ) .
Videli sme, že Strážay zbavil svoju báseň väčšiny
tradičných atribútov lyriky, že jej ponechal takmer len
to základné - verš. A druhým základným elementom
je existencia systému konotácií, na ktorý autor nijako
mimoriadne (napríklad výraznou metaforikou) neupozorňuje,
no ktorý v jeho básni - ako sa pokúsime dokázať - reálne
funguje ako jej hlavný usporadujúci princíp i ako druho
vý garant jej lyrickosti. Strážayova ohľaduplnosť voči
čitateľovi sa prejavuje tým, že ho takmer nenúti ku konotačnej konzumpcii - voľba ostáva na čitateľovi. Čita
teľ musí sám dospieť k takémuto vnímaniu textu, pravda,
za podmienky, že chce báseň "udržať" v oblasti lyriky.
Minimálna jvýznamonosnosť textu pri jeho denotačnej konzumptíii, či priamo možnosť spochybnenia jeho poetického
štatútu (čo vyvoláva pocit sklamania, neuspokojivosti)
môže priviesť čitateľa k rezignácii na text ako na báseň,
alebo - a to je druhá možnosť - k pokuso o nájdenie novej
inej usporiadanosti textu, k pohľadu na denotovanú sku
točnosť iba ako na finálny (periférny) prejav nejakého
iného utriedenia, fundamentálnejšej kategorizácie, ktorá
by už nebola bez súvislostí s vyššie spomínanou "problé-
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movou" funkciou umenia. To znamená, že bude za "zazname
nanými" reáliami hľadať ich širšie významové súvislosti
(konotácie),iich všeobecnejšie významy a tiež ich zážit
kové (ale i etické, ^filozofické

atä.) implikácie, že teda

bude zobrazená realitu vnímať ako usporiadaná nie z "vôle"
seba samej a pre seba samá, ale z "vôle" exoprincípu
(autorského modelu,sveta, autorskej koncepcie), ktorého
je zároveň šifrovaným (kódovaným, diskrétnym) výrazom.
Cestu k tomuto kódu (usporadujúcemu princípu) predsta
vuje v poézii konotaôná konzumpcia, čo nie je cesta jed
noduchá a vopred podrobne vytýčená. Pri jej nachádzaní
bude čitateľ často odkázaný na svoju schopnosť napĺňania
textového znaku životnými, zážitkovými obsahmi a súvislosťami - a nároky na parametre jeho emocionality, predsta
vivosti, no i reflexívnosti sá tu pomerne značné. To je
druhá strana Strážayovej autorskej ohľaduplnosti, poskyt
nutia voľby čitateľovi - v prípade "rozhodnutia" pokračo
vať 3alej, sa od čitateľa čaká spolupráca, klada sa
naň nároky.
Ak sa teraz pokásime o skratkovitá interpretáciu Strá
žayovej básne, robíme to s plným vedomím rizika značnej

,

aproximatívnosti, ktorá prináša "prepisovanie" konotácií
do jazyka vyznačujáceho sa väčšou mierou denotačnej urči-*
tosti. Zároveň však chceme vyjadriť presvedčenie, že i na
priek dojmu preinterpretovania, ktorý čitateľ možno bude
z nášho podania mať, konotácie v tomto (a nielen v tomto)
básnickom texte reálne pôsobia, sá jeho objektívnou, i kečí
nie vždy - a nie vždy rovnako (identicky) - uvedomovanou
vlastnosťou. Naša interpretácia je pokusom o popis reálne
prebiehajúcich procesov, ktoré sa však pri "normálnom"
čítaní básne odohrávajú zväčša s menšou mierou ich uvedo-

383
movania, skratkovito - báseň prijímame prevažne v polohe
jej pochopenia, nie analýzy. Ani napríklad v hudbe nemu
síme vedieť pomenovať a analyzovať jednotlivé tóny a akor
dy, a pritom ich základná významová súvislosti v nás so
značnou spoľahlivosťou vyvolávajú adekvátne reakcie.
A ešte jedna poznámka: ak sme hovorili o skratkovitej in
terpretácii, znamená to, že z celej variety konotácií si
budeme prednostne všímať tie, ktoré - podľa nás - n a j 
rýchlejšie vedú k odhaleniu ich vzájomnej prepojenosti,
ich systému. Namiesto všetkých významových "prebytkov"
slova, obrazu si teda budeme všímať iba jeho významové
závislosti.
Bez významových súvislostí nie je hned nadpis básne.
Dvor je totiž i názov Strážayovej dalšej, po Paline bez
prostredne nasledujúcej básnickej zbierky (1981). Dobový
čitateľ Paliny to, samozrejme, nemohol tušiť, pre dnešné
ho čitateľa sa však táto báseň spätne významovo zhodno
cuje v tom zmysle, že téma "dvora" nie je zrejme v Strá
žayove j poézii čímsi okrajovým, ale skôr naopak, že v se
be pravdepodobne koncentruje isté pre autora závažné ob
sahy.
Prvý verš básne sme si už všimli z viacerých hľadísk.
Tu by sme chceli dodať, že spomínaná banálnosť metafory
"umyté slnko" môže mať svoju funkčnosť i v tom, že tu
ide o taký typ metaforizácie, ktorý sa často používa
v poézii pre deti a ktorý je blízky i detskému videniu
(to isté platí aj o nasledujúcej personifikácii "slnko sa
skloní"). Použitý trópus by takto uvádzal do básne hned
na začiatku významové súvislosti s detstvom, dieťaťom atd.
Tejto konotácii neprotirečí napokon ani názov básne - dvor
je miesto, kde sa hrávajú deti (na to máme opäť jedno
"spätné" potvrdenie: v zbierke Dvor nájdeme báseň Detský
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dvor). "Detské" súvislosti nám zasa dovoľujú vymedziť
dvor ako priestor mediálny, ako niečo medzi intímnym, ro
dinným (bytom) a verejným, socializovaným (ulicou). Dvojsituačnému, z hladiska času prechodnému charakteru detstv
by takto zodpovedala i podobná priestorová situovanosť
dvora. Zobrazená, denotovaná skutočnosť je teda v básni
priestorovo situovaná (usporiadaná) tak, aby bola ana
lógiou časovej usporiadanosti/skutočnosti naznačenej konotovanej. To je však už hypotéza, ktorá by mohla mať
typologická platnosť, ak by ju overila analýza Salších
autorových básní.
Druhým veršom sa končí úvodná veta básne. Veta je
rozdelená na dve časti, pričom toto jej rozdelenie nemá
gramatické, ale čisto veršové odôvodnenie. Toto veršové
rozčlenenie zároveň paralelne člení zobrazovaný priestor
na dve výrazne odčlenené časti. Ide o členenie hore dole, pričom každý z týchto priestorov má atribuované
kontrastné kvality: oproti "chladnému" dvoru je tu nevy
slovená, ale implicitne prítomná vlastnosť slnečného tepl
A nemožno celkom vylúčiť ani prítomnosť dalšieho kontras
tu: čistota - špina. To prvé je synonymicky prítomné

:r

v "umytom" slnku, to druhé je "vo dvore" prítomné len
implicitne, je evokované silou kontrastu.
Už prvé dva verše nás upozorňujú na vysokú mieru
usporiadania takzvanej vonkajšej skutočnosti v tejto
Strážayoyej básni.

Táto výrazná, na princípe kontrastu.,

osnovaná organizácia *je zrejme väčšmi v súlade s vnútor
nou usporiadanosťou básne (povedzme, s veršovým členením)
ako so skutočnosťou samou. Realita sa tu podrobuje isté
mu triedeniu, preorganizovávaniu, do ktorého "má čo ho
voriť" dokonca i básnická forma!
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Tretí verš prinášq nečakané vybočenie z modality
básnickej výpovede. Doteraz sme báseň mohli považovať za
objektívnu výpoved o .skutočnosti, i keä sme už, samo
zrejme, zistili, že do tejto objektivity intervenuje čosi,
čo usporadúva veci podľa svojej vôle (predstavy, koncep
cie). Zatiaľ to však bola taká intervencia, ktorá sme
mohli z hľadiska zachovania pravdepodobnostného charakteru zobrazenej reality pokojne tolerovať. Teraz však
do hry vstupuje namiesto objektívneho opisu "nemiestna"
gnómickosť: "Betón je raz a navždy". Vybočenie z dejovosti
do dvahovosti, z dynamickosti do statickosti naznačuje,
že sa v básni,y

jej tematickom priebehu objavuje akýsi

problém, prekážka Salšieho napredovania deja. Dejovosť
sa tu prelamuje do subjektívnosti - gnómická forma totiž
implicitne exponuje do tematického inventára básne i uvažujdci subjekt. Úvahovosť - a cez ňu uvažujúci subjekt sa zmocňuje celého tretieho verša, nielen jeho citovanej
"gnómiekej" časti. Odporovacia spojka "ale" fakt uvažo
vania, či rozväzovania potvrdzuje i svojou gramatickou
podobou. Ked si však všimneme, že táto spojka presahuje
nielen do nasledujdceho verša, ale uvádza vlastne celý
zvyšok básne, uvedomíme si, že reflexívnosť sa od tejto
chvíle naplno zmocnila významového plánu básne, že-: si
podriadila všetky ostatné prvky textu.
v

Ale o čom sa tu uvažuje? Ôomu odporuje fakt - ten

toraz zachytený znova bez subjektívneho skreslenia - že
"piesok sa zaleskne"? A nielen tento fakt, ale všetky
3alšie "fakty", vyratdvané v druhej strofe básne? Podľa
logiky nadvetnej syntaxe zrejme celá tá enumerovaná mnohosť, rôznosť, dynamickosť, premenlivosť protirečí
"betónu", jeho monolitnosti, statickosti, nemennosti.
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Ak teraz už vieme, že úvahovosť má pod svojou kontro
lou usporadúvanie vonkajšej skutočnosti, že s "vecami"
manipuluje podľa svojich zámerov, pokúsme sa zistiť, aké
myšlienkové koncepty alebo významové súvislosti stelesňu
jú jednotlivé reálie, čiže ako sú reflektované úvahovým
subjektom básne. Kedže v básni neprichádzame do styku s ab
straktnými myšlienkovými koncepciami, ale so zmyslovo
percipovateľnými objektami, dozvieme sa to opäť iba cestou
aktualizovania implikovaných konotatívnych významov jed
notlivých empirických dát.
Tieme už, že usporiadanie dominujúcich konotácií sa
v tejto básni zatiaľ deje na princípe kontrastu, resp.
opozície - a tak je to i v jej nasledujúcom priebehu.
Štvrtý verš prináša opozíciu betón - piesok ako protiklad
kompaktného a rozpadávajáceho sa, veľkého a malého (drob
ného), stabilného a likvidného (preplýva júceho) • Možné sú
tu i dalšie konotácie. Uviedli sme už, že s motívom detstva
sa implicitne vynára i motív uplývania času a vôbec uvažo
vania o čase - pravda, musí to byť detstvo videné kýmsi
iným, reflektované dospelým subjektom! Táto podmienka
čoskoro vstúpi do významového poľa básne, teraz sa ešte
vrátime k motívu času. 5as sa v básni dostáva do tematic
kého centra prekvapujúco skoro - už v treťom verši, aj
ked tu ide akoby o popretie jeho existencie, jeho dynamic
kosti ("raz a navždy"). V tomto významovom osvetlení betón
ako "nositeľ" a "predstaviteľ* nemennosti, teda ako "po1

pierateľ" času stojí v opozícii voči piesku, ktorý je
v kultúrnom kóde ľudstva jeden z najčastejšie používaných
symbolov plynutia času, ba vystupuje často ako jeho priame
zhmotnenie (piesočné hodiny).
V najvšeobecnejšej-rovine teda môžeme zatiaľ identi
fikovať ako centrálnu opozíciu plynutia času a jeho po-
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pretia. Uvažovanie o čase v ľudských súvislostiach (a tie
sá v básni už legitimizované exponovaním ávahového subjek
tu i konotovaným koloritom detstva), a najmä v sávislostiach subjektívnych (lyrických) obnáša i reflexiu o za
čiatku, no . najmä konci existencie. Kým u dospelého sa
čas s pokračujácim vekom stáva prevažne tenzívnym činite
ľom, u dieťaťa sa vzťah k času vyznačuje výraznejšou ambivalenciou - na jednej strane je plynutie času cestou
k dospelosti, čiže rastom, otváraním sa realite, no na
druhej strane je i vzdaľovaním sa od prézentistickej,
atemporálnej pohodnosti a bezpečia detstva, čo v sebe ob
náša už i tenzívne prvky (por. Miko, 1980, s. 11 n * ) .
V týchto sávislostiach gnóma popierajáca čas ("Betón je ra
a navždy") je podávaná z hľadiska dospelého subjektu môžeme tu predpokladať istá projekciu tohto subjektu do
vlastností "stelesňovaných" betónom. Je to detenzívna
projekcia do sféry ideálneho, do sféry, kde čas neplynie
a kde nás neatakuje myšlienka na zánik. Betón teda vo
chvíli svojho objavenia sa v básni vystupuje ako kladná
kvalita. No v okamihu, kecí sa konfrontuje s "pieskom",
nastáva výrazné preskupovanie v hodnotovej distribácii.
Motívom piesku, metonymicky sávisiacim

s detstvom (hra

na piesku) sa v básni totiž už druhýkrát naznačuje prí
tomnosť detského prvku. Detstvo ako jedna z naj pozitív
ne jších kvalít Strážayovho univerza (pozri napríklad
báseň Tvoje deti umiestnená v Paline na významovo expono
vaný koniec zbierky) takto hodnotovo posilňuje význam
"piesku" a likviduje autorsky skusmé vovedenie témy "be
tón" ako hodnotového plus. Opozícia betón - piesok je
tak i opozíciou dospelého a detského, v čase nemenného
a plynáceho, veľkého a malého (drobného), tvrdého a pod
dajného, temného a svetlého ("piesok sa zaleskne"),
studeného a teplého. Jediným argumentom, ktorý hovorí
"v prospech" betónu, je jeho postulovaná nemennosť v ča-
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se. Všetko ostatné hovorí proti nemu.
Toto "protibetónové" ťaženie pokračuje i v druhej
strofe. "Všelijaká bielizeň", ktorá účinkom slnka "zjas
nie", stavia proti betónu zasa prvok ľudsky intímny.
Chlad, drsnosť, neosobnosť, atä. betónu je tu hodnotovo
prekonávaná teplom, mäkkosťou at3. ľudského tela, metonymicky zastúpeného bielizňou. "Všelijakosť" bielizne
zase evokuje mnohosť, pestrosť, áplnosť koloritu rodin
ného života, stavia kolektívne a živé oproti osihotenému
a neživému.
Nasledujúci verš prináša tentoraz matérie "nepria
teľských", záporných kvalít - železo a tehlový álomok.
No oproti stavovému slovesu, ktorým bol charakterizovaný
betón, tu už máme do činenia so slovesom dejovým ("žele
zo zmatnie"). Dejovosť, dynamika ako prejavy času už na
plno prebrali iniciatívu. Nielen obrazne a konceptuálne,
nielen vo významovej sfére, ale priamo v zobrazenej rea
lite, čas doslovne nahlodáva monolitnosť, nepreniknuteľnosť, likviduje nepremennosť látok pochádzajúcich z toho
istého významového poľa ako betón. Vec by si žiadala šir
šiu argumentáciu, no na základe skúsenosti so Strážayovou
poéziou môžeme povedať, že "zmatnutie" železa patrí v jeho
idiosymbolike do tej istej (kladnej) hodnotovej sféry ako
napríklad zjasnenie bielizne. Syntagmu môžeme denotovať
i ako proces hrdzavenia, čo významovo súhlasí, no takýto
výklad nemá v texte básne úplnú oporu. Á napokon tehlový
úlomok predstavuje už názorný triumf času a k nemu pri
ľahlých kvalít (ľudsky intímneho, detského, rodinného,
živého** nad neosobným, dospelým, nadmieru (nad ľudskú
mieru) socializovaným, neživým. Tehlový úlomok je niečo
medzi betónom a pieskom, pričom perspektívne sa "smeru
je" k piesku, čiže (v antropologickej rovine) od dospe
lého (veľkého) k detskému (malému, drobnému). Z tohto
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hľadiska, z hľadiska modelu sveta, ako sme ho zatiaľ iden
tifikovali v hĺbkovej štruktúrne básne, je drobenie sa
nielen prirodzeným prírodným úkazom, ale aj zároveň i hodnototvorným procesom. Tento zdanlivý paradox sa v hĺbkovej
stratégii textu odhaľuje ako súladný so zmyslom autorskej
koncepcie sveta. A tak i smerovanie prírodných procesov
sa stáva v rukách básnika argumentom, ktorý potvrdzuje
správnosť jeho modelu sveta. V tomto zmysle je báseň
i výrazne pointovaná, keá sa symbolické, znakové smerova
nie tehly k piesku (čiže k detskému) odhalí aj ako smero
vanie skutočné, doslovné (dieťa si priloží úlomok k ústam).
Vonkajšia skutočnosť je takto potvrdením skutočnosti vnú
tornej, reflektovanej. Respektíve z inej perspektívy sa
toto doslovné smerovanie úlomku tehly k dieťaťu môže javiť
ako náhle odhalenie podstaty života, ako nahliadnutie do
hĺbky bytia prostredníctvom všedných, každodených situá
cií. Pocit sviatočnosti strážayovskej reality pochádza zrej
me i z týchto zdrojov.
Ostal nám nekomentovaný už iba motív slnka. Už pri
prvom, denotačnom pohľade na báseň sme zistili, že slnko
je činiteľom jednoznačne dynamizujúcim a zároveň jednoznač
ne pozitívnym. Dynamizmus usúvzťažnuje slnko s časom,
s jeho plynutím. To, čo je z hľadiska dospelého tenzívnym
činiteľom (plynutie času a s tým súvisiaca predstava záni
ku) a čo je - ako to už tušíme - najhlbším problémovým
zdrojom tejto Strážayovej básne, sa tu prehodnocuje cestou
usúvzťažnenia tohto tenzívne pôsobiaceho času s najpozitívnejšími ľudskými (dieťa, rodina, intimita) i prírod
nými (slnko, život) fenoménmi. Sprostredkovaný kontakt
(cez zohriatý tehlový úlomok) slnka a dieťaťa v posledných
dvoch veršoch básne, toto finálne exponovanie absolútneho
vrcholu kladného hodnotového poľa tu má zrejme za úlohu
zoslabiť permanentne tenzívny atak plynutia času na autor
ský subjekt. Báseň je pokusom o presunutie tohto faktu
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(faktu plynutia času) do kladného hodnotového poľa. Tej
to stratégii, tomuto usporadujúcemu princípu sá podria
dené všetky ostatné zložky básne.
Vidíme teda, že v básni Dvor sa toho udialo hodne,
i keä nie natoľko v rovine zobrazenej skutočnosti ako
v rovine skutočnosti reflektovanej, významovo prehodnocovanej. Videli sme tiež, že Strážayova báseň nie je repor
térskym záznamom reality, ale naopak, že reality je až
v prekvapujúco vysokej miere organizovaná, usporiadaná
podľa záujmov autora. A podarilo sa nám hádam i dokázat,
že tie "záujmy* nepramenia v periférnych, inferiórnych
zložkách autorskej subjektivity, ale že súvisia s prežíva
ním najzákladnejších otázok ľudskej existencie.
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Rytmus v ľudovej slovesnosti
Jozef Mistrík

1. Na úvod treba povedať, ako chápeme pojmy ľudová
slovenosť a rytmus. V súvislosti s ľudovou slovesnosťou
sa vyskytuje pojem a termín folklór. Názov folklór je
medzinárodne rozšírený a pochádza z anglického folk-lore
folk = lud, lore = mádrosť. Vo všeobecnosti sa týmto poj
mom označuje sdbor všetkých druhov ľudovej tvorby, naprí
klad rozličných javov kultúry hmotnej (kroje, nábytok,
stavby), kultúry spoločenskej (obyčaje, slávnosti)
a kultúry umeleckej (ľudová hudba, tance, piesne i roz
ličné prozaické žánre - rozprávky, povesti, príslovia,
porekadlá, pranostiky atčí.). Pojem ľudová slovesnosť je
teda iba jednou zložkou pojmu folklór. Ľudovú sloves
nosť chápeme ako tvorbu ľudu, ktorá sa formovala ešte
pred vznikom písma. Spočiatku vznikala so zámerom vy
svetľovať záhadné prírodné javy (povesti), magicky pôso
biť na prírodné úkazy (zaklínadlá) alebo odovzdávať ži
votné skúsenosti (príslovia, porekadlá, pranostiky). Roz
širovanie tejto tvorby umožnilo to, že sa postupne upev
ňovala a zvukovými prostriedkami fixovala ústna forma,
ktorá uľahčovala zapamätanie textu. Avšak čím äalej, tým
viac plnili formálne výrazové prostriedky aj estetickú
funkciu útvarov ľudovej slovenosti.
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Rytmus je slovo gréckeho pôvodu (rhythmos) s význa
mom takt, súmernosť* Vo všeobecnosti sa pod týmto pojmom
rozumie zákonité periodické opakovanie tých istých alebo
príbuzných javov v ich ôasovej alebo priestorovej sekvencii. Už Aristoxehes v 4* storočí pred n.l. nazval rov
nomerne členený pohyb rytmom. Vniknutie rytmu ako výrazo
vého prostriedku do ľudovej slovenosti sa niekedy vysvet
ľuje ásilím napodobňovať biologický alebo prírodný rytmus.
Pri sledovaní rytmu ľudovej slovenosti treba rozli
šovať rytmus založený na zvukovej podobe textu (rytmus
verša) a rytmus založený na sujetovej podobe textu (ryt
mus prózy). Sá to dva geneticky síce rozdielne, no funkč
ne integrované pojmy prejavujúce sa v ľudovej slovesnosti
chápanej široko.
Útvary ľudovej slovenosti sa od literárnych útvarov
odlišujú svojou otvorenou existenciou (P. Bogatyrev). Sú
to útvary, ktorých autormi sú jednak anonymní tvorcovia
a jednak sa k nim ako k prototextom anonymne a potenciál
ne permanentne pridávajá nové prvky, ktoré sa spravidla
nedotýkajá ich obsahu, no upravujá ich formu. Tak potom
niekedy sa stretneme s tým istým komunikátom v nerytmizovanej a niekedy až v dôsledne rytmizovanej podobe. Ich
podoba sávisí aj s tým. či ide o adoptované a adaptované
diela alebo o také, ktoré vznikli a modifikovali sa u nás.
Útvary ľudovej slovesnosti sa členievajú na lyrické,
epické i dramatické na jednej strane a prozaické i ver
šované na druhej strane. Ináč sa ešte členievajú na ľudové
piesne, ľudovú prózu (rozprávky, povesti, hádanky, prí
slovia, porekadlá a pranostiky) a ľudové hry (obradné,
obchôdzkové, bábkové, riekanky, rozpoôítavankya další
detský folklór).
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Priaznivá, až ideálne podmienky na rytmizovanie ľa
dovej slovenosti poskytuje už samotná podoba jazykových
prostriedkov. Sd to prostriedky hovorového štýlu a dstnych prejavov, a to sd veľmi krátke, v priemere dvojsla
bičné slová a veľmi krátke, v priemere osemslovné klauzy;
je to dalej veľká frekvencia slovesa v singulárovej po
dobe (slovesné tvary v pluráli sd v priemere dlhšie), vy
soký výskyt krátkych tvarov zámen, a deiktík vôbec, pr
votných jednoslabičných predložiek a spojok, častíc a ci
tosloviec. To pokiaľ ide o veršované átvary. Y ľudovej
próze, najmä v etike umožňuje rytmizáciu lineárnosť sujetového plánu osnovaného na reťazovom princípe cesto
pisov.
2. Rytmus založený na zvukovej podobe. Rytmus je
základnou a dominantnou zložkou básne, piesne a verša vô
bec. Hoci by text postrádal rým alebo äalšie básnické
figdry, ešte vždy nestráca štatdt verša, pokým má svoj
rytmus. Analogicky to platí aj pre pieseň. Rytmus v ľu
dovej piesni sa realizuje opakovaním istých slovných ale
bo vetných modelov, ktoré neraz prechádzajú až do stereo
typnosti:
Dievča, dievča, čože to máš?
Ružu, ružu. Komu je dáš?
Tebe, tebe, šuhajíčku,
našla som ju na chodníčku.
Dievča, dievča, bielej tvári,
čo tu hľadáš kolo fary?
Hľadám teba, šuhajíčka,
bo som tvoja frajerôčka.
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Dievča, dievča, biely anjel,
kdeže ťa ja večer nájdem?
Nájdeš ty mňa v zahradôčke,
pod jabloňou na lavičke.
Dievča, dievča, lastovička,
lábil som ťa od malička,
od malička maličkého
zo srdiečka áprimného.
V celej piesni sá osemslabičné verše, model prýýeh ver
šov je spolovice aj lexikálne zhodný. Rytmické modely
tretích a štvrtých veršov sa celkom kryjá.'Zo 66 slov
je 53 jedno- a dvojslabičných, iba 12 je dlhších, prie
merná dĺžka slova je necelé dve slabiky.
Závažnosť rytmu v ľudových piesňach a aj v äalších
veršovaných átvaroch sa naznačuje už tým, že sa v nich
- akoby refrény - enormne často opakujá slabičné artikulo
vané zvuky, ktoré nemajá iná funkciu, ako podčiarkovať
rytmickosť textu. Takými sá napríklad: la-la-la, tra-la
la, hop-sa-sá, ny-ny-ny, dziny-dziny, ťuky-ťuky, cupy-lupy,
je-je-je atä. Z niektorých ľudových piesní je evidentné,
že sa pri ich realizácii ráta so sprievodným rytmickým
potleskom alebo sprievodnými rytmizujácimi zvukmi vydáva
nými ľudovými nástrojmi typu bumbarasa, alebo valaškou
(pri chodení s betlehemom) a podobne.
Rytmizujácim prvkom ľudových veršovaných átvarov sá
vôbec časté refrény, ako aj opakované zvolania alebo iné
apostrofy.
s

Rytmus založený na zvukovej podobe textu sa môže vy
skytovať aj v prozaických átvaroch. Medzi veršovanou
a prozaickou rečou je plynulý prechod od rytmizovaného
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k nerytmizovanému textu. Je to protiklad relatívny. Prá
ve pre tento fakt existujd hybridné a prechodné dtvary
medzi prózou a veršom. Rytmus založený na zvukovej podobe
sa v próze realizuje členením viet na zvukovo zhodné re
čové takty, ako aj rozličnými opakovacími figúrami, ktoré
majd zložky (členy) príbuzné na rovine fonetickej, lexi
kálnej, gramatickej alebo syntaktickej.
Vhodné podmienky pre rytmus prózy založený na zvu
kovej podobe dávajd krátke, jednovetné žánre typu príslo
ví, porekadiel, pranostík, povrávok a podobne. Príznačné
pre tieto žánre je, že paralelne s rytmom sa v nich naj
častejšie uplatňuje aj rým. Niekedy tieto žánre vytvárajd
celé veršované strofy.
Príklady na rytmizované príslovia a porekadlá:
Kto počtuje, ten gazduje.
Aká práca, taká pláca.
Aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin.
Aká matka, taká Katka.
Aký pán, taký krám.
Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Sľuby sa sľubujd, blázni sa radujd.
Ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili.
Ohýbaj ma, mamko, pokým som ja Janko,
bo ked budem Jano, nezohneš ma, mamo.
A keá prišiel pondelok, jaj, mamička, bolí bok.
A keá prišiel utorok, jaj, mamička, druhý bok.
A keá prišla streda, jaj, mamička, beda.
A keá prišiel piatok, jaj, mamička sviatok.
A keá prišla sobota, smrdela jej robota.
A keá prišla nedeľa, hned do tanca letela.
Kto má dcéru, má rodinu, kto má syna, má cudzinu.
Na hodnosť vyšiel, o mravy prišiel.
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Príklady na rytmizované pranostiky:
Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále,
na Hromnice o hodinu více.
Suchý marec, mokrý máj - bude žitko ako raj.
Studený máj - v stodole raj.
Katarína na lade a ?ianoce na blate.
Príklady na rytmizované povrávky (ustálené zvraty,
ktoré sa používajú ako ozdoby reôi):
Ani u strýca, ani u deda - kto nič nemá, tomu beda.
Nič to zato, že je blato, príde vietor, ofáka to.
Bol jeden mních, mal mnoho kníh, niô nevedel z nich.
Za turák, za dva strhla sa svadba. Pivo sem, pivo tam,
muzikanti, hrajte.
Už som sa vydala, bože Hospodine, mámže sa nachodiť
s hrncom po dedine.
Povedala vrana vrane, že nás kvákať neprestane.
Kto sa hnevá, hnevá sa, na pazderí klobása.
Kto sa hnevá, hnevko, na pazderí črevko.
Otče nás, tatko náš, posadil nás na karičku, dal nám
chleba po káštiôku: deti moje, nekradnite, čo vidíte,
uchmatnite.
Ôo budeme robiť, už sme porobili, budeme sa vaľkať z vŕšku
do doliny.
fiytmus v jednovetných žánroch ľudovej slovenosti je
priezračný, založený na striedaní prízvukových dôb. Klauzy
sá rytmicky a slovosledné ustálené, s dominujácou fonikou.
Okrem toho, že rytmus v jednotlivých klauzách a na celých
výpovediach je slabičný, väčšina týchto výpovedí má aj
rytmus vetný. Vetný rytmus sa prejavuje v symetrii rýmujácich sa veršov.
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3. Rytmus založený na sujetovej podobe. Takýto rytmus
ma já fabulové átvary ľudovej prózy, ako sá rozprávky a po
vesti. Sá to epické alebo dramatické átvary, ktoré sa
obyčajne skladajá z mikrotextov, ktoré sa rytmicky opakujá ako akcentovane, dramatizujáce motívy. Opakovaním sa
sleduje gradácia deja. Je v sálade s magickými číslami:
opakujá sa trikrát, sedemkrát alebo dvanásťkrát. Menej
často deväťkrát. No nikdy nie napríklad štyri razy, osem
ráz, desať ráz. Na trojnásobnom opakovaní (triády) je
napríklad motivovaná rozprávka Popolvár najväčší na svete.
Najmladší kráľov syn Popolvár odchádza do sveta na praši
vom koníkovi, ktorý sa za mestom premení na tátoša. Prvá
prekážku, ktorá musí prekonať, je porážka ježibabinho
vojaka, o prekonanie ktorej sa snažil už jeho otec. Druhu,
ťažšiu prekážku, tvorí oslobodenie troch dcér, ktoré väz
nia traja draci. Treťou prekážkou je Železný Mních,
ktorého treba premôcť. Rozprávka vrcholí prekonaním tej
to poslednej, najväčšej prekážky. Analogipky sá motivo
vané aj rozprávky Lomidrevo alebo Valibuk a Slncový kôň.
Rytmus je prvok rozprávky, ktorý ju kvalifikuje ako
medzinárodný žáner. V islandskej rozprávke Kráľovič Hlini
je rytmus založený na reťazi troch dní, v nórskej roz
právke Popolvár a dobrí pomocníci je rytmus v trojčlen
nej reťazi založený na tom, že traja bratia sa trikrát
pokášajá nájsť šťastie, rytmus indickej rozprávky ako po
ľovník Ožíg vybojoval jar, leto a jeseň,'je založený na
tom, ako piati priatelia sa z veľkého vrchu postupne po
káša j á dostať sa do neba, rytmus slovenskej rozprávky Tri
holábky je založený na opakovaní motívu po tri nedele
atd.| v slovenskej rozprávke Tri holábky pomáhajá postup
ne tri holábky sirote, v škrupinke je ukrytých troje pek
ných šiat a sirota ide trikrát do kostola.

400
Rozprávky sá rytmizované aj opakovaním refrénov, rep
lík alebo celých dialógov. Napríklad v rozprávke Malá Ru
žička a dlhá Mrzkaňa sa zakliata kráľovná v podobe zlatej
husi trikrát pýta:
Hrá moja lipa?
Slávik vám zaspieval?
Plače môj synček?
5i smáti za mnou kráľ?
Rybári jej trikrát odpovedajá:
Lipa ti nehrá.
Slávik už dospieval.
Tvoj synček plače.
Za tebou smáti. kráľ.
V rozprávke Mahuliena Zlatá panna alebo Slncová panič
ka sa rytmizuje dialógmi otca s troma dcérami.
Otec sa spytuje: "kdeže si ty, moja prvá dcéra, dnes
lietala a čo si počula?"
"Bola som aj dnes v širokom, äalekom svete a tam som
počula, že jeden princ Mahulienu Zlatá pannu hľadá..."
"Kdeže si ty, moja druhá dcéra, lietala a čo si po
čula?" opytuje sa otec.
"Lietala som ja äalekým, širokým svetom a počula som,
že keä ten princ pôjde po tá Mahulienu Zlatá pannu, príde na
rozcestie ..."
"Kdeže si ty, moja tretia dcéra, lietala a čo si po
čula?" zasa sa spytuje otec.
"Lietala som

ja äalekým, širokým svetom a počula spm

tam, že ten princ tá Mahulienu Zlatá pannu nedostane ..."
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V rozprávkach sa rytmicky opakujá aj zaklínadlá a ča
rovné formulky. Napríklad v rozprávke Kráľovič Hlini sa
opakuje zaklínadlo "Zaspievajte labute, zobuäte nám Hliniho!" V rozprávke Stolček, prestri sa! sa opakuje titul
ková veta "Stolček prestri sa" atä. Rytmicky sa opakujú
postavy - synovia, dcéry* bratia, draci, princovia, tr
paslíci, hlupáci, škriatkovia. Rytmicky sa opakujú úvodné
a záverečné formuly.
Analogický rytmus ako rozprávky majú aj báje, bájky,
poverové poviedky a všetky druhy povestí. Rytmizovaním
sa niekedy dej retarduje, niekedy akceleruje, ale vždy so
zámerom dramatizovať ho.
Cudová slovesnosť je špecifický druh literatúry nielen
pre svoju tematiku, pre špecifickú fabulu, lexiku a syn
tax, ale aj pre špecifickú veršovanosť ktorá sa reali
zuje tak na mikrotextoch, ako aj na makrotextoch. Špeci
fická rytmizovaná forma je podstatnou zložkou sujetu
a obsahu.
#

Nové tendencie
v slovenskej frazeológ
Jozef Mlacek

Ako jedna z charakteristických vlastností jazykového
systému sa vo funkčnej jazykovede uvádza aj tzv. dynamic
ká, resp. pružná stabilita jazyka. Táto charakteristika
vystihuje koexistenciu dvoch protirečivých tendencií v ja
zyku, tendencie k dynamike, vývinu jazyka a tendencie
k ustálenosti jazyka, ktorá je zárukou toho, že jazyk
dobre plní jednu zo svojich základných funkcií, komuni
katívnu funkciu. Spomenutá koexistencia obidvoch tenden
cií sa pritom uplatňuje rozlične na jednotlivých rovinách
jazykovej stavby - platí tu zákon nerovnomerného vývinu
osobitných rovín jazyka. Rozlične tu teda funguje aj
príznak stability, ustálenosti na j ednotlivých jazyko
vých rovinách. Kým na niektorých rovinách sa s ním počíta
iba ako s podružnou alebo nešpecifickou vlastnosťou, fra
zeológia, jej teória ju vždy pokladá za jeden z najpodstat
nejších znakov svojich jednotiek, frazém. Miera ustálenos
ti sa tu často posudzuje ako miera frazeologizovanosti.
To však znamená, že ustálenosti sa vo frazeológii pripisu
je taká úloha, aká majá napríklad vo fonológii dištinktívne príznaky a na iných rovinách ich vlastné významotvorné
prvky.
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Tento všeobecný úvod bolo treba uviesť ešte predtým,
ako vytýčime ciel tohto príspevku. Ak totiž chceme sledo
vať nové tendencie, nové prvky a najmä nové jednotky v na
šej frazeológii, musíme si stále uvedomovať, že tu analy
zujeme javy a jednotky, ktoré sa na jednej strane majá vy
značovať ustálenosťou - ináč by sme nemohli hovoriť o fra
zeológii, a na druhej strane zasa prvkom narúšajúcim ustá
lenosť, petrifikovanosť. Toto stretnutie protirečivých
tendencií má aj v samej frazeológii rozličné podoby a vy
skytuje sa v rozličných oblastiach fungovania frazeológie
Naším cielom teda bude ukázať, akými f krmami, v akých
oblastiach a z akých zdrojov prenikajá do sáčasnej slo
venskej frazeológie nové javy.
Hneä na začiatku vlastného výkladu môžeme konštato
vať, že register inovovania frazeológie je velmi široký.
Možno doň totiž zaradiť celá škálu prípadov od netradič
ného uplatnenia bežnej frazémy cez rozličné varianty a ak*
tualizácie až po tvorbu celkom nových frazém. Náš rozbor
začneme od najjednoduchších foriem prenikania nových prv
kov do frazeológie.
Elementárne inovačné postupy sa prejavujú už pri
uplatňovaní tradičnej frazeológie. Aké sá najprostejšie
formy zasahovania nových prvkov do takejto frazeológie?
Ide najmä o také uplatnenia tradičných frazém, pri kto
rých sa nezasahuje do ustáleného významu, ani do ustále
ného zloženia jednotky, Iba sa využívajú nie bežné para
digmatické fofmy daných jednotiek. Ako je všeobecne známe,
napríklad podstatná časť slovesných frazém sa bežne uplat
ňuje najmä v indikatívnej forme, niekedy ešte äalej limi
tovaná iba na istý čas, istú osobu. Menné jednotky sa zvy
čajne uplatňujú iba v niektorých pádoch, prípadne iba
v jednom čísle. Vo väčšine prípadov tu možno hovoriť o ohraničení paradigmatických foriem pri existujúcich frazé-
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mach. Malá ilustrácia tejto tendencie: existuje známa jed
notka hádzať hrach na stenu. Najmä v tlači zaznamenávame
aj taká netradičná formu danej jednotky: hádzanie hrachu
na stenu. Podobný nominalizačný posun badáme aj pri Salších slovesných jednotkách. Možno konštatovať, že najmä
uplatňovanie slovesnej zložky takýchto frazém v tvaroch
slovesného podstatného mena alebo v tvaroch particípíí
a prechodníka patrí k spomínaným novším spôsobom využitia
bežných frazém.
Pri pohľade na nové trendy vo využívaní známych fra
zém treba popri spomenutom rozširovaní paradigmatických
foriem zaznamenať pozmenený postoj k samej ustálenosti
frazém. Ak je pre staršie uplatňovanie frazém príznačné
dôsledné zachovávanie všetkých znakov ich formálnej ustá
lenosti, v sdčasnom jazyku nachádzame prípady, ked sa
príliš nedbá na petrifikované zachytenie frazémy, keä
sa naopak nejaké slová z frazémy ako nadbytočné vypdšťajd, alebo sa do zloženia naopak nové zložky dostávajá,
ke3 sa niektoré zložky rozvijajd slovami z kontextu, pri
čom sa však nemení význam ustálenej jednotky. Máme tu na
mysli napríklad takéto publicistické uplatnenie frazeoló
gie: Hrach na stenu (vedľa ustáleného hádzať hrach na
stenu) - Flinta v žite (ustálená podoba hodiť, hádzať
flintu do žita) - Kosa na kameň (ustálené padla kosa na
kameň). Takéto pozmenené formy nemajd štatút variantov
daných frazém (o nich dalej), ide iba o ich kontextovo
modifikované realizácie, v ktorých sa zachováva ich ustá
lený frazeologický význam.
Ešte bežnejšie ako spomínané vypúšťanie niektorej
zložky z frazémy je vkladanie slov z kontextu medzí zlož
ky frazémy. Takáto tendencia je zreteľná najmä vo frazé
mach so slovesno-menným uložením, v ktorých sa menná
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časť rozvíja nejakým hodnotiacim alebo intenzifikujúcim
výrazom. Tento trend má oporu v niektorých paralelných
frazémach, pri ktorých sa vyskytujú dve podoby, a to
s fakultatívnou zložkou aj bez nej: byť v kvete - byť
v plnom kvete, dať pokoj - dať svätý pokoj, mať zhon - mať
velký zhon a podobne. Podobným spôsobom sa často rozvíjajú
aj menné zložky äalších frazém, zvyčajne však novým, z kon
textu aktuálne zaradeným slovom: hrať s nasadením - hrať
s plným nasadením, nebyť v niečom nováčik - nebyť nijaký
nováčik, cigáni mu v bruchu vyhrávajá - cigáni mu v bruchu
poriadne vyhrávajú, spľasnúť ako bublina - spľasnúť ako
mydlová bublina, spadol mu kameň zo srdca - spadol mu po
riadny, veľký, ťažký kameň (balvan) zo srdca, niekto mu
leží v žalúdku - niekto mu poriadne, hlboko leží v žalúd
ku a pod.
Ani prípady tohto druhu nemôžeme pokladať za nové va
rianty daných frazém (pri nich by sa očakávala ustálenosť,
tu ide o voľnie kontextové doplnenie frazémy alebo niekto
rej jej zložky), no nemožno ich zaraäovať ani medzi aktua
lizácie daných frazém. Aktualizácie by predpokladali zmenu
aj vo význame pôvodnej jednotky, kým v uvedených prípadoch
sa uchováva základný frazeologický význam spojenia, iba sa
podčiarkuje, zdôrazňuje niektorá jeho stránka.
Na záver tejto časti našich poznámok konštatujeme, že
najjednoduchším prejavom inovujúceho prístupu k frazeoló
gii je také jej využívanie, ked sa uplatňujú známe, bežné
frazémy, avšak sa využívajú netradičnými spôsobmi. Naše
poznámky ukazujú, že aj v rámci tohto jediného prístupu sa
prejavuje viacero diferencovaných spôsobov konkrétneho
uplatňovania frazeológie v texte.
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Aj druhý vývinový prdd v sdčasnej frazeológii pre
chádza cez oslabovanie ustálenosti frazém, dotýka sa však
nie iba ustálenosti ich používania, ale samej výstavby
frazém. Ide tu konkrétne o nové varianty a nové aktuali
zácie frazeologizmov. Každá z týchto kategórií ukazuje
nielen rozličné možnosti, ale aj rozličné realizácie sle
dovaného inovačného tlaku, a tak budeme sledovať situáciu
pri každej z nich osobitne.
Variantmi frazémy nazývame ustálené rozličné podoby
tej istej frazémy, ktoré sa navzájom odlišujd morfologic
kými, syntaktickými, lexikálnymi alebo komplexnými znakmi,
pričom v zásade zachovávaj d rovnaký význam frazémy. Variantnosť sa nevyvíja vo všetkých uvedených typoch rovna
ko. Najzreteľnejšie sd vývinové posuny v oblasti lexikál
nej variantnosti. Práve pri nich nachádzame dvojice, ba
aj celé rady variantov frazémy, ktoré vznikajú prenikaním
nových zložiek do známych frazém. V sdčasnom jazyku exis
tuje už nielen letieť ako šíp, ale aj letieť ako guľa,
ako strela, najnovšie aj letieť ako raketa. Iné príklady:
Vedľa ustupujdceho ísť plnou parou (na plná paru) je v sd
časnom jazyku častejšie ísť plným plynom, na plný plyn,
ísť na plné, najvyššie obrátky. Popri staršom nepovedať
ani bd existujd dnes varianty nepovedať ani n, nepovedať
ani mäkké f, popri zvrate byť v bryndzi, byť v kaši exis
tuje aj byť v keli, byť v svrabe, popri staršom dostať
niekoho na kolená existuje aj variant dostať niekoho na
lopatky, popri základnom variante Kto skôr dáva, dvakrát
dáva nachádzame v tlači častejšie aj podobu Kto skôr dáva,
viacej dáva.
Špecifickejším prípadom variantnosti frazém sd tzv.
prekladateľské varianty. Ide o prípady, keä sa variantný
rad istej frazémy rozvíja zložkou prevzatou z reálií iné-
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ho jazyka, inej kultáry. Na ilustráciu aspoň,jeden prí
pad: V slovenčine existuje frazéma do haliera, do posled
ného haliera, do korunky. V prekladových textoch sa tento variantný rad rozširuje takto: do poslednej kopejky,
do posledného pfeniga, do posledného centimu atá. Špeci
fickosť tejto variantnosti spočíva jednak v tom, že také
to varianty sa môžu uplatniť iba v textoch týkajácich sa
danej jazykovej oblasti, jednak v tom, že takýto posun
zložiek umožňujá iba niektoré, najmä však všeobecne známe
frazémy a že aj príslušné slovo z inojazyčného prostredia
musí byť dostatočne známe v prijímajúcom prostredí, pre
tože v opačnom prípade by sa zastierala sávislosť nového
výrazu s našou frazémou, výraz by strácal svoju obraz
nosť a niekedy aj celá komunikatívnosť. Ked sa napríklad
v našich novinách objavila v reportáži z Kanady jednotka
indiánske leto, iba tí čitatelia, ktorí vedia po anglicky,
mohli vedieť, že ide o kalk anglickej jednotky, ktorá
je ekvivalentná s našou domácou jednotkou babie leto.
Krajným prípadom tvorby nových variantov existujácich
frazém sá tzv. individuálne varianty, teda také podoby
konkrétnych jednotiek, ktoré sa uplatnili len v idiolekte
nejakého spisovateľa, novinára a podobne. Sá napríklad
známe niektoré individuálne varianty Y. Mináča, ktoré sa
vyznačujá tým, že istá viac-menej neutrálnu zložku frazé
my nahrádza expresívnejšia zložka, pričom sa však podstat
ne nemení význam celej jednotky - pri významovej zmene
by to už nebol variant, ale parafráza, aktualizácia fra
zémy -, iba sa umocňuje jeho expresívnosť. Ide o takéto
výrazy: páliť, popáliť si prsty pri niečom - popáliť si
pysky pri niečom, robiť si z niekoho posmech - robiť si
smiechy, niečo nestojí za fajku tabaku - niečo nestojí
za fajku dohánu, pchať nos do niečoho - strkať, nestrkať
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noštek do niečoho (druhý výraz z každej uvedenej dvojice
je Mináčov variant).
Široké možnosti uplatnenia nových prvkov poskytuje
oblasť tzv. aktualizácií frazém. Ako sme už naznačili,
rozumieme nimi najrozmanitejšie zásahy do ustálenej tva
rovej, syntaktickej alebo lexikálnej podoby frazémy, kto
ré prinášajú zmeny významu východiskovej jednotky, naprí
klad Blýska sa na časy - blýska sa na súčiastky (tlač),
ako ked bičom pleskneľ (= veľmi rýchlo) - Život jej pre
šiel, ako keá pleskneš bičom - tak to bolelo (Válek).
Aktualizácia je komplexný zásah do frazémy, pretože v nej
na jednej strane musí zostať niečo, čo ukazuje na výcho
diskovú frazému a jej význam, ale na druhej strane musí
v nej byť aj zreteľný signál na zmenu významu. Nie je pre
to náhodné, že takto sa frazeológia uplatňuje v diele via
cerých umelcov, v publicistike, v esejistike, ale často
aj v bežnom hovorovom štýle. Aktualizácie sú často neopa
kovateľné, pretože sa môžu vyskytnúť iba v istých kontex
tových podmienkach. Sumárizujáco môžeme o nich konštato
vať, že ich výskyt aj druhy v súčasnej slovenčine naras
tajú, niekedy sa dokonca vyčíta, že ich je až priveľa, že
sa tým oslabuje aj uvedomovanie ustálených východiskových
frazém. Je pritom evidentné, že aktualizácie vždy priná
šajú nové, dnešné prvky do ustálených jednotiek, a tak
ich ako celok možno pokladať za zreteľný prejav inovačných
tendencií v súčasnej slovenskej frazeológii.
Varianty aj aktualizácie frazém sú v sledovaných sú
vislostiach zaujímavé až dvojako. Ako sme ukázali, sú
predovšetkým prejavom tendencie po ozvláštnení, aktuálnej
premene existujúcich ustálených, niekedy až petrifikova
ných jednotiek. Ich význam však spočíva aj v tom, že va
rianty a zriedkavejšie aj aktualizácie existujúcich fra-
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zém sa za istých podmienok stávajá východiskom pre vznik
celkom nových frazeologických jednotiek (porovnaj naprí
klad Mokijenko, 1980).
Hoci sme inovačné tendencie a prvky sledovali v ce
lom predchádza j lícom výklade, jadrom týchto poznámok má
byť charakteristika nových frazém. Iba po ich zistení
a rozbore budeme totiž môcť podať nielen istý náôrt, ale
aj relatívne ucelený obraz prenikania nových javov do
frazeológie. Preto sa v dalšej časti tohto príspevku bu
deme venovať práve problematika nových frazém v sáčasnej
slovenčine.
Východiskovou tézou pre nasledujáci výklad je myš
lienka, že sáčasný spoločenský život nositeľov slovenské
ho jazyka dáva predpoklady pre bohatšiu tvorbu aj diferen
covanejšie uplatňovanie nových frazém. Oprávnenosť uvede
ného tvrdenia treba odvodzovať zo základnýph myšlienok
o vzniku a podstate frazeologických jednotiek. Frazeolo
gická teória vysvetľuje frazeologizáciu, proces vzniku
frazémy, dvojako a rozlišuje tu tzv. vnátrojazyková a mimojazyková frazeologizáciu, pričom dominantné postavenie
pripisuje extralingvistickej frazeologizácii. Jej podsta
tou je to, že sa slovné spojenie bežné v istej komunika
tívnej situácii prenesie do inej komunikatívnej situácie.
Týmto prenosom sa dané spojenie odtŕha od svojho zdroja,
oslabuje produktívnosť svojej spájateľnosti, stáva sa
príznakovým výrazom, a tým nadobáda všetky základné vlast
nosti frazémy. Ak spojíme tento myšlienkový postup so
všeobecne známym konštatovaním, že dnešný spoločenský ži
vot je oveľa diferencovanejší, ako bol život spoločnosti
v minulosti, z premís vychádza naznačený záver, že vznika
nie frazém je zákonitým a produktívnym procesom a že
teda nemožno frazeológiu chápať iba ako uzavretá množinu
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tradovaných ustálených výrazov, ktoré vznikali v dávnej
minulosti a fungujá v jazyku dodnes. Vznikanie nových
frazém sa potom javí ako prirodzený postup vo vývine sá
časnej slovenskej frazeológie. Uvedenému záveru iba zdan
livo protirečí téza P. Miku o defrazeologizácii súčasné
ho slovenského vyjadrovania (Miko, 1978-79). Mikovo kon
štatovanie cieli najmä na štylistická, respektíve texto
vá stránku uplatňovania frazeológie, na to, že v sáčasnej
publicistike, v hovorovom štýle, ale často aj v umelec
kých textoch sa uplatňuje iba ázky okruh tých istých fra
zém, že sa strácajú tzv. kultúrne, knižné frazémy. Sám
vznik nových frazém je procesom na inej rovine.
Analýzu nových frazém v dnešnej slovenčine možno
začať konštatovaním, že ich možno rozdeliť do dvoch sku
pín, a to na jednotky, ktoré vznikli podľa modelu už
existujúcich frazém, a jednotky, ktoré nemajú bezpro
strednú oporu v starších frazémach.
Prvý spomenutý typ nových frazém je pozoruhodný už
tým, že svojou existenciou narúša niektoré staršie postu
láty frazeologickej teórie, predovšetkým myšlienky o nemodelovanosti frazeológie ( porovná j napríklad Chafe,
1968), a potvrdzuje tézu, že aj k tejto stránke frazeoló
gie treba pristupovať diferencovane (porovnaj Mokijenko,
1980} Lewicki, 1976). Na takomto pozadí možno teda zis
ťovať existenciu nových frazém najmä pri takých typoch
frazém, ktoré sa už v iných súvislostiach ukázali ako
zreteľne modelované. Patria medzi ne najmä príslovia a po
rekadlá, äalej súslovia, ustálené prirovnania, ako aj
isté druhy slovesných frazém (so slovesnou zložkou, kto
rá má veľmi všeobecný význam: byť, mať, dať, dostať, ro
biť, a podobne). Tu sa pristavíme iba pri najproduktív
nejšom type spomedzi uvedených druhov
prísloviach a

porekadlách.

razém, pri nových
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Nové príslovia a porekadlá sa uplatňujá v rozličných
sférach nášho spoločenského života, a tak v nich aj v roz
ličnej miere nachádzame vlastné hodnoty prísloví a pore
kadiel. Niektoré sa uplatnili ako všeobecné morálne zásady,
teda vyzdvihuje sa v nich didaktizujáci charakter prísloví,
napríklad: Kto nepracuje, nech neje. - Ako budeme praco
vať, tak sa budeme mať (ide tu teda o takzvané gnómické
príslovia). Iné sa úplatnújá so špecifickejším zámerom,
ich platnosť je užšia: Kto sdťaží, viac vyťaží. Skutoč
nosť, že príslovia mávajd najmä sávetnd stavbu, pričom jej
zložky sá korelačné spojené, umožňuje často obrátiť zmysel
pôvodného príslovia alebo porekadla. Pravda, niekedy tu
ide o obyčajná parafrázu východiskovej jednotky (naprí
klad Aká matka, taká Katka. Aktualizujáco: Aká Katka,
taká matka), niekedy však takýmto spôsobom vzniká celkom
nová jednotka. Existuje napríklad jednotka Aká práca, ta
ká pláca, v literatúre aj v publicistike sa však vyskytu
je už aj osobitná jednotka Aká pláca, taká práca.
Od uvedených prípadov dosť všeobecného rozšírenia
a prijatia nových prísloví možno odlíšiť nové výrazy,
ktorých prijatiu bráni ich pochybné morálne vyznenie (na
príklad Kto nekradne, okráda vlastná rodinu), ako aj vý
razy, ktoré si nenárokujú na nejaká

zovšeobecnená plat

nosť, aká mávajá príslovia a porekladiá, ale ktoré v roz
ličných reklamách, inzerátoch, návodoch, pátačoch a po
dobných textoch plnia síce tiež didaktizujácu, ale záro
veň celkom konkrétnu álohu. Aj v takýchto prípadoch je
totiž predpokladom nového príslovia istý poáčajáci význam
zvratu. Práve ľahká možnosť spojenia takéhoto významu
s istými formálnymi charakteristikami príslovia (sávetie s korelačným spojením zložiek, gnómický čas, gnómická osoba, prípadne imperatív) dáva predpoklady na tvorbu
nových prísloví a porekadiel takéhoto typu.
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Ešte pozoruhodnejší je druhý spomínaný typ nových
frazém. Stí to jednotky, ktoré sa ako volné spojenia vy
skytujú bežne v jednej oblasti komunikácie, ale po pre
chode do inej komunikatívnej oblasti, teda prenesením
svojho významu nadobudli platnosť frazémy. Napríklad v bež
nej komunikácii je napríklad vo vete Matky poslali svoje
deti pod sprchy spojenie poslať pod sprchy obyčajným
volným slovným spojením. Uplatnením v športovej komuni
kácii nadobudlo toto spojenie význam vylúčiť z hry
(Rozhodca poslal pod sprchy dvoch hráčov = vylúčil ich)
a má povahu frazémy. Podobný presun môže nastať aj z ob
lasti terminologických ustálených spojení do frazeológie:
bod mrazu - byť na bode mrazu (Rokovanie je na bode mra
z u ) , šikmá plocha - byť, ocitnúť sa na šikmej ploche.
Naznačený spôsob vznikania nových frazém neprebieha,
pravdaže, vo všetkých oblastiach ľudskej komunikácie rov
nako intenzívne. Možno uviesť niekoľko oblastí takýchto
posunov, ktoré patria k najproduktívnejším sféram

tvorby

nových frazém. Je pritom evidentné, že väčšie šance na
uplatnenie majú výrazy zo všeobecne prístupnej pracovnej
alebo záujmovej oblasti ako jednotky z nejakej ázko špeci
fikovanej oblasti. Spojenia z prvej spomínanej oblasti sa
po významovom prehodnotení stávajá bežnými frazémami spi
sovného jazyka, spojenia druhého typu, zo špecifických
oblastí, sa posunom častejšie stávajú slangovými jednot
kami. Medzi oblasti produktívneho vznikania nových frazém
patria v slovenčine napríklad tieto sféry spoločenského
života:
a/ presun z oblasti rozličných športov do bežnej ko
munikácie: byť v ofsajde, byť v aute, zvyšovať latku, dať
niekomu knokaut, byť v šachu, dostať mat, patové postave
nie, dýchať niekomu na chrbát, urobiť niečo z voleja,
položiť niekoho na lopatky, trafiť do čierneho, dať nieko
mu kopačky, úder pod pás;
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b/ presun z rozličných oblastí bežnej komunikácie do
športovej komunikácie: poslať pod sprchy, mŕtvy čas,
mŕtva lopta, padajúci list (typ podania vo volejbale),
dostať hodiny, chytiť fľašu (pri plávaní napiť sa vody);
c/ presun z rozličných pracovných oblastí do bežnej
komunikácie: krátke spojenie, mať dlhé vedenie, stáť si
na vedení, objemové krmovi, prddová metóda;
d/ presun z oblasti dopravy a spojov ,do bežnej komu
nikácie: mať zelená, dostať zelená, byť na vedľajšej ko
ľaji, na vedľajšej ceste, dostať stop;
e/ presun z publicistickej alebo administratívnej
oblasti do bežnej komunikácie: šibeničný termín, papierová
vojna, na sto percent (= celkom iste);
f/ presun z oblasti modernej techniky alebo výskumu
do bežnej komunikácie: hnacia sila, vstupné dáta, spätná
väzba a pod.
Tento výpočet, pochopiteľne^nemôže byť vyčerpávajácim
obrazom mnohotvárneho frazeologizačného procesu. Takýto
proces je mnohostranný a veľmi dynamický. Preto aj vo
frazeológii - podobne ako v slovnej zásobe - nachádzame
jednak nové jednotky, ktoré sa postupne stávajd všeobecne
používaným prostriedkom, jednak jednotky, ktoré v jazyku
neočakávane.vznikli, ale rovnako rýchlo z neho aj vypadli.
Na záver nášho rozboru môžeme konštatovať, že proces
inovácie frazeologických jednotiek prebieha aj v súčasnos
ti, a to ešte intenzívnejšie ako v minulosti. Prejavujú
sa v ňom nové formy uplatňovania frazém v texte, objavujá
sa nové typy variantov aj nové aktualizácie existujúcich
frazém, vznikajú aj nové frazeologické jednotky. Frazeoló
gia sa teda vyznačuje nielen ustálenosťou, ale aj zreteľnou
dynamickosťou. Istú mieru dynamickosti možno zaznamenať
aj pri samej ustálenosti frazeológie.
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Ladislav Novomeský
ako redaktor a publicista
Fraňo Ruttkay

Osobnosť Ladislava Novomeského prenikavo a mnoho
stranne zasahuje nielen výrazne do vývoja kultdry, ale
v pravom zmysle slova do novodobých dejín Slovenska
a Slovákov. Tento básnik, revolucionár, politik, mysli
te!, organizátor a kritik je skutočným reprezentantom
našej socialistickej vlasti. Nie nadarmo sa roku 1964
Alexander Matuška vyslovil, že L. Novomeský "dnes je mo
cou svojho diela neoddiskutovatelne v dedine, v obci,
v nás, v našom povedomí a svedomí. Jdlius Šafránek ho
M

v tomto období nazval nielen najlepším komunistickým,
% ale aj najlepším slovenským novinárom po roku 1 9 1 8 .

1

? takomto duchu písal o L. Novomeskom aj Ladislav Szantó, ktorý ho vyhlásil za "najvtipnejšieho, najduchaplnejšieho davistu a za najlepšieho žurnalistu. Len čo sa
zjavil medzi nami", pokračoval L. Szantó dalej, u ž bola
M

spoločnosť zelektrizovaná, lietali vtipné poznámky, kto
rých humoristický zmysel bol však filozoficky fundova
ný."

2

L* Novomeský bol popredným predstavitelom mladej
slovenskej poprevratovej inteligencie formujdcej komu
nistické hnutie a slovenská komunistická žurnalistiku.
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Takými boli Klement Gottwald,

Peter Jilemnický,* Edo Urx,

ale predovšetkým davisti - Vladimír Clementis, Andrej Siraeký, Daniel Okáli a iní.^ Nie nadarmo sa robí paralela
medzi novinárskym dielom t. Štára a Ladislava Novomeského, a to aj napriek tomu, že Štár a štárovci svojimi prvý
mi politickými Slovenskými národnými novinami bojovali
proti feudalizmu a proti šľachte, kým L. Novomeský, spolu
s ostatnými davistami, sa zrážal s buržoáziou, s touto
predstaviteľkou kapitalistického spoločenského poriadku.
Spájal ich zápal boja za spoločenský pokrok, nezištnosť
a nekompromisnosť pri presadzovaní národných a sociálnych
potrieb ľudu idáca do sebažertvy, ale aj účinnosť ich
článkov, kultivovanosť novinového prejavu a pôsobivosť
publicistického štýlu. Nie je náhodné, že práve v Štúro
vých Slovenských národných novinách a v Pravde vedenej
Klementom Gottwaldom a Ladislavom Novomeským sa podarilo
vytvoriť špecifické tzv. ľudové spravodajstvo zostavené
z početných listov dopisovateľov zo všetkých slovenských
krajov.
L. Novomeský, v porovnaní s ostatnými príslušníkmi
slovenskej komunistickej inteligencie, sa najdlhšie, a to
profesionálne venoval žurnalistike, ktorá sa stala popri
poézii jeho životnou láskou. V Novomeského osobnosti ťaž
ko od seba oddeliť politika, novinára a básnika. Ved tak
isto vo veršoch, ako aj v recenziách, vo fejtónoch, v reportážach, ako aj v drobných novinárskych poznámkach sa
prejavoval ako politický a filozofický formát. Práve hlbo
ký filozofujúci pohľad na spoločenské javy, problémy doby,
vynikajúci postreh filozofa, politika, znalca mentality
a psychiky slovenského i českého čitateľa, kultivovanosť
jazyka, štýl, estetické a umelecké cítenie básnika sformo
vali v ňom výraznú novinársku osobnosť.
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L. Novomeský bol nielen autorom filozofujúcich kultúrno-politických úvah, pohotový glosátor drobných ak
tualít, bystrý vnútropolitický a zahraničnopolitický
komentátor, kritik, polemik, ale predovšetkým reportér.
Stal sa tvorcom modernej slovenskej reportáže. Bol novi
nárom bytostne spojeným so zápasom KSČ proti vykorisťova
niu a hladu. Bez ohľadu na riziká a osobné nebezpečenstvo
publicistiky vystupoval najmä v rozhodujúcich dejinných
chvíľach spoločnosti. Bol kvalifikovaným znalcom marxisticko-leninskóho učenia, človekom širokej kultúry a vzde
lanosti. Preto aj dokázal tak zasvätene v službách spolo
čenského pokroku vykladať zložité otázky a problémy ume
nia, literatúry a kultúry stavajúc sa proti ich vulgarizovaniu, proti politikáreniu a proti ich mechanickému pod6
riadovaniu spoločenskej praxi.
Ako málokto rozumel historickému vývoju slovenskej
spoločnosti a z hľadiska socialistického vlastenectva a
proletárskeho internacionalizmu po novom posudzoval a pre
hodnocoval poznatky o popredných osobnostiach nášho etni
ka. Emotívna sila Novomeského publicistiky vyplýva z jed
noty jej formy a obsahu. Alfou a omegou jeho snažení aj
v tejto oblasti bol zápas za vybudovanie socializmu, za
formovanie nového socialistického človeka, za ideály so
cialistického humanizmu. Preto sa aj sústredoval na rieše
nie najzávažnejších otázok existencie a rozvoja novodobé
ho slovenského národa - otázky sociálnej a národnej.
L. Novomeský viedol, redigoval, publicisticky ovplyv
ňoval a umocňoval spoločenskú účinnosť takých tlačových
orgánov, akými boli Mladé Slovensko, Pravda a jej prílohy
Proletárska nedeľa a Kosák, Dav, Ľudový denník a Slovenské
zvesti, ale aj Rudé práv o, Rudý večerník* Rudá záŕ, Fučí-
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kova Tvorba, ba aj plzenská Pravda. V prípade potreby,
najmä po násilnom umlčaní komunistických novín a časopi
sov, posielal svoje príspevky aj do redakcií liberálnoburžoáznej tlače, ktoré podporovali spoločenský pokrok
a stavali sa proti fašizmu. Takými boli Smrekov Elán, ale
aj novinársky pozoruhodný Slovenský hlas. V uverejňovaní
závažných spoločensko-politických príspevkov pokračoval
aj po oslobodení - a to nielen v Národnej obrode, ale aj
v Pravde, v Slovenských pohľadoch, v Novom slove, v Romboide, v Kultárnom živote a inde. Prispieval, ako sa dote
raz zistilo, do 4-1 novín a časopisov - a to nielen pod
vlastným menom, ale aj pod pseudonymami, krýptonymami
a značkami. Tých sa doteraz našlo 62. Bibliograficky je
zachytených vyše 740 jeho príspevkov, ktoré uverejnil
v periodickej tlači v rokoch 1924 - 1971. Bude ich určite
viacej, lebo mnohé jeho nepodpísané príspevky zostávajú
n

nezistené.'
Vstup L. Novomeského do žurnalistiky súvisel s jeho
politickým dozrievaním, a so snahou získať široké kultúrno-literárne vzdelanie. Už ako dvadsaťročný mladík písal
články, ktoré udivujú hĺbkou postrehu, kritičnosťou, kul
tivovanosťou výrazu, ale predovšetkým osobitným publicis
tickým štýlom vlastným tejto vyhranenej a silnej osobnosti.
Ako redaktor a publicista dbal na opravdivosť napísaného
slova, na poctivú prácu s faktami a adekvátne vyjadrenie
myšlienok. Patril medzi tých novinárov, ktorí pôsobili, na
čitateľa "silou vnútorného presvedčenia, pravdivosťou
a umnou formuláciou". Zaujal

aj "šarm Novomeského novi

nárskeho štýlu, zmysel pre vtip a humor, jeho žartovné
príslovia, vlastné bystré vývody a vdaka básnickému géniu
8
aj nenapodobiteľný slovník."
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Impulzom k písaniu článkov sa mladému L.Novomeskému
stala poézia. Ako pätnásťročný študent modranského učiteľ
ského ástavu začal svoje verše posielať do Svojeti a do
Vatry. Nepochybne zásluhou Antona Prí3avka - učiteľa
a spisovateľa v Prešove začal L. Novomeský publikovať svoje básne aj v Novom slove.

Q

Prvýkrát sa L. Novomeský dostal k redaktorskému po
volaniu v "časopise slovenskej mládeže" zvanom Mladé Slo
vensko (1919 - 1929)> ktorý napred vychádzal v Budapešti
ako orgán slovenských vysokoškolákov, potom v Prahe
a v Bratislave. Vo svojich začiatkoch sa časopis hlásil
k ideám hlasistov a prádistov, no v novembri roku 1922,
ked sa jeho redaktorom stal Ján Poničan, ho ovplyvňovali
slovenskí vysokoškoláci-komunisti

(Vladimír Glementis,

Daniel Okáli, Andrej Siracký, Jozef Tomášik, Ľudovít Obtulovič, Alex Križko), zjednotení v pražskom spolku zva
nom Voľné združenie študentov-socialistov zo Slovenska.
Ján Poničan stihol však zredigovať iba šesť čísel časopi
su, pretože ho vedenie Zväzu slovenského študentstva z tej
to funkcie odvolalo z obavy "dalšieho šírenia leninského
jedu a komunistickej nákazy".
Vedenie zväzu v jdni roku 1924 vymenovalo za redak
tora časopisu "brata Ladislava Novomeského", ktorý vtedy
pôsobil v Bratislave nielen ako učiteľ, ale aj ako exter
ný poslucháč Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Urobilo tak v nádeji, že L. Novomeský bude viesť Mladé Slo
vensko "v štátotvornom duchu". Sklamalo sa však - L. No
vomeský ako redaktor nastúpil cestu, ktorá pred ním
kliesnil Ján Poničan a v časopise sa usiloval propagovať
marxizmus, sovietsku literatúru a súdobá č£skú socialistickú poéziu. "Celkom zodpovedalo grotesknej primitivite
našich pomerov", napísal po rokoch, "že redaktorom Mladého
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Slovenska stal som sa ja* A ja som dovŕšil táto grotesku
tým, že som ihned požiadal pražských socialistických štu
dentov o spoluprácu,pretože bez nej by som Mladé Sloven
sko redigovať nechcel."

10

L. Novomeský, ovplyvnený najmä Jánom Poniôanom, tu
vyhlásil nutnosť definitívneho rozchodu Mladého Slovenska
a jeho stúpencov so všetkými "starými národnými pracov
níkmi, hlasistami a prádistami" s takýmto odporáčaním:
"Nech sa učia oni od nás a nie my od nich". Pri tejto
príležitosti vyhlásil, že pokrokoví slovenskí vzdelanci
sa nesmá stať "epigónmi, glosátormi a komentátormi, ale
kliesnitelmi nových foriem spoločenského pokroku".
Preto aj po krátkom čase vedenie pražského akade
mického spolku Detvan poslalo Zväzu slovenského študentstva do Bratislavy list, v ktorom ho varovalo pred stup
ňujúcou sa lavicovou orientáciou Mladého Slovenska, pre
tože sa "obsahové stáva tribúnou, a to horšou, ako bolo...
brat Novomeský ... akceptoval všetko, čo videl v neja
kých komunistických brožúrach... Recenzie písané redak
torom sú vždy len chválením komunistických publikácií• .."^
L. Novomeský považoval formujúcu sa českú socialis
tickú literatúru, ktorá mala tesné kontakty s komunistic
kým hnutím, za vzor a príklad aj pre Slovensko. Ako jeden
z prvých slovenských vzdelancov písal o sovietskej lite
ratúre. Týka sa to najmä diela Valerija Briusova, Vladi
míra Majakovského i Lunačarského. Mal ambíciu sledovať
vývoj a pulz

"moderného medzinárodného kultúrneho vrenia",

ktoré musí zasiahnuť aj Slovensko, ak len nechce zostať
v izolácii. Proti L. Novomeskému sa vtedy zhodne postavi
li stápenci buržoázneho čechoslovakizmu i ľudáckeho sepa
ratizmu. Vidieť to aj z listu predsedu Detvana z 13 .decemHrp

1924 Zväzu slovenského študentstva do Bratislavy,
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v ktorom sa uvádza: "... Jestliže Ml. Slovensko nacíalej bu
de tribánou komunizmu, spolok Detvan podá na valnom zhro12
maždení návrh na jeho z a s t a v e n i e .

H

Preto bol aj roku

1925 Iu Novomeský pozbavený miesta jeho redaktora.
Roku 1924 L. Novomeský posielal svoje fejtóny a ver
šované besednice pod pseudonymom Brkoslav do Slovenského
denníka a básne pod pseudonymom A. Krištof do Slovenskej
politiky. V jeseni t.r. začal spolupracovať s Klementom
Gottwaldom, ktorý bol vtedy zodpovedným redaktorom Pravdy
chudoby

vychádzajúcej v Moravskej Cstráve. L. Novomeský

v jej rubrike Nedeľný film pod pseudonymom Vacek prinášal
na pokračovanie svoje ironicko-satirické causerie, v kto
rých zaujímal stanovisko k najzávažnejším spoločensko-politickým otázkam súdobého Slovenska. Písal ich často for
mou politickej satiry, ktorá sa jeho zásluhou v slovenskej
žurnalistike stala mocnou politickou zbraňou.
¥ priebehu roku 1924 sa čoraz častejšie v slovenskej
komunistickej tlači, najmä Gottwaldovou zásluhou, objavo
vali state a články príslušníkov slovenskej pokrokovej in
teligencie, ktorá nadobudla presvedčenie, že svoje život
né poslanie môže splniť len v úzkom spojení s komunistic
kou stranou. Písali najmä do literárnej prílohy Pravdy
chudoby zvanej Proletárska nedeľa, ktorá začala vychádzať
v januári roku 1924 s podtitulom "Marxizmus - súčasné otáz
ky kultúry". Vtedy už prispievali

aj 4° Gŕottwaldovho

Spartakusa - mesačníka Federovaných robotníckych telový
chovných jednôt.
V lete roku 1924 Klement Gŕottwald pribral do redakč
nej rady Spartakusa Jána Poničana, Eda Urxa a Karia Svetlíka ml., ktorému bolo zverené aj zostavovanie Proletárske j
nedele. Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska
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už vtedy sa neobmedzovalo iba na pražských vysokoškolákov,
ale prijímalo aj nových členov - študentov a učiteľov pô
sobiacich na Slovensku (Peter Jilemnický, Janko Elen,
Karol Svetlík ml., Ladislav Novomeský a neskoršie aj Eugen
Klinger, Josef Zindr, Ladislav Szantó a Ján Bohán.
Gottwaldova snaha pritiahnuť pokrokových študentov
a iných vzdelancov k slovenskej komunistickej tlači vyplý
vala z jeho ásilia postupne vychovať slovenská komunistic
ká inteligenciu, ktorej málopočetnosť vedenie strany na
Slovensku stále pociťovalo. Preto aj "voľnozdruženárom"
dal k dispozícii Spartakusa a podporoval aj ich ásilie o
vydávanie samostatného časopisu pod názvom BAV. Gottwald
v tomto svojom ásilí musel prekonávať predsudky a výhrady
mnohých, lebo vtedy, ako to napísal L. Novomeský, "vo ve
dení strany na Slovensku nevítali jednomyseľne pozotívne
ámysel mladých, ku komunizmu sa hlásiacich literátov vydá
vať osobitný časopis. Strana má svoje časopisy, nech píšu
do nich. Nech rozviná aktivitu v rámci možností poskyto
vaných stranou. Mladý redaktor straníckeho orgánu na Slo
vensku Kl. Gottwald však presvedčil ostatných príslušní
kov vedenia, že tu nejde o drobenie síl ''dokonca také,
ktoré odporuje straníckemu poriadku, ale o naberanie no
vých síl, významných pre revolučné hnutie na Slovensku
tým, že ide o mladá slovenská inteligenciu, ktorá strana
doteraz n e m á . A j z toho vidieť, že Gottwald pochopil,
aký veľký význam má takáto inteligencia pre formovanie
a rozvoj spoločenského pokroku a pre boj proti buržoázii.
Tento Gottwaldov postoj L. Novomeský charakterizoval na
sledovne? "Myslím, že sa jeho dôvera vyplatila slovenské
mu revolučnému h n u t i u . " ^
Ked sa vytvorili podmienky pre premenu Pravdy chudoby
z obdenníka na denník, Kl. Gottwald pozval za jeho redak-
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tora mladého, vtedy dvadsaťjedenročného Ladislav Novomes
kého, pretože už predtým mal možnosť poznať jeho literár
ne nadanie, novinárske schopnosti i jeho komunistické pre
svedčenie. Redakcia Pravdy chudoby bola vtedy v Moravskej
Ostrave umiestnená v budove patriacej firme Morgenzeitungu na prízemí "vzadu vo dvore". Tvorila ju jediná miest
nosť, "tmavá diera bez slnka", bez priameho osvetlenia,
vlhká a plesnivá. S redaktormi Pravdy chudoby sedeli tu
aj redaktori madarských komunistických novín Munkásu.
V prvých rokoch museli redaktori odovzdávať do tlačiarne
materiály, ktoré museli sami rukou prepísať. Len neskor
šie mali jediný písací stroj, o ktorý sa museli deliť
s redakciou Munkásu. K redakčnej miestnosti patrila aj
"malá komôrka, do ktorej sa ukladali zvyšné noviny, štoč
ky a matrice". Pre svoju prácu ich využívali nielen re
daktori slovenskej Pravdy chudoby, madarského Munkásu, ale
aj českého Delníckeho denníka, ktorého redakcia sa tiež
nachádzala v tejto budove.
V redakcii Pravdy chudoby vedenej Klementom Grottwaldom bývala až šestnásťhodinová pracovná doba. "Bola to
drina riskujáca zdravie, na druhej strane nízky, nepravi
delný plat, strava na dlh, aj to čo možno najlacnejšie.
Stávalo sa dokonca, že redaktor nemal ani na poštová znám
ku."

1 5

Ladislav Novomeský vo svojich novinárskych začiatkoch
prešiel GrOttwaldovou školou socialistickej žurnalistiky.
v

e 3 Kl. Gŕottwaldovi,ktorý bol iba o osem rokov starší od

L. Novomeského, sa už roku 1921 v banskobystrickej redak
cii Hlasu ludu podarilo vypracovať mechanizmus kolportážnej siete slovenskej komunistickej tlače v snahe dostať ju
skutočne medzi robotníkov a roľníkov. Podarilo sa mu tak
to zvýšiť počet jej predplatiteľov a postupne vybudovať
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napred krážky, potom celá sieť robotníckych dopisovateľov.
Ich príspevky sa stali skutočným zlatým fondom slovenskej
komunistickej tlače a tvorili základ tzv. ľudového spravo
dajstva, s akým sa vtedy na Slovensku nemohli pochváliť
nijaké buržoázne tlačová orgány.
Kl. Gottwald sa zamýšľal aj nad teoretickými otázkami
žurnalistiky - o čom najlepšie svedčí seriál jeho článkov
Na tlačový front, vychádzajáci na pokračovanie v lete roku
1923 v Pravde chudoby. Tu riešil otázku spoločenskej funk
cie žurnalistiky, prácu redakcie, jej spojenie s dopisovavateľmi, ale aj vychovávanie a vzdelávanie robotníkov a
roľníkov prostredníctvom novín a časopisov. V tom všetkom
našiel v L. Novomeskom nadšeného spolupracovníka.^
L. Novomeský sa v redakcii Pravdy chudoby zoznámil
aj s druhou povinnosťou komunistického novinára, ktorý
bol sáčasne aj straníckym funkcionárom. Preto sa považova
lo za samozrejmé, že vystupoval na robotníckych schôdzach
a ľudových zhromaždeniach. Tu získaval bezprostredné in
formácie o triednych a sociálnych zápasoch proletariátu,
ale sa mal možnosť presvedčiť aj o

áčinnosti závažnej

ších článkov na čitateľov a o efektívnosti uplatňovania
rozličných novinárskych žánrov. Veľkou politickou a život
nou školou sa mu stali kampane KSČ pred voľbami do Národs neho zhromaždenia, ale aj demonštrácie a štrajky, na kto
rých bol často osobne angažovaný.
Povinnosťou Kl. Gottwalda a L. Novomeského bolo nie
len redigovať Pravdu, jej prílohy Proletársku nedeľu a
Kosák, ale aj týždenník Hlas ľudu a štrnásťdenník Proletárku. Okrem toho zbierali materiál a redakčne ho spracávali pre kalendáre Ročenky slovenskej chudoby, pričom
písali aj texty pre letáky, prevolania atä. L. Novomeský
v redakcii Pravdy získaval veľa skáaeností pri práci
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s listami dopisovateľov a pri udržiavaní písomného styku
s nimi. Z ich listov zostavoval nielen osobitná rubriku
v novinách, ale na základe faktov v nich uvádzaných napí
sal aj nejeden článok. Dokázal okrem toho veľmi pohotové
a duchaplne v Pravde reagovať aj na výpady meštiackej
tlače a buržoáznych politikov. So zreteľom na svoje bás
nické a umelecké cítenie pestoval a rozvíjal hlavne bele
tristické novinárske žánre - fejtón, reportáž, črtu, po
viedku a anekdotu. Obľábenými sa stali najmä jeho besed
nice, v ktorých písal o aktuálnych otázkach ideológie,
vnátornej a zahraničnej politiky.
L. Novomeský, tak ako aj ostatní redaktori Pravdy,
musel v Moravskej Ostrave žiť veľmi skromne, lebo miesto
nízkeho platu dostával často iba "zálohu na plat". Vede
nie strany nemalo peňazí a preto sa muselo vystačiť len
z financií získaných z predplatného a z dobrovoľných da
rov zozbieraných počas organizovaných "rudých dní".
Z týchto peňazí bolo okrem toho potrebné nahradiť tlačové
pokuty a prispievať rodinám uväznených redaktorov a stra
níckych funkcionárov. Na rozdiel od buržoáznej tlače, ko
munistické noviny a časopisy nedostali ani halier štátnej
subvencie.
Pracovné vypätie v redakcii Pravdy bývalo v pravom
slova zmysle obrovské. Ve3 tu dvaja - občas za spolupráce
s tretím výpomocným redaktorom, museli zredigovať noviny,
ktoré vychádzali denne okrem pondelka, ako aj ich prílohy.
L. Novomeský musel častejšie redigovať aj Proletárku, kto
rá z finančných dôvodov sa roku 1927 premenila na rubriku
v Pravde. Preto aj oprávnene vtedajší pomocný redaktor
ostravskej Pravdy sa zmieňoval < "o ážasnom pracovnom eláne
a o výkonoch redaktora Ladislava Novomeského"'. ^ Peter
1

Jilemnický - neskorší nástupca L. Novomeského v redakcii
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Pravdy táto svoju činnosť charakterizoval nasledovne:
"... To nie je práca, tvorba, to je mašinéria. Ja som
okrem troch fejtónov nenapísal pôvodného nič. Urbíja ťa
18
to celkom". 7^
Vtedajšia redakcia Pravdy nemala ani dlhodobý, ani
krátkodobý plán čísel. Pravdu jej tvorcovia robili doslo
va na pochode, v priebehu dňa. Nerobilo sa ani zrkadlo
novín, ale službukonajúci redaktor stál v tlačiarni pri
meterovi a priamo tu určoval typ písma pre text, titulky,
medzititulky, ako aj celková grafická úpravu čísla. V ta
komto pracovnom vypätí nebol čas ani na obednú prestávku
- a tak sa Gottwald i Novomeský stravovali priamo v re
dakcii. 0 výsledkoch ich práce sa takto vyslovil Peter
Jilemnický vo svojom liste z Moskvy 1. novembra 1927:
"Čudujem sa Vám chlapci, vážim si Vás, lebo napriek všet
kým týmto veciam a ťažkostiam má Pravda svoju peknú neúklonnú líniu a spĺňa požiadavky kladené robotníckemu
19
časopisu plnou mierou..."
Osobitný úspech medzi čitatelmi dosahovali štylizo
vané listy L. Novomeského označené podpisom "Od nášho rol
níckeho dopisovatela v Lehote", ktoré vychádzali napred
v prílohe a po jej zániku v rubrike Pravdy zvanej Kosák.
V týchto "listoch", v besedniciach a v úvodníkoch za
ujímal stanovisko k prebiehajúcej demontáži slovenského
priemyslu a presadzoval v triednych a v sociálnych zápa
soch jednotný postup robotníkov a roľníkov, lebo len tak
možno dosiahnuť, že "vládnuť tu budeme my, slovenský pra
cujúci národ zložený z chudobných roľníkov a robotníkov."
Vo svojich článkoch predstavoval verejnosti vodcu sveto
vej revolúcie V. I. Lenina a bránil Sovietsky zväz pred
útokmi buržoáznej žurnalistiky roznecujúcej v Českoslo
vensku protisovietsku hystériu. Tvrdil, že ak sa týmto
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nepriateľom "podarí vyprovokovať ťaženie proti revolácii
a sovietskemu Rusku, musí skonôiť ich panstvo tak ... ako
Napoleon, ktorý chcel zahnať Rusov do Ázie a skončil na
21
ostrove sv. Heleny".

Na inom mieste ostro vystápil pro

ti justičnej vražde Nicola Sacca

a Bartolomeja Vanzetti-

ho, pričom to označil za rovnaký zločin ako ten, čo sa
22
stal "na Golgote, alebo v Kostnici".
L. Novomeský v Pravde často vystupoval proti koalí
cii buržoáznych strán. Na konkrétnych príkladoch ukazoval
a na základe nich pranieroval protiľudová a protinárodná
politiku agrárnikov, ľudákov, ale aj sociálnych dmokratov. Dokazoval, aké podvody robili agrárnici s pozemkovou
reformou, akými spôsobmi ľudáci ilegálne paktovali s vlád
nucimi kruhmi v českých zemiach a ako sa dali podplácať
českou veľkoburžoáziou. Vo svojich vynJkajácich fejtónoch,
glosách a poznámkach často poukazoval na rozpory medzi
predvolebnými sľubmi buržoáznych a reformistických poli
tikov a medzi ich plnením - a to najmä v rubrike "Kečí
vtáčkalapajá - pekne mu spievajá".
L. Novomeský už roku 1929, ako jeden z prvých novi
nárov v Československu varoval pred hrozbou narastájáceho
fašizmu a upozorňoval na to, že toto nebezpečenstvo sa
nachádza nielen v Národnej obci fašistickej, ale fašisti
sa vyskytujá aj medzi ľudákmi a sociálnymi demokratmi.
Svoj básnický talent a duchaplnosť prejavoval aj
pri tvorbe titulkov, v ktorých používal príslovia, pore
kadlá, prirovnania, veršíky, slovné hračky a vtipné cha
rakteristiky. Článok, v ktorom sa písalo o možnom zasta
vení Robotníckych novín, opatril takýmto titulkom:
"Mŕtvola sa odstraňuje". Prehru Hlinkovej slovenskej ľu
dovej strany v obecných voľbách na Vrátkach v titulku
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takto zdôraznil: "tud sádi judášov". Na inom mieste mal
jeho titulok veršovaná podobu: "Dajte pozor ľudia, nech
vás neošudia!", "Pre farárov pokorené ovce neposkytnú
nikdy Harikovce".
Klement Gŕottwald 1. mája 1 9 2 6 prestal byť zodpoved
ným redaktorom Pravdy, Hlasu ľudu, Spartakusu a Proletárky.
Presťahoval sa do Prahy, kde prevzal funkciu vedáceho
Agitačno-propagačnej komisie Ústredného výboru KSČ. Z Bra
tislavy prešiel do hlavnej redakcie ostravskej Pravdy Edo
Urx, ktorý tu aj začal pracovať. Od 4. mája 1 9 2 6 do
2. jána 1 9 2 6 sa v tiráži Pravdy uvádza ako zodpovedný
redaktor tudo Koreň, no už 2. jána t.r. sa z rozhodnutia
Slovenského tlačového výboru KSČ ním stáva Ladislav Novo
meský, ktorý mal v novinách nadalej na starosti vnútorná
politiku. Edo Urx sa v nich orientoval na zahraničnú poli
tiku a na otázky vnútrostraníckeho života.
Y letných mesiacoch roku Í 9 2 6 - 1 9 2 7 L. Novomeskému
v redakcii pomáhal Eugen Klinger, ktorý sem prispieval
hlavne článkami o národnom hospodárstve. 2. júla 1 9 2 8 po
silnil ostravskú redakciu Pravdy Peter Jilemnický, ktorý
sem prišiel priamo z Moskvy, kde ukončil Inštitút žurna
listiky. Ladislav Novomeský vykonával funkciu zodpovedné
ho redaktora Pravdy od 2. júla 1 9 2 6 do 3 1 . januára 1 9 2 8 ,
kedy ho v tejto funkcii vystriedal Edo Urx. Od 1. júna
1 9 2 6 sa stal L. Novomeský aj zodpovedným redaktorom Pro
letárky, ktorá z finančných dôvodov 1 5 . júla 1 9 2 7 presta
la vychádzať. Z tých istých príčin 1. apríla 1 9 2 6 bolo
zastavené vydávanie Hlasu ľudu. Stalo sa tak najmä preto,
aby sa získalo viacej prostriedkov na vydávanie Pravdy
ako denníka. L. Novomeský pomáhal aj pri redigovaní den
níka Munkásu - komunistických novín určených maďarským
pracujúcim, pričom od 2 3 « januára 1 9 3 0 až do 3 0 . októbra
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1932 bol, ako aa to uvádza v ich tiráži, ich zodpovedným
redaktorom.
Tak ako všetci zodpovední redaktori komunistickej
tlače aj Ladislav Novomeský mal niekoľko desiatok žalôb
a sádnych pojednávaní "pre tlačové delikty". Po nich na
sledovalo tzv. verejné odvolanie inkriminovaného článku
v novinách, peňažné pokuty, alebo tresty na slobode. Len
počas jediného 1927-ho roku sa v Pravde uvádzalo, že
L. Novomeský bol 30. apríla t.r. odsúdený na dvesto korán
pokuty zmeniteľných na päť dní väzemia za článok "Kto je
ľudákmi oslavovaný Gŕajda".

v

Pravde sa 5* októbra t.r.

objavila krátka správa/ podľa ktorej L. Novomeský nastúpil
den predtým "viactýždnové väzenie za prisúdené mu tlačo
vé delikty". Podobné ádaje sa nachádzali v Pravde aj
v nasledujácich rokoch.
Počas svojho štvorročného pobytu v redakcii Pravdy
sa Ladislav Novomeský premenil na politicky a novinársky
vyzretá osobnosť. Jeho redaktorské a publicistické pôso
benie sa prejavilo aj na zlepšenej grafickej áprave Prav
dy, na rozšírení jej rubrík, bohatej palete novinárskych
žánrov, na uplatňovaní karikatúry, perokresby i obrazových
príloh. Vychádza j ác z princípov a zásad Klementa Grottwalda
udržal a rozšíril dopisovateľský aktív Pravdy, skvalitnil
najmä jej politické spravodajstvo a znásobil aj účinnosť
tohto jediného slovenského komunistického denníka.
25. marca 1929 bola Pravda úradne zastavená na jeden
mesiac. Koncom tohto mesiaca L. Novomeský opúšťa Moravskú
Ostravu a odchádza do Prahy za redaktora Rudého večerníka.
Stalo sa tak na pokyn Ústredného výboru KSÔ a na základe
osobného želania Klementa Gottwalda po V. zjazde KSČ.
Práve vtedy bolo naliehavo potrebné doplniť redakciu
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Rudého práva a Rudého večerníka, z ktorej odišli na pro
test proti novému Gottwaldovému vedeniu strany viacerí
redaktori.
Z redakcie Pravdy vtedy odišiel aj Edo Urx, ktorý
musel prevziať vedenie redakcie ostravského Delníckeho
denníka. Hlavná ťarcha zodpovednosti za vedenie Pravdy
vtedy pripadla na Petra Jilemnického, ktorému prišiel na
pomoc mladý Július Šefránek. ' V dôsledku svetovej hospo
2

dárskej krízy

prudko klesol počet predplatiteľov Pravdy,

ktorá bolo preto potrebné opäť premeniť na týždenník.
Tento orgán K3Ô pre'Slovensko vychádzal od 11. januára
1930 v Prahe postupne za redakcie Júliusa Šefranka
a Eduarda Legerského. V rokoch 1932-1935 pod zmeneným
názvom Pravda chudoby vychádzala v Bratislave, pričom sa
tlačila v Breclavi. Jej filiálna redakcia zostala v Prahe
až do roku 1933.
x x x
Básnik, politik a novinár Ladislav Novomeský sa stal
Klementovi Gŕottwaldovi významnou posilou už krátko po
V. zjazde KSČ najmä ako redaktor ústrednej komunistickej
tlače v Prahe. Počas svojho predchádzajúceho pobytu v Mo
ravskej Ostrave si osvojil aj spisobnú češtinu, takže svo
je články a state písal po česky. V Prahe mal možnosť
bližšie spoznať aj triedne rozdelená česká spoločnosť,
sociálne a politické zápasy proletariátu, pričom so zá
ujmom sledoval najmä vývoj pokrokového českého umenia
a literatúry. 7 Prahe sa dostal k umeleckým a ku kultúr
nym žriedlam, z ktorých usilovne čerpal. Nadviazal tu aj
početné styky s predstaviteľmi českej vedy a umenia.
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Do redakcie Rudého večerníka nastúpil 26. marca 1929.
Od 1. novembra 1929 do 17. novembra 1930 bol zástupcom
zodpovedného redaktora Rudého večerníka, ktorým bol Zaviš
Kalandra. Už v týchto novinách upozornil na seba ako au
tor závažných kultúrnopolitických článkov, zahráničnopolitických komentárov, ako aj fejtónov, literárnych recenzií
a glos. Od 10. mája do 30. septembra 1930 bol súčasne zá
stupcom šéfredaktora Rudého práva. Redigoval tiež Rudú
zár - ranné vydanie Rudého práva, určené najmä vidieku.
V období svetovej hospodárskej krízy niekoľko týždňov vie
dol aj plzenskú Pravdu. Popri tom sústavne spolupracoval
s Viadomírom Clementisom pri redigovaní DAV-u, ktorý v ro
koch 1935-1937 viedol ako jeho zodpovedný redaktor.
L. Novomeský sa o význame DAV-u pre sociálne a národ
né hnutie Slovákov takto vyslovil: "Chcel byť mostom medzi
slovenskou inteligenciou a robotníckou triedou i jej re
volučnou avantgardou komunistickou stranou. Chcel odpove
dať na jej otázky jej jazykom z hľadiska záujmov robotníc
kej triedy i jej revolučnej avantgardy i programovo sa
dočkal, aby mysle robotníckych más a inteligencie ovládlo
vedomie spolupatričnosti a solidárnej jednoty. V časoch
DAV-u totiž takýto zámer bol veľmi dôležitý: Pre slovenskú
inteligenciu tak, ako pre robotnícku triedu na Slovensku
i jej revolučný predvoj". *
2

2
Daniel Okáli

J

5

-r

- jeden z davistov - upozorňuje na

to, že vytváranie tejto jednoty pokrokovej inteligencie
s pracujúcim ľudom sa prejavovalo aj v tom, že "zástup
covia proletariátu stali sa prispievateľmi a spolutvorca
mi DAV-u a preto aj nebolo závažnej otázky, ku ktorej by
sa v časopise nebolo uviedlo stanovisko robotníkovi.
Podľa dalšieho z nich Andreja Sirackého "marxisticko-leninské myslenie a poznávanie v teoreticko-filozofickej
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analýze (v úvahách L. Sz ntoa, V. Clementisa, E. Urxa,
a

J. Poničana, L. Novomeského, D. Okáliho, G. Husáka a
iných), ako aj v umelecko-literárnom stvárnení, (v pró
ze P. Jilemnického, P. Kráľa, v poézii L. Novomeského,
J. Poničana, 3). Okáliho, J. Dumína-Tomášika) odhaľovalo
26
pravdivá tvár sociálnej reality Slovenska".
L. Novomeský práve v DAVe dosiahol v nejednom prípa
de vrchol svojej novinárskej tvorby. Svedčia o tom najmä
jeho sociálne reportáže, založené na intímnom poznaní
témy o ktorej písal, na priamom osobnom styku s áčastníkmi opisovanej udalosti na tvári miesta. Tento

druh re

portáže prinášajúci autentické životné ádaje odhaľoval
triednu podstatu sociálnych bojov, budil sympatie k pro
letariátu a nenávisť k jeho vykorisťovateľom. Svojou do
kument ár no s tou a vieryhodnosťou posilňoval revolučná uve
domelosť čitateľov a ukazoval východiská z krízy a z tried
nych bojov.
Na jar roku 1929 sa L. Novomeský stal spolupracov
níkom a partnerom Júliusa Fučíka, s ktorým ho spájalo veľa
spoločného, najmä tážba po vzdelaní, kultúrna orientácia,
umelecké a literárne cítenie, ako aj novinársky postreh.
Okrem toho obidvaja mali pochopenie pre rozvíjanie pro
gresívnych foriem novinárskej práce. Roku 1932 bol L. No
vomeský načas aj "vydavateľom, majiteľom a zodpovedným
redaktorom" Fučíkovej Tvorby, ktorá viedol za veľmi zlo
žitých podmienok. Svedectvo o tom zanechal sám Július
Fučík: "Po niekoľkých číslach som bol zavretý a moju prácu
narýchlo prevzal Laco Novomeský. T r a t i l som sa, ale tu
prišlo pozvanie do ZSSR a František Nemec už bol dobre
pripravený /ma/ zaskočiť, ked tu - zaskočili četníci.
Nemec bol zastrčený na niekoľko týždňov na Pankrác a Laco
Novomeský, obetavý zástupca kriminálnikov, ujal sa vedenia.

*
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Cesta Sovietskym zväzom sa predĺžila, ôs. demokracia pra
covala a vo vedení Tvorby vystriedali sa kamaráti Urx,
Krejči a opäť Novomeský. Od neho prevzal som Tvorbu
v auguste a ledva som dokončil poltucta zošitov - ked
už 30. septembra večer poslali písmo vojenskí páni, že
musím narukovať 1. októbra ráno do Trenčína. V redakcii
sedí opäť Laco. Vdaka ťažkým chorobám pľúcnym, srdečným
a politickým, ktoré u mňa skonštatovali vyššie šarše s le
kárskym vzdelaním, bol som poslaný späť do Prahy a vrátil
som sa práve včas, aby som videl Laca Novomeského odchá27
dzať v príslušnom doprovode na Pankrác".
Y rokoch 1933-1935 bol L. Novomeský redaktorom komu
nistických Haló novín. Okrem toho roku 1933 bol istý čas
vedúcim redaktorom slovenského Ľudového denníka, pričom
po skončení tejto funkcie pôsobil naďalej ako pracovník
jeho filiálnej pražskej redakcie. Medzi vrcholné novinár
ske pôsobenie L. Novomeského v Prahe patrí jeho vedenie
najlepších slovenských komunistických novín v období bur
žoáznej republiky - Slovenských zvestí - v rokoch 19351937

d0

ktorých písal najmä kultivované reportáže.

Počas svojho desaťročného pobytu v Prahe sa L. Novo
meský vypracoval na popredného čekoslovenského komunis
tického novinára, uznávaného básnika a kvalifikovaného
znalca umenia a literatúry. Jeho reportáže, fejtóny, ko
mentáre i glosy sa spolupodieľali na zvyšovaní obľábenosti a áčinnosti Rudého práva, Rudého večerníka. Haló novín
a Tvorby, do ktorých predovšetkým, prispieval* ¥ porovnaní
s Moravskou Ostravou sa v Prahe podstatne rozšírila tematická a žánrová paleta jeho publicistiky* Aj tu naSalej
e osobitný© záujmom sledoval vývoj slovenského robotnícke
hó a komunistického hnutia, rast slovenskej proletárskej
literatúry, riešenie otázky sociálnej i národnej•

f
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Veľký spoločenský ohlas dosiahli hlavne jeho reportá
že, prekvapujúce svojou originálnosťou, ale aj nenapodobi
teľnosťou. Karol Rosenbaum oprávnene vyhlásil, že L. Novo
meský roku 1939 v krátkej recenzii Kischovej publikácie
Zárivý reportér charakterizoval aj základné črty vlastné
ho reportérskeho umenia. Na otázku, v čom spočíva umenie
Egona E. Kischa odpovedal: "V tom, že vidí. Vidí nie to,
čo by rád videl a čo by chcel vidieť, ale vidí fakty, ne
pátra a nerozfukuje detaily v podstate, i keä to by vyža
dovala názorová koncepcia príčin a dôsledkov, ktorá mu je
vlastná".

28

L. Novomeský zaujímal stanovisku ku všetkým význam
nejším prejavom českej kultáry a literatúry. Preto aj re
cenzoval časopisy Disk a Pásmo, Vančurovho Pekára Jána
Marhoula, dielo Petra Bezruča, Karia Tomana, J. Mahena,
Stanislava Kostku-Neumana i Márie Majerovej. Zasvätene
písal o vzťahoch proletárskej literatúry k poetizmu, ale
predovšetkým o básnickom diele Jiŕího Wolkra. Glosoval
a hodnotil poéziu Josefa Horu, J. Horejšího, V. Nezvala,
prózu Karia Čapka, eseje Františka X. Saldu i Zdenka
Nejedlého.

29

V polemike s Františkom Peroutkom roku 1938 upozornil
na to, že to bol práve Kareľ Ôapek, "ktorý vyhmatával
* z terajších literárnych udalostí taký smer, čo sa odkláňa
od izolovanosti a uzavretosti básnikovej tvorby a usiluje
sa slúžiť dobre v boji o rozumnejšiu budúcnosť, lebo
z veľkej časti práve básnici rozhodnú, ktoré ľudské ideály
a ľudské hodnoty do nej prejdú z tejto hroznej doby".'

0#

Základné poznatky marxizmu na proces formovania sa kultúry
uplatňoval aj pri písaní kritických úvah o súdobom českom
výtvarnom umení, pričom bránil pred reakciou i pred nepo-
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chopením vo vlastných radoch takých veľkých výtvarníkov,
akými boli J. Zrzavý, Fillo a Štýrsky. Vo svojej publicis
tike riešil tiež otázky marxistického ponímania národnej
kultáry, vzťah medzi spoločnosťou a umením, problémy es
tetiky, umeleckej a literárnej kritiky.
L. Novomeský v boji dvoch svetonázorov verne podpo
roval Gottwaldovu boľševická líniu a je len zákonité, že
bol jedným z jedenástich komunistických vzdelancov vede
ných Júliusom Fučíkom, ktorí sa postavili proti manifestu
siedmich spisovateľov a básnikov stojacich v opozícii
proti gottwaldovskému vedeniu KSČ. Stál vždy v jednej
línii so stranou, alebo ako sa sám vyslovil, "nikdy nie
nad ňou, ale vždy s ňou".
Ako novinár a básnik podporoval hnutie avantgardných
umeleckých prádov a ako jeden z predstaviteľov Ľavého
frontu, združujúceho tvorcov socialistickej kultáry, ov
plyvňoval pokrokový vývoj umenia a literatúry popri
J. Fučíkovi, K. Bieblovi, B. Václavkovi a V. Nezvalovi.
Aj v Prahe zostal bytostne spojený so Slovenskom a s jeho
revolučným hnutím. Preto aj roku 1932, spolu s ostatnými
davistami, tak výrazne sa angažoval pri organizovaní
Zjazdu mladej generácie Slovenska spolu s Vladimírom Glementisom a o štyri roky neskoršie na I. kongrese sloven
ských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach.
Bolo to v súlade s úsilím KSČ o vytvorenie jednotné
ho antifašistického frontu na obranu republiky pred hroz
bou hitlerovského Nemecka. Vo svojom prejave na zjazde
v Trenčianskych Tepliciach žiadal podporovať pokrokovú
slovenskú literatúru a kultúru zbavenú "vrúcneho naciona
lizmu" , "rasovej nadradenosti", ."cirkevnonáboženskej samospasiteľnosti", či prvkov neľudského fašizmu. Ako delegát
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na I. zjazde sovietskych spisovateľov v Moskve roku 1934
vyhlásil: "Váš Zväz je jedinou oporou väčšiny ľudí proti
barbarskému šialenstvu, proti fašistickým rozvratníkom.
Odvtedy niet na svete otázky, na ktorá by sme nečakali
odpoved od Vás, z vyhne Vašich revolučných skúseností".
L. Novomeský, ktorý mal veľké zásluhy na založení
Bloku inteligencie Slovenska, prejavoval veľké schopnos
ti nielen v oblasti kultúry, ale aj politiky. Svedčia
o tom jeho zásadné články v Slovenských zvestiach roku
1937, ktorými podporoval Plán hospodárskeho a kultúrneho
povznesenia Slovenska - prijatého na celoslovenskej kon
ferencii KSČ v tom istom roku v Banskej Bystrici. Nadalej
zaujímal pokrokové stanovisko pri riešení zložitej národ
nostnej otázky, čeliac vo svojich článkoch a statiach
českému a slovenskému čechoslovakizmu, nacionalizmu, ľu
dáckemu separatizmu, klerikalizmu a politickej reakcii
vôbec. Dokazoval to vo svojich početných polemikách so
stúpencami politiky Tomáša Gr. Masaryka a E. Beneša, pri
riešení tzv. nemeckej a madarskej otázky reprezentantmi
piatej kolóny Henleinom a Eszterházym.
Svoj principiálny marxistický postoj prejavil roku
1932 aj pri známych sporoch o Pravidlá slovenského pravo
pisu a Maticu slovenskú, ktorú chcel zneužívať vo svoj
prospech politický katolicizmus. L. Novomeský z marxistic
kého hľadiska prehodnocoval našu národnú minulosť a jej
osobnosti. Svedčí o tom aj jeho interpretácia Slovenského
povstania v rokoch 1848/49 i jeho portréty štúrovcov.
Doteraz nedocenenými zostali tie Novomeského články
a prejavy, ktoré boli určené českej verejnosti. V nich zo
znamoval českých čitateľov a poslucháčov s vrcholnými zjav
mi slovenskej kultúry a politiky, horlil za spoluprácu na
šich bratských národov a podával pokrokovú koncepciu rie
šenia česko-slovenskej otázky vychádzajúc pritom z hlboké-
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ho presvedčenia, že len "samobytnosť Slovenska môže po
silniť československá štátnosť".
L. Novomeský vykonával novinárske povolanie s veľkou
zodpovednosťou. K písaniu ávah a statí pristupoval na zá
klade znalosti prameňov a literatáry, pričom sa snažil
o ich názornosť a formálnu adekvátnosť. ? centre jeho po
zornosti nadalej boli triedne a sociálne boje proletariá
tu, o ktorých zanechal výrazné svedectvo vo svojich púta
vých a dramatických reportážach. Sá výsledkom jeho osob
ných skáseností a poznávania udalostí "z pravej ruky".
Týka sa to Radotína, Frýwaldova, veľkého štrajku severo
českých baníkov, pri ktorom pôsobil aj ako redaktor príle
žitostných novín ich štrajkového výboru. L. Novomeský bol
autorom prejavu, ktorý po krviprelievaní v Košátoch roku
1931 predniesol v parlamente komunistický poslanec Fran
tišek Kubač.
Predmetom Novomeského novinárskeho záujmu boli exe
kúcie proti dedinskej chudobe na východnom Slovensku a na
Zakarpatskej Ukrajine, bieda nezamestnaných robotníkov,
prechmaty veľkoburžoáznych špekulantov a pod. ¥0 svojich
príspevkoch sa zaoberal aj historickým významom Veľkého
októbra pre dejiny ľudstva a svojim čitateľom sprístup
ňoval život v Sovietskom zväze - v prvej socialistickej
krajine 1 ktorá vyhlásil za "záštitu, ku ktorej sa dnes
otvárajá všetky cesty".
L. Novomeský si vo svojich úvodníkoch a v politických
komentároch všímal vývoj udalostí v Horthyovskom MacSarsku
a v Beckovskom Poľsku. Písal o anšluse v susednom Rakúsku
a o hrozivo sa rozrastjácom fašistickom terore v Nemecku
a v Taliansku* Aj vtedy zdôrazňoval^ že len jednotné a sil
ná Československo za pomoci Sovietskeho zväzu sa môže obrá
niť pred hrozbou svojho zániku* Aj v mene toho žiadal dô
sledné riešenie sociálnej í národnostnej otázky v hlbokom
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presvedčení, že "bez sociálneho oslobodenia nemôže prísť
ani oslobodenie národné".
L. Novomeský sa s celou váhou svojej osobnosti anga
žoval za pomoc republikánskemu Španielsku. Svedčia o tom
jeho články publikované po 16. a 17. januári 1937. V tých
to dňoch sa spolu s Hanou Gregorovou zúčastnil na Medzi
národnej konferencii pre pomoc republikánskemu Španielsku
v Paríži. 0 pár mesiacov neskoršie odišiel na II. kongres
Asociácie spisovateľov na obranu kultúry, ktorý sa konal
v júni t.r. postupne vo Valencii, v Madride a v Barcelone.
Z vlastnej iniciatívy, nedbajúc na nebezpečenstvo, ktoré
mu hrozilo, odišiel do zákopov na katalánskom fronte medzi
českých, slovenských a madarských dobrovoľníkov, ktorí tu
bránili "republikánske Španielsko". Tak aj vznikli jeho re
portáže zo španielskeho frontu, publikované v Slovenských
zvestiach a v Rudom práve, ktoré patria medzi jeho naj
lepšie publicistické prejavy.
Dramatické mníchovské udalosti roku 1938, rozbitie
republiky a fašistický režim v Protektoráte Čechy a Mora
va i na území tzv. Slovenského štátu Novomeského nezlomili.
Po zatvorení redakcií komunistických novín a časopisov
Syrového vládou v Prahe a po zákaze KSČ sa podieľal na
koncipovaní ilegálnych komunistických letákov, ba od za
čiatku roku 1939 redigoval v Prahe týždenník ľavicových
intelektuálov Novú slobodu spolu s J. Sekaninom, ktorú po
15. marci 1939 protektorátna vláda zastavila.
Po návrate na Slovensko v rokoch druhej svetovej voj
ny bol začas redaktorom hospodárskeho časopisu Budovateľ,
do ktorého však nič nenapísal. Nestalo sa to však hneä,
lebo niekoľko mesiacov bol bez zamestnania, pričom bol tu
aj niekoľkorazy vo väzbe. Svoje príspevky o literatúre
a kultúre uverejňoval len v pokrokovom Smrekovom Eláne
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a v Tvorbe Emila B. Lukáča. V nich niekde skryte a v ino
tajoch, inokedy zjavne a smelo, polemizoval s ľudáckymi
predstaviteľmi tzv. Slovenského štátu pranierujuc fašiz
mus - jeho neľudskosť a zločinnosť. Ako člen V. ilegálneho
ÚV KSČ napred v podzemnom hnutí, potom na oslobodenom pov
staleckom území využíval svoj talent a predchádzajúce no
vinárske a politické skúsenosti pri koncipovaní závažných
štátnických dokumentov. Veľký dosah mala aj jeho diploma
tická misia do Londýna v októbri roku 1944, kde z povere
nia Slovenskej národnej rady rokoval s prezidentom E. Benešom a so Štátnou radou.
Po oslobodení našej vlasti Sovietskou armádou zalo
žil v Košiciach orgán Slovenskej národnej rady - Národnú
obrodu - ktorú aj začas viedol. Ako podpredseda Slovenskej
národnej rady a povereník školstva a kultúry sa už viacej
ako redaktor angažovať nemohol. Nadalej však uverejňoval
v novinách a v časopisoch svoje príspevky a prejavy,
v ktorých zaujímal marxistické stanovisko k udalostiam
a javom povojnového Slovenska.
Ladislav Novomeský ne zatrpkol a novinársky sa neodmlčal ani po kataklyzme svojho poníženia a utrpenia, kto
ré prežil v rokoch 1951-1963 až do svojej úplnej občian
skej a straníckej rehabilitácii. Strane zostal verný za
buržoázneho Československa, kedy ho za činnosť komunistic
kého novinára tridsaťštyrirazy trestali podľa § 16 Tlačového zákona finančnými pokutami, podmienečným odsú
dením, ale aj uväznením. Zostal jej verný v rokoch druhej
svetovej vojny a tento svoj postoj nezmenil do konca ži
vota.
V mene vernosti k ideálom komunizmu sa po roku 1963
usiloval rehabilitovať výklad Slovenského národného povsta
nia, osobnosť Vladimíra Olementisa, hodnoty socialistickej
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kultáry a literatáry. V krízových rokoch v strane a v spo
ločnosti bránil socializmus pred nepriateľmi a vystupoval
nekompromisne proti silnejácim antikomunistickým tenden
ciám. Preto aj vystápil v redakčnej rady Kultárneho života
a dal impulz k založeniu Nového slova. Tento svoj čin na
konferencii spisovateľov 30. apríla 1968 takto zdôvodnil:
"Chcem byť pri každom akte, ktorý by opravoval, reformo
val a obrodzoval socializmus. Nechcem však byť pri jeho
likvidácii, hoci viem, že by sa tento neslávny obrat ob31
ratne maskoval demokratickým hlasom".
Ako blízky spolupracovník Gustáva Husáka v novinách,
v rozhlase a v televízii podporoval kodifikáciu federatív
neho usporiadania republiky a vo svojich vysokých funk
ciách ako člen ÚV KSS, Presedníctva ÚV KSS i ako člen
ÚV KSÔ sa usiloval o prekonanie krízových javov v strane
a v spoločnosti.
"Jeho prejavy, publicistika, príhovory k učiteľom,
k mládeži a k celej verejnosti", povedal vo svojom rozláčkovom prejave na jeho pohrebe v septembri roku 1977
prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt, "Činy kultárnopolitického charakteru sá zaznamenané ako litera večne inšpirujáca, ako odkaz z prvých radov tvorcov našej sáčasnosti,
osobitne jej poľa umeleckého a kultárnopolitického".
Publicistika Ladislava Novimeského je sáčasťou zlaté
ho fondu slovenského novinárstva, inšpiráciou i zdrojom
poučenia nám i budácim.
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P r a v d a 7. 5. 1968

Vývin slovenského verša
Ján Sabol

Prelomovou prácou v dejinách slovenskej verzológie
je monografia M. Bakoša Vývin slovenského verša od školy
Štúrovej (1. vyd. 1939* citáty uvádzame podľa 4. vyd.,
1968). Pred ním sa otázky rytmickej výstavby slovenského
verša polemicky vyhrocovali na "uzlových bodoch

11

vývinu

veršových systémov v slovenskej poézii. M. Bakoš o tom
píše v predslove k 1. vydaniu svojej práce takto: "Otáz
ky vývinu rytmickej štruktúry slovenskej poézie boli
často pálčivými problémami v dejinách slovenskej litera
túry. Prudké polemiky o otázkach veršovania (pri nástupe
bernolákovcov, spory o časomieru v klasicizme, pri nástu
pe Hviezdoslavovej generácie, neskoršie polemiky o štúrov
skom verši) dokumentujú závažnosť týchto problémov pri
vývine slovenskej poézie". Výrazne to dokumentuje pre
dovšetkým polemika o Žehrách J. Záhorského, v ktorej išlo
o konflikt klasicizmu a romantizmu, ale napríklad aj
polemika v súvislosti s almanachom Napred (vydaným roku
1871)f v ktorej sa premietal teoretický spor - opretý
o konkrétnu umeleckú prax - nastupujúcej hviezdoslavovskej básnickej generácie, uplatňujácej vo veršovaní sylabicko-tónických systémov, so zástancami štúrovskej sylabickej verzifikácie. Oživenie vedeckého záujmu o štú
rovské veršovanie nastáva v 30. rokoch nášho storočia

454
#

po úvahe Š. Krčméryho Prozódia štúrovských básnikov
(1931; porovnaj aj štúdie H. Bartka, 1935; 1936 a iných
autorov). Ale riešenie problému štúrovskej verzifikácie
prináša až citovaná práca M. Bakoša, v ktorej sa uvádza
aj dosť vyčerpávajúci kritický pohľad na vývin náhľadu
predovšetkým o rytme štúrovských (romantických) básnikov
(s. 33 - 7 5 ) .
M. Bakoš vychádza z prísnej metodologickej požia
davky, že pri rozbore veršovej štruktúry treba brať do
úvahy "rozdielnu funkciu, rozličné funkčné zaťaženie a
využitie jednotlivých prvkov štruktúry verša". Rozlišuje
tak rytmické konštanty verša (ide o prvky, ktoré "plnia
bezpodmienečne metrickú úlohu danú metrickou normou ver
ša") t rytmické tendencie verša (aú to prvky, ktoré "pre
javujú iba väčšiu alebo menšiu tendenciu dodržiavať met
rickú normu") a autonómne rytmické prvky veršovej štruk
túry (ide o prvky, ktoré "nie sú v závislosti od rytmic
kého impulzu a iba diferencujú, nuansujú a rytmicky obo
hacujú konkrétny veršový systém"). Všetky uvedené prvky
veršovej štruktúry tvoria hierarchiu rytmických tendencií
verša. Autor výstižne konštatuje, že po stanovení "hie
rarchie rytmických tendehcií veršovej štruktúry v konkrét
nej realizácii metrickej normy zjavuje sa aj veršový ryt
mus ako výslednica spolupôsobenia všetkých prvkov veršo
vej štruktúry" (s* 8 7 ) . Na základe tejto svojej koncep
cie analyzuje štúrovský verš, hviezdoslavovský verš, verš
Kraskovej školy a verš poprevratovej poézie. Pri porovná
vaní štúrovského a hv ie zd o slav ov ského verša vymedzuje
v hierarchii rytmických tendencií tieto opozície (na prvom
mieste uvádzame znaky štúrovského verša, na druhom mieste
znaky hviezdoslavovského verša): rovnoslabičnosť veršoví
polveršová dieréza; neprízvučnosť poslednej slabiky verša;
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členenie na dvojveršia združené rýmom - neprízvučnosť ľah
kých dôb verša (ide o konštanty), prízvučnosť prvej sla
biky verša; usporiadanie slovných celkov vo vnútorných
slabikách;zhoda veršového a vetného členenia - prízvučnosť
ťažkých dôb verša; zastieranie polveršov; nezhoda vetného
a veršového členenia (tendencie); v rámci autonómnych
prvkov sa pri štúrovskom verši vymedzuje kvantita, ako
dominanta fonickej výstavby sa pri štúrovskom verši vyme
dzuje veršová intonácia proti vetnej intonácii vo hviezdoslavovskom verši, podľa slohovej typológie sa štúrovský
verš charakterizuje ako spevný verš na rozdiel od deklamačného hviezdoslavovského verša, podľa tradičnej dištinkcie ide pri štúrovskom verši o "sylabický" verš proti
"prízvučnému" čiže "sylabotonickému" hviezdoslavovskému
veršu (s. 172).
Problematike vývinu slovenského verša, najmä v sú
vislostiach s prozodickým systémom slovenčiny, sme venova
li pozornosť vo viacerých štúdiách (porovnaj hlavne Sabol,
1977; 1980; 1983; 1983 a; pri otázkach vývinu voľného ver
ša Štraus-Sabol, 1968)• V štúdii uvedieme najdôležitejší®
výsledky našich pozorovaní.
Na vývinových rázcestiach slovenského verša sa mmí
vzájomná hierarchia dvoch rytmických prúdoví pohybu od
slabiky k taktu a pohybu od taktu k vete (fe problematík©
rytmu jazykového prejavu pozri Sabol, 1973i 1977 a ) * .Sylabický verš barokovej poézie dominantne využíva prvky vet
nej fonologie. Terš klasicistického obdobia slovenskej
poézie charakterizuje primárne využívanie prvkov fonologie
slova (a to tak v časomiere ako aj v sylabotonickom verši)•
Sylabieký verš štúrovskej (romantickej) poézie vysáva do
popredia druhý rytmický prúd, prostriedky vetnej fonológie?
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je tu výrazná tendencia po konvergencii intonácie verša
a vety. Hviezdoslavovský verš a prísne stopovou organi
záciou "rehabilituje" prostriedky fonológie slova; pre
važuje v ňom tendencia po vzostupnej intonačnej línii
a po disharmónii medzi vetnou a veršovou intonáciou.
A nakoniec: najvýraznejšou tendenciou vo volnom verši sú
časnej slovenskej poézie je konštrukcia napätia medzi vet
nou a veršovou intonáciou; na prvý plán sa opäť - podobne
ako v barokovej a štúrovskej poézii - dostávajú suprasegmentálne javy konštituujúce vetnú intonáciu (príznako
vé využívanie prvkov vetnej fonológie charakterizuje aj
príslušné typy voľného verša v medzivojnovom období).
Táto priveľmi zjednodušene zachytená vývinová línia ryt
mickej štruktúry slovenského verša, v ktorej možno dobre
sledovať prejav zákona negácie negácie, echo súdobých es
tetických inovácií, zvyšovanie entropie, a teda aj infor
mácie rytmotvorných prvkov narúšaním predchádzajúceho
umeleckého kánonu (Sabol, 1969), odráža zrejme aj jazyko
vé dispozície slovenčiny a stupeň jej rozvoja; v týchto
súvislostiach nie sú zanedbateľné ani paralely a kontras
ty poézie a prózy v jednotlivých vývinových štádiách slo
venskej literatúry (túto otázku načrtáva aj Bakoš, op.
cit., s. 183)* Tu treba pripomenúť, že základom, z ktoré
ho vyrastá príslušný veršový systém (ako "súbor veršo
vých noriem zakladajúcich sa na tom istom prozodickom
princípe, t.j. využívajúcich tým istým špecifickým spôso
bom rytmické vlastnosti jazyka" - Hrabák, 1970, s. 97),
je zvuková sústava daného jazyka, najmä charakter jej suprasegmentálnych prvkov konštituujúcich slabiku a slovo
(fonologická alebo nefonologická kvantita; voľný, uvoľ
nený, viazaný prízvuk a podobne). Pravda, "výber" pri-
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slušného veršového systému - ktorého podložím je zvuková
rovina daného jazyka - môže byť ovplyvnený aj dobovým es
tetickým kánonom, respektíve tradíciou v rámci národnej
literatúry, "ohlasom" inonárodných literatúr, ale aj
"tlakom" zobrazovanej skutočnosti a podobne. Tu kdesi tre
ba hľadať aj zrodenie protikladu viazaného verša (s normo
vaným dominantným uplatnením prvkov fonológie slova) a
volného verša (s dominantným uplatnením prvkov vetnej fo
nológie).
Zvukové jazykové prostredie napĺňajúce obidva uvede
né rytmické prády nepracujú izolovane, ale vo vzájomnom
spolupôsobení a protiváhe. Ide o celú škálu zvukových prv
kov a vzťahov medzi nimi: od foném cez ich konfigurácie,
slabiky a takty až po suprasegmentálne javy modelujúce
vetu a verš. K takýmto prostriedkom pri výstavbe veršové
ho radu patrí napríklad aj rým. Aj v jeho štruktúre, ako
konštatuje M. Bakoš (op. cit., s. 258), sa "realizuje
a vyjadruje rétorickosť kollárovskej poézie..., spevnosť
štúrovskej poézie, deklamačnosť hviezdoslavovskej básnic
kej štruktúry, 'hudobnosť' básní I. Krásku a jeho školy
a imaginatívnosť poetizmu. .. a nadrealizmu". Bolo by preto
áalším zjednodušením vecí, keby sme ku štruktúre rytmu bás
nického textu pristupovali len z hľadiska vzájomnej hie
rarchie spomínaných dvoch rytmických prúdov.
Pri konštruovaní rytmu verša sa teda využívajú fonologické prostriedky slova íkvantita, prízvuk, členenie
na slabiky, slovný predel) i fonologické prostriedky vety
(predovšetkým suprasegmentálne, intonačné javy s gramatizujúcou funkciou - pauza, dôraz, melódia). Základnou jednotkou, na ktorej sa suprasegmentálne javy realizujú, je
slabika. Tu pramení možnosť využiť na rytmický impulz
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a rytmický pohyb počet slabík vo verši. Dominantným uplat
nením príslušných suprasegmentálnych javov vzniká špeci
fický veršový systém? časomiera (s konštitutívnym využi
tím kvantity), sylabický veršový systém (dominantné uplat
nenie rovnakého alebo regulovaného počtu slabík vo verši),
tonický veršový systém (normované rozloženie prízvučných
slabík v horizontálnom smere), sylabotónický veršový sys
tém (normované rozloženie prízvučných a neprízvučných
slabík vo vertikálnom a horizontálnom smere). Priorita
fonologických prostriedkov vety (vetná a veršová intonácia) sa uplatňuje v sylabickom veršovom systéme a v niekto
rých typoch volného verša.
Prieskum rytmickej štruktúry básnických textov v ich
historickom priereze na pozadí príslušnej prozodickej
sástavy jazyka umožňuje zovšeobecnenie - vymedzenie zá
kladných rytmických veršových charakteristík a na ich zá
klade vytvorenie rytmicko-prozodického modelu verša v danej
národnej literatáre. Za základné §iferencujáce rytmotvemó
činitele verša - na báze prozodických "dispozícií" jazyko
vej sástavy, hierarchického rozloženia fonicko-rytmických
jednotiek "nižšieho" a "vyššieho" radu (v prvom prípade
ide o primárne využitie prvého rytmického prádu - pohybu
od slabiky k taktu, v druhom prípade o primárne využitie
druhého rytmického prádu - pohybu od taktu k vete)

a spo-

luspôsobenia i napätia medzi sémantickými a fonickými jed
notkami jazykového- systému - možno podlá nášho názoru pokla
dať
a/ dominantné využívanie prvkov fonologie slova, alebo
prvkov fonologie vetyi
b/ zhodu, alebo nezhodu medzi intonáciou vety a intonáciou verša.
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V prvom prípade ide o protiklad uvedených dvoch ryt
mických prúdov, v druhom prípade o súčinnosť i protipohyb
zvukovo-sémantických prvkov verša a vety (o rušenie, resp.
"oživovanie" kontinuálnosti v mene významu; z protikladu
kontinuálnosť - nekontinuálnosť, ktorý súvisí s horizon
tálnou a vertikálnou organizáciou pri verši a s horizon
tálnou orgaizáciou prozaického textu, vyrastá - podlá nás základná opozícia verša a prózy).
Vzájomnou kombináciou oboch základných rytmotvorných
činiteľov môžeme vymedziť štyri teoreticko-hypotetické mo
dely rytmicko-prozodických veršových štruktár:
I. a/ dominantné využívanie prvkov slovnej fonologie
b/ intonácia vety

intonácia verša

Dôsledné uplatnenie, "naplnenie" tohto modelu by zna
menal© nebezpečenstvo skorej rytmickej automatizácia!
v ^čistej" podobe sa preto v poézii neuplatňuje (ak máme
sa mysli určitý dobový estetický kánon básnického rytmu).
Jeho nasýtená realizáciu možno pozorovať napríklad v det
skej poézii, v riekankách, teda v tom priestore rytmickej
štruktáry, v ktorom j© velmi plynulý vedomý funkčný,pre
chod od rytmického pohybu k rytmickej automatizácii.
II. a/ dominantné využívanie prvkov vetnej fonologie
b/ intonácia vety

intonácia verša

Tento model v slovenskej literatúre realizuje predo
všetkým sylabický verš štúrovskej, romantickej poézie.
III. a/ dominantné využívanie prvkov slovnej foooiógía
Je to model, ktorý aa v slovenskej literatúre realizu
je najmä v hviezdoslavovskom verši (a na jeho pozadí vlast
ne v slovenskej poézii dodnes).
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IV. a/ dominantné využívanie prvkov vetnej fonológie
b/ intonácia

intonácia verša

Tento model realizuje jeden z typov volného verša
v súčasnej slovenskej poézii (podrobnejšie Štraus-Sabol,
Í968, s. 170 - 190).
Každý model ako logická konštrukcia "zjednodušuje"
zachytávaná skutočnosť, odráža ju len aproximatívne. Preto
aj naše modely rozhodujúcich rytmotvorných činiteľov slo
venských básnických textov treba pokladať za schémy, hrubé
kontúry zložitého, vnútorne diferencovaného a "pulzujúce
ho" rozloženia rytmicko-prozodických konštánt a ich reali
zácií v slovenskom verši. Vzhľadom na možnosti rozvíjať
rytmotvorné prvky v áalšom vývine slovenskej poézie treba
poznamenať, že v historickom kontinuu slovenskej básnickej
tvorby sa už realizovali (teda "vyčerpali") všetky štyri
možné kombinácie analyzovaných základných diferencujúcich
rytmotvorných činiteľov konštruujúcich teoreticko-hypotetické modely rytmicko-prozodických veršových štruktúr. T©
však neznamená, že by sa tým rytmicko-zvuková inovácia slo
venského verša v súčasnosti zásadne "pritlmila"; básnická
prax potvrdzuje, že je tu celá škála inovačných možností
v konkrétnej realizácii uvedených modelov prostredníctvom
äalších rytmotvorných javov a ich konfigurácií (variačná
súhra a protihra prvkov fonológie slova a fonológie vety;
spätie a napätie prvkov intonácie vety a verša; rým;
eufónia; vzťah sémantických a rytmicko-fonických prvkov
at3. - porovnaj aj Sabol, 19831 s. 141 - 144).
Vo vývine slovenskej poézie sa stretávame s časomer
ným veršovým systémom (v období klasicizmu), so sylabickým veršovým systémom (v období baroka a v štúrovskom,
romantickom verši), so sylabotónickým veršovým systémom
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(čiastočne v klasicizme; inak tento veršový systém sa na
plno realizuje od hviezdoslavovského obdobia po súčasnosť)
a s volným veršom (podrobne Sabol, 1983 b, s. 56 - 81,
89 - 9 7 ) . Vývin jednotlivých veršových systémov v dejinách
slovenskej poézie je kontinuitný (porovnaj napríklad ana
lýzu dvanásťslabičného verša z rozličných období literár
neho vývinu - Štraus, 1971, respektíve náš rozbor poézie
J. Bottu - 1983, najmä na s. 1 5 3 ) .
Časomerná "epizódu" v dejinách slovenskej verzifikácie predstavuje najmä básnické dielo J. Hollého (výskumu
časomerného verša v poézii tohto básnika sa najpodrobnej
šie venoval V. ľurčány, 1972; 1978), podlá presvedčenia
ktorého bola bernolákovčina oveľa vhodnejšia na časomie
ru ako ktorýkoľvek iný jazyk v Európe. Ani v slovenskej
poézii však časomerná verzifikácia nemala dlhé trvanie;
vzpieral sa jej zvukový systém slovenčiny, v ktorej je
x

prirodzených dĺžok málo (hoci v bernolákovčine viac ako
v štúrovskej slovenčine obmedzujúcej výskyt dlhých slabík
takzvaným rytmickým záktenom) a polohová dĺžka sa v jazy
kovom vedomí nepociťuje, je teda umelá, "poetologická".
Porovnajme príklad na hexameter z Hollého Selaniek,
v ktorom sú iba pozičné dĺžky: lubko prišel hneä, jak
čul hvizd, a za sudca tu chcel byť.ľreba však pozname
nať, že básnické dielo J. Hollého - aj napriek časomer
nému veršu - má vysokú estetickú úroveň.
Skutočnosť, že v spisovnej slovenčine je prirodze
ných dĺžok na časomerný verš málo, potvrdzuje štatistika:
frekvenčný pomer dlhých a krátkych slabík je v dnešnej
("štúrovskej") slovenčine 1 : 4 , 5 (pozri v našej časti
práce Ondruš-Sabol, 1984, s.131 - 132); na hexameter
(bez spondejov) stvárnený prirodzenými dĺžkami by dlhých
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slabík bolo treba viac ako dvojnásobok ("ideálny" pomer
dlhých a krátkych slabík by mal byť 1 : 2 ) .
Zvolené metrum verša ako určitým spôsobom organizo
vané rozloženie dlhých a krátkych slabík sa pri "prevode"
do rytmickej štruktáry v časomiere dôsledne presadzuje.
Pravda, "rozpor" medzi rytmom a metrom je aj v tejto verzifikácii; ak vyjdeme z "prísneho" fonologického pohladu
na časomerný veršový systém, tak sa ukáže, že do priestoru
rytmu patria iba prirodzené, fonologicky závažné dĺžky,
zatiaľ čo tzv. polohové dĺžky ako uplatnenie istej bás
nickej konštrukcie sá "len" zložkou metrickej organizácie.
Z tohto protikladu rytmu a metra v časomernej verzifikácii
vyplýva aj istá "deštrukcia" zvukovo-rytmického podložia
v jazykoch, ktoré pre tento verš nemajú vhodné fonickortypologické ustrojenie (podrobnejšie Sabol, 1983 a,
a. 452 - 453; 1983 b, s. 78 - 8 1 ) .
Zaujímavým príkladom na sylabický verš v slovenskej
literatúre je veršovaná činohra J. Andraščíka Šenk palenčeni (1844)t ktorá je napísaná vo východoslovenskom ná
rečí (šarištine); v jeho prozodickom systéme sá totiž
podobné zákonitosti ako napríklad v polfitine. Uvedieme
úryvoki
Hto ternu neščescu - zostava pričina?
Jediná pálenka - je tej veci vina!
Ta nas ožobrači - a potom oklame,
a to našu pracú - i kolesa lame.
Bo kebi mi buli - trižbe jak äe svedči,
prišli bi na mišel - nam šicke te reôi.
Vertikálnu rytmická skladbu tejto činohry (skúmali
sme 200 veršov z jej prvej časti - ich podrobnú analýzu
pozri v našej štúdii, 1971) dokumentujú nasledujúce šta-
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tistiky prízvukov na jednotlivých slabikách verša (porov
naj aj graf 1 ) : 64 - 36 - 32,5 - 9 - 94,5 - 3,5 - 60,5 - 35 - 28,5 - 2,5 - 99 - 1

Ukazuje sa, že dominanta ne-

prízvučnosti je na 4* (čiastočne), 6., 10. a 12. slabike,
dominantne sa prízvukuje 5. a 11. slabika verša. 12-slabičný verš tejto skladby sa tak výrazne člení na dve polo
vice so silnou dierézou po 6. slabike a s dominantou
prízvučnosti na predposlednej slabike obidvoch poloveršov
(5. a 11. slabika). Potvrdzuje sa tu konštatovanie J. Hrabáka (op. cit., s. 125), že pri sylabickom verši v dlhších
(spravidla najmenej desatslabičných) veršoch je "záväzný
medzislovný predel na istom mieste, najčastejšie v strede
verša" a že v jazykoch, ktoré majá oxytonický alebo paroxytonický prízvuk, "stáva sa v čisto sylabickom verši zlož
kou metra i prízvučnosť poslednej (predposlednej) slabiky
verša, resp. polverša".
Ďalším príkladom na sylabický verš v slovenskej
poézii je áryvok z "poémy" J. Bottu Smrt Jánošíkova. Pri
pomeňme si ju krátkou ukážkou:
Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? - dvanásti sokoli.
Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,
akých ľudské oči viacej nevideli!
Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier,
akoby ich bola mala jedna mater;
jedna mater mala, v mlieku kúpavala,
zlatým povojníčkom bola povíjala.
Ide tu o 12-slabičný, najpoužívanejší štúrovský verš;
vertikálna štatistika prízvukov na jednotlivých slabikách
verša je takáto (porovnaj aj graf 1 ) : 76,7 - 26,7 - 33,3 66,7 - 30 - 0 - 90 - 10 - 53,3 - 30 - 43,3 - 0. Tento verš
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(porovnaj aj Bakošov rozbor Smrti Jánošíkovej, op. cit.,
a. 100 - 102) vylučuje stopová organizáciu; do popredia
sa vysáva druhý rytmický prád, uplatnenie intonácie vety
a verša. Bottov 12-slabičný verš tejto skladby "nevykazuje
nijaké odchýlky od verša Kráľovho a Chalupkovho" a "má tie
isté konštanty i tendencie" (ibid., s. 100)

%

V analyzovanom áryvku zo Smrti Jánošíkovej (30 veršov)
sme skúmali - na základe experimentálnej fonetickej sondy
(podrobné výsledky a ich interpretáciu pozri v našej štá
dií, 1983, s. 146 - 148, 155, 159 - 163) - aj organizáciu
dvoch suprasegmentálnych' javov s gramatizujúcou funkciou:
melódie a pauzy; pri druhom jave sme zisťovali dĺžku tzv.
temporálnej pauzy vznikajúcej prerušením signálu. Experi
mentálny fonetický prieskum potvrdil charakteristické
znaky štúrovského 12-slabičného verša v Smrti Jánošíkovej.
"Súhra" vetnej a veršovej intonácie sa hlási oboma skúma
nými prozodickými javmi: na konci veršov je väčšia pauza
než vnútri veršov, prípadne pri obligátnej pauze na konci
verša chýba realizácia temporálnej pauzy vnátri verša.
Melodická línia (interpretovali sme len typy melódie vet
ného úseku pred temporálnou pauzou) skúmaného úryvku
rešpektuje sémänticko-syntaktickú štruktúru textu. Nerealizovaním temporálnej pauzy (a teda ani predpauzovej vet
nej melódie) vnútri viacerých veršov sa na úrovni supra
segmentálnych javov trochu "zastiera" polveršová dieréza
(ale podčiarkuje intonačná "jednotka" verša); tento ver
šový predel sa však výrazne vykresľuje najmä dominantou
neprízvučnosti na 6. slabike a dominantou prízvučnosti
na 7. slabike. Jednoznačná prevaha semikadencie pred tem
porálnou pauzou na konci verša zasa podporuje členenie
verša na dve časti: na časť vzostupnú (alebo aspoň "mono
tónnu", ktorú vnímame ako semikadenciu, teda ako typ vet
nej melódie pred nekončiacou pauzou) pred vnútroveršovou
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temporálnou pauzou a na časť zostupná (od temporálnej
pauzy vnátri verša; porovnaj aj konštatovanie V. Kochola,
1965t s.144 - 145, ktoré sa opiera o teóriu S. Karcevského, 1931).
Verš J. Bottu, predstaviteľa slovenského básnického
romantizmu, je vhodným príkladom na kontinuitu veršových
systémov v dejinách slovenskej poézie* Tento autor vo
svojej tvorbe rešpektoval rytmicko-prozodický kánon štú
rovskej poézie. Hoci jeho verš vo svojom jadre nasiakol
základnými znakmi štúrovského prozodického systému, predsa
len nie je dogmaticky, "predpisovo" meravý a nepružný.
Rozohráva totiž aj určité inovačné prvky: za najvýraznej
šie z nich treba pokladať tendencie k uplatneniu fenolo
gických prvkov slova (ide o opozíciu k druhému modelu
rytmicko-prozodických veršových štruktúr, ktorý sa napl
no "udomácnil" práve v sylabickom štúrovskom verši),
k stopovej organizácii (sú to tendencie po trochejskom
spáde pri 10-slabičnom verši a 8-slabičnom verši, okrajo
vo po realizovaní jambickóho rytmického spádu) a tenden
cie k uvoľneniu sylabickej štruktúry, k neterosylabizmu,
či polysylabizmu, a to nielen v poézii na sklonku bás
nikovej tvorby (Čachtická pani), ale aj oveľa skôr.
"Prísny" sylabický priestor štúrovskej prozódie bol teda
pre J. Bottu "priúzky". Tento básnik rytmicko-fonickou vý
stavbou svojho veršovaného textu potvrdil, že štúrovský
(romantický) verš bol otvorenou, dynamickou vývinovou
štruktúrou; jej inovačné tendencie predznamenávali cestu
sylabotónickej orientácii slovenského verša, ba aj voľnému
veršu (porovnaj aj konštatovanie P. Vongreja, 1978, s. 196),
ktorý sa začal naplno konštituovať v období básnického sym
bolizmu.
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Variačné možnosti sylabického verša vznikajú najmä
špecifickým rozložením slovných celkov, čo vyvoláva roz
manité zostavy taktov a osobitné frázovanie. Porovnajme
dve dvojveršia z Bottovej Smrti Jánošíkovej (v prvom
a treťom verši sá trochejské, v druhom a štvrtom daktylské
celky):
Padá rosa, padá za bieleho rána,
plačúci paholček ovečky zaháňa;
dolu ovce, dolu, dolu dolinami,
ved už viac Jánošík nepôjde za vami!
V súvislosti s návratom k sylabotónickému systému
v hviezdoslavovskom období treba pripomenúť, že od tohto
obdobia "stopová rytmická orientácia ostáva vcelku zákla
dom slovenských veršových foriem" (Bakoš, op. cit., s. 255).
Básnici hviezdoslavovského obdobia vniesli do sloven
skej prozódie "temer výlučne a programovo" (ibid., s. 175)
jamb, teda rytmotvornú jednotku, ktorá je v napätí s pri
rodzeným rytmom slovenčiny a pociťuje sa ako artistný
znak zvukovej štruktúry básnického textu (Sabol, 1977»
s. 499 - 500, 507). Zároveň však rozhodujúce postavenie
jambu v slovenskej prozódii ponúka možnosť na inovačné
využitie trocheja, teda rytmickej jednotky odrážajúcej
prirodzené rytmické vlnenie slovenčiny, v neskorších vý
vinových štádiách slovenského verša.
Ako ukážku na sylabotónickú verzifikáciu v sloven
skej poézii budeme analyzovať báseň P. 0. Hviezdoslava
Prekladajúc Hamleta a báseň M. Rúfusa Katreny. Najprv
úryvok z Hviezdoslavovej básne:
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A orol-duch ma vzniesol na pomedzie sveta,
kde na láčinách rajských Hamlet, snivé dieťa
tuh, s Horatiom veniec priateľstva si vije;
však vtom mu sudby orkán zježí vlas i zvráti
na oči mrákavou, že miesto hviezdy zlatý
kvet urve - ľaliu, ach, dušu Ofélie!•••
Jak potápač sa spášťal v priepasť oceánu?
ja, plytkej Oravienky brodič bojazlivý,
ja privil som sa k pásu mu. Nie, by som nivy
mu koralové skváril, mušlí vyplakaná
hraň zobral; ale zochcel za tajná som bránu,
by aspoň raz som videl zázraky a divy,
ichž množstvo ážasné tam morský kadlub živí:
pláň ľudskej mysle spustou vášní nachovaná.
Vertikálne rozloženie prízvučných slabík je v tejto
básni nasledujáce (porovnaj aj graf 2 ) : 28,6 - 85,7 4,8 - 71,4 - 7,1 - 66,7 - 7,1 - 97,6 - 2,4 - 61,9 - O 75,8 - 0
Báseň má jednoznačná stopová organizáciu;
dominanty neprízvučnosti sá na nepárnych slabikách verša
(okrem 1. slabiky; tento jav sávisí s miestom slovenského
prízvuku, je teda daný objektívnou prozodickogt osobitos
ťou slovenčiny). Verš obopína vzostupná intonačná línia
naplnená jambom. Na uvedenom áryvku možno dobre sledovať
aj dalšie znaky verša hviezdoslavovského obdobia, ktorý
- ako sme už uviedli - na rozdiel od štúrovského verša
stvárňujá ako primárne rytmotvorné prvky fonologlcké pros
triedky slova. V horizontálnej štruktáre básne sa dosť
rovnomerne uplatňuje 4-vrcholový, 5-vrcholový a 6-vrcholový verš; "rovnovážne" využitie týchto rytmických typov
sláži ako jeden z prostriedkov rytmickej dezautomatizácie.
Druhým činiteľom, ktorý odstraňuje nebezpečenstvo ryt
mickej automatizácie, je prenášanie prízvuku z ťažkých
dôb na nepárne slabiky - 3., 5., 7. a 9. slabiku (pórov-
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naj štatistiku prízvučných slabík); ide najmä o použitie
citosloviec a jednoslabičných slov v postavení medzi
pauzami, prípadne pred pauzou: kvet urve - ľaliu, ach,
dušu O f é l i e ! . . / ja privil som sa k pásu mu. Nie, by
som nivy} /v

to, i sám - 6, pád Ž padá sudby pod kladivom

a t 3 . (Sabol, ibid., s. 506 - 507). Je to zároveň aj jeden
z dôsledkov hviezdoslavovskej syntaxe a organizácie suprasegmentálnych javov vo verši.
Úryvok z druhej interpretovanej básne (M. Ráfus:
Katreny);
Večer mrazmi podkovanou nohou
tlačí ruže, skryté v pazderí.

«

V tento čas na vykrivených rohoch
trúbievali u nás pastieri.
Húkal roh, jak zavialc by z diali
prenikavým dlhým steskom zím.
V súmraku sa chyžky rozprávali,
odplávajúc do tmy riedky dym.
Vertikálne rozloženie prízvukov na jednotlivých sla
bikách verša v rozoberanej básni je takáto (porovnaj aj
graf 2 ) : 95 - 5 - 45 - 0 - 100 - 0 - 55 - 0 - 70 - 0
Na základe rozloženia slovných prízvukov v horizon
tálnom smere možno zostaviť štatistickú tabuľku rytmických
(tonických) typov verša, ich variantov a subvariantov
(k týmto termínom porovnaj Sabol-Štraus, 1969, s. 9 3 ) :
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I

II

III

IV

V

2

2

2

2

2

I, II, III, IV
I, II, III, V

2

2

2

2

5

5

5

-

I, III, IV, V

3

-

3-vrcholový verš
I, III, IV

4

5-vrcholový verš
I, II, III, IV, V
4-vreholový verš

I, III, V
I , III, v
2

Spolu

3
1
20

3

9

5

3

3

4
3
1

4

-

3
1

20

11

14

-

Z exaktnej analýzy rytmickej štruktúry básne M. Ráfusa
Katreny možno urobiť tieto najdôležitejšie závery:
a/ Sylabická a tonická organizácia verša (vo vertikál
nom a horizontálnom smere) potvrdzuje, že báseň patrí do
sylabotónickej verzifikácie (do sylabotónického veršového
systému)• Uplatňuje sa v nej dominanta neprízvučnosti
na párnych slabikách a potenciálna prizvučnosť nepárnych
slabík - ide teda o troche jské metrum* V básni sa pravidel
ne strieda 10-slabičný a 9-slabiôný verš; v nepárnych ver
šoch sa teda vyskytuje päť úplných trochejských stôp; rea
lizuje sa tu päťstopový úplný, akatalektický trochejský
verš (verš so ženským zakončením); v párnych veršoch po
sledná slabika tvorí neúplná trochejskú stopu: realizuje
sa tu päťstopový neúplný, katalektický trochejský verš
(verš s mužským zakončením).
b/ Hranice slov a stôp sa vo verši prekrývajú (stopy
sa stávajú jazykovými realitami); tento verš teda môžeme
charakterizovať ako stopový. Realizujú sa v ňom dierézy
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a potláčajú sa cezúry (opačne ako pri jambe - porovnaj
predchádzajúcu báseň P. 0. Hviezdoslava)•
c/ Najvyššie sa slovnými prízvukmi podkladá I. a III.
prízvukový (rytmický, tonický) vrchol, t. j. 1. a 5. sla
bika (95

respektíve 100 # ) ; to spôsobuje, že verš pre

javuje tendenciu po rytmicko-intonačnej dvojdielnosti,
ktorá sa však pritlmuje syntaktickou stavbou (len v 2.
verši je po 4* slabike výrazná syntaktická pauza: tlaéí
ruže, skrytá v pazderí). Verš má takto jednoliaty, pokoj
ný, "rozprávači" ton (umocnený epickým préteritom). Báseň
má značný stupeň konexie textových jednotiek.
d/ V básni má rozhodujúce postavenie 4-vrcholový typ
verša (50 i>) a 3-vrcholový typ verša (40 # ) ; ide o dosť
"rovnovážny" stav, čo potvrdzujú aj značne vysoké hodno
ty entropie (h « 0,8587) a nízka redundancia (r = 0 , 1 4 1 3 )
rytmických (tonických) typov verša. Tendencia k vynechávaniu (nerealizovaniu) niektorých rytmických (tonických) vr
cholov (rytmicky "nasýtený", 5-vrcholový verš sa vyskytuje
len v 10 # prípadov) pritlmuje celkové lyrické vyznenie
verša a sceľuje jeho tematicko-sémantická homogénnost.
e/ V básni je dost rovnomerné rozloženie diferenco
vaných rytmických (tonických) variantov (vyskytuje sa v nej
aj jeden subvariant) 3-vrcholového a 4-vrcholového verša.
Je to výrazný symptóm rytmickej dezautomatizácie, oslabo
vania zvukového lyrického "pátosu" básne, čím sa do popre
dia vysúva jej sémantické, reminiscenčné gesto (jazykovotematicky opreté o reálie signalizujáce roľnícky archetyp).
f/ Varianty 3-vrcholového verša dodávajá textu
"epickú šírku"; potvrdzujá celkový vyrovnaný, "zádumčivý"
fonicko-sémantický rytmus básne.
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g/ Lyrická "náladu" textu vyvoláva najmä 5-vrcholo
vý verš (realizujú sa v ňom všetky rytmické vrcholy);
v básni však má malé zastúpenie (10 $ ) .
Pri charakteristike voľného verša ako špecifickej
rytmickej formy, ktorá je protikladom k "tradičnému" via
zanému veršu, ale aj k próze, treba sumárne pripomenúť,
že konštantnými prvkami verša, ktoré sa v rozličnej miere
zúčastňujú na rytmickom impulze, je počet slabík, rozlože
nie prozodicky prominentných slabík(vo vertikálnom a hori
zontálnom smere) a veršová a vetná intonácia. V rytmickej
výstavbe verša však popri týchto základných prvkoch a zlož
kách vystupujú aj äalšie činitele, napríklad hlásková
organizácia, eufónia, rým, v intonačnej štruktúre nielen
prozodémy s gramatizujúcou funkciou, ale aj štylizujúce
prvky, ba aj kompozičné jednotky (ako strofická stavba
a podobne), ktoré vo vzájomnom spolupôsobení sa zúčastňu
jú na vytváraní rytmického charakteru verša (na jeho ryt
mickej modulácii) alebo v niektorých prípadoch sú aj no
siteľmi jeho rytmu.
Voľný verš - ako jav sui generis - si svoju cestu
kliesnil cez postupné uvoľňovanie oboch základných "dvojjediných" rytmotvorných prvkov sylabotónického verša s
pravidelného či regulovaného počtu slabík (sylabizmu)
a rovnomerného rozloženia prízvučných a neprízvučných sla
bík vo vertikálnom a horizontálnom smere (tónizmu). Normovanosťou sylabickej a tonickej výstavby verša, resp.
jej uvoľňovaním sa charakterizujú jednotlivé veršové sys
témy, ale aj voľný verš. Schematicky:

472
uormovanostf ( + )

aylabizmus

tónizmus

+

+

(a)

+

+

(b)
(c)
(d)

V prípade (a) ide o "viazaný" sylabotónický verš,
v prípade (b) sa realizuje sylabický veršový systém, v prí
pade (c) tonický veršový systém, resp. istý typ volného
verša v sylabotónizme (nazývame ho "uvolneným" veršom),
v prípade (d) ide o "najvlastnejší" typ volného verša
v sylabotónizme. Voľný verš by sme teda mohli charakteri
zovať ako svojráznu veršová štruktáru (v sylabotónickom
veršovom systéme) s uvoľneným sylabizmom, resp. s uvoľne
ným sylabizmom aj tónizmom, v ktorom álohu základného no
siteľa rytmického pohybu preberájá prvky vetnej fonologie
(druhý rytmický prád); veršová a vetná intonácia.
Ako dôraz na to, že "voľnosť" voľného verša má roz
ličný stupeň, uvedieme stručná charakteristiku jednotli
vých typov voľného verša v slovenskej literatúre.
Voľný verš slovenských symbolistov prejavuje silné
i menej výrazné tendencie sylabicko-tónické. Je to typ
voľného verša, ktorý stojí najbližšie k "viazanému" veršu.
Príklad (úryvok z básne I. Kraska Jehovah):
6, hrozný Jehovah! Ty bez milosrdenstva,
čo pomstou stíhač mnohé pokolenia,
čo vyhladil Si v suchej pášti. semä
načuchlé puchom cudzích mravov:
ja pravicu Ti trestajúcu vzývam,
na vlastné plemä Tvoju volám pomstu!!
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Vertikálna štatistika prízvukov (porovnaj aj graf 3)
je v tejto básni nasledujúca: 25,8 - 74,2 - 0 - 7 1 - 3 , 2 83,9 - 3,2 - 67,7 - 3,2 - 61,3 - 0 - 6,4 - 0 <f*. Báseň je
sylabicky heterogénna (no so silným 11-slabičným "jadrom"),
ale má výrazný tonický (jambický) charakter (ide teda
0 "uvoľnený" verš). Možno konštatovať aj zistenie, že
z metrického hľadiska je Kraskov voľný verš naj usporiada
ne jší.
Najcharakteristickejšími znakmi voľného verša "postsymbolistickej" poézie z medzivojnového obdobia je asylabickosť s tendenciami k určitej sylabickej koncentrovanos
ti, ale s realizovaním metrickej normy a s dalším uvoľňo
vaním iba istých slabík verša. V tomto type verša sa však
už prejavujú aj nové rytmické tendencie (daktylský, ale
1 trochejsky stupňovať prízvukovosť 1. slabiky verša),
ktoré predznamenávali vytvorenie nového typu lyrického
verša, príznačného pre slovenskú nadrealistickú poéziu.
Voľný verš z medzivojnového obdobia možno typologický ozna
čiť ako voľný verš asylabický, ale metrický organizovaný
s tendenciou po začiatkovom metrickom impulze. Pozorujme
úryvok z Kostrovej básne Moja rodná:
A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa
ty verná rodná hruda kamenistá
pás poľa zemiakového
pokorný ovsík chudoby
trnka na medzi
šíp
nepoddajný strážca krehkej nádhery
slepej ruže
Vertikálne rozloženie prízvučných slabík je v tej to
básni nasledujúce (porovnaj aj graf 3 ) * 74, 4 - 30,2 16,3 - 60,5 - 14 - 41,9 - 11,6 - 20,9 - 4,7 - 14 - 2,3 -
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Potvrdzuje sa ním skutočnosť, že Kostrov volný
verš, podobne ako verš dalšíeh básnikov z medzivojnového
obdobia (J. Smreka, L. Novomeského), si ponecháva stopová
organizáciu. Slovné prízvuky sa sústredujú na párnych sla
bikách verša (okrem 1. slabiky). Okrem toho Kostra vo
väčšej miere ako uvedení básnici vkladá do veršového
radu vzostupného jambického charakteru trochejské (prí
padne trochejsko-daktylské) verše. Tieto rytmické postupy
umožňuje práve tendencia umiestňovať prízvuky na 1. sla
biku verša (príklady z áryvku z básne Moja rodná: trnka
na medzi; nepoddajný strážca krehkej nádhery; slepej ruže).
Slovenskí nadrealisti vypracovali nový typ volného
verša, ktorý sa diametrálne rozchádza s volným veršom
predchádzajácich vývinových období. M. Bakoš (op. cit.,
s. 215) o ňom píše: "Vývin poprevratového slovenského ver
šovania vyúsťuje neskoršie vo volných veršoch, v ktorých
majá vetné vzťahy dominantné postavenie. Takéto syntaktic
ký orientované verše nájdeme v slovenskej poézii tridsia
tych a štyridsiatych rokov v sávise s tendenciami k poe
tizmu a najmä v básnickej tvorbe nadrealistickej, ktorá
dôsledne vypracáva tento typ volného verša."
Niektoré typy nadrealistického verša majá viac alebo
menej výrazná stopová organizáciu, napríklad báseň R. Pábryho Srdce Európy realizuje priam ideálne trochejské
metrum s konštantou prízvučnosti na 1. slabike a s kon
štantou neprízvučnosti na 4. slabike verša, ako to potvr
dzuje vertikálne rozloženie prízvučných slabík (porovnaj
aj graf 4 ) : 96 - 4 - 64 - 0 - 68 - 4 - 64 - 0 - 20 - 0 2 4 - 4 - 4 - 0 - 0 ^ . Pozorujme úryvok z tejto básne:
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Prečo by ste toto mesto
neprirovnávali k Manetovej Olympii
toto mesto
so siedmimi pahorkami
na jar zadusená v orgováne
už to nie je orgován
mostom kráča kráska
(mosty stavali tu zo žítkov).
Nositeľom rytmického impulzu nadrealistického voľné
ho verša sa stáva konštelácia zvukových prvkov (tendencia
po tónizme. konštantné a tendenčné prízvukovanie začiatkových slabík verša, metrická zostupnosť a klesavá intoná
cia, rytmicko-syntaktický paralelizmus), ktoré iba po de
štrukcii sylabickej "rytmickej kostry" verša sa mohli stať
dominantnými rytmickými zložkami tohto typu voľného verša.
Nadrealistický voľný verš možno typologický charakterizo
vať ako asylabický voľný verš so začiatkovým metrickým
zostupným a intonačné klesavým rytmickým impulzom konver
gentnej rytmicko-syntaktickej organizácie. Ďalšia ukážka
(áryvok z básne V. Reisela Žena ktorej milenec padol pri
Madride):
Bledšia než zadaždená rusalka
Bledšia než jedovatá kvetina
Mŕtva ruka spiaca na barikádach
Mŕtva ruka ktorá už nezaspieva hoci
Mŕtva ruka odovzdaná záhrobným riekam
Mŕtva ruka pri hviezdach
V zemi lýr a tmavých kastaniet
V zemi napadnutej blýskavými bárkami ako vesmír
Z hľadiska metrickej analýzy a skúmania rytmotvor
ných činiteľov voľného verša súčasnej slovenskej poézie
sa ukazuje, že v súčasnom období v tvorbe slovenských bás-
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nikov jestvujá volné verše rozličného, typu (takmer každý
básnik stvárňuje svojrázny a osobitný typ volného verša;
využívanie rozličných typov volného verša - v súlade so
sémantickou výstavbou - je typické pre tvorbu M. Válka).
Za nové tendencie (a to nielen vo vzťahu k volnému veršu
slovenských nadrealistov, ale aj na pozadí vývinu sloven
ského verša ako celostnej kategórie, ak berieme do úvahy
hierarchickú "výmenu" základných rytmotvorných činiteľov
- prostriedkov fonologie slova a prvkov fonologie vety a ich svojráznu organizáciu) možno pokladať tie, ktoré
sá späté s ásilím prebudovať najmä rytmicko-syntaktická
a intonačnú organizáciu volného verša. V podstate ide
o volný verš, konštruovaný na povedomí napätia medzi
vetnou a veršovou intonáciou, ktorý možno typologizovať
ako volný verš so syntakticko-veršovou intonačnou opo
zíciou. Ako príklad uvedieme báseň J. Stachu Obrad
s plameňom. Najprv áryvok z nej:
Ten rituálny obrad začína spiacim plameňom: oči
ešte neprepukli. (Zhŕňam
urnová ticho k striebru vychladnuté, akoby v riekach
spätný pohyb prameňov...) Rozchýliť
krídla, dokorán
(tuberózy?) chápať
ásvitná mníšku rozjímania. Pokrvné
ohňu, v šlachách blízke strunám,
e j , kone, kone! íažné
kone, e j , kone!
Vylúčenie metrickej, stopovej organizácie možno do
kumentovať vertikálnou štatistikou prízvukov na jednotli
vých slabikách verša: 81 - 23,8 - 42,9 - 42,9 - 23,8 - 42,9
- 28,6 - 19,1 - 14,3 - 19,1 - 9,5 - 4,8 - 9,5 - 0 - 4,8 4,8 - 0 36 (porovnaj aj graf 4 ) . Tento "rovnovážny stav
11
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príznakovo naráša 1. slabika verša. Uvedená skutočnosť je
v danej básni veľmi dôležitá na vsugerovanie intonačného
kontrastu medzi začiatkom a koncom verša. Najvýraznejším
suprasegmentálnym organizátorom básne je systém páuz
(spolu s predpauzovou melódiou). "Prirodzeným" očakáva
ním príjemcu (čitateľa) veršového komunikátu je uzavre
tie verša.koncovou (uspokojujúcou) kadenciou. V básni sa
však pravidelne a zámerne toto očakávanie narúša tým, že
na konci verša je predel slabší ako vnátri verša (ryt
mického radu). Ide o sústavný prípad enjambement (presahu).
Sila pauzy vnútri verša sa zvyšuje aj "tvrdým" popauzovým
rytmickým nasadením: Ten rituálny obrad začína spiacim
plameňom: oči / ešte neprepukli. (Zhŕňam / urnové ticho
k striebru vychladnuté, akoby v riekach atd. ) So systé
mom páuz spolupracuje aj melódia ako jedna zo základných
zložiek intonácie. Protiklad medzi očakávaním uspokojujú
cej konkluzívnej kadencie na konci verša a rušením tohto
očakávania sa zvyšuje príznakovým prízvukovaním 1. slabiky
verša, ktoré "vsugerúva" zostupný intonačný priebeh. Zá
kladným organizujúcim (zvukovým) princípom básne je takto
konštrukcia napätia medzi vetnou a veršov ou intonáciou
(syntakticko-veršová intonačná opozícia). Na prvý plán sa
vo voľnom verši tohto typu dostávajú - na pozadí historic
kého vyvinú rytmotvorných prvkov slovenského verša - svoj
rázne organizované fonologickó prostriedky vety.
V zhrnutí možno konštatovať, že už aj pri montáži zá
kladných foneticko-fonologických a sémanticko-ryttóických
jednotiek (fonéma, slabika; slovo), ktoré ako východiskový
jazykový materiál sa rozličným spôsobom zúčastňujú na vý
stavbe a modulácii básnickej reči a svojím ustrojením sú
príznakové pre osobitné umelecké formy, sa voľný verš uka
zuje ako svojrázna básnická štruktúra.
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Sylabizmus volného verša (jeho dĺžka, variabilita,
sylabické typy) ako základná rytmická koatra slovenského
verša vôbec sa vo svojej vývinovej konštrukcii natoľko
dezorganizoval, že voľný verš sa stal špecifickou a auto
nómnou formou básnickej reôi, vzdialenou síce od viazané
ho verša, ale stojacou s ním v jednej rovine v opozícii
verš - próza.
Rytmotvorné činitele voľného verša slovenskej poé
zie v diachronickom priereze sá rôznorodé - poônác stopo
vou metrickou organizáciou symbolistickej poézie cez met
rická zotrvačnosť verša z medzivojnového obdobia a špeci
fická štruktáru voľného verša slovenských nadrealistov
a končiac polymorfiou, rozličnou genézou i novými tenden
ciami voľného verša sáčasnej slovenskej poézie. (Podrob
nejšie o uvedených a dalšíeh osobitostiach voľného verša
v slovenskej poézii pozri Štraus-Sabol, 1968).
Zároveň treba pripomenúť, že vnímanie stupňa "uvoľ
nenosti" voľného verša je dosť relatívne: závisí zrejme
aj od súdobého estetického kánonu, od vývinovej realizá
cie veršovorytmickej "normy" (napríklad Kraskov voľný
verš sa v období svojho zrodu mohol vnímať ako "voľnejší"
v porovnaní s tým, ako ho percipuje dnešný čitateľ, prí
padne ako sa pociťuje rytmus niektorých typov voľného
verša súčasných básnikov dnešným percipientom).
Rezumujeme. Vzájomné prerastanie prvkov fonologie
slova a fonologie vety, pritlmovanie jedných a vysávanie
druhých garantovali vo vývinovom prúde slovenskej poézie
princíp estetickej rytmickej inovácie. Uviedli sme len
najvšeobecnejšie možnosti kombinácie a hierarchie týchto
prvkov. Medzi jednotlivými kulminačnými bodmi, najmä po
hviezdoslavovskom období, je množstvo rytmických vibrácií
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a záchvevov. Sá tu popri sebe básne písané viazaným veršom
a volné verše s rozlične odtieňovanými farbami a tónmi.
Rytmus verša tak neustále obnovuje svoju životaschopnosť;
je v ňom miazga zdedená z minulosti, ale zároveň z neho
vyrastájá aj výhonky nových výbojov.
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Norma spisovného jazyka
a jej kodifikácia
v češtine a v slovenčine
OľgaSchultzová

Spisovný jazyk je dorozumievacím prostriedkom verej
ného styku vo všetkých oblastiach spoločenskej práce
i kultúrneho života. Aby bol spisovný jazyk dobrým nástro
jom myslenia a dorozumievania spoločnosti, musí spĺňať
niekoľko základných požiadaviek: musí byť funkčný, ústroj
ný a slohovo vycibrený. Tieto vlastnosti spisovného jazy
ka vychádzajú z jeho normy a potvrdené sú jeho kodifikákáciou.
Kým podrobnejšie vysvetlíme náplň, poslanie a zása
dy normy a kodifikácie súčasnej spisovnej češtiny a slo
venčiny, povedzme v krátkosti niečo o vývojovej ceste,
po ktorej obidva jazyky dospeli k súčasnému stavu.
Šestina bola vyspelým kultúrnym jazykom už v 14* sto
ročí. V polovici 14. storočia vznikajú Klaretove slovní
ky, ktoré v niekoľkých odvetviach výrazne prispeli k roz
voju odborného názvoslovia. V 16. storočí sa čeština
spracovávala v niekoľkých viacjazyčných slovníkoch, spov

medzi nich sa pozornosť historikov jazyka sústreďovala
najmä na Veleslavínove slovníky. Začiatkom 17* storočia
vzniká latinsky písaná gramatika češtiny, ktorej autorom
bol Slovák Vavrinec Benedikt z Nedožier. Dôležité je vy
stúpenie Jána Husa, ktorý ovplyvnil pravopis vtedajšej
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češtiny. Údajne on presadzoval diakritický spôsob označo
vania dlhých samohlások a mäkkých spoluhlások a prvý
opísal výslovnost niektorých českých hlások. Všímal si
aj oblasť vtedajšej českej lexiky a používateľom vyčítal
nadmerný výskyt cudzích slov, najmä slov preberaných z nem
činy. Jan Blahoslav, člen jednoty bratskej napísal Grama
tiku česká. Jazykovou výchovou sa zaoberá v niekoľkých
svojich dielach aj J.A. Komenský.
Od druhej polovice 17. storočia nastáva postupné ob
medzovanie funkcií spisovnej češtiny a jej rozkolísavanie,
ktoré viedlo v 18. storočí k úpadku tohto spisovného ja
zyka. Na počiatku 19. storočia^ v období národného obro
denia (na Slovensku sa toto obdobie nazýva osvietenstvom)
pri všestrannom rozvoji národného života dochádza aj
k novému rozkvetu spisovnej češtiny. Prvá generácia obrodeneckých kultúrnych pracovníkov, najmä príslušníci Jungmannovej

generácie, sa opiera o jazykovedné dielo

Jozefa Dobrovského. Jej zásluhou sa čeština veľmi rýchlo
stáva dorozumievacím prostriedkom vo všetkých oblastiach
verejného i súkromného styku. Úspešný rozvoj češtiny bol
umožnený najmä preto, že tento nový spisovný jazyk dos
tal hneä od začiatku pevný gramatický základ. Za základ
mu neslúžilo nárečie, ale spisovný jazyk z konca 16. sto
ročia. Kritériá pre jazykovú správnosť sa hľadali v minu
losti, a nie v súčasnom jazyku. Tak sa postuláty o správ
nosti jazyka takmer po celé 19* storočie dostávali do
rozporu s aktuálnymi potrebami praxe. V poslednej štvrti
ne 19* storočia vychádzajú práce jazykovedca J. Gebauera,
ktoré - najmä jeho školské gramatiky - prispievajú k usta
ľovaniu spisovnej normy. Začiatkom 20. storočia je grama
tika češtiny už pomerne ustálená. Pravopis a hláskoslovie
s gramatikou sa pokúšajú zjednotiť Pravidlá českého pra
vopisu v roku 1902.
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Po prvej svetovej vojne sa spisovná čeština zbavuje
archaizmov, intenzívne do nej prenikajú hovorové prvky.
Pociťuje sa nedostatok modernej kodifikácie spisovnej
normy. Inštitúcie, ktoré sa starajú o úroveň spisovného
jazyka, vyvíjajú úsilie predovšetkým o takzvanú očistu
jazyka. Zavrhujá nové prvky v jazyku, opierajú sa o ve
decké, historicky podložené poznatky, a tak v teórii ja
zykovej správnosti ostáva hlavným kritériom historická
čistota jazyka, lenže potreby dorozumievania nátia báda
teľov, aby sa v otázkach správnosti obracali k živému
jazyku, k jazyku súčasnosti. Jedným z prvých bádateľov,
ktorý sa v otázkach jazykovej správnosti obracal na živý
jazyk, bol Václav Ertl. Meradlom správnosti jazyka,
a teda aj spisovného jazyka, mu boli predovšetkým jazyko
vé prostriedky, ktoré sa používali v literatúre.
V 30-ych rokoch nášho storočia sa spisovná čeština
skúma metódami, ktoré sa čiastočne opierajú o výsledky
výskumu členov Pražského lingvistického krážku (B. Matne
sius, B. Havránek, Fr. Trávníček a další). To znamená,
že modifikácia spisovného jazyka sa opiera o živú, súčas
nú normu, a nie o jazyk minulosti.
V súčasnej dobe sa spisovná čeština stáva majetkom
celého národa, rozširuje sa nielen jej pasívne ovládanie
ale narastá aj počet aktívnych používateľov spisovného
jazyka. To spôsobuje, že vznikajú zložité vzťahy medzi
spisovnou češtinou a nespisovným útvarom, takzvanou obec
nou češtinou, a to najmä v hovorených prejavoch.' Posil
ňuje sa hovorová podoba spisovnej češtiny, ktorá sa cha
rakterizuje ako správna podoba spisovného jazyka bez
vylúčených znakov knižného jazyka, ale neprijímajúca
nárečové javy.

492

Súčasná Šestina ako národný jazyk má dva útvary:
1. spisovný jazyk, ktorý má dve podoby - vlastný spisovný
jazyk a hovorová češtinu? 2. nespisovné prejavy, ku kto
rým patrí obecná čeština a nárečia. Jednotlivé átvary sa
navzájom ovplyvňujú a dochádza k tomu, že cez hovorová
češtinu sa aj písaná podoba spisovného jazyka zbližuje
s obecnou češtinou.
0 češtine v 14• storočí sme hovorili ako o kultúr
nom jazyku, ktorý našiel pomerne dobré uplatnenie v slov
níkových dielach. Teraz ozrejmíme postavenie slovenčiny
v tomto období, t prácach o dejinách spisovnej slovenči
ny sa konštatuje, že na Slovensku síce existuje už pred
M» storočím slovenská národnosť, ktorá slovenčinu použí
va v hovorených prejavoch súkromného styku, ale ako pí
somný jazyk používa od konca 14» storočia, ale najmä od
15* storočia, češtinu. Češtinu v písomnej komunikácii
používajú najmä privilegované vrstvy slovenskej národ
nosti: zemianstvo a mešťania. Na otázku, prečo si Slováci
nevybrali v tomto období pre písomný styk vlastný jazyk,
vlastné nárečie, možno uviesť dva dôvody: 1. na Slovensku
nebolo výrazné politické, hospodárske a kultárne cen
trum, ktoré by bolo slúžilo ako jazykové a územné jadro
pre vznik domáceho písomného jazyka; 2. čeština, ktorá
nebola celospoločenskou hovorenou formou, sa chápala ako
celospoločenská písomná jazyková forma slovenskej národ
nosti a bola nadradená domácim, teritoriálnym nárečiam.
Pri uplatňovaní dvoch jazykov - v hovorenej podobe
slovenčina, v písanej podobe čeština - je pochopiteľné,
že z častejšie používanej slovenčiny prenikajú do písa
nej podoby, do češtiny niektoré slovenské jazykové prvky.
Preto nachádzame v česky písaných textoch slovenskej pro
veniencie slovakizmy, napríklad v Žilinskej knihe, v Spiš
skej kázňovej modlitbe a inde. Aj v pravopise českých
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pamiatok zo Slovenska možno nájsť niektoré slovenské
zvláštnosti.
V 16. storočí sa čeština na Slovensku nadalej použí
va ako spisovný jazyk slovenskej národnosti. Jej použí
vanie sa dokonca kvantitatívne aj funkčne rozširuje.
Vynájdenie kníhtlače umožnilo zlacnenie kníh, a tým
aj ich rozmnožovanie a rozširovanie. Zväčšuje sa aj počet
ľudí, ktorí sledujá písané slovo. Čeština v písaných
a tlačených textoch sa intenzívnejšie poslovenčuje, a to
najmä jej slovná zásoba, čiastočne hláskoslovie, menej
morfológia. Ako doklad na poslovenčovanie sa uvádza napríklad levočské vydanie diela J.A. Komenského Orbis
pictus z r. 1685, kde sa pôvodný latinský a nemecký text
dopĺňa textom, ktorého lexika vedome vychádza zo sloven
ského základu. Možno predpokladať, že slovakizačné ten
dencie by boli urýchlili vznik slovenského spisovného
jazyka, nebyť udalosti, ktorá tento proces na istý čas
zastavila. Bola to rekatolizácia, ktorá spôsobila, že
sa v priebehu 17- storočia slovenskí evanjelici tesnejšie
primkýnajd k spisovnej češtine. Čeština sa medzi sloven
skými evanjelikmi rozširuje aj do oblastí, v ktorých sa
predtým pestovala len málo. Pravda, čeština rekatolizačného obdobia na Slovensku nemohla vystačiť vzrastajúcim
potrebám dorozumievania. Začínajú sa pestovať laické
vedy, vzniká laická literatúra a publicistika. Začína
sa preto siahať k domácim slovám, vznikajú domáce ter
míny. Popri češtine, písanom a tlačenom spisovnom jazyku
slovenských evanjelikov, sa rozvíjajú takzvaná kultúrna
západoslovenčina a kultúrna stredoslovenčina.
V oblasti administratívno-právnej i v oblasti ume
leckej sa používa kultúrna západoslovenčina. Aj v kato
líckej tlačenej náboženskej spisbe sa od začiatku rekatolizácie začína uplatňovať západoslovenská podoba kul-
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túrnej slovenčiny. Najmä preto, že západné Slovensko bo
lo v tom čase kultúrnym, hospodárskym i politickým cen
trom vtedajšieho Slovenska. Tak vzniká koncom prvej polo
vice 18. storočia normalizovaný spisovný jazyk s pomerne
pevnou normou. Používajú ho slovenskí katolíci. 0 pomerne
pevnej norme hovoríme preto, lebo sa v nej ešte stále
- najmä v hláskosloví - zachovávajú niektoré javy zhodné
s češtinou.
0 gramatické a pravopisné ustálenie kultárnej zá
padnej slovenčiny v používaní slovenských katolíkov sa
v polovici 18. storočia pokúsili kamaldulskí mnísi. Ich
normovanie nachádzame v rukopisnom latinsko-slovenskom
slovníku, pomenúvanom ako slovník Romualda Hadbavného.
Podlá E. Paulinyho sa v polovici 18. storočia kultúrna
slovenčina kodifikuje na spisovný jazyk. V tejto dobe
vychádza aj preklad Písma a gramatická slovníková práca.
Kultúrna západoslovenčina sa stala aj hovoreným kultúr
nym jazykom Slovákov, predovšetkým tých, čo žili na zá
padnom Slovensku.
Po vyhnaní Turkov a po porážke Rákócziho povstania
sa začína aj rozvoj kultárnej stredoslovenčiny. Vznikajú
tak dve varianty slovenského kultúrneho nadnárečového
jazyka, ktorý sa používa ako administratívny jazyk
nižších vrstiev, pretože šľachta a meštianstvo, aj keä
boli pôvodom slovenské, sa pomadarčujú.
0 kodifikáciu slovenčiny ovplyvnenú západným kultúr
nym centrom sa ako prvý pokúsil J. I. Bajza. Významným,
prevratným činom je kodifikácia slovenčina ako spisov
ného jazyka, ktorú uskutočnil A. Bernolák. Východiskom
pre ňu bola Bernolákovi kultárna západoslovenčina v podo
be, v akej sa formovala v trnavskom centre*, v hovorenom
jazykovom áze vzdelancov a v tlačenej katolíckej litera
túre. V Bernolákovej kodifikácii nachádzame aj niektoré
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stredoslovenské prvky. Bernolák teda vychádzal z dzu vzde
lancov a zo živej reči. Za prvoradá pokladal výslovnosť,
z ktorej sa mal odvodzovať pravopis.
Ďalšia kodifikácia - štúrovská - vychádza zo stred
nej kultúrnej slovenčiny. Aj pre Štúra je východiskom
hovorená reč, na písaná podobu jazyka sa díva ako na gra
fické zachytenie hovorenej reči. Preto jeho pravopisné
zásady sd stanovené podľa výslovnosti.
Štúrova kodifikácia nebola jednotná a od samého
začiatku bola v pohybe. Je to pochopiteľné, lebo
tento spisovný jazyk, vznikajúci za nie najpriaznivejších
politických i spoločenských podmienok nemal pevná normu.
Preto mohlo dôjsť k áprave tejto kodifikácie M.M. Hodžom
a M. Hattalom. Hodžovsko-hattalovská úprava sa začlenila
do obdobia intenzívneho rozvoja slovenského národného
hnutia, čo veľkou mierou prispelo k uvádzaniu nového spi
sovného jazyka do praxe, k vzniku jazykovedných prác,
umeleckej literatúry a čiastočne aj odbornej literatúry.
Toto obdobie slovenská literatúra pomenúva matičným ob
dobím. Po ňom nasleduje niekoľko etáp martinského obdo
bia. Počas martinského obdobia vychádza Czambelov Pravo
pis a Rukoväť, aj významné básnické diela a prozaické
práce realistických autorov, aj rôzne publikScie odbornopopularizačného charakteru, najmä v oblasti spoločenských
vied.
Vznik samostatného československého štátu r. 1918
mal pre spisovnú slovenčinu ďalekosiahly význam v pozi
tívnom i v negatívnom zmysle. Czambelova kodifikácia
bola základom pre jazykovú prax aj v dvadsiatych rokoch,
J. Škultéty opätovne vydáva jeho Rukoväť. V dôsledku
prenikania a vplyvu češtiny, v dBsledku oficiálnej teórie
o tom, že slovenčina je nárečím jednotného čekosloven-
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akého jazyka, dochádza v administratívnych, žurnalistic
kých a v praktických odborných textoch k narášaniu normy
martinského obdobia. V sálade s oficiálnym názorom na slo
venčinu zostavil V. Vážny Pravidlá slovenského pravopisu,
ktoré vyšli v roku 1931 a Damborský Mluvnicu. Roku 1932
vychádza prvý ročník Slovenskej reči, v ktorej sa sloven
skí jazykovedci vyjadrujá zamietavo a kriticky o Vážneho
Pravidlách. Slovenská reč sa zaslážila o postupné zjed
nocovanie spisovnej normy.
Medzivojnové obdobie-je pre slovenčinu prechodným
obdobím s charakterom všeobecnej, odbornej i spoločenskej
prípravy na funkčný rozkvet spisovnej slovenčiny ako plno
hodnotného spisovného jazyka.
Obdobie od konca štyridsiatych rokov podnes je ob
dobím plného rozkvetu slovenčiny ako moderného spisovné
ho jazyka, ako suverénneho jazyka umeleckej literatáry,
vedy a civilizácie, ale aj dorozumievacieho prostriedku
v najvyšších celoštátnych funkciách v Československu.
V tomto období vyšlo viac kodifikačných diel ako kedy
koľvek predtým. Sáčasná spisovná slovenčina je majetkom
celého slovenského národa. Rozširuje sa nielen jej pasív
ne ovládanie, ale rastie aj počet jej aktívnych používa
teľov .
Sáčasná slovenčina ako národný jazyk má ako repre
zentatívny átvar spisovný jazyk, ktorý má dve podoby:
vlastný spisovný jazyk a hovorová slovenčinu. K nespisov
ným átvarom patria nárečia a profesionálne slangy. Slo
venčina herná silný a agresívny nespisovný átvar, aký má
čeština v obecnej češtine, ktorý by ju ovplyvňoval a na
rážal. Pravda, voľnejší charakter majá jednotky hovoro
vej slovenčiny, tie sa však postupne stávajá neutrálnymi
\a chápu sa ako sáčasť spisovného jazyka.
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Ako ukazuje stručný náčrt vývoja českého a sloven
ského spisovného jazyka, v priebehu vývoja obidvoch jazy
kov išlo o menej dokonalá alebo dokonalejšiu realizáciu
kodifikácie, ktorá vždy závisela od existujúcej ustále
nej alebo rozkolísanej normy využívanej ako základ (vý
chodisko) kodifikácie. Vývoj dokazuje, že ak spisovná
norma neexistovala, slúžil ako spisovný jazyk príslušné
ho jazykového a národného spoločenstva hoci blízky, ale
predsa cudzí jazyk.
Jazykovedné termíny norma, normovanie a kodifiká
cia teda úzko súvisia s pojmom spisovný jazyk.
Podľa poučiek a definícií, ktoré sa pokúšajú cha
rakterizovať normu a kodifikáciu v učebniciach pre nižšie
stupne škôl, by sa zdalo, že ide o vcelku priehľadné pojmy,
že týmito termínmi pomenúvame skutočnosti, ktoré sa chápu
celkom jednoznačne. No len čo sa obrátime na odboru lite
ratúru, na práce, ktoré sa pokúšajú presnejšie vymedziť
obsah a rozsah uvedených termínov, keä študujeme prí
spevky v zborníkoch (o norme a modifikácii, o spisovnom
jazyku, o jazykovej kultúre a i . ) , keá čítame články
a state v odborných jazykovedných časopisoch, zisťujeme,
že vec nie je taká jednoznačná, ako sa na prvý pohľad zdá.
Všeobecne sa uznáva, že s uvedenými termínmi zača
la pracovať pražská lingvistická škola. Náhľady pražskej
školy sa opravujú a upravujú a obidvom termínom dávajú
iný alebo aspoň pozmenený obsah. Mnohí jazykovedci ich
nahrádzajú novými termínmi. Sú pravda aj takí, ktorí
tieto termíny začleňujú do svojich výskumov a výkladov
bez zmeny. Kedže našou úlohou nebolo rozoberať jednotli
vé názory a pokúšať sa nanovo definovať uvedené termíny,
postačia nám ich jednoduché a priehľadné definície, ktoré
sa používajú v našej vysokoškolskej pedagogickej praxi.
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Norma spisovného jazyka sa charakterizuje ako kom
plex objektívne existujúcich pravidiel, ktoré vznikli
v kolektívnom dorozumievacom styku, ktoré sa v kolektív
nom áze používateľov jazyka pociťujú a prijímajú ako
záväzné.
Kodifikácia je zachytenie a uzákonenie normy v prís
lušných dielach (normatívnych gramatikách, slovníkoch,
pravidlách pravopisu a výslovnosti). Kodifikácia umožňu
je normu stabilizovať. Nesmie však norme prekážať v ply
nulom vývoji, ktorý je potrebný pre spisovný jazyk.
V súvislosti s normou sa hovorí o úze, z ktorého sa
pri stanovení normy vychádza. Úzus chápeme ako súhrn
jazykových návykov, ktoré používame, zvyčajný výskyt ja
zykového javu.
M. Dokulil, uvažujác o vzťahu normy a kodifikácie,
konštatuje, že kodifikácia, nech je akokoľvek pružná
a mohli by sme povedať moderná, "jazykovú normu nikdy
plne nevystihne..•, ostáva vždy jej nedokonalým odrazom.
Nedokonalým aj preto, lebo kodifikácia nemôže plynulo za
chytávať živú premenu normy!'. Veľmi výstižne prirovnáva
kodifikáciu k statickej fotografii, zatiaľ čo norma sa
podľa neho podobá filmovému záberu.
Aby mohla kodifikácia zachytiť a uzákoniť existujácu spisovnú normu, treba, aby norma bola a/ čo najviac
ustálená, b/ relatívne jednotná a c/ funkčne rozvrstvená.
a/ Spisovná norma je síce ustálená, stabilná, ale
keäže jazyk je sociálny jav historickej povahy a v prie
behu svojej existencie sa mení, obmieňa, mení sa aj jeho
norma. Preto ak hfevoríme o ustálenosti, o stabilite normy,
nejde o akúsi meravú, nemennú stabilitu, ale o takzvanú
pružnú, elastickú stabilitu.
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b/ Požiadavka jednotnosti spisovnej normy sa vyža
duje preto, lebo spisovná norma má mat? nadteritoriálnu
platnosť. Nie je (alebo nemala by byť) nejednotná a teri
toriálne rozvrstvená ako sd napríklad nárečia.
c/ Funkčné rozvrstvenie, variantnosť normy spisov
ného jazyka vyplýva z fungovania jazyka v mnohovrstvovej
spoločnosti, čiže z toho, že používateľmi spisovného
jazyka sd ľudia rôzneho stupňa vzdelania, rôznych profe
sií, odlišných vlastností, rôzneho veku atcL
Keá uvažujeme o vplyve normy na kodifikáciu spisov
nej češtiny a spisovnej slovenčiny v priebehu ich vývoja
(od obdobia, o ktorom sme sa stručne zmienili), zisťujeme
že v mnohých prípadoch bol tento vplyv rovnaký alebo
aspoň podobný (normou bolo jazykové povedomie pisára,
autora, kultúrnych vrstiev obyvateľstva, ľudu, nárečia,
nadnárečové útvary a t ä . ) , ale aj podstatne odlišný, čo
spôsobili odlišné politické, ekonomické a sociálne pod
mienky, ktoré zanechali stopy v obidvoch jazykoch dodnes.
Ilustrujeme uvedené konštatovanie na charakteristic
kej vlastnosti normy, na jej variantnosti. Keä sa porovná
va čeština a slovenčina s ohľadom na variantnosť a jedi
nečnosť jazykových javov, konštatuje sa, že v slovenčine
.sa - na rozdiel od češtiny - stretáme s väčšou pravidel
nosťou tvarov i iných jazykových javov, že v slovenčine
je častejším javom jedinečnosť ako variantnosť. 7 zásade
je toto konštatovanie správne. Pravda, ani v slovenčine
sa nevylučuje existencia variantov.
a/ Ako typické sa pre češtinu uvádzajú regionálne va
rianty, ktorých vznik a existencia sd ovplyvnené výskytom
českého a moravského úzu, a teda aj českej a moravskej
normy.

*
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Takýmto variantom je napríklad dvojaká výslovnosť
skupiny sh-. 7 češtine sa táto skupina vyslovuje ako sch-,
v moravskej norme ako zh-. Obidva varianty sa dostali ako
rovnocenné do kodifikácie. Podobná situácia je vo výslov
nosti skupiny me-. V českej norme sa výslovnosť realizu
je ako mne-, v moravskej mje-. Aj tieto dva regionálne
varianty kodifikácia akceptovala.
Variantnosť normy niektorých dvojslabičných infinitívov na -ti (a jednoslabičných na -t) spôsobila, že kodifi
kácia pripášťa v infinitíve tohto typu kmeňová samohlásku
- í - aj kmeňová samohlásku -e-/-e-/: hŕmeti - hŕmíti,
chveti - chvíti, omdleti - omdlíti, pomneti - pomníti,
zardeti se - zardíti se.
Regionálne varianty sa pomerne často vyskytujá aj
v slovnej zásobe: truhlár / č . / - stolár /m./, vesnice
/ č , / - dedina /m./, prekážet / č . / - zavazet /m./. Nie
všetky sá v kodifikácii, niektoré sa nehodnotia ako spi
sovné: perina / č . / - duchna /m./, bílit / č . / - líčit /m./,
kvetina / č . / - kytka /m./ a iné.

7 slovenskej ortoepii tiež môžeme hovoriť o regio
nálnych variantoch. Hoci ortoepia dosial kodifikuje v is
tých pozíciách iba - ľ - , v norme používateľov figurujá
vedľa seba ako rovnocenné dve elové hlásky
-1-).
Kodifikácia tu preferuje variant-hlásku zo stredosloven
ského interdialektu, zatiaľ čo v norme používateľov * sa
popri nej uplatňuje variantný jav z iného interdialektu
(najmä západoslovenského). S dvojakou, variantnou výslov
nosťou hlásky -ä- sa ortoepická kodifikácia spisovnej
slovenčina už zmierila, ako spisovná sa hodnotí nielen
výslovnosť -ä-, ale aj - e - .
V lexike možno hovoriť o krajových variantoch v dvo
jiciach slov perina - duchna, okno - oblok, rezanec slíž a iné.
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b/ Ďalšou skupinou variantov au tzv. kontaktové va
rianty, ktoré vznikli ako výsledok medzijazykového kon
taktu, pôaobením jazyka na jazyk. Prejavujd aa najprv
vo sférach s uvoľnenejšou normou, z nich potom prenikájií
do spisovných prejavov.
V sáôasnej češtine sa ako kontaktové varianty hodno
tia najmä slovakizmy.
Ako kontaktový variant sa napríklad hodnotí dstup
genitívnych väzieb a postupné prenikanie väzieb s akuzatívom: užít, dobýt, pozbýt nečeho - užit, dobýt, pozbýt
neČo. Ako slovakizmy, to jest kontaktové varianty sa
hodnotia aj adverbiá typu strhujícne (zo slov. strhujúco
proti strhujícím zpúsobem.
Mnohé lexikálne varianty v češtine vznikli tak, že
čeština prevzala slovenské slová, a má teda na pomenova
nie istej skutočnosti dve variantné pomenovania. Naprí
klad: domýšlivý / č . / - namySlený /slov./, domýšlivost
/ č . / - namyslenosť /slov./, vymoženost / č . / - výdobytok
/slov./, dovolená / č . / - dovolenka /slov./, nevážaný
/ č . / - samopašný /slov./. Mnohé varianty ovplyvnené slo
venčinou sd neslovenského pôvodu (vterina / č . / - sekunda
/slov./).
V slovenčine možno síce tiež hovoriť o existencii
kontaktových variantov, lebo v norme niektorých používa
teľov jazyka sa často dáva prednosť slovám prevzatým
z češtiny pred slovami domácimi: list - dopis, bielizeň
- prádlo, dojča - nemluvňa, mačka - kočka, tárať - kecať
starostlivý - pečlivý a iné. Mnohé z variantov českého
pôvodu kodifikácia dosiaľ nehodnotí ako spisovné. V dze
niektorých používateľov sd však veľmi frekventované.
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c/ Okrem uvedených dvoch typov variantov, ktoré na
chádzame v spisovnej norme (čiastočne aj v nespisovnej
norme), existujú ešte tvarové, pravopisné i slovotvorné
varianty v"súčasnej spisovnej norme českého a čiastočne
aj slovenského jazyka, ktoré kodifikácia rešpektuje.
Tvarové varianty v češtine. Sú to napríklad dvojtvary lokálu sg. (únosu - únose, úrazu - úraze, portrétu
- portréte, leknínu - lekníne; dvojtvary v nom. pl.:
úročitelé - úročitele, fanatici - fanatikov é; v dat. pl.:
letnicím - letnicúm, let&m - lét&rnj v lok. pl.:

letech

- létech, klíčcích - klíčkách; inštr. pl.: lety - lety
a iné.
Pravopisné varianty v češtine: legalizace - legalisace, menza - mensa, univerzita - universita, mesaliance - mezaliance, fantázie - fantasie, postaru - po starú,
donedávna - do nedávna, metylalkohol - methylalkohol.
Varianty v tvorení slov: mičurinec - mučirinovec,
Metod - Metodej a iné.
Hoci sa už tradične uvádza, že slovenčina v porovna
ní s češtinou má väčšiu jednotnosť tvarov, predsa len aj
v slovenčine je niekoľko prípadov tvarových variantov.
Tak je to napríklad v gen. sg. mužských neživotných pod
statných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, kde je
popri koncovke -a aj koncovka -u: obloka, dvora, motúza
proti úteku, hmyzu; ale aj roka - roku, teplomera - tep
lomeru.
Varianty nachádzame aj v gen. pl. podstatných

mien

ženského a stredného rodu: čerešieň - čerešní, višieň višní, sliviek - slivák - slivôk; výher - výhier; čísel
- čísiel. Varianty nachádzame aj v trpnom príčastí:
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zohraný - zohratý, prepchaný - prepchatý, omdlený - ©mdle
tý, sčernený - sčernetý, aj v gen. sg. mužských priezvisk
Krno - Krna - Krnu, Miko - Mika - Miku.
V niektorých jednotlivých prípadoch je v sáčasnej
slovenskej kodifikácii tendencia zjednocovať tvaroslovná
normu a odstraňovať z nej nežiadáce varianty (napríklad
proti SSJ, ktorý v slove portviš pripášťal v ge. sg. dve
koncovky -u/-a, sa odporáča iba koncovka -a (portviša),
v slove banán SSJ tiež toleruje v ge. sg. dve koncovky
-a/-u, sáčasná kodifikácia tu odporáča len -u (banánu).
Aj v slovesných tvaroch sa vyvíja snaha o zjednote
nie normy. Napríklad 3. osoba sg. a 3* osoba pl. slovesa
rábať mali dva tvary rábe - raba, <>rábu - rábajá. Dnes
sa ako správny hodnotí iba jeden z tvarov: rábe - rábu.
Podobne namiesto dvojtvarov slovesa štiepať (štiepaštiepe, štiepajá-štiepu sa ako správny hodnotí vždy iba
jeden tvar: štiepe - štiepu.
Ako z uvedených príkladov vyplýva, v slovenčine po
kračuje (na rozdiel od češtiny) nadalej tendencia znižo
vania počtu variantov,
Pokiaľ ide o pravopis, pri poslednej pravopisnej re
forme slovenčina radikálnejšie odstraňovala varianty ako
čeština. To isté platí pre slovenčinu aj o tvorení slov.

Bratislavský hrad
Tatiana Štefanovičová

Bratislavský hrad sa nachádza na jednom z posledných
výbežkov Malých Karpát nad Dunajom, kde tento veľtok, zo
vretý z druhej strany výbežkami Lipovského pohoria, vytvá
ra prirodzenú úžinu. Pod hradným kopcom bol od pradávna
brod cez Dunaj, ktorý sa pod Bratislavou rozlieval v množ
stvo vedľajších ramien a vytváral tak nepriechodné močaris
té územie. Územím dnešnej Bratislavy prechádzala preto
stará obchodná cesta. Váaka tejto výhodnej zemepisnej po
lohe bola história hradu už oddávna bohatá. Hradnú výšinu
vyhľadávali ľudia najmä v dobách, keá potrebovali bezpeč
né opevnené útočisko. Tak to bolo už na sklonku mladšej
doby kamennej, keá na hradnom kopci bolo výšinné sídlis
ko ľudu bádenskej kultúry. Aj v staršej dobe železnej
využívali hradný kopec ľudia z bezprostredného okolia Bra
tislavy. Ich príbytky sa našli pod múrami dnešného paláca,
hroby tohto ľudu poznáme z neáalekej Dunajskej Lužnej.
V poslednom storočí pred n.l. sa na území dnešnej Brati
slavy vytvorilo silné keltské stredisko - oppidum. Kelti
zaujali aj hradnú výšinu, kde sa našli sídliskové objekty
s množstvom keramiky a keltskými mincami. Výhodnú strate
gickú polohu kopca využívali v prvých storočiach n.l. Ri
mania, ktorí na ňom postavili kamennú strážnu vežu.
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Prvá písomná správa o Bratislave uvádza jej názov
Brezalauspurc v roku 907, kedy pri tomto hrade porazili
maďarské kočovné kmene bavorské vojsko. Názov sa interpre
tuje ako hrad Braslava alebo Preslava a vyskytol sa vo
forme RESLAVA.CIV na minci Štefana I. Uvedený ádaj salzburských letopisov naznačoval, že Brezalauspurc hral v de
jinách Veľkej Moravy významná álohu, lebo je jedným z troch
miestnych názvov známych z tohto obdobia. Napriek tomu boli
názory na slovanské osídlenie hradu dlho skeptické. Až vý
sledky archeologického výskumu dokázali, aká významná álo
hu zohral hradný kopec najmä na počiatku našich národných
dejín, v dobe Veľkej Moravy. Jeho slovanské osídlenie sa
začína koncom 8. a začiatkom 9* storočia, čo dokladá najmä
nález smolnej podložky na vytepávanie s reliéfom jazdca,
ktorý štýlové patrí do uvedenej doby. Slovania výšinu opev
nili mohutnou drevozemnou hradbou. Tvorila ju komorová
konštrukcia zrábená zo silných dubových trámov, vyplnená
zeminou. Na najvyššom mieste takto opevneného hradiska po
stavili malý kamenný palác. Mal dva priestory oddelené ka
mennou priečkou, zvnátra bol omietnutý. Východne od neho
sa našla chata s kamennou podmurovkou, s dlážkou vymaza
nou žltým pieskom a ohniskom v rohu. Na východnom výbežku
hradného vrchola sa nachádzal trojlodný kostol, z ktorého
sa zachovala časť južného a západného obvodového máru
(hrábka 80 cm) a 6 pilierov hlavnej lode. Bol vymurovaný
z opracovaných kameňov a zlomkov kamenných článkov a tehál
XIV. rímskej légie. Murivo bolo uložené do riadkov na sucho,
bez malty. Vnátorné steny boli omietnuté a zdobené freska
mi v zemitých farbách, najmä hnedočervenou a okrovožltou.
Zloženie omietok s freskami je zhodné s nálezmi z Devína
a Mikulčíc na Morave. Okolo kostola sa pochovávalo. Hroby
obsahovali strieborné hrozienkovité a bubienkové náušnice,

509
bronzové pozlátené gombíky zdobené rytou výzdobou. V jed
nom hrobe sa našli železné ostrohy, v inom žltá fľaša
z jemne plavenej hliny. Kostol v priebehu 10. storočia
zanikol, jeho južný már prekryla stavba vežového opevne
nia. Nález kamenných murovaných stavieb na vrchole opevne
ného hradiska svedčí o tom, že v 9. storočí malo významné
postavenie. Bolo správnym aj cirkevným strediskom väčšieho
priľahlého územia v dobe Veľkej Moravy.
Toto význačné postavenie si hradisko zachovalo aj
v 11. storočí, kedy zohralo dôležitú úlohu v bojoch Uhor
ska s českým a nemeckým štátom a tiež v nástupníckych bo
joch o uhorský trón. Roku 1189 tu zhromažďoval vojská pre
tretiu križiacku výpravu Fridrich Barbarossa. Hrad bol aj
sídlom cirkevnej správy s prepoštstvom a kapitulou. Okolo
roku 1100 dostal povolenie konat "božie súdy/". Roku 1204
premiestnili prepôštstvo z hradu dole do vznikajúceho mes
ta a 1221 tam preniesli aj kostol najsv. Salvátora. Arche
ologický výskum hradnej výšiny potvrdil tieto údaje písom
ných prameňov. Na mieste veľkomoravskej trojlodnej bazili
ky postavili začiatkom 11. storočia nový trojlodný kostol.
Mal takú istú šírku (13 m ) , využíval čiastočne zvyšky pô
vodného muriva, ale bol posunutý smerom na západ. Zacho
vala sa z neho pravouhlá svätyňa s kamennými podstavcami
pod oltárnu menzu a čast južnej lode. Murivo z lomového
kameňa bolo spájané bielou vápennou maltou a omietnuté.
Ku kostolu neskôr pristavili budovu prepoštstva a sever
ne od neho kruhovú kostnicu (karner), ktorý bol v spod
nej časti zahĺbený do terénu. Okolo kostola sa tiež sú
vislé pochovávalo až do polovice 13« storočia. Kostrové
hroby boli ukladané v radoch v niekoľkých vrstvách nad
sebou. V nálezoch z hrobov boli najčastejšie tzv. esovité
záušnice z bronzu, striebra a ojedinelé zo zlata. Esovité
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sa nazývajá preto, lebo ma ju koniec roztepaný a stočený
do podoby písmena "S". Ďalej sa našli prstene, náhrdelní
ky zo sklených korálkov, krížik ako prívesok, mince Belu
I. (1046 - 1060), Kolomana (1095 - 1114), grófa Otta z Ho
landska (1119) a iné drobné predmety. Hradisko si v tejto
dobe zachovalo pôvodná rozlohu veľkomoravského opevnenia,
ktoré bolo využité a opravované. Na vrchole hradného kopca
vznikol vedľa staršieho malého paláca väôší dvojpriestorový kamenný palác (27 x 9 m ) . Bol vymurovaný z lomového ka
meňa spájaného vápennou maltou a omietnutý zvonku aj
zvnátra. V južnej časti sa našiel vstup do paláca, v se
vernej časti východného máru bol pravidelne vymurovaný
výklenok parapetu združeného románskeho okna. Stavbu mož
no zaradiť k vyspelým románskym palácom typu falce, pochá
dza z 12. storočia. Medzi obidvoma palácmi sa na nádvorí
nachádzala malá kamenná cisterna, izolovaná z vonkajšej
strany silnou vrstvou íľu.
K zásadnej stavebnej zmene hradu došlo po tatárskom
vpáde (1241-42). Na obranu proti Tatárom dal Belo IV.
stavať nové, mohutnejšie opevnenia v celej krajine. Z krá
ľovskej listiny sa dozvedáme, že za stavbu veže na Bratis
lavskom hrade odmenil roku 1245 hradných veliteľov (jobbagionov) Leka a Petra. Ďalšie správa uvádza, že k opevňovaniu prispel aj Rembaldus, preceptor rádu johanitov
a župan Roland v rokoch 1248-59. Archeologický výskum
znovu potvrdil tieto ádaje. Stavbu veľkej obytnej veže
uskutočnili po zbáraní obidvoch starších palácov na vrcho
le hradnej výšiny. Veža štvorcového pôdorysu s hrábkou
márov 235 cm, mala po obvode 12 oporných pilierov. Jej
vonkajšie rozmery dosahujá skoro 22 m, čím sa radí k typu
veľkých západoeurópskych obytných veží* Na našom ázemí je
ojedinelá. Z juhozápadnej strany ju chránila menšia veža
(10 x 10 m ) , ktorá sa jediná zo všetkých starších stavieb
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zachovala do sučanosti ako sdčasť neskoršieho gotického pa
láca. Pretože v nej boli neskôr uložené korunovačné klenoty
uhorských panovníkov, nazýva sa táto veža korunnou. Opevne
nie hradu v 13. storočí ostalo pravdepodobne nezmenené.
Výskumom sa zistilo len to, že do drevozemných hradieb po
stavili na juhovýchodnej strane kamenná štvorcovú vežu.
V prvej tretine 15* storočia dal hrad dplne presta
vať Žigmund Luxemburský. Vtedy postavili nové vonkajšie
opevnenie, ktoré približne sledovalo priebeh pôvodných
drevozemných hradieb. Do opevnenia sa vchádzalo dvomi ka
mennými vežovými bránami*na južnej strane, nad Dunajom.
Východná z nich je dodnes zachovaná, západná zbúrali pri
prestavbe v 17. storočí. Štvorkrídlový gotický palác pred
stavuje stavbu vrcholnej gotiky. Stavalo ho asi 300 reme
selníkov pod vedením majstra Konráda z Erlingu. Palác aj
s opevnením sa v svojej hmote zachoval podnes. Niektoré
architektonické celky, napr. portály, okná arkierov, aj
výzdobné detaily, odkryl architektonický a archeologický
výskum.
Po bitke pri Moháči roku 1526 sa hrad stal na viac
ako 250 rokov sídlom uhorských kráľov. Z tejto doby pochá
dza jeho renesančná prestavba, ktorá viedol taliansky m a j 
ster Pietro Perrabosco. Zmenil vonkajší vzhľad paláca tým,
že zamuroval pôvodný bohato zdobený gotický portál a vstup
posunul východne od neho. Z vnútornej prestavby ostala
najlepšie zachovaná časť arkiera na 1. poschodí východného
krídla, na mieste pôvodnej gotickej kaplnky. Arkier patril
k obytným priestorom cisára a bol nádherne zdobený pozlá
tenou štukovou výzdobou a freskovými maľbami. Zo severnej
strany k nemu priliehalo malé oratórium s pozlátenou štu
kovou klenbou. Výzdobu robili talianski majstri Gŕiulio
Licino z Benátok, Perrabosco, Ulisseo da Volterra a iní.
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V takto prestavanom paláci sa konali zasadnutia uhorského
snemu a iné dôležité štátne podujatia. Roku 1563 bol hrad
dejiskom prvej korunovačnej oslavy v Bratislave.
V 17. storočí palác znovu prestavovali. V dobe turec
kého nebezpečenstva zdokonaľovali najmä jeho vonkajšie opev
nenie. Projekt prestavby pochádza z roku 1663 od architekta
J. Priamiho, uskutočnila sa však z neho len časť. Najväčšia
a posledná prestavba pochádza z doby Márie Terézie, ktorá
mala na hrade svoju rezidenciu. Budovu paláca prestavali
v rokokovo-klasieistnom slohu. Najkrajšie zachovaná vnútor
ná časť je monumentálne schodište v západnom krídle zdobe
né rokokovou štukatárou a kaplnka v severovýchodnom rohu
1. poschodia. Prestavba zmenila aj celý vonkajší areál.
K východnej fasáde paláca pristavali trojposchodová budo
vu nazývaná Tereziánum, v ktorej sa nachádzali vzácne umelecko-historické zbierky jej zaťa Alberta Tešínskeho. Okolo
paláca vznikli francázske záhrady s letohrádkami a jazdiar
ne s maštaľami pre kone. Hrad bol zásobovaný vodou prečer
pávacím zariadením, ktoré projektoval bratislavský rodák
J.W. Kempelen.
Koncom 18. storočia, za Jozefa II., stratil hrad výz
nam rezidencie a vznikol v ňom Generálny seminár pre vý
chovu katolíckeho duchovenstva. V tej dobe v ňom študova
li poprední slovenskí národovci. Medzi nimi bol aj prvý
tvorca slovenského spisovného jazyka A. Bernolák. Možno
práve tu pripravoval prvá gramatiku slovenského jazyka.
Medzi jeho najbližších spolupracovníkov patril Juraj Pándly,
ktorý sa tiež už tu.pripravoval na písanie poučných hospo
dárskych diel pre široké ľudové vrstvy. V seminári študo
vali aj maďarskí a chorvátski obrodenskí činitelia. Po
smrti Jozefa II. seminár rozpustili a potom bol hrad použí
vaný už len krátko. Od začiatku 19. storočia ho upravili
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a premenili na veľké vojenské kasárne a v dobe napoleon
ských vojen, roku 1811 hrad vyhorel. Príčiny požiaru osta
li neznáme, zničili však celkom budovu paláca, ktorý ostal
odvtedy ruinou. Vonkajšie budovy používalo nadalej vojsko.
Hrad, ktorý aj po čiastočnom zničení ostal výraznou
dominantou Bratislavy, pdtal pozornosť najmä Bratislavča
nov. So snahami o jeho záchranu a obnovu sa stretávame už
na počiatku tohto storočia, no skutočné podmienky pre ňu
sa vytvorili až v socialistickom Československu. Príprav
né práce na rekonštrukciu sa začali roku 1953, v plnom
rozsahu sa stavebné práce aj výskum rozbehli až roku 1958.
Pri vytváraní koncepcie obnovy hradu muselo sa prihliadať
na viaceré prestavby a stavebné úpravy, ako $j na výsledky
archeologického a architektonického výskumu. Architekt
B. Martinček, ktorý viedol projekciu obnovy, sa snažil
zohľadniť najdôležitejšie a najvýraznejšie časti jedno
tlivých stavebných etáp vývoja.
Po ukončení obnovy stal sa Bratislavský hrad sídlom
dvoch veľmi dôležitých inštitúcií slovenského národa*
Slovenskej národnej rady a slovenského národného mázea.
Prvé poschodie hradného paláca slúži reprezentačným úče
lom Slovenskej národnej rady. Vo východnej miestnosti juž
ného krídla bol roku 1968 podpísaný zákon o českosloven
skej federácii. Časti vnútorných priestorov, kde nie sd
zachované pôvodné slohové detaily, zdobia umelecké diela
popredných slovenských výtvarníkov t. Pullu, J. Kréna,
t. Gandla, 0. Bubaya, E. Šimerovej a i. Bývalá baroková
kaplnka v severozápadnom nároží paláca sldži ako koncertná
sieň. Veľká sieň na prízemí východného krídla, nad ktorou
sa v úrovni prvého poschodia pôvodne nachádzala gotická
trónna sieň, sa upravuje na slávnostná zasadaciu sieň Slo
venskej národnej rady.
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Na druhom a treťom poschodí hradného paláca sa nachá
dzajú výstavné priestory Slovenského národného mázea. Je
v nich predovšetkým stála výstava dejín Slovenska od pra
veku až po^ súčasnosť, Šalej stála výstava numizmatická
a výstava o dejinách hradu. Časť priestorov na 3* poschodí
sa využíva na príležitostné výstavy.
Obnova- Bratislavského hradu vytvorila z tejto význam
nej kultárnohistorickej pamiatky dôstojný stánok reprezen
tujúci históriu a kultúru nášho národa. Hrad je prístupný
širokej verejnosti.

Slovenskí filológovia v Rusku
Štefan Švagrovský

Matičné obdobie v našich dejinách, qsobitne vznik
piatich slovenských gymnázií,rozvijajáci sa vedecký
a kultárno-spoločenský život sľubovali, že sa splní
aspoň časť slovenských národných snažení z minulosti.
Nestalo sa však tak

a po rakásko-madarskom vyrovnaní

v dôsledku silného madarizačného tlaku boli postupne všet
ky slovenské gymnáziá i Matica zatvorené, ich majetok zha
baný a národný život Slovákov temer zamrel. Za tejto
situácie mala národne uvedomelá slovenská inteligencia
len minimálne možnosti .uplatniť sa doma, a preto ked sa
jej naskytla možnosť dať svoje schopnosti do služieb
iných slovanských národov, ochotne táto možnosť využila.
7 sádobej slovenskej tlači sa písalo o tom, že títo
príslušníci slovenskej inteligencie opášťajá národ v je
ho historicky najťažšej chvíli, ale väčšina publicistov
sa nakoniec zhodla v tom, že ich um a schopnosti uplat
nené v slovanskom svete prinesá v konečnom dôsledku osoh
aj Slovákom doma. Poukazovalo sa v tejto súvislosti na
osud botanika, filológa a publicistu Bogoslava Šuleka
(1816 - 1895), pôvodom Slováka, ktorý odišiel do Chorvát
ska, kde sa neskôr stal významným politickým činiteľom
a na osud Samuela Zacheja (1841 - 1918), bývalého profe-
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sora Znievskeho gymnázia, ktorý sa v Bulharsku stal vy
sokým štátnym úradníkom.
Viacerým slovenským filológom sa po roku 1864 naskyt-

f

la možnosť uplatniť sa v cárskom*Rusku v súvislosti so
školskou reformou,^* podľa ktorej sa na ruských gymnáziách
a progymnáziách podstatne zvyšoval (vlastne zdvojnásoboval)
počet vyučovacích hodín gréckeho a latinského jazyka. Kedže
vo vtedajšom Rusku nebol dostatok diplomovaných profesorov
týchto jazykov, rozhodlo sa ruské ministerstvo osvety so
súhlasom cárskej vlády dočasne riešiť tento problém získa
vaním klasických filológov z radov rakúskych a uhorských
Slovanov, hlavne

Čechov^ a Slovákov. Ich získavaním po

verilo ruské ministerstvo osvety kňaza M.P. Rajevského',
pôsobiaceho pri ruskom vyslanectve vo Viedni. Jeho záslu
hou sa do Ruska dostali Gustáv Štúr, Dionýz Peja-Rakovský,
Julián Stovík, Emil Ôerný, Michal Janko, August Šandory,
Ľudovít Mičátek, Jozef Hložanský, Ignác Stanko, Peter Tvr
dý, Ján JJalák, Ernest Polóni a Pavel Mudroch. Záujem o mies
ta stredoškolských profesorov gréčtiny a latinčiny v lis
toch adresovaných M.P. Rajevskému prejavili ešte Andrej
Ôerniansky a Peter Jamnický,

ale do Ruska z neznámych

dôvodov neodcestováli. Pôvodne sa o miesto profesora
v Rusku uchádzal aj už v úvode spomínaný Samuel Zachej.
0 životných osudoch a diele slovenských filológov
v Rusku vyšla doteraz jedna súhrnná historická štúdia*
a štyri čiastkové štúdie.^ V tomto príspevku zhŕňame
všetky doteraz zistené životopisné údaje o všetkých slo
venských filológoch v Rusku a u tých, ktorí boli publi
kačné činní, uvádzame aj súpis prác. Napriek snahe podať
čo najúplnejší obraz o živote a diele slovenských filoló
gov v Rusku, zostáva tu ešte dosť bielych miest, najmä
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pokial ide o presnosť životopisných údajov. Najviac v tom
to smere doteraz vykonal V. Matula. Osudy našich rodákov
v tejto štádii nesledujeme podlá chronologického poradia
v akom do Ruska od šesťdesiatych rokov minulého storočia
prichádzali, ale podlá významu jazykovedného diela, ktoré
tam zanechali. Z toho dôvodu jedným venujeme viacej,
iným menej miesta.
Emil Ôerný
Emil Ôerný aa narodil 21. marca 1840 v Banskej Bystri
ci. ^ Po skonôení normálky navštevoval banskobystrické slo
venské gymnázium. Po jeho skončení študoval klasickú fi
lológiu na viedenskej univerzite. V rokoch 1862-1868 pô
sobil na gymnáziu v rodnom meste ako profesor gréckeho
a latinského jazyka. Už ako mladý gymnaziálny profesor
prejavil mimoriadny záujem o pedagogickú i vedeckú prácu.
7 rokoch 1864-1868 postupne vydal Slovenskú čítanku
(l. diel Veden 1864; druhý diel Viedeň 1865» druhé oprave
né vydanie* vyšlo r. 1866), pre slovenské gymnáziá preložil
a upravil Schultzovu Latinská mluvnicu (Pešť 1865) a Cvi
čebňa knihu k Latinskej .mluvnici (Pešť 1866). Prispieval
do Letopisov Matice slovenskej (v ročníku 1868 uverejnil
Slovenský tesnopis), do časopisov Lipa, Priateľ školy
a literatúry, Slovesnosť, Sokol, Šalej do rôznych kalendá
rov a Pešťbudínskych vedomostí. Postupná madarizácia ban
skobystrického gymnázia postavila E. Černého pred neprí
jemná skutočnosť. Pod zámienkou, že nevie dobre po maáarsky, ho peštiansky minister školstva osobitným prípisom
z 27. jála 1867 dal d o disponibílity s tým naložením,
aby sa do roka vykázal dobrou znalosťou maďarčiny".
E. Ôerný kategoricky odmietol splniť ministrovu požiadav
ku, začo ho ministerstvo dňa 15. septembra 1868 vypovew
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dalo zo školských služieb a vyôiarklo zo zoznamu stredo
školských profesorov. Po definitívnom prísľube M.P. Rajevského, že dostane miesto profesora v Rusku, požiadal
E. Černý 17. septembra 1868 ministerstvo vnátra v Budíne
o vydanie cestovného pasu do Ruska pre seba i rodinu na
jeden rok. Cestovný pas dostal obratom. Spis o tom obsa
huje osobný popis E. Černého a mená spolucestujúcich:
manželky a troch maloletých detí. Na cestu do Ruska sa
E. Černý vydal 1. októbra 1868. 15. októbra priďestoval
do Petrohradu. Po vybavení úradných formalít v hlavnom
meste Ruska sa E. Černý 19. októbra vydal na posledný
úsek svojej áalekej cesty - do Moskvy, do mesta, ktoré
sa na vyše tridsať rokov stalo jeho novým pôsobiskom.
Od januára 1869 pôsobil na "Lýceu cesareviôa Nikolaja"
ako hlavný vychovávate! v internáte pre starších žiakov
a sáôasne ako profesor gréôtiny a nemčiny. Černého peda
gogické úspechy v lýceu si počas inšpekcie v marci 1869
všimol námestník ministra národnej osvety I.D. Ďeľanov,
čo bolo zrejme hlavným dôvodom, prečo ho už 28. júla
toho istého roku minister osvety gróf D.A. Tolstoj vyme
noval súčasne aj za profesora klasických jazykov na
3. moskovské gymnázium na Lubianke. "Tým, že som sa stal
učiteľom na dvoch školách súčasne - písal E. Černý kon
com septembra r. 1869 M.P. Rajevskému - je moja materiál
na situácia taká, o akej som nikdy ani len nesníval!"
Erudovanosť v klasickej filológii, aktívna podpora zo
strany takých význačných osobností, akými v tom čase
boli I.D. Deľanov, I.I. Sreznevskij, P.M. Leoňtjev,
V.I. Lamanskij a N.A. Popov, pomohli E. Černému na viac
ako tridsať rokov získať monopol na tvorbu učebníc a slov
níkov gréčtiny, respektíve latinčiny nielen pre ruská
gymnáziá, ale aj pre historicko-filologické fakulty v ce
lom predrevolučnom Rusku. Nie je zatiaľ možné podať kom
pletnú bibliografiu učebníc, lexikografických diel i äal-
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ších publikácií, ktoré E. Ďerný počas svojho pôsobenia
v Rusku napísal, preto na tomto mieste uvádzame a stručne
hodnotíme len tie, ktoré sa nachádzajá vo fondoch Štátnej
vedeckej pedagogickej knižnice K.D. Ušinského v Moskve.
No aj tento čiastkový súpis ukazuje, že E. Černý bol naj
významnejší zo všetkých slovenských filológov, ktorí sa
v 60. - 70. rokoch minulého storočia vysťahovali do Ruska.
Súpis obsahuje tituly:
1. Černyj E.: Grečeskaja grammatika gimnazičeskogo kursa.
Ôasť 1. - 2., Moskva, 1887 - 1888 (piatoje izdanije),
242 s.
2. Černyj E.: Grečeskij sintaksis gimnazičeskogo kursa
sravniteľno s latinskim. Moskva, 1888 (četviortoje iz
danije) , 346 s.
3. Černyj E.s Grečesko-russkij i russko-grečeskij slovaŕ
k Načaľnoj grečeskoj chrestomatii. Moskva 1880, 130 s.
4. Černyj E.: Kniga upražnenij v grečeskoj etimologii po
rukovodstvu P. Venezera. Moskva, 1887 (piatoje iz
danije), 318 s.
5. Černyj E.: Krátkoje rukovodstvo po grečeskomu sintaksisu.dľa russkich glmnazij. Moskva, 1898 (piatoje izda
nije), 108 s.
6. Načaľnaja grečeskaja chrestomatija, Moskva, 1899
(četviortoje izdanije), 148 s.
7. Černyj E*: Russko-grečeskij slovaŕ. Moskva, 1896
(treťje izdanije), 750 s.
8. Černyj E. - Batalin N.: Sbornik materiálov dla ustnogo
i pismennogo perevoda s russkogo jazyka na grečeskij.
Moskva, 1888 (treťje izdanije), 224 s.
9. Černyj E. - Batalin, N.: Sbornik materiálov dla ustno
go i pismennogo perevoda s russkogo i latinskogo jazy
kov na grečeskij. Moskva, 1876, 302 s.
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Okrem uvedených titulov, ktoré vyšli v mnohých vyda
niach, aa vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice K.D. Ušinského v Moskve nachádza aj zaviazaný aeparát štúdie E. Ôerného s názvom Ob otnoáenii vidov russkogo glagola k grečeskim imenam, ktorá bola v r. 1877 publikovaná v Žurnale
Ministerstva narodnogo prosveščenija. Vo fondoch spomenu
tej knižnice sa nenachádza najoriginálnejšie Černého dielo
Novaja naučnaja sistema russkoj stenografii, ktoré vyšlo
v r. 1912 v Moskve. U nás sa nachádza v Literárnom archí
ve Matice slovenskej v Martine a Univerzitnej a Slovan
skej knižnici v Prahe. Z diel E. Černého má najväčšiu hod
notu Russko-grečeskij slovar. Je to pôvodné lexikografic
ké dielo, ktorého kvalitu si autor preveroval jednak na
veľkom počte vydaní troch dielov "Sbornika materiálov
dľa ustnogo i pismennogo perevoda s russkogo i latinskogo jazykov na grečeskij", ku ktorým bol rusko-grécky slov
ník pripájaný ako príloha, jednak na veľkom počte samo
statných školských vydaní Russko-grečeskogo slovaria
gimnazičeskogo kursa, ktoré postupným rozširovaním a zvy
šovaním árovne spracovania vyústili nakoniec v rozsiahly
Russko-grečeskij slovar, ktorý bol v r. 1903 odmenený
cenou Imperátora Petra Veľkého. Tento Černého slovník
v každom ohľade prevýšil dovtedy jestvujúci Russko-gre
českij slovar Ivana Sinajského. Do svojich učebníc gréč
tiny prevzal E. Černý v značnom rozsahu niektoré partie
z vtedy používaných nemeckých vydaní učebníc gréčtiny
(E. Kochá, M. Seyferta, A. Haacka, G. B5hma), ale aspoň
ž jednej tretiny sú jeho učebnice pôvodné a dobre upra
vené pre potreby vtedajších ruských škôl. Najlepšou Čer
ného učebnicou je Grečeskij sintaksis gimnazičeskogo
kursa, izložennyj s russkim i latinskim.
Z archívnych materiálov sa o neskoršom období života
E. Černého v Rusku dozvedáme, že v r. 1881 požiadal uhor-
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ské ministerstvo vnátra o vypustenie zo štátneho zväzM

Q

ku

M

Pred uvedeným rokom si E. Ôerný pobyt v Moskve viac

krát predlžoval. V Moskve ho často navštevovali naši ná
rodní dejatelia, najmä S.H. Vajanský, ktorého dcéra Olga
na prelome 19. a 20. storočia v Rusku študovala. Doteraz
nie je presne známe, kde a kedy E. Ôerný v Rusku zomrel.
Q

V. Matula uvádza, že zomrel vo Voskresensku okolo r. 1913.
ale ani korešpondenciou s Mestským sovietom vo Voskresen
sku, ani so Štátnym archívom ZSSR sa mi nepodarilo tento
ádaj potvrdiť.
tudovít Mičátek
t. Mičátek bol po E. Ôernom najvýznamnejším zo slo
venských filológov, ktorí sa v 60. - 70. rokoch 19. sto
ročia vysťahovali do Ruska. Narodil sa 15. februára 1837
v Trenčíne.^ Normálku navštevoval v rodisku, gymnázium
v Trenčíne, Modre a v Bratislave a evanjelická teologická
fakultu v Bratislave a v Halle. Vysokoškolské štádiá za
vŕšil v r. 1863 na peštianskej univerzite skáškou z kla
sickej filológie a slovanskej lingvistiky. Od r. 1863 do
r. 1868 vyučoval na levočskom gymnáziu. V školskom roku
1868/1869 vyučoval tie isté predmety plus prírodopis
na gymnáziu v Revácej. Do Ruska prišiel t. Mičátek 10,
augusta 1870. Po trojmesačnom pobyte v Slovanskom učiteľ
skom ástave v Petrohrade nastúpil od 21. decembra 1870
ako profesor klasických jazykov na gymnáziu v Novgorode.
V tomto meste pôsobil neskôr aj vo funkcii školského in
špektora. Od začiatku osemdesiatych rokov až do svojej
smrti;(pravdepodobne r. 1910)^" pôsobil v Petrohrade. Tu
sa zaoberal hlavne slovanskou lexikografiou, prekladmi
z ruštiny do slovenčiny, prekladmi z gréčtiny do sloven
činy a prácou v petrohradakom Slovanskom dobročinnom

524
spolku, ktorého hol riadnym členom. V Rusku zostavil prvý
tlačou vydaný Vačkový rusko-slovenský slovník (vyšiel
v Turč. Sv. Martine r. 1892). Okrem slovníkovej časti je
v ňom aj Krátka gramatika slovenčiny, Hlavné pravidlá
ruského prízvuku a Zoznam niektorých vlastných mien. Je
autorom aj prvého tlačou vydaného slovensko-ruského slov
níka (Diferenciálny rusko-slovenský slovník), ktorý vy
šiel opäť v Turč. Sv. Martine v r. .1900. Slovník má aj
tri prílohy, a to: Krátky zoznam najbežnejších sloven
ských krstných mien, Krátky geografický a etnografický
zoznam slovenských, madarských a nemeckých názvov nie
ktorých uhorských miest, riek, národov a slovensko-ruské
homonyma. Okrem príloh obsahuje aj Skrátenú gramatiku
slovenského jazyka. Pre potreby ruských slavistov zosta
vil a v Rusku vydal Differenciálnyj serbsko-russkij slo
var. Jeho súčasťou je aj Kratkaja grammatika serbskogo
jazyka. Aj áalší Mičátkov slovník Differenciálnyj bolgarsko-russkij slovar s prílohou Kratkaja grammatika bolgarskogo jazyka bol určený predovšetkým poslucháčom sla
vistiky na ruských univerzitách. Aj ked sa meno t. Mi12
čátka bude v našej národnej kultúre
spájať hlavne so
slovenskou a slovanskou lexikografiou, predsa treba spo
menúť aj jeho prekladateľská činnosť. Z ruštiny prekladal
hlavne Puškina (veršované rozprávky), z gréčtiny preložil
časť Homérovej Iliady. Už ako mladý gymnaziálny profesor
v Levoči a Revácej bol oblábený pre vlastnosti, ktoré
naplno vynikli po jeho odchode do Ruska. Patrili k nim
široké filologické vzdelanie, presnosť, ochota, dobro
srdečnosť.. Jeho rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
sa považuje za nóvum v sérii slovenských slovníkov v ča
soch, keä naša lexikografická produkcia bola ešte viac
ako skromná.

525
Peter Tvrdý
P. Tvrdý aa narodil v Žiline 29. Jána 1 8 5 0 .

1 5

Stvor-

triednu normálku vychodil vo svojom rodisku. Vedomosti
i národného ducha naberal na gymnáziu v Banskej Bystrici
v rokoch 1861 - 1869. Študoval na právnickej a filozofic
kej fakulte peštianskej univerzity v r. 1869 - 1872, ale
štádium neukončil pre národnostný spor s profesorom Kerékgyártom, v ktorom hájil J. Kollára pred nevyberanými
átokmi posledne menovaného. Do Ruska odcestoval P. Tvrdý
koncom roku 1873 cez Viedeň a Lipsko. Na historicko-filologickej fakulte petrohradskej univerzity študoval ešte
tri roky ako "slavianskij stipendiat". 6. mája 1877 po
áspešnom ukončení štádia získal diplom profesora gréčtiny,
latinčiny, ruského jazyka a ruských dejín. 19. mája 1877
bol vymenovaný za profesora klasických jazykov na progymn£zium v Chersone. V r. 1881"sa stal profesorom na
gymnáziu v Jerevane. V r. 1883 sa stal inšpektorom tohto
gymnázia. V rovnakej funkcii pôsobil od r. 1890 v Baku.
V októbri 1896 odišiel do penzie a usadil sa aj s rodinou
v Odese. Z osobných dôvodov sa v r. 1919 vrátil na Slovensko. V r. 1921 - 1927 pracoval ešte ako diurnista
v bratislavskej Univerzitnej knižnici. Zomrel v r. 1935
a je pochovaný na myjavskom cintoríne. Jeho vnučka (dcé
ra syna Vladimíra, ktorý zomrel v Odese r. 1973) Oľga
jaunovova navštívila Slovensko - vlasť svojho starého ot
ca v r. 1967.
V Rusku nebol P. Tvrdý publikačné činný. Jeho lexiko
grafické nadanie sa rozvinulo až v jeseni jeho života na
Slovensku. Je dobre známy ako tvorca Slovníka latinskoslovenského (1923), Slovníka slovensko-latinského (1926),
Slovenského frazeologického slovníka (1931) a niekoľkých
áalších. Mala ho vydať Matica slovenská, ale z doteraz
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neznámych príčin tlačou nevyšiel. Jeho rukopis (cca 1300
strán osminového formátu) je dnes uložený v Literárnom ar
chíve Matice slovenskéj v Martine. Heslár je písaný ešte
nereformovanou ruskou abecedou platnou v sovietskom Rusku
pred r. 1918. Okrem lexikografickej práce sa P. Tvrdý
venoval aj prekladateľskéj činnosti. Z latinčiny preložil
Cicerónove reči proti Catilinovi (rok vydania nie je uve
dený), z ruštiny dva klasické romány P.M. Dostojevského:
Zápisky z mŕtveho domu (1931)t Zločin a trest (1932)
a Rozprávky ruských spisovateľov (rok vydania nie je uve
dený).
Ernest Polóni
Narodil sa 26. 4. 1844 v Kláštore pod Znievom.
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kladnú školu vychodil v rodisku, gymnázium ukončil v roku
1862. Na jeseň roku 1869 odišiel študovať do PeSti klasic
kú filológiu. Do Ruska odchádza ako diplomovaný profesor
v r. 1875. Po vykonaní nostrifikačnej skúšky roku 1876
v Petrohrade sa ihned stáva profesorom klasických jazykov
na gymnáziu v Tambove. Od roku 1902 až do r. 1910, keä
odchádza do dôchodku, bol riaditeľom tohto gymnázia* V ro
ku 1914 prišiel na prázdniny do svojho rodiska a tu ho
zastihla prvá svetová vojna* Do Ruska sa už nevrátil* Od *
r. 1921 až do svojej smrti v r. .1928 bol riaditeľom gym
názia v Kláštore pod Znievom. V Rusku zostavil niekoľko
školských príručiek* M* Okál zistil,, že sú to Grečeskája
etimologija (Tambov, 1894. 91 strán), Latinskája gramma
tika (bližšie údaje nie sú známe) a štúdiu Vzgľad na žizň
i sočinenija Gerodota (Tambov, 70 strán)*
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Julián Stovík
Narodil sa r. 1843 v Banskej Bystrici. Gymnázium vy
študoval v rodisku a klasická filológiu na peštianskej
univerzite. Do Ruska sa vysťahoval v r. 1868. Pôsobil
na gymnáziách v Charkove, Voroneži a Peodosii. V r. 1900
vyšla v Odese jeho zbierka básní pod názvom Slovackaja
lira. V bratislavskej univerzitnej knižnici sa nachádza
tiež jeho átla knižočka Slaviane - drevnejšij avtochtonnyj
národ Jevropy (Odesa 1905) i jej nemecký preklad Die Slawen,
das älteste autochtone Volk Europas (Martin 1908). Zomrel
v r. 1910 vo Peodosii.
Gustáv Štár
Narodil sa 28. jála 1843 v Modre. Bol synom Karola
Štára a synovcom jeho mladšieho brata Ľudovíta Štára vodcu slovenského národného hnutia, kodifikátora spisov
nej slovenčiny, poslanca, vedca, básnika a publicistu.
Do Ruska sa dostal ako štipendista Slovanského učiteľské
ho ástavu v Petrohrade r. 1866. Po jeho absolvovaní
v r. 1868 bol profesorom klasických jazykov na druhom diev
čenskom gymnáziu vo Varšave. Sábežne vyučoval tieto jazy
ky aj na varšavskom nemeckom evanjelickom lýceu. Z Varša
vy prispieval do Pešťbudínskych vedomostí a časopisov
Sokol a Orol. Zomrel velmi mladý vo Varšave v r. 1871.
August Šandory
Narodil sa v r. 1843 v Banskej Bystrici. Za štipen
distu Slovenského učiteľského ástavu v Petrohrade ho Rajevskému odporáčal E. Ôerný. Prihováral sa za neho aj
Andrej Sládkovič. Od 1. marca 1870 bol profesorom na gym
náziu v Charkove. Neskôr bol inšpektorom tohto gymnázia.
Bol výborným znalcom latinského jazyka.
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Michal Janko
larodil aa 24* septembra 1845 v Modre* Bo Ruska sa
vysťahoval r. 1868. Od 1. mája 1870 pôsobil ako profesor
na gymnáziu v Novgorode, neskôr ako riaditeľ a kolegiálny
radca v Taškente. Dátum jeho smrti ani miesto kde je po
chovaný, nie sd známe.
Jozef Hložanský (pseudonym Hložný)
Narodil sa 16. februára 1836 v Svederníku pri Žiline.
Bol redaktorom Slovenských novín, tlačového orgánu tzv.
Novej školy. V roku 1870 bol na 10 mesiacov odsddený za
článok "Rušia sa staré budoviská Európy", (SN, III, 1870,
č. 126) v spomenutých novinách. Po návrate z vacovského
väzenia sa uchádzal o miesto profesora na gymnáziu v Kláš
tore pod Znievom, ale ho nedostal. Krátky čas vyučoval na
gymnáziu v Szätmare. S pomocou kňaza ruskej pravoslávnej
cirkvi pri hrobke ruskej veľkokňažny Oľgy Pavlovny Kon
štantína Lukiča Kustódijeva v tírôWdnes sdčasť Budapešti)
sa 1. septembra 1872 dostáva ako štipendista do Slovan
ského učiteľského dstavu v Petrohrade. Od augusta 1874
pôsobil na gymnáziu v Tule ako profesor gréckeho a latin
ského jazyka. Zomrel r. 1876 v Tule, kde je aj pochovaný.
Ignác Stanko
Pochádzal z Prievidze. Dátum jeho narodenia ani smr
ti nie je známy. Od r. 1873 bol profesorom na progymnáziu
v Ostrogu (v sdčasnosti Rovenská oblasť Ukrajinskej SSR),
od r. 1875 v Archangeľskú a od r. 1879 v Tiflise (v sd
časnosti Tbilisi).
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Ján Ďalák
Bol evanjelickým kňazom v Hybiach. Bo Ruska sa vysťa
hoval r. 1874- Od r. 1875 pôsobil na gymnáziu v Minsku.
Odporúčal ho M.P. Rajevskij. Dátum narodenia a smrti nie
sá známe.
Pavel Mudroch
R. 1872 písal z Pezinka M.P. Rajevskému o ámysle vy
sťahovať sa do Ruska. Najprv bol štipendistom Slovanského
učiteľského ástavu v Petrohrade, od r. 1873 študoval na
Rusko-slovanskom inštitáte v Lipsku, kde sa tiež pripra
vovali budáci profesori klasických jazykov pre Rusko.
7 septembri r. 1876 bol vymenovaný za riaditeľa gymnázia
vo Vladimire. Jeho dcéra Jeleňa Pavlovna Mudrochova
(1888 - 1971) študovala na Pedagogickom inštútite v Petro
hrade. 7 r. 1921 sa presťahovala na Slovensko a vyučovala
ruštinu na martinskom gymnáziu.
Dionýz Peja-Rakovský
Martinský rodák (dátum narodenia ani smrti nie sá
známe), právnik, prišiel do Ruska r. 1866. Po dvoch rokoch
štádia na Slovanskom učiteľskom ástave, tesne pred absol
vovaním skúšok, sa zo zdravotných dôvodov vrátil na Slo
vensko. 7 r. 1867 pracoval krátky čas u tajomníka Moskov
ského slovanského dobročinného výboru Nila Popova, kde
sprostredkúval kontakt so slovenskými kultúrnymi a politic
kými dejateľmi. 7 Petrohrade dával hodiny madarčiny
7.1. Lamanskému. Prispieval do Pešťbudínskych vedomostí.
. Myšlienka všeslovanskej vzájomnosti, najmä v jej slavianofilskej interpretácii, i osobné dôvody do značnej
miery zakrývali slovenským filológom uchádzajúcim sa v 60.
70. rokoch 19. storočia o profesorské miesta v Rusku, trie
vejší pohľad na túto krajinu. Pred idealizovaním ruského
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samoderžavia (obzvlášť krutého po r. 1863) ich ešte pred
odchodom na nové pôsobiska v Rusku vystríhal N.A. Ševelov (ruský emigrant žijáci v Ženeve, stdpenec A.I. Grercena) v sérii článkov uverejnených v Slovenských novi
nách (roč. 1868, č. 117, 119, 120, 121, 129) pod názvom
Ruský hlas k Slovákom. Aj ke3 v listoch adresovaných
15
M.F. Rajevskému všetci vyjadrovali lojálnosť ruskej
J

cárskej vláde (vrátane prestupu na pravoslávie), predsa
sme nezistili, žeby sa niektorý zo slovenských filoló
gov pôsobiacich v Rusku otvorene politicky hlásil do
služieb cárskeho samoderžavia. Slovenskí filológovia
vykonali v Rusku prácu, ktorá netreba zveličovať ani
znižovať. Sá poruke svedecká, Že deti tých, ktorí v Rus
ku zomreli, sa stali platnými členmi už novej sovietskej
spoločnosti a ich potomkovia dodnes udržiavajá styky so
Slovenskom - niekdajšou vlasťou ich prastarých rodičov.
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Poznámky
1
Pôvodcovi tejto školskej reformy, vtedajšiemu ruskému
ministrovi osvety grófovi D.A. Tolstému, nešlo vôbec
o lásku ku klasickým jazykom, ale o snahu zvýšeným
počtom vyučovacích hodín týchto jazykov odpútať mládež
^od áčasti v revolučnom hnutí.
Pôsobenie českých klasických filológov v Rusku zhod
notil ešte r. 1939 K. Svoboda v štúdii Čestí filoló
gov é na Rusi (Listy filolgické, roč. 66, 1939,
s. 349 - 364).
"M.F. Rajevskij (1811 - 1884). Narodil sa v Arzamase.
Po skončení nižegorodského gymnázia študoval v r. 18291833 na petrohradskej duchovnej akadémii. Od r. 1834
do r. 1841 bol protojerejom pravoslávneho kostola pri
Ruskom vyslanectve v Štokholme, od r. 1842 až do svo
jej smrti protojerejom pravoslávneho kostola pri Rus
kom vyslanectve vo Viedni. Bol presvedčeným slavianofilom a podporovateľom všeslovanskej vzájomnosti.
V jeho viedenskom byte sa schádzali najvýznamnejší
predstavitelia vtedajšieho slovanského sveta (Vuk Karadžič, t. Gaj, F. Miklosich, V. Hanka, t. Štár,
K. Kuzmány, I.I. Sreznevskij, V.I. Lamanskij, M.P. Pogodin a áalší). Činnosť M.F. Rajevského v sprostredko
vávaní kontaktov medzi kultúrnymi a vedeckými ustano
vizňami Ruska a slovanskými kultúrnymi ustanovizňami,
spolkami i jednotlivcami v Rakúsku, respektíve Raskusko-Uhorsku bola ocenená zvolením za člena, respektíve
čestného alebo zakladajúceho člena viacerých slovan
ských matíc, vrátane Matice slovenskej. Pri hľadaní
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4

vhodných slovenských kandidátov na profesorské mies
ta v Rusku sa M.F. Rajevskij najčastejšie obracal na
K. Kuzmányho, ktorý bol jeho blízkym priateľom.
Matula, V.: Emigrácia slovenských intelektuálov do
Ruska v 60. - 70. rokoch 19. storočia. In: Zborník
Filozofickej fakulty UK. Historica, roč. XXII, Bra
tislava, 1971, s. 103-114.

5

Okál, M.: Život a dielo riaditeľa E. Poloniho. In:
Pamätnica Znievského gymnázia. Stredoslovenské vydava
teľstvo. Banská Bystrica, 1970 (zostavil M. Štilla),
s. 161 - 171. Švagrovský, Š.: Život a dielo E. Černého v Rusku. Slavica Slovaca, 17, 1982, 1, s. 52-56.
Švagrovský, Š.: Pôsobenie t. Mičátka v Rusku. Slavica
Slovaca, 18, 1983, 3, s. 265-271. Švagrovský, Š.:
Lexikografický odkaz P. Tvrdého. In: Zborník Filozo
fickej fakulty UK, Philologica, roč. XXXII, Bratisla
v a , 1983, s. 97 - 111.
o
Biografické ádaje o S. Ôernom som čerpal z archívu
mesta Banská Bystrica. Ide o tieto pramene: krstný
list, výročná správa gymnázia z r. 1894-95, osobná
charakteristika k cestovnému pasu do Ruska#
7

8

9

Prípis ministra č. 15574 (Archív mesta Banská Bystri
ca).
Porovnaj prípis podžupana Zvolenskej župy z 19. 8.
1881, v ktorom žiada magistrát Banskej Bystrice o úda
je o E. Ôernom, ktorý požiadal o vypustenie zo štát
neho zväzku. Archív mesta Banská Bystrica.
Matričná kniha trenčianskej evanjelickej fary sa v sáSasnosti

nachádza v Oblastnom archíve v Bratislave.

^^Údaj je zo spomínanej matričnej knihy.
Prameň cit. sub. 4.
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11
Približný rok smrti uvádzame na základe nepriamych
dôkazov.
12
V Encyklopédii Slovenska nie je vôbec uvedený!
Biografické ádaje som prebral z Krátkej autobiogra
fie Petra Tvrdého, ktorá je spoiu s ostatnou pozosta
losťou uložená v LAMS v Martine.
14
Sám E. Poloni uvádza vo svojom po latinsky písanom
životopise, že sa narodil v r. 1845, ale M. Okál
podľa matriky zistil, že tento dátum nie je správny.
15
Listy sá zverejnené v publikácii Zarubežnyje slaviane
i Rossija. Vyd. Náuka, Moskva 1975 (slovenská ôasť
predmetnej publikácie zostavili a komentármi opatrili
V. Matula a I.V. Čurkinova).

Systémové prvky
v kritickej tvorbe
Alexandra Matušku
Miloš Tomčík

Rodokmeň literárnej kritiky Alexandra Matušku poznáme
dosť dobre. Viackrát vydal o nom osobné svedectvo sám autor
v rámci rozličných rozhovorov alebo pri mnohých ávahách
o zmysle vlastnej literárnej práce, o jej spoločenskom
a umeleckom poslaní* Ale neraz sa s áspechom pokášala o
charakteristiku jeho literárneho a estetického myslenia
aj literárna veda a kritika v komentároch a recenziách o
jeho monografiách, výberoch jeho textov, o jeho Vybraných
spisoch atd. Bez toho, aby predstavitelia ktorejkoľvek ge
nerácie sáčasnej literárnej vedy a kritiky exploatovali Ma
tuškove osobné literárne konfesie a jeho sebacharakteristiky, zhodne sa hovorilo a hovorí o Alexandrovi Matuškovi ako
o jednom - ba niekdy až jedinom - tvorcovi slovenskej moder
nej literárnej esejistiky, ktorý dáva prednosť osobnej, vnú
torne prežitej výpovedi o literárnom diele, o básnikovi spi
sovateľovi pred zložitou vedeckou aparatúrou a akoby nemen
ným, prísne racionálnym a objektívne sa tváriacim pojmoslovím.
Na konferencii o otázkach romantizmu, ktorá svojho
času usporiadal Ústav slovenskej literatúry SAV a na kto
rej predniesol Alexander Matuška prednášku, jednoducho
nazvanú 0 romantizme, vo vedomí, že tu ide o zložitá
a v niekoľkých súdoch ťažko uchopiteľnú problematiku, pove-
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dal hneä na začiatku svojej úvahy: "Pre rozličné príči
ny ani si v tomto príspevku nerobím nárok na učenú roz
pravu; ide mi skôr o akúsi causerie, ktorá môže spájať
nespájané a rozpájať spojité, ktorá sa môže len dotknúť
a nechať tak, ktorá si skrátka môže dovoliť voľnejšie na
rábanie materiálom - voľnejšie však neznamená strmhlav
a nevylučuje poriadok; zjednodušenie a dokonca ani schematizovanie"*^
Na prvý pohľad je zjavné, že Alexander Matuška tu
pléduje v zhode so svojou kritickou metódou, uplatňova
nou rovnako na literárnohistorickej látke, ako aj na sú
časnej literárnej problematike, rovnako na analýze a hod
notení slovenskej a českej literatúry, ako aj zahraničných
literatúr (medzi nimi najmä francúzskej a ruskej), za for
mou eseje* Predovšetkým v nej sa cítil ako ryba vo vode,
slobodne a vo vedomí voľného á prirodzeného výrazu a cez
ňu bol nielen v dotyku áo slovesným umením, ale hovoriac
a píšuc o ňom, sám sa cítil byť aj umelcom* Z tohto faktu
sa potom ľahko odvodzoval záver, že Matuškove literárne
názory a jeho analytickohodnotiace postupy nemajú v rám
ci literárnej vedy exaktnú poznatkovú hodnotu a vyplýva
jú^ viac z jeho osobnej apercepcie umenia, z jeho bezpro
stredného dotyku s emocionálnosenzuálnou náplňou literár
neho diela, ako z analýz rozličných jeho významových ro
vín, jeho objektivnoeatetickej faktúry a áalších jeho ob
jektívnych väzieb či už v diachronickom vývinovom sitode
literatúry, alebo v jej spoločenských, filozofických, po
litických a mravných súradniciach*
Hoci by som nechcel nič uberať zo špecifických
vlastností Matuškovho literárnokritického štatútu, tre
ba konštatovať, že o poznatkovej hodnote jeho prác nemož
no ani na chvíľu pochybovať* Ich spoločenskú potrebu
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a aktuálnosť

potvrdzuje aj skutočnosť, že viaceré z nich

vyšli už za autorovho života v nových vydaniach a že re
edícia jeho diela vychádzajú aj po jeho smrti, pričom ich
považujeme nie za dokument minulosti, ale za sáčasť dneš
ných názorov na rozličné vývinové etapy a stránky nášho s
ločenského života a jeho slovesného umenia. A tak nebude
možno príliš odvážne, ak poviem, že Alexander Matuška sa
organicky integruje aj do súčasných úsilí marxistickej
literárnej vedy, ktorá pristupuje k predmetu svojich ana
lýz a úvah systémovým spôsobom a chce interpretovať vnú
torný život umeleckého diela, jeho ideovoesjfcetické princí
py, jeho aktívny dosah na čitateľa monistickým a zároveň
dialektickým spôsobom. Pravdaže, v týchto úvahách o prí
padných analógiách medzi Alexandrom Matuškom a sáčasnou
etapou systémového výskumu literatúry v zmysle marxistic
kej metodológie nemožno sa dopustiť svojvoľného skratu
ani predčasného zovšeobecnenia. Treba zostať v rovine žán
ru, ktorý mu bol vlastný - teda v rovine eseje - a v plat
nosti jej metodiky a zmyslu, ktorý by mohol oplodniť
a oživiť čisto vecné alebo čisto racionálne sáčasne prí
stupy literárnej vedy k slovesnej tvorbe aj dnes. Nemož
no pochybovať o tom, že takýto stimul by bol vítaný.
Alexander Matuška tento stimul nepriamo podporuje
aj po svojej smrti, a to aj výrokom, ktorý som vyššie citoval, ked som pripomenul autorovu záľubu v causerie, kto
rá si "môže dovoliť voľnejšie narábanie materiálom '. No
1

Matuška hned dodáva, že voľnejšie však neznamená strm
w

hlav a nevylučuje poriadok ... . Tu sme pri zdrojoch kla
w

sicky pochopenej eseje, tradovanej od antiky, rozvinutej
neskoršie v období humanizmu a renesancie a pokiaľ ide
o náš kultúrny kontext nesporne od romantizmu, keä žánro-
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vé základy esejiatiky vybudoval a štylisticky ju v este
tickej oblasti "apredmetnil" Jozef Miloslav Hurban, Ľudo
vít Štúr, Ján Kalinčiak a v českej literatúre popri bás
nickej tvorbe Karel Hynek Mácha. Do týchto historických
súradníc a determinant organicky vstúpil, pochopiteľne až
v 20. storočí, aj Alexander Matuška, aby vniesol podľa
voľakedajšieho príkladu Jozefa Miroslava Hurbana, hoci
s ním v mladosti vášnivo polemizoval, do svojich čias
"slovo života a literatúry" a aby zároveň stupňoval ná
roky na literatúru v záujme toho, aby prestalo len vlastenčiť, len osvetárčiť a stávalo sa opravdivým, náročným
a veľkým umením*
Ak vyzdvihujem literárnu esej ako hlavnú žánrovú for
mu Matuškových literárnokritických prác, mohlo by sa namietnuť, že už toto žánrové hľadisko nepripúšťa, aby sa
mohlo čo len uvažovať o akýchkoľvek afinitách medzi ese
jou a novodobými tendenciami v smere systémového, detail
ného a zároveň celistvého výkladu umeleckého diela. Ako
argument by sa mohlo použiť tvrdenie, že esej je svojím
štýlom apriórne uzavretá pre takúto metódu, že pracuje
implicitným spôsobom, a preto nedovoľuje kritikovi, lite
rárnemu vedcovi používať dôkazový materiál "in extenso".
Určite je na tom mnoho pravdy. Esej naozaj nevysúva do
popredia celý analytický mechanizmus od zrodu subjektív
neho zážitku o umeleckom diele až po jeho hodnotenie cez
viac vrstiev jemného vkusového filtru a poetologickej re
či ä je akoby implicitne budovaná, a preto pre mnohých
faktograficky nepresvedčivá. Naproti tomu nielen marxis
tická metodológia, ktorá najmä v poslednom čase plodne
rozvinula systémové princípy výkladu literatúry a umenia,
ale aj iné metodologické školy, stojace z gnozeologického
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hladiska v opozícii proti marxizmu - napríklad celý rad
novopozitivistických smerov - pracujú predovšetkým expli
citne, potrebujú mnoho dôkazového materiálu, ak chcú pre
svedčiť o tom, že vychádzajú z literárneho diela ako cel
ku, že prihliadajú na jeho dialektickú výstavbu, nevyníma
júc z nej ani autorský tvorivý subjekt a z hladiska spät
ného dosahu literárneho diela ani prijímajúci subjekt:
čiže čitateľa, diváka, poslucháča, návštetníka divadiel,
výstav, atä.
Medzi esejou a vedeckou staťou, programovo chápanou
ako všestranný, systémový prístup k literatáre, je určite
rozpor; je to však len rozpor metodický, no nie ontologic
ký. Veľmi dobre na to poukázal viackrát P.X. Salda, ku kto
rému sa Matuška okrem Belinského, Lessinga, Nietzscheho,
Sainte-Beuva, Thibaudeta a iných azda najviac hlásil a od
ktorého si osvojil táto zásadu vyslovenú v stati Kritika
pathosem a inspirací (1905): "... smysl a hodnotu má jen
kritika, která kritizuje umelecké dílo jako celek: dociťuje jeho polaritu, domyslí jeho typ, rysuje vývojové mož
nosti v nemž ukryté, o nichž se autorovi nezdalo, a jež
uskuteční snad teprve jiný tvfirce po oklice desetiletí
a desetiletí... Kritika, která nepojímá umelecké dílo jako
celek, která vidí nejprve detaily zaráží se na nich a lá
me se na nich, která nedovede díla obejmout a transponop
vat ve vyšší duchovnejší typ, jest malá..."
Na tejto zásade rozvíjal Alexander Matuška azda cez
celé obdobie aktívnej literárnej činnosti svoje krátke
literárne portréty a medailóny o rozličných básnických
osobnostiach v národnom, československom i širokom medzi
národnom diapazóne. Čitateľ, ktorý si v kontakte s nimi
nekladie otázku metódy, intencionálnych postupov ich
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spracovania, zovšeobecňovania na báze rozsiahleho dokumen
tárneho materiálu, štylistickej inovácie, môže vnímať tie
to portréty a medailóny buä ako literárne impresie, alebo
ako átvary totožné s umeleckým dielom, s básnickou literár
nou technikou. Pre literárneho vedca a kritika to však ne
stačí. Hoci musí pripustiť, že kritik Š&ldovho a Matuškovho
typu musel literárne dielo naozaj vnátorne prežiť, zmyslovoemocionálne si ho osvojiť, alebo ho odmietnuť - ak s ním
nesúhlasil - ako "obsahovo" prázdne, resp. iba ornamentál
ne, jednako musí hľadať v ich formuláciách aj zložité úvahové, interpretačná a hodnotiace operácie ako doklad kritikovho sddu a usudzovania, triedenia faktov, až sa presved
čí, že to, s čím má do činenia je "výsledkem celé kultúry
jeho bytosti, stylem a polaritou jeho bytosti, jeho osudem".
V takomto zmysle slova čítame Matuškove krátke dvahy
o štúrovcoch ako o skupine a zároveň ako o vnútorne proti
rečivom celku, ale aj o jednotlivých ich osobnostiach:
Jankovi Kráľovi, Andrejovi Sládkovičovi, Jánovi Bottovi.
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi atä. Podobne je to s jeho
formuláciami o živote a diele neskorších básnických a lite
rárnych generácií. Krátky odstavec o Ivanovi Kraskovi, tak
ako ho odcitujem, vyjadruje napríklad viac vnútornej bás
nickej logiky,, ako jeho súvislostí s literatúrou, s dobou
a so svetom a teda viac systémovosti, ako to v iných prí
padoch poskytuje popisná "systémová" faktografia: "Vy
svetľovali ho niekedy ako niekoho, kto sa živí pri cudzích
prameňoch, a div, že nie aj ako niekoho, kto je nenáš a ne
svoj. V pravde je Ivan Krasko jeden z najskvelejších výšľahov našej národnej básnickej myšlienky. Je bojovný ako Cha
lúpka, spanilý ako Sládkovič, priepastné zadumaný ako
Janko Kráľ, baladický ako Botto, vážny a strmý ako Hviez-
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doslav. Poučený poéziou našou aj inonárodnou, vzdelaný na
vrcholkoch európskej myšlienky, predstavuje nepochybne
"rieku s mnohými prítokmi". A predsa je svoj, nový a ne•

zameniteľný. Dikciou, tónom i posolstvom."^
Alexander Matuška vedel však zachytiť celok literár
neho diela a vyjadriť hlavné znaky tvorby určitého spiso
vateľa ešte zhustenejšie a lapidárnejšie, ako to bolo
v Kraskovom prípade. Keä roku 1958 zomrel Vítezslav Ne
zval, odprevadil ho na poslednej ceste krátkym nekrológom,
v ktorom má takmer každá veta váhu analýzy a syntézy,
zmyslu pre jednotlivé i všeobecné a kde niet pochybnosti
o tom, že to, o čom hovorí vyplýva z jeho ideovoestetického systému i z absolútneho poznania Nezvalových súvislostí
v rode českej poézie, jeho európskeho kontextu a jeho us
tavičných zápasov o "čistá" poéziu, vnútorne však prenik
nutá vedomím zakorenenosti v ľudských a celospoločenských
osudoch. A tak podľa Alexandra Matušku smrťou Vítezslava
Nezvala "... zavrelo sa magické oko českej a českosloven
skej poézie, odišiel básnik, ktorý nepachtiac sa za Euró
pou, patril vo svojom odbore jednako k prvému sledu sveto
vej poézie". A to aj preto, že Vítezslav Nezval vedel, že
"... bez podvedomého života, to jest života v hlbinách,
niet básnickej tvorby. Myšlienka v básni nie je téza.
Svetový názor treba v poézii zaspievať, a nie vyhlaso
vať".

4

Krivdili by sme však Alexandrovi Matuškovi a zjedno
dušovali by sme jeho odkaz pre súčasnú literárnu vedu,
keby sme redukovali systémovosť jeho estetického myslenia
iba na ten typ esejistiky, ktorá sa obmedzuje na krátke
štúdie, portréty a medailóny. Alexander Matuška, zostáva
júc verný eseji, usiloval sa od mladosti aj o väčšie literárnokritické práce monografického alebo problémového
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charakteru. Takými boli Vajanský prozaik (1946), Od vče
rajška k dnešku (Cesta dnešnej prózy, 1959), Človek pro
ti skaze (Pokus o Karia Ôapka, 1963), Rudolf Jašík (1964)
a Jozef Cíger Hronský (1970). Väčšina týchto prác bola
prijatá verejnosťou i literárnou kritikou kladne. Pole
miku však vyvolali dve Matuškove monografie, a to Vaján
sky prozaik a Od včerajška k dnešku. Za príčinu týchto
polemík a nezhôd by bolo možné označiť skutočnosť, že v
prvom prípade Alexander Matuška vytrhol spisovateľská
a kritická osobnosť S.H. Vajanského z dobových konvencií
maloburžoázneho poňatia nášho národného, spoločenského
a literárneho života predvojnového i medzi vojnového ob
dobia a pri knihe Od včerajška k dnešku (Cesta dnešnej
prózy), že v hodnotení súčasnej socialistickej prózy
nastavil jej pravdivé zrkadlo z hľadiska vzťahov k domá
cim aj európskym epickým tradíciám, ako to pripúšťala
netrpezlivá doba päťdesiatych rokov, v ktorej prevládali
niekedy ilúzie, že zmena spoločenského poriadku, budova
nie základov socializmu v Československu, môžu znamenať
aj apriórny, kolektívny umelecký vzostup celej litera
túry a že v záujme jej novej kvality je osožné odtrhnúť
ju od zdrojov domáceho i európskeho literárneho dedič
stva. V takýchto okolnostiach sa prezentoval Alexander
Matuška naozaj ako prezieravý systematík, keä analyzujác
témy, problémy, postavy, umelecké postupy slovenskej
prózy, jej jazyk a štýl, jej empíriu i jej - vtedy slabodýchavičné vízie, zdôraznil: "Veľmi sme sa rozrečnili
o "klasike", o "osvojení si klasického dedičstva". Pri
tom aj v spisovateľskom národe je dosť takých, ktorí ako sa to tak hovorilo, lebo sa už prestalo - majú nihi
listický pomer k tomuto dedičstvu, čiže po slovensky,
neovládajú ho v jeho súhrne, a ak si niečo z neho prečí-
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tali - veľmi im to nepomôže, lebo čítanie nestačí, treba
sa ním dať preniknúť a to sa dá len štádiom."^
Časť literárnej kritiky odvodila z tohto správneho
a ustavične platného názoru, ktorého prenikavosť potvrdili
koncom šesťdesiatych rokov ešte viac odstredivé, neskladobné tendencie v epike i lyrike, veľmi pohotovo, ale málo
zodpovedne názor, že Alexander Matuška posudzoval socia
listická prózu po roku 1948 kritériami kritického realiz
mu a preto ádajne nepochopil niektorá jej diela. Bolo to
však naozaj zjednodušené stanovisko. Alexander Matuška obhliadal z viacerých zorných uhlov terén literárnej tvorby,
stavbu jednotlivých jej diel, majác na mysli nielen ich
sávislosti s minulosťou, ale poznajác hodnoty minulosti,
otváral novej tvorbe aj perspektívy. Tu postupoval ako
systematík, v čom mal opäť oporu v F.X. Šaldovi, ktorý vo
svojom Zápisníku roku 1935 doviedol v stati Neco o moder
ní kritice svoju voľakedajšiu ávahu Kritika patosem
a inspirací k takémuto vedeckému záveru: "Dnes však kla
denie, a myslím právem, vetší dftraz na poznaní tvurce, zá
leží nám na nem víc než na poznaní človeka... Rekonstruovat básnikCiv proces tvorivý, poznať v nem vyšší zákonnost
a typičnost, projít s ním znovu tuhletu cestu tvorivosti
od zárodku k dílu s tímhletím kompasem v ruce, to je
vlastne cíl kritiky štrukturálni. To je ovšem kritika ve
vysokém pojetí slova, kritika jako náuka vedecká, kritika
jako umenoveda."^
Alexander Matuška

dokázal v malých žánrových kritic

kých formách i v širšie komponovaných monografiách, že ve
del preniknáť k takto formulovanej "zákonnosti i typičnosti" literárneho diela. Vedel to prežiť najprv ako či
tateľ v emocionálne zážitkovej rovine. Nezostal však pri
výklade diela iba pri dojmoch - impresiách. Od nich pre-
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šiel k interpretácii a hodnoteniu. Tu už nemohol postupo
vať improvizačnou metódou, ale všetkými zložkami svojej
osobnosti, teda aj intelektuálnou aktivitou. Toto nás
oprávňuje, aby sme o ňom - okrem iných faktorov - hovorili aj
ako o

systematikovi v literárnej kritike. Aktívnu symbiózu

zážitkovosti a vedeckej náročnosti naša kritika nevyhnutne
potrebuje.
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Ako privítala slovenská tlač
naše oslobodenie
Jozef Vatrál

Hlavným poslaním žurnalistiky na slobodnom ázemí Čes
koslovenska pred 40 rokmi bola mobilizácia všetkých síl
pre čo najrýchlejšie vyhnanie fašistov z republiky, pomoc
zabezpečovaniu najnutnejších potrieb občanov, organizova
nie obnovy mierového života a napomáhanie rozvoju národne
a demokratickej revolúcie. Podobne ako pre povstalecké
novinárstvo aj pre novinárstvo na oslobodenom ázemí mala
určujáci význam skutočnosť, že ako jeho neoddeliteľná
a popredná sáčasť vychádzali slobodne noviny komunistic
kej strany a okrem toho aj periodiká celkom nových štát
nych orgánov a spoločenských organizácií, ktoré od začiat
ku hrali závažná álohu pri realizácii ideí národnej a de
mokratickej revolúcie.
Tlačené slovo na definitívne oslobodené ázemie re
publiky priniesli najskôr príslušníci 1. československého
armádneho zboru v ZSSR. Koncom septembra a v priebehu
októbra 1944, počas karpatsko-duklianskej a karpatskoužhorodskej operácie oslobodili sovietske a naše vojská
prvé osady a dedinky na približne 1000 km

ázemia repub

liky. Československé jednotky priniesli so sebou aj svoj
týždenník Naše vojsko v SSSR, ktorý začali vydávať už
28. augusta 1942 v Buzuluku.
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Od 12. augusta 1944 začal vychádzať ústredný denník
1* československého armádneho zboru v ZSSR Za svobodné
Československo. Mimoriadny význam má jeho osobitné vyda
nie, ktoré vyšlo v piatok 6. októbra 1944 pri historickej
príležitosti vstupu nášho armádneho zboru na pôdu republi
ky cez Dukliansky priesmyk. Čítame s pohnutím výrazné ti
tulky: "Zástavy Československej republiky vejá nad naším
pohraničím. Sme doma! Po tuhých krvavých bojoch 1. čs.
zbor v ZSSR £ok po boku s hrdinskou Červenou armádou vkro
čil do vlasti. Spasibo vam, bratia krasnoarmejci! Čechoslovakija privetstvujet i blagodarit svojich osloboditelej!" V texte sú napísané pamätné slová: "Dojcázali sme
to! S bratskou pomocou víťaznej Červenej armády sme si
vybojovali posledný, najťažší, najväčšími obeťami vykúpe
ný úsek cesty do vlasti. Nad rodnou pôdou, ktorú nám
ukradli, pošliapali a vydrancovali fašistickí votrelci,
zaviali opäť červeno-modro-biele vlajky Československej
republiky, zástavy demokracie a pokroku. S Červenou armá
dou - osloboditeľkou národov a s nami vstupuje do vlasti
nový, šťastný, slobodný život ... S radostnými pocitmi
víťazstva sa mieša predovšetkým hlboká včíačnosť... Posta
ráme sa, aby bratstvo národov ZSSR a Československa žilo
navždy!* Noviny Za svobodné Československo boli podobne
ako dalšie naše armádne tlačové orgány od októbra 1944
vo veľkom počte kolportované aj medzi civilným obyvateľ
stvom, lebo prinášali nielen frontové spravodajstvo a člán
ky vojenského charakteru, ale aj viaceré materiály o.za
kladaní a význame národných výborov, o obnove a usporiada
ní spoločenského života. Pozoruhodná bola reportáž
v č. 121 denníka z 13. decembra 1944 pod názvom Konferen
cia národných výborov v Medzilaborciach, z ktorej cituje
me: "Ešte je tma, ale z okolitých obcí už skupinami pri
chádzajú roľníci, robotníci, železničiari, členovia ná
rodných výborov Habury, Paloty, Vydrane, Kalinová atčí*
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Ich nečakajá slavobrány, ich nevíta hudba* Čaká ich roz
bité mesto, čaká ich spustošený okres, čaká ich ľud. Čaká
ich s nádejou a vierou, že začína nový život..."
V rámci ondavskej operácie vojská 4. ukrajinského
frontu oslobodili prvé väčšie východoslovenské mestá:
23. novembra 1944 Sobrance, potom Sninu, Humenné, Micha
lovce, Medzilaborce, Svidník, Stropkov a 1. decembra 1944
Trebišov. Tak sa prakticky skončila rozsiahla a mimoriadne
náročná karpatsko-duklianska operácia. Celé okresy - n a j 
mä Stropkov, Svidník, Snina a Medzilaborce - aj tak ubie
dené, sociálne a ekonomicky najmenej vyvinuté, boli ťažký
mi bojmi, zárivým odporom, ale aj barbarstvom ustpujáceho
fašistického nepriateľa znivočené a vyrabované. Y takýchto
podmienkach tu začali organizovať nový život miestne
a okresné národné výbory ako revolučné orgány ľudovej moci
a správy. Ich zakladateľmi a prvými členmi boli komunisti
spolu s ostatnými protifašistický zmýšľajácimi občanmi.
¥ priebehu decembra 1944 pracovali už Okresné národné výbory v Medzilaborciach, Humennom, Michalovciach a v Sobranciach. Dna 24* decembra 1944 prišli na pomoc okresným národným výborom pracovníci delegácie Slovenskej národnej
rady pre oslobodené ázemie, ktorá vtedy ešte dočasne sídli
la v Ghuste na Zakarpatskej Ukrajine.
Významnou pomocou pri obnovovaní života a budovaní
ľudovej správy na oslobodenom ázemí bola aj aktivita osve
tových dôstojníkov našej armády. Na základe rozhodnutia
veliteľa 1. československého armádneho zboru z 2 0 . októbra
1944 sa utvorila z osvetových pracovníkov armády osobitná
agitačná skupina, ktorá pomáhala v obciach zakladať národ
né výbory, robila osvetová prácu a organizovala mobilizá
ciu. Ich zásluhou tiež vzniklo v polovici decembra 1942
nové periodikum určené prvýkrát výlučne pre civilné oby
vateľstvo - Nov.á sloboda. Na vznik a poslanie Novej slobo-
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dy spomína veliteľ 1* československého armádneho zboru
generál Ludvík Svoboda vo svojej knihe Z Buzuluku do
Pr^hy: "Kedže sa oslobodené územie stále rozrastalo a po
litický aparát nemohol stačiť na výchovné úlohy medzi oby
vateľstvom, prikročilo sa k vydávaniu letákov a osobitné
ho časopisu. Na jeho stránkach najskôr hovorili k ľudu
naši vojaci. Radili a pomáhali mladým národným výborom,
ako v prvom období viesť správu vo svojich obciach, na čo
sa majú najmä zamerať. Neskoršie sa stal časopis Nová slo
boda tribúnou nielen vojakov, ale aj ľudu. A tak v ob
lastiach niekdajšej biedy, vysťahovalcov a drotárov ľud
poznával, že z východu prišla armáda, nová poslaním
i charakterom, ľudu blízka, lebo bola jeho, lebo bola
ľudom v zbrani".
V utorok 20. februára 1945 vyšlo v Poprade prvé čís
lo nového periodika pod názvom Bojovník, ktorý mal pod
titul "Denník 1. čs. armádneho zboru". 0 poslaní Bojov
níka hovoril úvodník "Naša nová zbraň" v jeho prvom čís
le. Potvrdzovalo sa tu, že denník bol .určený predovšet
kým "... novým našim spolubojovníkom, ktorí prišli do
radov 1. čs. armádneho zboru" a že "Bojovník nadväzuje
na tradície banskobystrického povstania...", konkrétne
aj na tradíciu rovnomenného denníka československej po
vstaleckej armády. V úvodníku sa konštatovalo, že
"... Bojovník sú noviny vydávané vojakmi pre vojakov".
Vieme však, že aj popradský Bojovník, ktorý bol celý
písaný v slovenčine, sa rozširoval tiež medzi civilným
obyvateľstvom, podobne ako iné periodiká nášho armádneho
zboru, lebo hlad obyvateľstva po novinách bol všade na
oslobodenom území veľký a zatiaľ ešte vždy ťažko uspo
koj i teľný.
Novinári z 1. československého armádneho zboru mali
záslužný podiel aj na vzniku prvých občianskych novín

553
na oslobodenom ázemí republiky. Je významnou skutočnosťou,
že kolektív armádnej redakcie obdenníka Nová sloboda áčinne pomohol pri obnovení Pravdy v Michalovciach.
Michalovce, oslobodené už od 26. novembra 1944, boli
až do druhej polovice januára 1945 strediskom politického
a hospodárskeho života oslobodeného ázemia. V meste sa
dočasne tlačili nielen noviny 1. československého armádneho
zboru, ale aj frontová tlač Červenej armády. Siedme odde
lenie 4. ukrajinského frontu za svojho pôsobenia v Micha
lovciach pomáhalo pri obnovení Pravdy tým najpotrebnej
ším - papierom.
Vydávanie Pravdy, vtedy ešte ako orgánu Oblastného
výboru Komunistickej strany Slovenska, schválila oblastná
konferencia Komunistickej strany Slovenska v Michalovciach
dňa 27. decembra 1944, prvá takáto konferencia na oslobo
denom ázemí republiky.
Prvé číslo Pravdy zo 7. januára 1945 obsahovalo na
titulnej strane ohlasy slovenských robotníkov, roľníkov
a učiteľov, v ktorých sa menovite prihlásili ku komunis
tickej strane a dávali svoje sily k dispozícii "... pre
výstavbu novej, ľudovej republiky". Úvodník v prvom čísle
pod názvom "Vždy s ľudom" sa začínal takto? "Nepomáhala
H a v a a koncentračné tábory, nepomáhalo stanná právo a ši
benice, nepomáhali trestné výpravy; ani okupácia Sloven
ska nás nezlomila, neporazila, nezničila. Komunisti, bo
jovníci za slovenská slobodu, za práva ľudu krvou svojich
najlepších synov dokázali vernosť ideálom skutočnej ľudo
vej demokracie, rovnosti a slobody". V úvodníku sa áalej
hovorí: "Náš budáci život je teraz v našich rukách. Nikdy
nemal slovenský národ takých možností uskutočniť túžby
svojich najlepších synov. Nikdy nemala strana pracujáceho
ľudu, komunistická strana, takých možností pomáhať ľudu
uskutočniť nový život. Veľká zodpovednosť a veľká práca
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ľahla na plecia komunistov. Bolo by však nesprávne myslieť,
že komunisti sá sami v stave zdolať všetky prekážky, kto
ré stoja pred nami, sami sá v stave vybudovať od zákla
dov nová Československá republiku. Táto práca vyžaduje
spoločné ásilie všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajná
budácnosť národa..." Tretie a v Michalovciach posledné
číslo Pravdy z 21. januára 1945 oznámilo v záhlaví titul
nej strany radostná udalosť: "Košice a Prešov oslobodené".
Michalovské prvé tri čísla Pravdy sá dnes už vzácnym his
torickým dokumentom. Sá zároveň svedectvom obdivuhodnej
politickej zrelosti, cieľavedomosti a obetavosti tvorcov
Pravdy, ktorí písali, tlačili a rozmnožovali jej prvé
tri čísla za mimoriadne ťažkých podmienok. Pravda v Mi
chalovciach je prvým legálnym občianskym periodikom vydá
vaným na definitívne oslobodenom ázemí Československej
republiky. Je charakteristické, že takéto historické pr
venstvo patrí práve novinám komunistickej strany. Boli to
komunisti, ktorí prví začali na slobodnom ázemí repub
liky nielen obnovovať organizácie svojej ťažko skášanej
strany, ale aj organizovať nový život pracujáceho ľudu.
Dna 12. januára 1945 sa začala západokarpatská ope
rácia sovietskych vojsk. Jednotky 4* ukrajinského frontu
generála I.J. Petrova oslobodili po áporných bojoch
18. januára Vranov a 19. januára dve najväčšie východo
slovenské mestá Košice a Prešov. Potom nasledoval Barde
jov, Sabinov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok,
Poprad a 29* januára Štrba a Važec. Do týchto oblastí po
stupoval aj 1. československý armádny zbor. Do konca
januára bol slobodný celý Spiš a časť Liptova. Jednotky
2. ukrajinského frontu maršala H.J. Malinovského spolu
s rumunskou armádou ešte v druhej polovici decembra 1944
oslobodili na juhu Rimavská Sobotu, Šahy a Levice a v ja
nuári 1945 vstápili do Rožňavy, Lučenca, Tisovca, Muráňa
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a 31. januára aj do Brezna nad Hronom. Vo februári a v pr
vej polovici marca sa front doôasne zase ustálil. Oslobo
dené ázemie republiky tvorilo už celé východné Slovensko,
menšia časť stredného a južného Slovenska.
Zo Zakarpatskej Ukrajiny sa premiestnila na Sloven
sko aj zmocnená delegácia Slovenskej národnej rady na
čele s dr. Vavrom Šrobárom a dr. Jánom Pállom a 21. ja
nuára 1945 ustanovila v Trebišove svoje árady (odbory) de
legácie na ôele s referentmi. Trebišov sa tak stal na
krátku dobu - na necelých 10 dní - strediskom vytvárajáceho sa jednotného vedenia oslobodeného ázemia.
Oslobodené Košice, dovtedy okupované horthyovským
Madarskom, poskytovali smutný obraz barbarstva, ktorého
sa na obyvateľstve dopáštali pred átokom príslušníci
fašistických Šípových krížov aj nemecké vojská. Autentic
ký záznam spustošeného stavu mesta podal vtedajší veli
teľ 18. armády generál A.I. Gŕastilovič: "V meste bolo
asi dvadsať fabrík, závodov a rôznych zariadení. Väčši
nu z nich fašisti vyhodili do vzduchu a zničili. Bezpro
stredne pred ástupom zapálili železničná stanicu. Neušet
rili ani kultárne, ani historické pamiatky. Vlastenci
síce časť historicky cenných vecí z mesta odviezli
a uchránili ich tak pred Nemcami, ale to, čo ostalo, bolo
vystavené barbarskému ničeniu..." Za takýchto podmienok
aa v nasledujácich týždňoch obnovoval život východoslo
venskej metropoly. V tejto situácii niekoľko dní po oslo
bodení začali v meste pracovať aj novinári. Koncom januá
ra sa premiestňovali z Trebišova do Košíc aj slovenské
národné orgány.
Už v utorok 30. januára 1945 vyšla v Košiciach Pravda.
Mala poradové označenie číslo 4, čím vyjadrovala konti
nuitu s vydávaním Pravdy v Michalovciach, ktoré sa zákon-

556
čilo číslom 3* Zároveň sa zmenila periodicita Pravdy
z týždenníka na dvojdenník. Začala vychádzať trikrát do
týždňa: spravidla v utorok, štvrtok a v sobotu. Od č. 28
z 27» marca 1945 sa stala Pravda denníkom.
Košická Pravda sústreďovala od začiatku pozornosť
občanov na najdôležitejšie álohy rozvoja národnej *a demo
kratickej revolúcie v tomto období.
Úvodník nechýbal - až na výnimky - v žiadnom jej čís
le. Autormi úvodníkov boli prevažne poprední funkcionári
strany, povereníci, poslanci a äalší. K zvyšovaniu účin
nosti Pravdy nepochybne prispievalo, že k aktuálnym té
mam vyjadrovali na jej stránkach svoje konkrétne stanovis
ko tak významní verejní činitelia, ako aj jednoduchí ro
botníci a roľníci. Príkladom môže byť úvodník v č. 7 zo
6. februára "Slováci v novej ČSR", v ktorom informoval
Laco Novomeský čitateľov o rokovaní delegácie Slovenskej
národnej rady v Londýne s prezidentom dr. Benešom.
Získavanie informácií o živote na oslobodenom území
nebolo jednoduché. Železničné trate boli zničené, ustupu
júce nemecké vojská vytrhali koľajnice, povyhadzovali do
vzduchu mosty, ale aj výhybky, depá, vodárne, zasypali
tunely. Nefungovalo ani telefonické a telegrafické spo
jenie, neboli ani autá. ludia chodili iba pešo, na bi
cykloch alebo na vozoch s konským záprahom. Redakcia
získavala spravodajcov predovšetkým medzi súdruhmi, ktorí
schádzali do mesta z hôr od partizánskych jednotiek,
z ilegality, medzi členmi delegácií z jednotlivých okre
sov a obcí, ktorí neustále prichádzali do Košíc, ale aj
z listov čitateľov, pokiaľ ich, pravda, vedeli redakcii
doručiť, lebo ani pošta ešte nebola v prevádzke. Výzvy
a námety na adresu dopisovateľov Pravdy sa neraz objavo
vali aj priamo na jej stránkach, ako napríklad: "Píšte
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nám, 60 hovoria robotníci v závodoch, rolníci na dedi
nách, pracujúca inteligencia o vládnom programe. Pokra
čujte tiež v podávaní správ o pozemkovej reforme, o roz
deľovaní nepriateľskej a zradcovskej pôdy, o ťažkostiach,
s ktorými sa pritom roľnícke komisie stretávajú, ale aj
o prehmatoch. Referujte o činnosti národných výborov
a posvieťte ma reakcionárov a zradcov, ktorí patria pred
tudový sád. Pravdu vylepujte denne v závodoch i po dedi
nách na vývesné tabule!" Z množstva spravodajských mate
riálov uverejnených v Pravde o utrpení, bojoch i povoj
novej obnove života v najrozličnejších oblastiach Slo
venska vidieť, že spomínané zdroje informácií boli na
priek všetkým ťažkostiam bohaté.
Koncom marca a začiatkom apríla 194 5 oslobodila hr
dinská Červená armáda dalšie významné slovenské mestá:
25* marca Banská Bystricu, 30. marca Komárno a Nové Zám
ky, 31. marca Nitru a 1. apríla Trnavu. K 1. aprílu 1945
vyzerala línia frontu na Slovensku už tak, že sa tiahla
od severu k juhozápadu • na východ, od Námestova, Liptov
ského Mikuláša, Kremnice a na západ od Nitry, Trnavy,
Komárna. Začiatkom apríla sa front nezadržiteľne priblí
žil k hlavnému mestu Slovenska. Radostné vzrušenie z oča
kávania historickej udalosti badať aj na stránkach Pravdy,
kde napríklad čítame: "Červená armáda je tesne pred Bra
tisláv ou^Dozvedeli sme sa,že Zpravodajská agentúra Slovenska
vypísala prémiu tomu svojmu zamestnancovi, ktorý prvý za
chytí správu o oslobodení Bratislavy. Hoci je teraz jeden
deň krajší ako druhý, zamestnanci ZAS-u sedia pri rozhla
sových prijímačoch a netrpezlivo hryzú koniec ceruzky".
Takáto správa sa objavila v Pravde zo 4* apríla 1945.
Dnes už nevieme, kto bol prvý, komu sa podarilo zaznamenať
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radostná informáciu. Hned na druhý den - 5«'-apríla 1 9 4 5 však čítame na prvej strane Pravdy č. 36 hlavný titu
lok: "V den vymenovania československej vlády Národné
ho frontu Červená armáda oslobodila Bratislavu* . Z pod
titulkov znie nadšenie i bojovnosť: "Nehynáea sláva
Červenej armáde za oslobodenie hlavného mesta Slovenska!
Hor sa do boja za oslobodenie celého Slovenska a bratské
ho českého národa, z otroctva nemeckých okupantov!"
1

Začiatkom apríla sa stali stredobodom pozornosti ce
lej verejnosti závažné vnátropolitické udalosti. Z Moskvy
cez Kyjev a Ivov prišiel do Humenného osobitný vlak
s predstaviteľmi moskovského vedenia Komunistickej stra
ny Československa na čele s Klementom Gottwaldom i pred
staviteľmi londýnskeho buržoázneho odboja na čele s pre
zidentom dr. Benešom spolu so starou i dezignovanou novou
československou vládou a s delegáciou Slovenskej národnej
rady. Z Humenného do Košíc prišli všetky delegácie zvlášt
nym automobilovým konvojom 3* apríla 1945* Košice sa sta
li dočasne hlavným mestom Československej republiky.
Pravda, samozrejme, o všetkom významnom dianí sástavne
referovala.
Na druhý deň po príchode do Košíc - 4« apríla 1945 prezident prijal demisiu československej zahraničnej vlá
dy a vymenoval nová vládu, na ktorej zložení sa dohovorili
delegácie na moskovských rokovaniach. Pravda o vymenovaní
prvej vlády na oslobodenom ázemí republiky podrobne re
ferovala článku "Vláda Národného frontu Čechov a Slová
kov sástreduje*predstaviteľov demokratických síl oboch
národov" uverejnenom v č. 36 z 5. apríla 1945. Na sláv
nostnom zasadaní Slovenskej národnej rady 5. apríla pred
niesol predseda vlády Zdenek Pierlinger vládne vyhláse
nie, ktoré poznáme ako historický Košický vládny program.
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Šiestu kapitolu vládneho programu prečítal Klement Gottwald a nazval ju Magna charta slovenského národa. Pravda
v ô. 39 z 8. apríla 1945 priniesla doslovné znenie Košic
kého vládneho programu a od ô. 40 z 10. apríla až do
ô. 53 z 25* apríla uverejnila v dvanástich pokračovaniach
komentáre pod spoločným titulom K čomu zaväzuje program
,f

československej vlády?"
Prvý máj v oslobodenej vlasti oslávila Pravda svia
točným vydaním, rozšíreným na 8 strán. Úvodníkom*Národ•t

ný sviatok oslobodenia a víťazného boja prispel Karol
Šmidke, predseda Komunistickej strany Slovenska a Sloven
skej národnej rady. Bo prvomájového čísla Pravdy napísali
závažné príspevky aj äalší poprední činitelia, prevažne
členovia prvej vlády Národného frontu.
Pravda č. 60 z 5* mája 1945 informuje."... vo vče
rajšom zasadnutí učinila vláda konečné opatrenia pre svoj
a prezidentov odchod do Bratislavy". V Bratislave už od
11. apríla pôsobila delegácia Slovenskej národnej rady
s plnými mocami pre správu západného a stredného Sloven
ska na čele s Gustávom Husákom a Tomášom Tvarožkom.
V prvej dekáde mája sa presunulo do Bratislavy vedenie
Komunistickej strany Slovenska aj slovenské národné orgá
ny. V tom istom období sa rozláčili s Košicami prezident
a vláda Československej republiky a 9. mája prišli do
Bratislavy. Do Bratislavy sa presťahovala aj redakcia
Pravdy, ústredného orgánu Komunistickej strany Slovenska.
V Košiciach vyšlo jej posledné číslo označené ako č. 63
z 9* mája 1945- Jeho hlavnou témou bola svetodejná uda
losť označená v novinách titulkami: "9. máj 1945 - deň
víťazstva, Nemecko sa vzdalo bezpodmienečne. Minútu po
polnoci zastavili boj v celej Európe".
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Necelý týždeň po započatí vydávania Pravdy v Koši
ciach vyšlo v nedeľu 4. februára 1945 prvé číslo nového
obdenníka Národná obroda s podtitulom Orgán Slovenskej
národnej rady. Noviny vychádzali spravidla na štyroch stra
nách trikrát do týždňa, vždy v stredu, piatok a v nedeľu.
To znamenalo, že takmer až do konca marca vydávali Národ
ná obrodu striedavo s Pravdou a čitateľom sa tak praktic
ky dostávala každý deň do rák jednoznačne pokroková pe
riodická tlač.
Úvodník z pera Laca Novomeského v prvom čísle Národ
nej obrody vysvetľoval poslanie novín Slovenskej národnej
rady a zdôvodňoval voľbu ich názvu: "... obroda nášho ná
roda je spoločným programom všetkých zložiek Rady, ktorá
Národná obrodu ide vydávať". V ávahe sa äalej hovorilo
o príčinách a katastrofálnych koncoch protinárodnej poli
tiky ľudáckeho fašizmu, spočívajácich "... v tom, že bola
majetkové najvýhodnejšia pre vrstvy, ktoré ju robili.
Bohatým zabezpečovala bohatstvo, ba im ešte aj pridávala
z titulu arizácií a tzv. nacionalizácií majetkov. Vytvo
rila nová zbohatlícku šľachtu, veľká nie počtom, nie du
chom, len ľahkomyseľnosťou a možnosťami rozhadzovania
peňazí. Keä my v týchto veľkých prevratných chvíľach ho
voríme o obrode národa slovenského, myslíme predovšetkým
na to, aby sme z národa nášho razprevždy vykorenili spô
sob myslenia týchto vrstiev! Tieto vrstvy nikdy viacej
nesmá národ reprezentovať, nesmá určovať jeho cesty a smer
jeho politiky. Praktickým výrazom obrody nášho národa bude,
keä predstaviteľom jeho stane sa skutočné jeho jadro:
naše roľníctvo, naše robotníctvo a

samozrejme, tiež

s nimi zviazaná slovenská inteligencia. Vodidlom našej
národnej politiky budá hospodárske, sociálne a kultárne
záujmy týchto vrstiev". Úvodník korešpondoval s "Manifes-

561

tom Slovenskej národnej rady* , uverejneným rovnako v prvom
1

čísle Národnej obrody vo výraznej úprave.
Ďalší dvodník Laca Novomeského "Čo je najdôležitej
šie" v čísle 3 Národnej obrody z 9. februára 1 9 4 5 vysti
hoval zameranie obdenníka na popularizovanie plnenia naj
pálčivejších áloh, ktoré boli stredobodom pozornosti tak
Slovenskej národnej rady, ako aj Komunistickej strany
Slovenska. Úvodník je zároveň aj velmi výstižným vyjadre
ním autentickej atmosféry doby: "Miestami sme ako robinsoni na pustom ostrove, ktorým prichodí vybudovať si
ako-tak znesiteľný život zaháňaním nddze a nedostatku...
Ponajprv ide o zdolanie všetkých ťažkostí, súvisiacich
so zásobovaním. Manifest Slovenskej národnej rady, no
ešte dôraznejšie prosté ľudské a národné povedomie žia
dajú, aby kraje, mestá a dediny, kde dajaké zásoby po
travín sá, bezodkladne vypomohli miestam, kde je nedosta
tok". Druhou významnou úlohou bola otázka dopravy a spo
jov, lebo "... s obnovením dopravy súvisí všetko, čo nás
najviac zaujíma: další postup na frontoch, dodávky pre
armády bojujúce i za nás a v dôsledku toho i skoré ukon
čenie vojny... Pre najnaliehavejšie potreby civilného
obyvateľstva musia národné výbory svojpomocne organizo
vať povozníctvo z domácich prostriedkov. Ani dráhy nám
nepostavia staviteľská firmy... Pracovná mobilizácia je
už v prúde a platí prakticky pre všetko obyvateľstvo oslo
bodeného územia, od ktorého front, chlapi odchádzajúci
k bojujdcim jednotkám, ako aj Národná rada očakávajú, že
zvýšeným pracovným úsilím nahradia bojaschopných chla
pov... Ide skrátka o toto: práca tam, kde je v prúde,
nesmie ustať, kde bola prerušená, musí sa obnoviť, pri
čom potreby frontu v zmysle mobilizačnej vyhlášky Sloven
skej národnej rady sa musia plne uspokojiť". Y závere
autor napísal: "Po tri roky sme sledovali so zatajeným
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dychom borbu národov Sovietskeho zväzu a so slaami
v očiach sme prijímali správy o ich bojových áspechoch.
Uvedomme si, že grandiózne sovietske víťazstvá umožnili
len a len tie skutočnosti, ktoré teraz od nás vyžadujá
naše ciele: hrdinstvo chlapov v uniformách, obetavosť
a sebazaprenie ostatného obyvateľstva. Tieto vlastnosti
miliónov umožnili Červenej armáde víťazná páť od Stalin
gradu po Berlín. Prispejme i my týmito vlastnosťami
k víťaznému ukončeniu vojny!

w

Devätnásty deň po oslobodení Prešova - v stredu
7. februára 1945 - vyšli aj v tomto stredisku severo
východného Slovenska noviny, v poradí tretie "civilné"
a zároveň prvé regionálne na oslobodenom ázemí repub
liky. Bol to denník Hlas ľudu. Noviny vznikli z inicia
tívy oblastného vedenia Komunistickej strany Slovenska
a v spolupráci s národným výborom, ktorý začal v Prešove aktívne pracovať hned po oslobodení. Popri fron
tovom a zahraničnopolitickom spravodajstve sa Hlas ľudu
sástredoval v prvom rade na materiály napomáhajáce
obnove politického a hospodárskeho života.
Hlad obyvateľstva po správach o stave na vojnových
frontoch, o postupe oslobodzovania republiky, o álohách
rekonštrukcie a výstavby na oslobodenom ázemí vyvolal
už na jar 1945 vznik novín aj v äalších okresoch. Ich
vydavateľmi boli zväčša okresné národné výbory, často
spolu s výbormi Národného frontu. Na oslobodenom ázemí
východného Slovenska začali vychádzať od 21. apríla Nové
hlasy v Spišskej Novej Vsi - týždenník národných výborov
na Spiši, od 1. mája 1945 Šafárikov kraj v Rožňave týždenník Okresného výboru a podobne týždenník Okresného
národného výboru v Revácej Naša cesta. Podobné okresné
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noviny začali vydávať aj v iných oblastiach oslobodeného
Slovenska. Najstaršie z nich - Pohronie, orgán ONV v Le
viciach, začali vychádzať 21. januára 1945.

Základné údaje
o súčasných slovenských jazykovedcoch
a literárnych vedcoch,
ktorí vo svojich prácach
venujú pozornosť slovakistike:
ich dáta narodenia, prípadne úmrtia,
pracoviská a pracovné zamerania.

Bagin Albín. 19. 12. 1939 - 15. 1. 1982, PhDr., C a c
Literárny teoretik a kritik najmä strednej a mladšej
básnickej a prozaickej generácie.
Bajzíková Eugénia.

28. 1. 1937, PhDr., d o c , C S c , Filo

zofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Kated
ra slovenského jazyka.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk, najmä
textová syntax, morfológia.
Bakoš Mikuláš. 9. 2. 1914 - 20. 6. 1972, PhDr., univer
zitný profesor, DrSc., literárny kritik a teoretik.
Zaoberal sa otázkami literárnej teórie, marxistickej
estetiky, periodizácie slovenskej literatáry, literárnou
kritikou.
Baláž Peter. 27. 6. 1928, PhDr., CSc., Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra teórie a dejín
žurnalistiky.
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Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk, najmä
jazyková kultára súčasnej žurnalistiky, metodika vyučovania
slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Beran Zdenek, 18. 2. 193Ž, PhDr. r"CSc., docent, Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sloven
skej literatáry a literárnej vedy.
Pracovný odbor česká a slovenská literatúra 19. a
20. storočia, pozornosť venuje typologickým súvislostiam
a vzťahom českej a slovenskej literatúry.
Blanár Vincent. 1. 12. 1920, PhDr., doc^., D r S c , vedúci
vedecký pracovník Jazykovedného ústavu t. Štúra SAV v Bra
tislave.
Pracovný odbor slovenská a slovanská onomastika. Ve
nuje sa aj dejinám slovenského jazyka, všeobecnej jazyko
vede, jazykovej kultúre slovenčiny.
Boor Ján. 5. 3. 1915, PhDr., profesor, DrSc.
Pracovný odbor dejiny svetovej literatúry. Zaoberá
sa vývinom dramatickej literatúry a dramatického umenia.
Prekladateľ.
Bosák Ján. 28. 7. 1939, PhDr., C S c , samostatný vedecký
pracovník Jazykovedného ústavu t. Štúra SAV v Bratislave.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä morfológia, morfematika. Venuje aa tiež otázkam
jazykovej kultúry.
Brtén Rudo. 9. 10. 1907, PhDr., CSc.
Zaoberá sa výskumom staršej slovenskej a slovanskej
literatúry a slovenskej literatúry 19. storočia.
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Budovičová Viera. 3. 1. 1929, PhDr., C S c , docentka, Filo
zofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Katedra čes
kého a slovenského jazyka.
Pracovný odbor konfrontačná lexikológia, sociolingvistika. Venuje sa tiež výskumu česko-slovenských jazy
kových vzťahov.
Buffa Ferdinand. 22. 1. 1926, PhDr., CSc., docent, vedáci
vedecký pracovník Jazykovedného ástavu 1. Štára SAV v Bra
tislave.
Pracovný odbor dialektológia. Pozornosť venuje aj
odbornej terminológii.
Buzássvová Klára. 15. 12. 1938, PhDr., CSc., samostatná
vedecká pracovníčka Jazykovedného ástavu t. Štára v Bra
tislave.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä lexikológia a lexikografia.
Cesnaková Milena. 27. 1. 1924, PhDr., CSc., vedecká pra
covníčka Umenovedného ástavu SAV v Bratislave.
Zaoberá sa výskumom dejín stredovekého až obrodeneckého divadla na Slovensku a českej humanistickej až re
nesančnej drámy.
Čaplovič Ján. 25* 2. 1904 - 26. 9. 1976.
Orientoval sa na výskum staršej slovenskej literatáry. Bol popredným slovenským komeniológom.
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Čavojský Ladislav. 17. 1. 1932, PhDr., CSc., vedecký pra
covník Umenovedného ústavu SAV v Bratislave.
Venuje sa divadelnej histórii, divadelnej kritike
a dejinám slovenskej drámy.
Čenan Oakár. 27. 2. 1925, PhDr., D r S c , literárny vedec,
vedúci vedecký pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bra
tislave.
íažiskom jeho výskumnej práce je slovenský romantiz
mus, realizmus a medzivojnová literatúra.
Čerevka Vladimír t 11. 12. 1931. PhDr., C S c , docent, ná
mestník ministra kultdry SSE.
Venuje sa sovietskej literatúre, slovensko-soviet*
skym literárnym vzťahom, zaoberá sa tiež otázkami a vzťahom
davistov k sovietskej literatúre. Prekladá z ruštiny.
Darovec Miloslav.

1. 8. 1929, PhDr., C S c , docent, Fi

lozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Katedra slovenského jazyka.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä syntax.
Dorula Ján. 31. 8. 1933, PhDr., C S c , samostatný vedecký
pracovník Jazykovedného ústavu t. Štúra SAV v Bratislave.
Pracovný odbor lexika slovenského jazyka v predspisovnom období a jej vzťah k susedným jazykovým spolo
čenstvám.
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Drug Štefan. 29. 11. 1931, PhDr., GSo., redaktor vydava
teľstva Tatran v Bratislave.
Venuje sa bádaniu slovenskej literárnej tvorby, kto
rá bola spo'jená s formovaním sa robotníckeho hnutia. Pre
kladá z poľštiny.
Dvonč Ladislav. 24. 9. 1926, PhDr., C S c , vedáci vedec
ký pracovník Jazykovedného ástavu t. Štára SAV v Bratisla
ve.
Pracovný odbor sáôasný slovenský spisovný jazyk.
Spracáva bibliografiu slovenskej jazykovedy, pôsobí v ob
lasti jazykovej kultáry.
Dvončová Jana. 1. 4. 1929*

PhDr., CSc., samostatná vedec

ká pracovníčka Katedry slovenského jazyka Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Pracovný odbor všeobecná fonetika, fyziologická
a aplikovaná fonetika; bohemistika, konfrontácia sloven
činy a češtiny.
Žurišln Dionýz. 16. 10. 1929,

PhDr., DrSc., vedáci ve

decký pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Venuje sa literárnej komparat i s t ike•
Eliáš Michal. 19. 9. 1934, PhDr., CSc.

9

pracovník Mati

ce slovenskej, riaditeľ literárnomázejného oddelenia.
Venuje sa výskumu staršej slovenskej literatáry.
Fellx Jozef. 27. 5. 1913 - 14. 4. 1977, PhDr., CSc.,
docent, literárny kritik.
Venoval sa aj textológii, divadelnej kritike, teo
retickým otázkam umeleckého prekladu* Prekladal z francázštiny

?

španielčiny• taliančiny, češtiny.
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Ferenčiková Adriana. 5. 1. 1 9 * 0 , PhDr., CSc., vedecká pra
covníčka Jazykovedného ástavu 1. Štúra SAV v Bratislave.
Pracovný odbor dialektológia, najmä syntaktická
stavba slovenských nárečí*
Pindra Ján. 2 5 . 3. 1 9 3 4 t PhDr., d o c , D r S c , Pedagogická
fakulta v Banskej Bystrici, Katedra slovenského jazyka
a literatúry.
Pracovný odbor súčasný slovenský jazyk, najmä lexi
kológia, syntax a štylistika*
Purdík Juraj. 1 7 . 8. 1 9 3 5 t PhDr., C S c , docent, Filozo
fická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, Kated
ra slovenského jazyka a literatúry.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä lexikológia. Venuje sa konfrontačnému výskumu slo
venčiny a maáarčiny.
Gašpárik Mikuláš. 5. 5. 1 9 1 6 , PhDr., univ. prof., CSc.
Zaoberá sa slovenskou literatúrou druhej polovice
1 9 . storočia a metodikou vyučovania literatúry.
Gombala Eduard. 1 . 3 . 1 9 3 2 , PhDr., C S c , docent, Pedago
gická fakulta v Banskej Bystrici.
Predmetom jeho výskumnej práce je najmä slovenská
literatúra druhej polovice 1 9 . storočia.
Gregorec Ján. 1 2 . 8 . 1 9 1 4 - 1 0 . 6 . 1 9 8 2 , profesor.
Venoval sa analýze slovenskej literatúry medzivoj
nového obdobia.
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Habovštiak Anton. 22. 9. 1924, PhDr.. CSc., vedáci vedec
ký pracovník Jazykovedného ástavu li. Štára SAV v Bratisla
ve.
Pracovný odbor dialektológia. Spisovateľ.
Hábov S tlakov á Katarína. 18. 5. 1929, PhDr., C S c , docent
ka, Pedagogická fakulta v Nitre, Katedra slovenského ja
zyka a literatáry.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka. Venuje sa
tiež dialektológii, lexikografii, jazykovej kultáre.
Hleba Echnund. 6. 9. 1926, PhDr., C S c , docent, Filozofic
ká fakulta P. J. Šafárika v Prešove, Katedra slovenského
jazyka a literatáry.

*

Zaoberá sa otázkami literárneho a kultárneho života
na východnom Slovensku v období národného obrodenia.
Horák Ge.lza. 25. 2. 1919, PhDr., CSc.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä otázky jazykovej kultáry.
Horecký Ján. 8. 1. 1920, PhDr., univ. prof., D r S c , ve
dáci vedecký pracovník Jazykovedného ástavu t. Štára SAV
v Bratislave.
Pracovný odbor sáôasný slovenský spisovný jazyk,
všeobecná jazykoveda, slovenská terminológia, matematická
lingvistika, jazyková kultára.
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HviSč Jozef. 24. 4. 19351 PhDr., C S c , docent, samostatný
vedecký pracovník Literámovedného ástavu SAV v Bratislave.
Zaoberá sa výskumom poľskej literatúry a dejín alovensko-poľských literárnych vzťahov. Prekladá z poľštiny.
Chmel Rudolf« 11. 2. 1939, PhDr., C S c , tajomník Zväzu
československých spisovateľov v Prahe.
Venuje sa literárnej kritike, výskumu slovensko-maäarských literárnych vzťahov, niektorým problémom vývinu
slovenskej literatúry.
Chorváth Michal. 28. 2. 1910 - 14. 1. 1982.
Literárny kritik, jeden z tvorcov povojnovej kultúr
nej politiky.
Ivanová-Šalingová Mária. 14. 1.. 19231 PhDr., C S c ,
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä lexikografia.
Jacko Jozef. 15. 3. 1928, PhDr., d o c C S c , Pedagogická
fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
Katedra slovenského jazyka a literatúry.
Pracovný odbor súčasný spisovný jazyk, najmä lexiko
lógia a jazyková kultúra.
JÓna Eugen. 20. 2. 1909, PhDr., C S c , samostatný vedecký
pracovník-konzultant Jazykovedného ústavu L. Štúra SAV
v Bratislave.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka, dejiny
slovenskej jazykovedy, súčasný spisovný jazyk.
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Kačala Ján. 8. 4. 1957, PhDr., D r S c , vedáci vedecký pra
covník Jazykovedného ástavu £. Štára SAV v Bratislave.
Pracovný odbor sáčasný slovenský jazyk, najmä syntax,
lexikológia, lexikografia. Venuje sa tiež otázkam jazyko
vej kultáry.
Kasáč Zdenko. 15. 8. 1924, PhDr., C S c , profesor, Pedago
gická fakulta v Banskej Bystrici, Katedra slovenského
jazyka a literatáry.
Zaoberá sa najmä slovenskou poéziou protifašistické
ho odboja.
Klátik Zlatko. 24. 1. 1922, PhDr., C S c , vedecký pracov
ník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Venuje sa literárnej histórii a tvorbe pre deti a
mládež a komparatívnemu skámaniu Slovensko-juhoslovanských
literárnych vzťahov.
Knezek Libor. 13. 7. 1929, vedáci literárneho odboru na
Zväze slovenských spisovateľov.
Zaoberá sa najmä českou a slovenskou socialistickou
literatárou 20. storočia.
Kočiš František. 18. 8. 1928, PhDr., C S c , samostatný ve
decký pracovník Jazykovedného ástavu 1. Štára SAV v Bra
tislave.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk,
otázky jazykovej kultáry.
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Kochol Viktor. 1 3 . 4. 1919 - 8. 3. 1984, PhDr., D r S c
Zaoberal sa štruktúrnou analýzou básnického diela,
analýzou umeleckého prekladu, skúmal problémy verzologic
kej komparatistiky. Ako literárny kritik si všímal najmä
aktuálnu literárnu tvorbu.
Kollár Dezider. 29. 3. 1931, PhDr., CSc., docent, Slo
venská akadémia vied, Katedra jazykov.
Pracovný odbor dejiny ruského jazyka, porovnávanie
ruskej a slovenskej lexiky.
Kopal Ján. 25. 10. 1925, PhDr., C S c , vedecký pracovník
Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnej metodi
ky Pedagogickej fakulty v Nitre.
Venuje sa literárnohistorickému výskumu literatúry
pre deti a mládež, a to najmä medzivojnového obdobia,
äalej interpretácii umeleckého textu.
Koška Ján. 1. 12. 1936, PhDr., C S c , vedecký pracovník
Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Pracuje v oblasti literárnohistorického kompara
tívneho výskumu, orientuje sa najmä na bulharskú litera
túru. Prekladá z bulharčiny.
Kotulič Izidor. 5. 1. 1927, PhDr., C S c , samostatný
vedecký pracovník Jazykovedného ústavu t. Štúra SAV
v Bratislave.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka.
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Kotvan Imrich. 9. 2. 1910 - 21. 3- 1984, PhDr., CSc.
Zaoberal sa literárnou históriou, výskumom inkuná
bul! a rukopisov.
Koutun Jura.1. 11. 4. 1921, PhDr., CSc., vedáci redaktor
časopisu Jazyk a literatára v škole.
Venuje sa najmä metodike vyučovania literatáry na
stredných školách.
Kováč Bohuslav. 2. 4. 1936, PhDr., C S c , Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Venuje sa filozoficko-estetickým otázkam litera
táry a výtvarného umenia.
Kra .16 ovi č Rudolf. 22. 7. 1927, PhDr., d o c , D r S c , Filo
zofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ka
tedra slovenského jazyka.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka. Venuje
sa onomastike a historickej fcnológii.
Král Ábel. 17. 8. 1932, PhDr., d o c , D r S c , vedáci ve
decký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave, Katedra slovenského jazyka.
Pracovný odbor fonetika, fonológia, všeobeoná ja
zykoveda.
Kraus Cyril. 3. 7. 1928, PhDr., C S c , vedáci vedecký
pracovník Literárnovedného áatavu SAV v Bratislave.
Ťažisko jeho práce je básnická tvorba slovenského
národného obrodenia, najmä koncepčné, vývinové a teztologickó problémy romantickej literatáry. Venuje sa aj
literárnemu múzejníctvu.
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Krau3Qvá Hora. 13. 2. 1920, vedúca vedecká pracovníčka
Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Zaoberá sa verzológiou, kategóriami umeleckej prózy,
výskumom modernej slovenskej a nemeckej prózy.
Krčmérv Štefan. 26. 12. 1892 - 17. 2. 1955, literárny
teoretik, kritik, historik, publicista.
Zaslúžil sa o nové syntetické spracovanie dejín slo
venskej literatúry. Významné sú jeho práce o umení a li
teratúre z hľadiska estetiky.
Krištof Štefan. 3. 4. 1914, PhDr., prof., CSc.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
dialektológia, dejiny slovenského jazyka, onomastika.
Krupa Viktor. 23. 12. 1936, PhDr., D r S c , vedúci vedecký
pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Pracovný odbor všeobecná a orientálna jazykoveda.
Kučerová Eleonóra. 26. 3. 1928,

PhDr., C S c , vedúca ve

decká pracovníčka Jazykovedného ústavu t. Štúra SAV
v Bratislave*
Pracovný odbor komparatívna rusko-slovenská lexiko
lógia*
KUSÝ

Ivan*

6. 4. 1921, PhDr., D r S c , vedúci vedecký

pracovník Literárnovedného ústavu v Bratislave.
Venuje aa najmä výskumu slovenského literárneho rea
lizmu v prose*
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Kyseľová Lýdia. 20. 1. 1919, pracovníčka vydavateľstva
Mladé letá.
Venuje sa literatáre pre deti a mládež.
Lesnák Rudolf. 11. 9* 1928, PhDr., C S c , redaktor vyda
vateľstva Slovenský spisovateľ.
Venuje sa otázkam umeleckého prednesú.
Lesňáková Soňa. 13. 4. 1932, PhDr., C S c , vedecká pracov
níčka Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Skúma najmä slovensko-ruské literárne vzťahy od
19. storočia po sáčasnosť.
Liba Peter, 27. 6. 1931, PhDr., C S c , Pedagogická fakulta
v Nitre, Katedra slovenského jazyka a literatáry.
Venuje sa literárnej teórii.
Liáka Jozef. 2. 4- 1921 - 28. 1. 1981, PhDr., d o c , C S c
Pracovný odbor dialektológia, fonetika, patofonetika, logopédia.
Majtán Milan. 3. 5. 1934, PhDr., C S c , samostatný vedec
ký pracovník Jazykovedného ástavu £. Štára SAV v Bratislave.
Pracovný odbor slovenská a slovanská onomastika.
Venuje sa bibliografii slovenskej onomastiky a dejinám
slovenského jazyka.
Malíková Mária Oľga. 28. 3. 1925, PhDr., C S c , samostat
ná vedecká pracovníčka Jazykovedného ástavu L. Štára
SAV v Bratislave.
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Pracovný odbor komparatívna slovensko-ruská lexiko
lógia a lexikografia.
Marčok Viliam. 28. 5. 1935, PhDr., C S c , pracovník Slo
venského literárneho fondu v Bratislave.
Venuje sa literárnej kritike súčasnej básnickej pro
dukcie* Skúmal tiež poetiku ľudovej slovesnosti.
Marták Ján. 10. 8. 1903 - 24. 10. 1982
Literárny kritik, literárny historik (výskum štú
rovskej literatúry), venoval sa aj ochotníckemu divadel
níctvu.
Marošiak Ondrej.

14* 2. 1926, PhDr., C S c , vedecký pra

covník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Venuje sa výskumu sovietskej literatúry a vzťahov
medzi socialistickými literatúrami.
Masár Ivan. 26. 3* 1930, PhDr., vedúci vedeckotechnický
pracovník Jazykovedného ústavu t* Štúra SAV v Bratislave.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä jazyková kultúra.
Mate.1čik Ján. 18. 7* 1933, PhDr., prof., C S c , Pedagogická
fakulta v Banskej Bystrici, Katedra slovenského jazyka
a literatúry.
Pracovný odbor dialektológia, dejiny slovenského
jazyka, onomastika.
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Matuška Alexander. 26. 2. 1910 - 1. 4. 1975
Popredný literárny kritik a esejista.
Mazák Pavol. 17. 12. 1929, PhDr., O S c , docent, Filozofic
ká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Zaoberá sa typologickou analýzou slovenskej realis
tickej prózy, problémami metodiky vyučovania literatáry.
Melicherčik Andrej. 16. 1. ,1917 - 30. 5. 1966, PhDr., C S c ,
univerzitný profesor.
Venoval sa ľudovej kultáre vôbec, najmä'však výsku
mu ástnej slovesnosti,problematike zbojníctva, historio
grafii folkloristiky, niektorým problémom obradovosti.
Miko František. 13. 4. 1920, PhDr., prof., DrSc., vedáci
vedecký pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Pracovný odbor teória textu, prekladu, literárna ko
munikácia, slovenská morfológia a štylistika.
Minárik Jozef. 7. 1. 1922, PhDr., C S c , docent. Filozofic
ká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
slovenskej literatáry a literárnej vedy.
Pracovný odbor staršia slovenská literatára (stre
doveká, renesančná a baroková). Venuje sa aj slovenskej
literárne j'.historiografii.
Mináriková Marianna. 18. 9. 1930, PhDr., C S c , vedecká
pracovníčka Literárnovedného ástavu v Bratislave.
Venuje sa štylistickým a textologickým problémom
slovenského literárneho realizmu.
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Mistrík Jozef. 2. 2. 1921, PhDr., DrSc., univerzitný pro
fesor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bra
tislave, Katedra slovenského jazyka.
Pracovný odbor sáôasný slovenský spisovný jazyk, naj
mä štylistika, lexikológia, syntax, teória vyučovania slo
venčiny, matematická lingvistika.
Mišianik Ján. 11. 10. 1 9 H - 15. 11. 1972, PhDr., CSc.,
docent.
Pracovný odbor staršia slovenská literatúra, biblio
grafia a výskum dejín slovenského kníhtlačiarstva.
Mlacek Jozef. 30. 7. 1937, PhDr.,° doc., CSc., Filozofic
ká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Oddelenie
teórie prekladu a tlmočenia Katedry ruského jazyka a li
teratúry.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä frazeológia, syntax.
Mráz And r e .1. 28. 11. 1904 - 29. 5. 1964, akademik SAV.
Pracovný odbor literárna kritika, literárna histó
ria, divadelná kritika.
Mrlian Rudolf. 15. 8. 1916, akademik SAV, Vysoká škola
múzických umení v Bratislave, rektor.
Pracovný odbor divadelná kritika a teória, drama
turgia.
Noge Július. 30. 11. 1931, PhDr., C S c , vedúci vedecký
pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Pracovný odbor literárnokritický výskum slovenskej
prózy 19. a 20. storočia.
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Novák ludovit. 15. 10. 1908, PhDr., univerzitný profesor,
DrSc.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka, sáčasný
spisovný slovenský jazyk, najmä fonológia a pravopis,
všeobecná, porovnávacia jazykoveda.
Okál Miloslav. 1. 12. 1913, PhDr., D r S c , univerzitný
profesor.
Pracovný odbor klasická filológia a stredoveká literatára. Venuje sa tiež slovenskej humanistickej litera
túre. Prekladá najmä z latinčiny.
Okáli Daniel. 9. 3. 1903, PhDr., C S c
Pracovný odbor literárna kritika, literárnohistoric
ký výskum medzivojnovej literatáry.
Olerinv Vladimír. 15. 7. 1921,

PhDr., C S c , Literárno-

vedný ástav SAV v Bratislave.
Venuje sa latinsko-americkej, po španielsky a po
portugalsky písanej literatáre, prekladá z týchto literatár.
Ondrejovič Slavo. 17. 4. 1946, PhDr., C S c , samostatný
vedecký pracovník Jazykovedného ástavu t. Štára SAV v Bra
tislave.
Pracovný odbor všeobecná jazykoveda a fonetika.
Ondrus Pavel. 19. 5. 1919 - 8. 3. 1980, PhDr., univerzitný
profesor, DrSc.
Pracovný odbor dialektológia, sáčasný slovenský spi
sovný jazyk, najmä morfológia, syntax, lexikológia a dialektológia.
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Ondruš Šimon. 27. 10. 19241 PhDr., univerzitný profesor,
C S c , Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bra
tislave, Katedra slavistiky a indoeuropeistiky.
Pracovný odbor porovnávacia jazykoveda, všeobecná
jazykoveda, dejiny jazykovedy.
Oravec Ján. 1. 6. 1922, PhDr., prof., DrSc. Pedagogická
fakulta v Nitre, Katedra slovenského jazyka a literatúry.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä morfológia a lexikológia, syntax.
Orlovskv* Jozef. 20. 9. 1908, PhDr.
Pracovný odbor dialektológia, súčasný slovenský
spisovný jazyk.
Ormis Ján Vladimír. 3. 6. 1903, PhDr.,
Literárny historik, bibliograf, venoval sa najmä výs
kumu slovenskej literatúry 19. storočia a kultúrnej his
tórii dolnozemských Slovákov.
Palkovič Jura.1. 14. 6. 1930, PhDr., C S c , docent, Vysoká
škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta.
Teatrológ.a divadelný kritik.
Palkovič Konštantín. 12. 10. 1919, PhDr., CSc.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka, dialekto
lógia.
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Panovová Ema. 29. 7. 1925* PhDr., CSc., vedúca vedecká
pracovníčka Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Pracovný odbor dejiny ruskej literatáry, slovenskoruské literárne vzťahy z 19. a 20. storočia.
Paulíny Eugen. 1 3 . 12. 1912 - 19. 5. 1983, PhDr., univer
zitný prafesor, D r S c , člen korešpondent SAV.
Pracovný odbor dejiny slovenského jazyka, dialektológia, sáčasný slovenský spisovný jazyk (fonológia).
Peciar Štefan. 15. 10. 1912, PhDr., CSc., konzultant Jazy
kovedného ástavu 1. Štára SAV v Bratislave.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä fonetika, fonológia, lexikológia, lexikografia
a jazyková kultára.
Peťko Valér. 19. 11. 1930, PhDr., C S c , vedecký pracovník*
Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Venuje sa najmä kritickej analýze názorových (ideo
vých a estetických) koncepcií v slovenskej a českej lite
rárnej kritike.
Petrik Vladimír. 1. 3. 1929, PhDr., CSc., vedáci vedecký
pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Venuje sa analýze literatáry 20. storočia.
Petrus Pavol. 3. 11. 1927, PhDr., D r S c , profesor, Filo
zofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove,
Katedra slovenského jazyka a literatáry.
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Zaoberá aa literárnou históriou 19* a 20. storočia.
Pifko Henrich. 14. 10. 1952, PhDr., C S c , samostatný ve
decký pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Pracovný odbor literatúra pre deti a mládež.
Pisárčiková Mária. 23* 1. 1937, PhDr., samostatná vedeccká pracovníčka Jazykovedného ústavu 1. Štúra SAV v Bra
tislave. Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä lexikológia, lexikografia a otázky jazykovej kultú
ry.
Piáút Milan. 16. 2. 1908 - 8. 5. 1984, PhDr., D r S c , uni
verzitný profesor.
Literárny kritik a literárny historik, sústradoval
sa predovšetkým na slovenský romantizmus.
Plintovlč Ivan. 2. 6. 1923, PhDr., C S c , profesor, Peda
gogická fakulta v Banskej Bystrici.
Venuje sa najmä otázkam teórie vyučovania literatúry.
Plutko Pavol. 27. 6. 1934, PhDr., C S c , docent, Pedagogic
ká fakulta v Hitre.
Zaoberá sa problematikou rozboru a interpretácie li
terárneho diela, literárnou komunikáciou.
Poliak Ján. 13. 3. 1929 - 16. 9. 1977, PhDr.
Venoval sa kritike, teórii, histórii a edičným otáz
kam literatúry pre deti a mládež.
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Popovič Anton. 27. 7. 1933 - 24. 6. 1984, PhDr., D r S c ,
profesor.
Zaoberal sa literárnou komparatistikou, teóriou ume
leckého prekladu, otázkami literárnej komunikácie.
Ramoák Zoltán. 14. 9. 1920, PhDr., D r S c , profesor, ve
dáci vedecký pracovník Literárnovedného ástavu SAV
v Bratislave.
Venuje sa predovšetkým výskumu slovenskej drámy
a divadla.
Ripka Ivor. 7. 9. 1937, PhDr., C S c , samostatný vedecký
pracovník Jazykovedného ástavu 1. Štára SAV v Bratislave.
Pracovný odbor dialektológia.
Rosenbaum Karol. 7. 2. 1920, PhDr., D r S c , vedáci ve
decký pracovník, Literárnovedný ástav SAV v Bratislave.
Zaoberá sa literárnou históriou, literárnou kriti
kou, editorskou činnosťou. Vo vedeckovýskumnej práci sa
sástreäuje najmä na problémy slovenského národného obro
denia.
Ružička Jozef. 12. 1. 1916, PhDr., univerzitný profesor,
D r S c , člen korešpondent SAV.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk,
dejiny spisovnej slovenčiny, všeobecná jazykoveda.
Sekaninová Ella, 13. 11. 1926, PhDr., docentka, D r S c , ve
dúca vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav L. átúra SAV
v Bratislave.
Pracovný odbor porovnávacia rusko-slovenská lexikolo
gia a lexikografia. Zaoberá sa najmä tvorením slov a lexi
kalnou sémantikou.
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Sabol Ján, 25. 1. 1939, PhDr., CSc., Filozofická fakulta
Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, Katedra slovenského
jazyka a literatúry.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
najmä fonetika, fonologia. Zhromažduje bibliografiu slov enske j j azykov edy.
Sedlák Ján. 21. 4. 1914, PhDr., C S c , docent.
Venuje sa predovšetkým literárnohistorickej a literárnokritickej práci. Prekladá z francúzskej a poľskej
literatúry.
Schulzová Oľga. 2. 3. 1828,

PhDr., C S c , docentka, Filo

zofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Katedra
českého a slovenského jazyka.
Pracovný odbor súčasný slovenský spisovný jazyk,
konfrontácia slovenčiny a češtiny.
Sliaokv Ondrej. 30. 7. 1941, PhDr., C S c , redaktor Vyda
vateľstva Mladé letá.
Literárny kritik najmä v oblasti literatúry pre
deti a mládež.
Slobodník Dušan. 11. 4. 1927, PhDr., C S c , samostatný ve
decký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Pracovný odbor sovietska literatúra, americká, an
glická, francúzska literatúra. Venuje sa básnickému pre
kladu, literatúre, science-fiction, non-fiction.
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Smiešková Elena.

1 4 . 8 . 1 9 1 9 t PhDr., samostatná vedecko-

technická pracovníčka Jazykovedného ástavu 1. Štára SAV
v Bratislave.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk, n a j 
mä lexikológia a lexikografia.
Sopira Andrei. 1 5 . 1 0 . 1 9 1 7 , PhDr., prof., DrSc., Vysoká
škola ekonomická, Katedra jazykov.
Pracovný odbor lexikológia, lexikografia, metodika
ruštiny.
Soták Michal. 1 1 . 9- 1 9 2 7 , PhDr., prof., DrSc., Pedago
gická fakulta v Nitre, Katedra rusistiky a západnej filo
lógie.
Pracovný odbor slovenská a ruská lexikológia, teória
prekladu, metodika vyučovania ruštiny.
Stanislav Ján. 1 2 . 1 2 . 1 9 0 4 - 2 9 . 8 . 1 9 7 7 , PhDr., uni
verzitný profesor, D r S c , člen korešpondent SAV a ČSAV.
Pracovný odbor staroslovienčina, dialektológia, slo
venská historická gramatika, dejiny spisovnej slovenčiny.
Svetlík Ján. 1 4 . 5 . 1 9 2 7 , PhDr., d o c , C S c , Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra rus
kého jazyka a literatáry.
Pracovný odbor komparatívna jazykoveda (slovenčina
a ruština), metodika vyučovania ruštiny.
Šabik Vincent. 1 7 . 9. 1 9 3 7 , PhDr., Generálne riaditeľstvo
Slovenského ástredia knižnej kultáry v Bratislave.
Venuje sa literárnej kritike a prekladateľskej čin
nosti.
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Šmatlák Stanislav * 28. 11. 1925, PhDr., D r S c , vedúci vedec
ký pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Venuje sa literárnej kritike a teórii, literárnej
histórii.
Štec MlkuláS. 16. 3. 1932, PhDr., univerzitný profesor,
C S c , Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Pre
šove, Katedra ukrajinského jazyka a literatúry.
Pracovný odbor komparatívna jazykoveda (ukrajinčina
a slovenčina).
Žtevček Ján. 13. 9. 1929, PhDr., D r S c , univerzitný pro
fesor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Brati
slave, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy.
Zameriava sa na analýzu slovenskej literatúry, najmä
prózy 20. storočia, pozornosť venuje komparatívnym otázkam
a dejinami: estetických názorov, venuje sa aj literárnej
kritike.
Števček Pavol. 25. 6. 1932, PhDr., C S c , pracovník Úétavu
umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie pri Minister
stve kultúry SSR.
Zaoberá sa literárnou históriou a literárnou kri
tikou.
Štolc Jozef. 24. 3. 1908 - 15. 7. 1981, PhDr., D r S c
Pracovný odbor dialektológia, súčasný slovenský
spisovný jazyk, jazyková kultúra.
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Svagrovský Štefan. 11. 3. 1931, PhDr., d o c , C S c , Filozo
fická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
ruského jazyka a literatúry.
Pracovný odbor dejiny ruskej a slovenskej jazykovedy,
lexikológie.
Tibenský Ján. 26. 8. 1923, PhDr., D r S c , vedúci vedecký
pracovník Ústavu historických vied SAV v Bratislave.
V rámci výskumu slovenskej národnej histórie sa sústreäuje aj na výskum literárnych textov slovenských obrodenských spisovateľov.
TÓbik Štefan. 7. 2. 1909 - 2. 9. 1969, PhDr., univerzitný
profesor, CSc.
Pracovný odbor dialektclógia, dejiny slovenského ja
zyka.
Tomčik Miloš. 19. 9. 1922, PhDr., D r S c , člen korešpondent
SAV a ÔSAV, vedúci vedecký pracovník Literárnovedného ústa
vu v Bratislave.
Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriava najmä na ana
lýzu slovenskej literárnej avantgardy a davistického hnutia.
Venuje sa tiež výskumu vzťahov českej a slovenskej litera
túry 19. a 20. storočia.
Truhlár Bretislav. 31. 12. 1926, PhDr., C S c , vedúci ve
decký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Zaoberá sa otázkami socialistického realizmu najmä
v diele Petra Jilemnického.
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TurSány Viliam. 24. 2. 1928, PhDr., CSc., vedáci vedecký
pracovník Literárnovedného ástavu SAV v Bratislave.
Sástreduje sa najmä na analýzu umeleckej štruktáry
slovenskej poézie 19* a 20. storočia. Prekladateľ. Básnik.
Uhlár Vlado. 16. 11. 1912, PhDr.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk,
dialektológia, onomastika•
Urbancová Anna. 7. 1. 19291 PhDr., CSc., docentka, Filozo
fická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
slovenskej literatáry a literárnej vedy.
Pracovný odbor literatára národného obrodenia.
Urbančok Milan. 14. 10. 1928 - 15. 4. 1981
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk.
Zauner Alfonz. 23. 1. 1903 - 7. 1. 1964.
Pracovný odbor sáčasný slovenský spisovný jazyk.

Informácie o autoroch
a ich najvýznamnejších publikáciách
Daniela Augustinska

Bajziková Eugénia* 28. 1. 1937, PhDr., C S c , d o c , Ka
tedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, vedúca katedry.
Pojmoslovie literárnej komunikácie (1976), spolu
autorka; Úvod do textovej syntaxe, skriptum (1979);
Súčasný slovenský spisovný jazyk - syntax (1982), spolu
autorka; Súčasný slovenský spisovný jazyk - morfológia
(1984), spoluautorka.
Baláž Peter. 27. 6. 1928, PhDr., C S c , Kated
ra teórie a dejín žurnalistiky, Filozofická fakulta Univer
zity Komenského v Bratislave.
Slovenská gramatika a sloh pre 2. ročník pedagogic
kých škôl (1963), spoluautor; Učebnica slovenského jazy
ka I (1964), skriptum, spoluautor; Slovenská gramatika
a sloh pre 3. a 4. ročník pedagogických škôl (1965),
spoluautor; Slovenský jazyk - Príručka pre cudzincov
(1966, 1968, 1970, 1974), skriptum, spoluautor; Lehrbuch
der slowakischen Sprache fur Slawisten (1972, 1978),
spoluautor; Manuel de slovaque ä l'usage des slavisants
(1973, 1981), spoluautor; La lingua slovacca ( 1 9 7 3 ) ,

596
skriptum, spoluautor; Učebnik slovackogo jazyka dla sla
vistov (1975, 1978, 1983), spoluautor; Slovák for Slavicists (1976), spoluautor; Slovenský jazyk I (1977,
1979, 1982), skriptum, spoluautor; Malá encyklopédia
žurnalistiky (1982), spoluautor*
Beran Zdenek. 18. 2. 1932, PhDr., CSc*, docent, Filozo
fická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Kated
ra slovenskej literatáry a literárnej vedy.
Slovenská literárna čítanka (1968), spoluautor;
Antológia literárnovedných textov (1970), spoluautor;
J. Otôenášek, Romeo, Jália a tma (1976); J. K. Tyl, Strakonický dudák (1977); Jan Neruda, Povídky malostranké
(1979).
Bosák Ján. 28. 7. 1939, PhDr., C S c , samostatný vedecký
pracovník, Jazykovedný ástav 1. Štára SAV v Bratislave.
Formirovanije slavianskich literaturnych jazykov:
teoretiôeskije problémy (1983), spoluautor; Východiská
morfémovej analýzy. Morfematika - slovotvorba (1985),
spoluautor.
Buzáasvová Klára.

15. 12. 1938, PhDr., C S c , zástupkyňa

riaditeľa Jazykovedného ústavu t. Štára SAV v Bratislave.
Slovník slovenského jazyka (1965), spoluautorka;
Sémantická štruktára slovenských deverbatív (1974);
Ôesko-slovenský slovník (1975), spoluautorka; Východiská
morfémovej analýzy (morfematika, slovotvorba, 1985).
spoluautorka.
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Cambel Samuel. 5. 3* 1928, PhDr., D r S c , univerzitný pro
fesor, člen korešpondent ČSAV a SAV, riaditeľ Ústavu his
torických vied SAV v Bratislave.
Agrárna otázka na Slovensku a naša revolácia (1958);
KSČ a roľnícka otázka na Slovensku 1921 - 1960 (1961),
spoluautor; Revolučný rok 1945 (1965); Slovenská agrár
na otázka. 0 dvoch polohách agrárnej revolúcie na Sloven
sku, v českých krajinách a problém generálnej pozemkovej
reformy 1944-1948 (1972); Ku vzniku sovietskej federácie
1917 - 1922 (v slovenčine 1973, v maďarčine 1975);
Október 1917 (1977); Roľnícka politika KSČ v období vý
stavby socializmu na Slovensku (1979), spoluautor; Sveto
vá socialistická sústava. Vznik a rozvoj do 60-tych rokov
(1981), vedúci autorského kolektívu; Skúsenosti Októbra
a äalších socialintických revolúcií (1982).
Darovec Miloslav. 1. 8. 1929, PhDr., C S c , docent, Kated
ra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave.
Lehrbuch der slowakischen Sprache fur Slawisten
(1972), spoluautor; Manuel de slovaque ä l'usage des
slavisants (1973), spoluautor; Učebnik slovackogo jazyka
dľa slavistov (1975), spoluautor; Slovák for Slavicists
(1976),, spoluautor.
Droppová tubica. 22. 3. 1935, PhDr., CSc•, Katedra etno
grafie a folkloristiky, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave.
Československá vlastiveda, d íl III. Lidová kultúra
(1968), spoluautorka; Vajnory (1978), spoluautorka;
Stará Turá (1983), spoluautorka.
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Dvončová Jana. 1. 4« 1929, PhDr., C S c , samostatná vedec
ká pracovníčka Oddelenia fonetiky a všeobecnej jazyko
vedy Katedry slovenského jazyka, Filozofická fakulta Uni
verzity Komenského v Bratislave.
Úvod do fonetiky I (1968, 1969, 1973), skriptum;
Atlas slovenských hlások (1969), spoluautorkai ^onetika
a metodika nápravy chybnej výslovnosti (s obrázkovými
textami) (1975), spoluautorka; Základy logopedickej vý
chovy v materskej škole (1978), skriptum; Fyziologická
fonetika (1980), Cvičenia z českého jazyka (1983), skrip
tum; Diagnostika a odstraňovanie dyslálie. Foneticko-logopedický aspekt (1983), spoluautorka.
Habovštiak Anton. 22. 9. 1924, PhDr., C S c , vedáci vedec
ký pracovník, Jazykovedný ástav I. Štára SAV v Bratislave.
Dotazník pre výskum slovenských nárečí II. 1. vyd.
(1964), spoluautor; Oravské nárečia (1965); Atlas slo
venského jazyka I. Vokalizmus a konsonantizmus (1968),
spoluautor; Hviezdoslav a slovenčina (1969); Oravské
chotárne názvy (1970); Slovník slovenských nárečí. Ukáž
kový zväzok (1980), spoluautor; Oravci o svojej minulosti
(1983); Atlas slovenského jazyka IV (1984). Ako člen
Zväzu slovenských spisovateľov vydal 15 knižných publi
kácií pre deti a mládež.
Habovštiaková Katarína. 18. 5. 1929, PhDr., C S c , docent
ka, Pedagogická fakulta v Nitre, Katedra slovenského
jazyka a literatáry.
Konverzačná príručka maäarčiny pre pokročilých
(1961), spoluautorka; Szlovák társalgási kézikänyv (Kon
verzačná príručka slovenčiny pre pokročilých 1962), spolu
autorka; Slovník slovenského jazyka Hl-rlV (1963-1964),
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spoluautorka; Bernolákovo jazykovedné dielo (1968);
Slovenský historický slovník z predspisovného obdobia.
Ukážkový zošit (1973), spoluautorka.
Horák Emil. 14. 4. 1938, PhDr., CSc., docent, Katedra
slavistiky a indoeuropeistiky, Filozofická fakulta Uni
verzity Komenského v Bratislave.
Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky
slovník (v tlači).
Horák Gejza. 25. 2. 1919, PhDr., C S c , veddci vedecký
pracovník Jazykovedného ústavu L. Štúra SAV v Bratislave.
Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gra
matickým slovníkom (1953), spoluautor; Nárečie Pohorelej
(1955); Morfológia slovenského jazyka (1966), spoluautor;
Česko-slovenský slovník (1979), spoluautor a hlavný re
daktor.

9

Horecký Ján. 8. 1. 1920, PhDr., D r S c , prof., vedúci ve
decký pracovník, Jazykovedný dstav i. Štúra SAV v Bra
tislave.
Ponológia latinčiny (1949); Základy slovenskej ter
minológie (1956); Kultdra slovenského slova (1956, 1958);
Rusko-slovenský technický slovník (1956), spoluautor;
Slovotvorná sástava slovenčiny ( 1 9 5 9 ) ; Česko-slovenský
vojenský slovník (1962,-1976), spoluautor; Morfematická
štruktdra slovenčiny (1964); Nemecko-slovenský energetic
ký slovník (1969), spoluautor; Slovenská lexikológia 1
(1971); Generatívny opis fonologického systému spisovnej
slovenčiny (1975); Úvod do jazykovedy, skriptum (1975);
Základy jazykovedy (1978); Slovník jazykovedných termí
nov (I979)t spoluautor; Sdčasný slovenský jazyk - lexi-
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kolégia (1980), spoluautor; Spoločnosť a jazyk (1982);
Vývin a teória jazyka (1983).
Horváthova Emília. 23. 5. 1931, PhDr., C S c , docentka,
Katedra etnografie a folkloristiky, vedáca Oddelenia et
nológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bra
tislave.
Cigáni na Slovensku (1964); Stručný dotazník pre
výskum ľudového liečenia (1969); Návod na výskum rodin
ných zvykov (1971); Banícka dedina Žakarovce (1956),
spoluautorka; Československá vlastiveda III. Lidová kul
túra (1968), spoluautorka; Die slowakische Volkskultur
(1972), spoluautorka; Horehronie II (1974), spoluautorka;
lud II. časť (1975), spoluautorka; Kultára v každodennom
živote (1982), spoluautorka; Rok vo zvykoch nášho ľudu
(v tlači).
Kačala ťán. 8. 4- 1937, PhDr., D r S c , riaditeľ Jazykoved
ného ástavu t. Štára SAV v Bratislave.
Slovník slovenského jazyka (1965), spoluautor? Do
plnok v slovenčine (1971); Kapitoly o slovenčine (1976),
spoluautor a odborný redaktor.
KraJčovič Rudolf. 22. 7. 1927, PhDr., D r S c , docent, Ka
tedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave.
Sábor textov a cvičení zo slovenskej historickej
gramatiky (1963); Náčrt dejín slovenského jazyka (1964);
Technika jazykovej interpretácie so zameraním na vývin
slovenského jazyka (1966); Valaská škola (1971); Sloven
čina a slovanské jazyka I. Praslovanská genéza slovenčiny
(1974); Svedectvo dejín o slovenčine (1977); A Historical
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Phonology of tne Slovák Language (1975); Textová príruč
ka k dejinám slovenského jazyka (1979); Pôvod a vývin slo
venského jazyka (1981).
Mihálik Peter, 15. 5. 1945, PhDr., C S c , docent. Katedra
divadelnej a filmovej vedy Divadelnej fakulty Vysokej
školy múzických umení v Bratislave, zástupca vedúceho.
Vznik slovenskej národnej kinematografie (1972);
Pilm na Slovensku do roku 1945 (1974); Filmové dielo ako
systém (1974); Malá encyklopédia filmu (1974), spolu
autor; Teória dramatických umení (1979, 1981), spolu
autor; Antológia súčasnej filmovej teórie I. (1980);
Kapitoly z filmovej teórie (1983); Kapitoly z teórie do
kumentárneho filmu (1984).
Michálek Ján. 12. 3. 1932, PhDr., CSc., docent, Katedra
etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta Univer
zity Komenského v Bratislave, vedúci katedry.
Zo živých prameňov; výber zo slovenskej ľudovej slo
vesnosti 41960); Studnička. Zo slovenských ľudových pies
ní, hier, hádaniek, porekadiel, prísloví a rozprávok
(1962); Havran a líška. Slovenské ľudové rozprávky
(1964, 1966); Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské
povesti. Výber (1969); Spomienkové rozprávanie s histo
rickou tematikou (1971); Čarovné zrkadlo. Výber zo slo
venskej ľudovej slovenosti (1973, 1983); SNP v ľudovej
tvorbe (1974), spoluautor; Liptovská Teplička (1973),
zostavovateľ; Stará Turá (1983), zostavovateľ a spolu
autor; Protifašistický odboj na Slovensku v rozpráva
niach ľudu (1985).
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Mikula Valér. 2. 11. 1949, PhDr., CSc., odborný asistent,
Katedra slovenskej literatáry a literárnej vedy, Filozo
fická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Komunikačný štatát rozhlasového literárneho pásma.
In: Literárne vzdelanie (1976); Hviezdoslav ako automýtus.
In: Biografistika v systéme literárneho vzdelania (1976);
Dva jazyky Ivana Krásku. In: Ivan Krasko 1876-1976 £1978);
Tematická štruktára Chrobákových próz. In: Biografické
štádie 9 (1980); Semiotické aspekty percepcie obrazu
v poézii. In: 0 interpretácii umeleckého textu 7 (1982).
Mistrík Jozef. 2. 2. 1921, PhDr., D r S c , profesor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Intonácia rozhlasovej reči (1961); Slovosled a vetosled v slovenčine (1965); Morfológia slovenského jazyka
(1966), spoluautor; Kompozícia jazykového prejavu (1969);
Frekvencia slov v slovenčine (1969); Štylistika sloven
ského jazyka (1961, 1963, 1965, 1970, 1977); Slovenčina
pre každého (1967, 1971); Hovory s recitátorom (1971);
Hľadanie profilu básne (1972); Exakte Typológie von Texten (1973); Úvahy s recitátorom (1974); Žánre vecnej li
teratáry (1975); Retrográdny slovník slovenčiny (1976);
Štruktára textu (1976); Slovník tlače (1966); Kapitolky
zo štylistiky (1977); Rétorika (1978, 1980); Hovory s re
citátorom (v češtine 1978); Dramatický text (1979);
Rýchle čítanie (1980, 1982); Učebnik slovackogo jazyka
dla VUZ-ov (1982); Basic Slovák (1983, 1985); Jazyk
a reč (1984); Moderná slovenčina (1984); Frekvencia tva
rov a konštrukcií v slovenčine (v tlači); Štylistika
(v tlači); Frekvenčný slovník posunkovej reči (v tlači);
Gŕrammatika slovackogo jazyka (v tlači).
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Mlacek Jozef*

30. 7. 1937, PhDr., C S c , docent, Katedra

ruského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Uni
verzity Komenského v Bratislave*
Zo syntaxe frazeologických jednotiek (1972); Slo
venská frazeológia (1977, 1984).
Ruttkav Fraňc 4. 9. 1928, PhDr., D r S c , profesor, Katedra
teórie a dejín žurnalistiky, Filozofická fakulta Univer
zity Komenského v Bratislave, vedúci katedry.
Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby
(1961); Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku
1861 (1962); Samuel Jurkovič - priekopník európskeho druž
stevníctva (1963, 1965, 1971); Ľudovít Štúr ako zaklada
teľ modernej slovenskej žurnalistiky (1966); Prehľad dejín
slovenského novinárstva od najstarších čias po rok 1918
(1968); Prvé úverové družstvo v Európe (v slovenčine,
ruštine, angličtine, 1970); Novinárske osobnosti I (1971);
Slovenské robotnícke novinárstvo do konca prvej svetovej
vojny (v tlači); Začiatky slovenskej robotníckej žurna
listiky (1976); Robotnícka žurnalistiky v sociálnom
a v národnom hnutí Slovákov (1980); Ľudovít Štúr ako pu
blicista a tvorca slovenskej politickej žurnalistiky
(1982); Novinárske osobnosti II. (1983); Československé
dejiny žurnalistiky. II. Slovenský periodický tisk do
roku 1918 (1984).
Sabol Ján. 25. 1. 1939, PhDr., C S c , Katedra slovenské
ho jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach.
Základy exaktného rozboru verša (1969), spoluautor;
Prozodická. sústava slovenčiny (1977); Základy akustickej
fonetiky (1978, 1979), spoluautor, skriptum; Úvod do
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štádia jazykov (1981), spoluautor; Ponetika a fonológia.
Metódy fonologického rozboru (1982), skriptum; Teória
literatáry. Základy slovenskéj verzológie (1983), skrip
tum.
Schulzová Olga. 2. 3. 1928, PhDr., CSc., docentka, Filo
zofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Katedra
českého a slovenského jazyka; prodekanka.
Slovník slovenského jazyka II-VI (1959-1968), spolu
autorka; Španielsko-slovenský vreckový slovník (1964),
spoluautorka; Úvod do fonetiky slovenčiny (1970); Znelostná asimilácia slovenských spoluhlások (1971).
Štefanovičová Tatiana. 10. 3. 1934,

PhDr., CSc., docent

ka, Katedra všeobecných dejín a archeológie, Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Bratislavský hrad (1960), spoluatatoka; Bratislavský
hrad v 9. - 12. storočí (1975); Bratislavský hrad (1982),
spoluautorka.
Švagrovský Žtefan. 11. 3. 1931, PhDr., C S c , docent, Ka
tedra ruského jazyka a literatáry,. Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave.
Ruština pre technikov (1965), spoluautor; Ruština
pre poslucháčov a vedeckých ašpirantov Stavebnej fakulty
(1570), spoluautor; Krátka gramatika ruského jazyka (1976),
Náčrt ruskej jednojazyčnej a dvojjazyčnej lexikografie
(1978), skriptá; Lexikológia ruského jazyka (1979);
Lexikológia ruského jazyka. Chrestomatia (1983).
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Tomšik Miloš. 19. 9. 1922. PhDr., univerzitný profesor,
D r S c , člen korešpondent SAV a ČSAV, vedúci vedecký pra
covník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
Nová Juhoslávia (1947); Slovenská nadrealistická
poézia (1949); Na prelome epoch (1961); Básnické retro
spektívy (1974); Literárne dvoj obrazy (1976); Epické
sáradnice (1980); Slovenská literárna kritika (1977,
1979, 1981), spoluautor, hlavný redaktor.
Vatrál Jozef. 17. 2. 1945, PhDr., C S c , Katedra teórie
a dejín žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave.
Náčrt vývinu slovenskej žurnalistiky po roku
1944/45 (1976); Slovenská žurnalistika v rokoch 1918 1944

1979), skriptum.

Kamenický Ján. 3. 11. 1947, RSDr., Ústredný výbor Komunis
tickej strany Slovenska, politický pracovník.
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