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Tento zborník textov vychádza ako účelovo publikácie 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského už po sedemnás
ty raz. Obsahuje texty prednášok, ktoré odzneli v rámci 
vedeckého programu Letného seminára slovenského jazyka a 
kultúry Studia Academica Slovaca, konaného v dňoch 25. jú
la -21. augusta 1988. 

Zborník Studia Academica Slovaca 17 organicky nadvä
zuje na predchádzajúce ročníky a obsahuje 28 textov naj
mä z jazykovedy, literárnej vedy, histórie a národopisu 
s orientáciou na najaktuálnejšiu súčasnosť v politickom 
a kultúrnom dianí u nás. Autormi príspevkov sú graduovaní 
vedeckí alebo vedecko-pedagogickí pracovníci slovenských 
vedeckých a vysokoškolských ustanovizní. Adresovaný je 
domácim i zahraničným slovakistom, ktorí sa zaujímajú o 
náš jazyk, kultúru, históriu a krajinovedu. 



Stovensho a vznik českostovenskej štátnosti 
roku 1918 
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Ma jar 1918, ked sa ústredným mocnostiam na Čele s 
Nemeckom podarilo vnútiť mladej ruskej sovietskej republi
ke vydridušský mier, keá rekúsko-uhorské vojská stáli na 
Fiave a ovládali Balkán, keá nemecká armáda prekročila 
Mamu, Čo vo Francúzsku vyvolalo strach z opätovného ohro
zenia Paríža, keá vo Viedni a Budapeáti znovu zdvíhali 
hluvy prívrženci hesla "Nech Žije vojna", sedemdesietdva-
ročný martinský advokát a predseda Slovenskej národnej 
strany Matúš Dula dôvodil o sedem rokov mladšiemu redakto
rovi Národných novín dr. Jozefovi Škultétymu, prečo odmie
ta návrhy svojho priateľa, pročesky orientovaného popred
ného slovenského politika dr. Vavra Šrobára i vo Viedni 
Žijúceho štyridsaťročného politika, publicistu a redaktora 
rakúskej tlačovej kancelórie dr. Milana Hodžu vzdať sa do
vtedajšej straníckej taktiky; politickej pasivity. Podpo
rovaný prakticky celým vedením Slovenskej národnej strany 
verejne oznómil, Že najmä vzhľadom na vojenskú situáciu 
ne línii strany nie je Čo meniť. 

Napomohlo ani osobné presvedčovanie Milana Hodžu, kto
rý koncom apríla 191S pricestoval z Viedne na Slovensko, 
aby presvedčil Matúša Dulu o nevyhnutnosti aktivizácie slo
venského národného hnutia. 

Milan Hodža sa presvedčil, že strach, opatrnosť a 
oportunizmus sú silnejšie než potreba jasných postojov a 
najmä činov, a že akcieschopní sú len dvaja muži - najod
danejší stúpenec vodcu čs. zahraničného odboja T. G. Masa-
i*Yka na Slovensku dr. Vavro Šrobár a v Budapešti pBsobia-
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ci advokát dr. Emil Stodola. Utvrdil sa v presvedčení, Že 
ak nebude možná aktívna Činnosť proti Rakúsko-Uhorsku a 
za uplatnenie samourčovacieho práva Slovákov v rámci Slo
venskej národnej strany, potom bude nevyhnutné začať akti
vitu v inom rámci. 

Diametrálne odlišné stanovisko zaujímal v tom čase 
Emanuel Lehocký, vodca slovenských sociálnych demokratov, 
žijúci v Bratislave. Jeho strana si vynútila i povolenie 
prvomájových manifestácií. Jedna z nich, dejinné najvýznam
nejšie, sa pripravovala do Liptovského Mikuláša. Doktora 
Vavra Šrobára neobyčajne potešilo, že jej organizátori si 
ho vyhliadli za hlavného rečníka. Umožňovalo mu to - v 
prejave i v rezolúcii, ktorú skoncipoval - dosiahnuť ve
rejné osvedčenie sa ľudu tejto časti Slovenska za česko
slovenské štátne zjednotenie. 

Nadšenie, ktoré vyvolala prvomájovó demonštrácia v 
Liptovskom Mikuláši v českých krajinách, splnenie predpo
vede Milana Hodžu, že ak sa neujme iniciatívy Slovenská 
národná strane, potom prehovorí Slovensko iným spĎsobom, 
ako aj poplach, ktorý vyvolala prijatá rezolúcia vo Vied
ni, Budapešti i v zahraničí, to všetko sa stalo nalieha
vou výzvou k činu pre predstaviteľov Slovenskej národnej 
strany. 

Vývoj v celom slovenskom národnom hnutí začal akce-
lerovať. Pod vplyvom politickej aktivizácie slovenskej 
sociálnodemokratickej strany aa po dlhodobej dobrovoľnej 
nečinnosti dňa 24. mája 15*18 zišla porada vedenia Sloven
skej národnej strany. Jej priebeh dokázal, že Českosloven
ská orientácia je rozhodujúcim faktorom aj slovenskej bur
žoáznej politiky. Výbor Slovenskej národnej strany prijal 
uznesenie, v ktorom sa predseda M. Dula poveroval, aby 
"upovedomil českého dejateľa v Prahe", že "Slovenská ná-
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rodná strená stojí ne stanovisku bezpodmienečne sebaurčo-
vacieho práva slovenského národa a na tomto základe vindi-
kuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného 
Štátu, pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliez* 

ska". 

Po porade Slovenskej národnej strany v Martine, na 
ktorej z významných slovenských politikov chýbal len Milan 
Hodža, sa však vodcovia jedinej buržoáznej strany na Slo
vensku nedokázali postaviť na Čelo národnooslobodzovacie
ho hnutia. 

V polovici augusta bol do Ceglédu internovaný dovte
dy najagilnejší slovenský politik Vavro Šrobár. Nedosta
točná bola aj spolupráca s predstaviteľom slovenskej so
ciálnej demokracie E. Lehockým, ktorý pôsobil v Bratisla
ve. Emil Stodola vytýkal vodcovi slovenských klerikálov 
Andrejovi Hlinkoví, že pestuje ružomberský partikularizmus. 
HodŽa naáalej pôsobil vo Viedni. Ukazovalo sa, že sloven
ská národné hnutie, formálne reprezentované Slovenskou: ná
rodnou strenou, je roztrieštené a že jeho jednotlivé prú
dy sledujú vlastné politické záujmy a ciele. 

Za takejto situácie vychádza Milan Hodža v Slovenskom 
týždenníku 31. mája s návrhom vytvoriť reprezentatívny ce
lonárodný orgán - Slovenskú národnú radu. Ako prví ho ak
ceptujú sociálni demokrati. Lehocký dáva pokyn uverejniť 
súhlasné stanovisko v Robotníckych novinách. 

Ke3 sa po uznaní parížskej československej národnej 
rajy na čele s T. a. Masarykom, E. Benešom a Milanom B. 
Štefánikom za oficiálnu predstaviteľku Čs. zahraničného 
odboja utvoril z podnetu českého agrárnika Antonína Šveh-
lu Národný výbor československý, jeho predstaviteľ Josef 
Rotnágl rokoval s Milanom HodŽom, Andrejom Hlinkom a bra
tislavskými Českoslvensky orientovanými Činiteľmi o pria-
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mom zastúpení Slovákov. S odôvodnením, aby za to nedošlo 
k ich perzekúcii a najmä preto, Že je potrebné, aby pôso
bili doma, nebolo v tomto ústrednom orgáne domáceho čs. 
odboje ež do 28. októbra 1918 slovenské zastúpenie. S Čes
koslovenskou zahraničnou akciou a s Národným výborom čes
koslovenským sa však odteraz začalo počítať aj na Sloven
sku ako s dôležitým faktorom národnooslobodzovacieho hnu
tia. Kládol sa veľký dôraz aj na pomoc zahraničných, naj
mä amerických Slovákov. 

Viac sa váek spoliehalo ne pomoc zvonka ako*na vlast
nú prácu. Hoci ofenzívy Rakúsko-Uhorska a Nemecka na Pia-
ve a vo Francúzsku skrachovali a francúzsky generál Foch 
prevzal iniciatívu v boji proti nepriateľom Dohody defini
tívne do svojich rúk, Kornel Stodola si napísal do svojho 
denníka: "Na Slovensku nič nového. Po martinskej porade 
všetko zaspalo." 

V skutočnosti všek nevládlo úplne hrobové ticho. 

Dna 12. septembra 1918 sa v Budapešti stretli siedmi 
predstavitelia Slovenskej národnej strany. Rokovali o zlo
žení Slovenskej národnej rady a dohodli sa, aby sa jej 
členmi stali Matúš Dula, Andrej Hlinka, Emil Stodola, Via* 
dimír Makovický, Emanuel Lehocký a 3alší siedmi menej zná
mi činitelia. 

0 desať dní neskôr Dula písomne informuje Členov Slo
venskej národnej strany i vedenie sociálnej demokracie o 
iniciatíve z Budapešti, pričom odporúča, aby sa počet čle
nov SNR zvýšil z pôvodne navrhovaných 12 na 15* 

Po rozhovoroch Dulu, Stodolu a Makovického s grófom 
M. Károlyim v Budapešti, po ktorých tento predstaviteľ ma-
3arskej opozície rozšíril falošné správy, že Slováci sú 
za autonómiu Slovenska v rámci Uhorska, odcestoval predse-
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da Slovenskej národnej strany začiatkom októbra do Prahy. 
V sídle Národného výboru sa stretol s Karlom Kramárom a 
áalSími Českými politikmi. Dostal ubezpečenie, že Sloven
sko v spoločnom Štáte s Čechmi dostane takú verejnú sprá
vu, akú bude požadovať jeho politická reprezentácia. Vo 
vzťahu* k Ma3arom sa odporúčalo; "v ničom sa neviazať, nič 
nesľubovať, preťahovať prípadné vynútené vyjednávanie a 
udržať styky s Národným výborom". 

Revolučná vlna na Slovensku narastala. Prenikala aj 
do dedín. Napriek tomu, ako aj manifestu cisára Karola zo 
16. októbra, ktorým vyhlásil federalizáciu Predlitavska, 
nóty amerického prezidenta Wilsona z 18. októbra a Vyhlá
seniu nezávislosti samostatného československého národa 
predsedom Čs. národnej rady v Paríži T. G. Masarykom, uhor
ský parlament a vláda sa usilovali udržať integritu Zali-
tavska, takzvaného uhorského štátu. 

Gróf Károly rokuje s predstaviteľom viedenskej skupi
ny slovenských politikov - Milanom Hodžom. Oszkár Jászi sa 
kontaktuje s vedením Slovenskej národnej strany. Madarské 
klerikálne kruhy sa snažia získať Andreja Hlinku. Stoličné 
úrady organizujú akcie za udržanie integrity Uhorska, a to 
aj na Slovensku. 

Matúš Dula sa obracia na úrady so žiadosťou o povole
nie výborovej schôdze Slovenskej národnej strany 30. októb
ra. Vláda súhlasí. 

Vavro Šrobér, ktorého ne priamy pokyn predsedu vlády 
Wackerleho prepustili z Ceglédu, kde bol internovaný, vy
cítil, že v týchto chvíľach nemôže ostať bez priamych kon
taktov s Českým národným hnutím. Po niekoľkých dňoch poby
tu v iiužomberku, ktoré sa mu zdali byť večnosťou, odcesto
val 26. októbra vlakom do Frahy, kde sa stal svedkom konca 
Rakúsko-uhorskej monarchie. Spolu-so Švehlom, Raáínom, 
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Stríbrným vstúpil do dejín ako "muž 28. októbra", spolu-
aktér vyhlósenia Československej republiky. Pod prvým zá
konom nového československého štátu bol aj jeho podpis a-
ko reprezentanta Slovenska. 

Predpoludním 30. októbra 1918 sa v budove martinskej 
Tatrabanky zišli predstavitelia slovenského národného hnu
tia. Po dôvernej predporade, ktorú viedol Matúš Dula a kto
rá rozhodla o nevyhnutnosti verejného osvedčenia sa Slová
kov o svojej budúcnosti, schválilo popoludňajšie zhromaž
denie rozhodnutie o zložení dvadsaťčlennej Slovenskej ná
rodnej rady a Deklaráciu slovenského národa. "V mene Česko
slovenského národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska" sa 
politická reprezentácia Slovenska prihlásila k Štátnemu, 
zväzku Čechov a Slovákov. 

V súvislosti so 70. výročím vzniku Československej 
republiky, spoločného Štátu dvoch najbližších slovanských 
národov - Čechov a Slovákov, sa žiada akcentovať, že 28. 
októbra 1918 zvíťazila buržoóznodemokratická alternatíva 

riešenia Štátoprávnych, národných, hospodárskych, politic
kých, kultúrnych a všetkých ostatných spoločenských prob
lémov triedne vykorisťovaných a dovtedy nacionálne utláča
ných príslušníkov českého a slovenského národa. Stala sa 
vládnucou koncepciou na celé nasledujúce medzivojnové ob
dobie. Vytvárala široký priestor pre rozvoj českého a slo
venského národa a v republike Žijúcich národností. 3ol to 
však priestor výrazne determinovaný triednym charakterom 
Štátu a postavením Českej buržoázie ako vládnúcej triedy 
a pokiaľ išlo o Slovákov - neuznávaním ich národnej svoj
bytnosti. 
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Teória buržoázneho čechoslovakizmu, ktorá vychádzala 

z fikcie, že Slováci sú len jednou, a to slabšou a neroz

vinutou vetvou jednotného československého národa, stala 

sa politickým a ideologickom nástrojom útlaku slovenského 

národa vládnucou českou a s ňou spolupracujúcou slovenskou 

buržoáziou. Dôsledkom takéhoto chápania "slovenskej otázky' 

bolo, že národ, ktorý sa neuznával, nemohol mať ani svoju 

národnú reprezentáciu - zákonodarné, vládne a výkonné or

gány. Dokonca aj krajina v ktorej žil, sa - na rozdiel od 

takzvaných historických Českých krajín - považovala za 

priestor bez dejín. 

Napriek vyhranenému kritickému stanovisku k buržoáz-

nodemokratickému charakteru Československého átátu musíme 

pri jeho hodnotení - ako napokon pri hodnotení každého de

jinného fenoménu - postupovať dialekticky, v súlade s prin

cípmi historizmu. 

Vychádzajúc zo základných teoretických a metodologic

kych východísk historickej vedy nemožno utvorenie Česko

slovenska hodnotiť ináč ako historický pokrok, a to nielen 

2 hľadiska predchádzajúceho vývoja, ale aj v porovnaní s 

okolitými Štátnymi útvarmi a v nich panujúcimi politický

mi režimami, ako aj z hľadiska jeho vnútorných pomerov. 

Buržoázne Československo umožnilo legálne pôsobenie prin

cipiálnej oponentúre režimu - revolučnému hnutiu, teda tej 

sile, ktorá politicky reprezentovala sociálne zložky povo

lané vytvárať podmienky pre dôsledný boj proti kapitálu, 

za jeho zvrhnutie, pre uskutočňovanie socialistického 

ideálu. 



Vývin opisu jazykových prostriedkov 

textovej syntaxe v stovenčine 



. 



Začiatky výskumu otázok výstavby textu ako nadvetnej 

problematiky, chápanej v súčasnosti ako textová syntax, 

lingvistika textu a iné, kladieme v slovenskej lingvisti

ke na začiatok 50. rokov. V tomto období sa otázkami vý

skumu textu začali zaoberať lingvisti v rámci funkčnej 

lingvistiky* konkrétne v rámci teórie aktuálneho členenia. 

2a prvý náznak prístupu k skúmaniu textu v slovenči

ne z uvedeného hľadiska pokladáme výskum aktuálneho čle

nenia výpovede. Do slovenskej lingvistiky Matheslusovu 

metódu aktuálneho členenia výpovede preniesol E. Pauliny, 

neskôr rozšíril tento pojem J. Horecký a na základe kon

krétnej realizácie v texte v monografii Slovosled a veto-

aled v slovenčine, 196^ J. Mistrik. 

Štúdium textu a jeho výstavby sa potom rozvíjalo z 

rozličných aspektov, hlavne však týmito smermi: 

1/ z hľadiska Štylistiky J. Mistrik pri jeho chápa

ní Štýlu ako "spôsobu prejavu, ktorý vzniká cieľavedomým 

výberom, zákonitým usporiadaním a využitím jazykových i 

mimojazykových prostriedkov..." /Mistrik, 1985, s. 30/; 

2/ z hľadiska teórie textu F. Miko, ktorý vychádza 

z výrazových kategprií, určovaných so zreteľom na jazyk, 

pričom štýl chápal ako "celkové funkčné pôsobenie textu 

i s príslušnou varietou na rovine formy" /Miko, 1970, s. 

36-39/. Tento prístup, v ktorom sa za primárny materiál 

textu pokladá téma, jazyk je prostriedkom; 

3/ z hľadiska nadvetnej syntaxe, resp. osobitnej tex-
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tovej roviny jazyka v rámci gramatiky, syntaxe ho skúma 
E. Bajzíková, 1978 a priebežne J. Herecký* 

Slovenská lingvistika sa zameriavala a zameriava 
primárne na opis jazykových prostriedkov pri výstavbe 
textu, ke3že vlastne skúma štruktúru textu a obsahové sú
vislosti textu vyjadrené formálnymi prostriedkami, ke3 se 
pritom berie ohľad aj na hĺbkovú Štruktúru textu. Tak je 
to najmä u J. Horeckého v logicko-sémantickej analýze a 
u F. Miku v sujetovo-tematlckej analýze. 

V príspevku si všimneme len práce autorov, ktorí sa 
zaoberali opisom jazykových prostriedkov pri skúmaní vý
stavby textu chápanej ako nadväznosť medzi základnými 
textovými jednotkami. 

E. Paulíny /1950-1951/ uvádza pri nadväznosti dvoch 
za sebou nasledujúcich výpovedi ako jazykový prostriedok 
nadväznosti kongruentnú gramatickú morfému slovesa. Ide 
o takzvaná opreté východisko výpovede, ke3 sa vynechá zá
meno a nadväznosť sa realizuje na slovesnej osobe /čita-
m, uči-la/. Treba uviesť, Že autor aktuálne Členenie hod
notí ako moment významový, a teda Štylistický. 

Istou reakciou na Paulinyho chápanie aktuálneho čle
nenia je príspevok J. Horeckého /1959/, ktorý pri sledo
vaní významovej výstavby používa pojem kontextové Člene
nie výpovede a rozširuje využitie Členenia výpovede od 
témy a rémy aj na vzťahy medzi kontextovo vzdialenými vý-
povežami. Okrem vecnej, logickej súvislosti s východiskom 
výpovede prvej vety zameriava sa pri realizácii východis
ka výpovede na poradie podmetu, prísudku a príslovkového 
určenia. Ide o nadväzovanie uvedenými vetnými Členmi na 
predchádzajúce výpovede. Na rozdiel od E. Paulinyho J. Ho* 
recký zdôrazňuje dôležitosť gramatických Činiteľov pri 
slovoslede a skúmaný jav zaraáuje do oblasti gramatiky. 

-
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Pri uvedených dvoch autoroch išlo v podstate o vý
klad pojmu aktuálneho členenia výpovede ako javu štylis
tického, respektíve gramatického, pričom sa upozornilo 
aj ns jazykové prostriedky nadväznosti. J. Mistrik /1959/ 
pri výklade realizácie aktuálneho členenia výpovede si 
priamo stanovil sledovať spôsoby, akými sa v jazykovom 
prejave východisko a jadro výpovede realizujú, ako výcho
disko nadväzuje na situáciu, akými prostriedkami sa spá
ja so známou časťou textu, ako sa začleňuje do kontextu. 
Z tohto hľadiska sa opisujú jazykové prostriedky anafo-
rickej nadväznosti. Autor používané spôsoby, respektíve 
prostriedky charakterizuje ako "štylistický charakteri
začný prostriedok prejavu" /tamže, s. 194/, rešpektujúc 
Paulinyho konštatovania o aktuálnom členení ako momente 
štylistickom. Jazykové prostriedky, ktorými sa výpoveň 
realizuje vo vzťahu k predchádzajúcej, autor rozdelil na 
lexikálne, gramatické, fonetické a mimojazykové. Najviac 
pozornosti venuje lexikálnym prostriedkom, do ktorých za-
ra3uje kontextová synonymá, prosté opakovanie, zámená, 
ale aj myšlienkové asociácie, časové a priestorové vzťa
hy. Ku gramatickým prostriedkom patri vyjadrovanie grama
tických kategórií závislých pri nevyjadrenom východisku 
výpovede na predchádzajúcom texte* Z nejazykových pro
striedkov a* uvádza mimika a gestikulácia* Jawykové pro
striedky v podstate delí podľa jazykových rovín, ale pri 
prostriedkoch nadväznosti sa nevyhýba ani iným javom, hod* 
noteným z hľadiska významovej nadväznosti a gramatického 
zaradenia. 

Jazykovým prostriedkom nadväznosti sa 3alej venuje 
J. Mistrik /1968/ aj pri skúmaní glutinácie textu Čiže 
Postupného pripájania viet v texte podľa Čela viet. Jav 
zaraduje do Štylistiky k takzvanej mikrokompozícil. Ako 
JSJ formálne prostriedky vyčleňuje pod pojmom kontextové 
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druhy slov /tamže, s. 12/: podmet, predmet, okolnostné 
určenie, určité sloveso, konektorové slova, atributivne 
slová, konštrukčné slová a cítoslovcia, pričom určuje stu
peň sily ich nadväznosti /od najnižšieho stupňa * podme
tu/. Pri vyčleňovaní týchto prostriedkov sa uplatňuje sé
mantika prostriedkov videných z rozličných jazykových ro
vín: zo syntaktickej, morfologickej i textovej roviny. 

Otázky nadvetnej problematiky sa v Salšom období 
riešili aj na jednotkách vyšších, než je výpovet! /respek
tíve veta/. V slovenskej lingvistike dosť podrobne sa 
rozpracúvali otázky odseku /J. Mistrik, najmä 1968, 1977; 
J. Mlacek, 1967; J. Findra, 1973/. Z hľadiska sledované
ho vývinu opisu jazykových prostriedkov je zaujímavý prí
spevok J. Mlacka /1967/. Autor pri skúmaní začietkov od
sekov v monologických textoch podčiarkuje potrebu "sta
rostlivo vyberať prostriedky na jeho vyjadrenie'* /tamže, 
s* 337/, pričom zovšeobecňuje funkciu týchto prostriedkov 
na vydeľovaciu alebo nadväzovaciu. Za najtypickejšie pre 
začiatky odseku pokladá nadväzovacie prostriedky. Všetky 
prostriedky rozdeľuje do 5 skupín: í. priraďovacie spoj
ky, uvádzacie častice e citoslovcia, odkazovači^ výrazy 
/hlavne zámená/, ustálené lexikalizované spojenia, 2. 
príslovky, nepriame pády, substantívne, časové a priesto
rové vzťahy, 3. odlišné od predchádzajúcich - ak je na 
začiatku sloveso, teda nadväznosť gramatickou morfémou, 
4. substantívny podmet, 5. podraáovacie spojky. Klasifi
kácia jazykových prostriedkov je v podstate podľa slovno-
druhového zaradenia, i ke3 sa do triedenia "vmiešavejú" 
aj iné aspekty. Primárne se autor skôr zameriava na for
málnu stránku, skúmaný jav tiež zara3uje do štylistiky. 

Do jazykových výskumov zaraáuje otázky výskumu vý
stavby textu E. Bajzikovä /1973/. Pri nadväznosti medzi 
základnými jednotkami textu hovorí o konektivnoio vzťahu, 
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ktorý ss prejavuje v texte v oblasti témy a jazyka, vychá
dzajúc z Mikovho chápania textu. Hoci za primárnu pri vý
stavbe koherencie textu pokladá tematiku, výskum zameria
va autorka len ne jazykové konektory. Pri anaforickom 
nadväzovaní, ako základnom postupe pri výstavbe textu, 
rozdeľuje jazykové konektory podľa spôsobu nadväznosti 
na odkazovacie a pripájacie konektory, pričom k odkezova-
cím patria prostriedky lexikálne a gramatické a k pripá-
jecím, pri ktorých sa zdôrazňujú významové súvislosti, 
popri gramatických patria aj častice, časticové výrazy, 
osamostatnené vetné Členy a podobne. 

V práci Štruktúra textu /1975/ J. Mistrik zaraáuje 
problematiku ŠtruktJrovania textu "na hranicu medzi dve 
jazykové roviny - medzi syntax a štylistiku", /tamže, s* 
11/. "Ak sa skúma text z gramatického hľadiska, ide o hy-
persyntax, ak zo Štylistického, ide o kompozíciu" /tamže, 
s. 19/. Konektivne jazykové prostriedky rozdeľuje autor 
podľa smeru pripájania na rekurzívne a perspektívne a 
podľa rozvoja témy na anaforické, epanastrofické a mezo-
forické. Z jazykového hľadiska na lexikálne, syntaktické 
a paralingvistické. Členenie prostriedkov opäť vychádza 
podľa výberu z jednotlivých jazykových rovín, uvádzajú 
sa však aj prostriedky integrované tematicky /čas, prie
stor, asociácie/, z morfologických prostriedkov kongruen-
cie, pri paralingvistických prostriedkoch neukončená in-
tonácia a podobne. V tejto práci j^ veľa podnetov na 3al-
šie skúmanie uvedených i 3alŠich jazykových prostriedkov 
textu. 

Výskum rozličných typov textu najmä z hľadiska ich 
štylistického zaradenia prispel k tomu, že sa pri delení 
nadvazovacich prostriedkov na obsahové, tematické konek
tory a formálne, jazykové, konštatoval plynulý prechod 
medzi obidvoma druhmi, najmä medzi lexikálnymi a tematic-
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kŕmi prostriedkami /B. Bajziková, 1975/ a pri skúmaní po 
stupnosti textu okrem anaforického nadväzovania sa začal 
skúmať aj kataforické, perspektívne nadväzovania /tamže, 
s. 32/. 

-

Pri výskume výstavby textu za základnú jednotku tex
tu sa v slovenskej lingvistike pokladala výpoveá, respek
tíve veta /tradične používaná v školskej praxi/. Keáže 
problematiku výstavby textu E. Bajzíkovó chápala ako vý
skum vo vyššej, textovej rovine, vymedzila jej základnú 
jednotku: elementárnu jednotku textu /1973, 1977/ a v 3al-
Šom výskume sa zamerala na skúmanie výstavby na základe 
vzťahov medzi týmito elementárnymi jazykovými jednotkami. 
V Úvode do textovej syntaxe /Bejziková, 1979/ pri zisťo
vaní anaforického, kataforického a exoforického konektív-
neho vzťahu rozdeľuje používané jazykové prostriedky pri 
výstavbe textu z rozličných aspektov. Z hľadiska obsaho
vej a gramatickej organizácie textu ne formálne a séman
tické gramatické prostriedky a na prostriedky lexikálne; 
podľa jazykových rovín na morfologické, lexikálne a gra
matické /morfologické a syntaktické/. Opätovne sa vychá
dza z členenia podľa slovnodruhového zaradenia, respektí
ve pri lexikálnych podľa typu lexikálnych jednotiek. Z 
hľadiska sily konexie uvádza autorka osem stupňov; kate
gória kongruencie, zámbnné konektory, elipsa, častice, 
antonymá, synonymá, opakovanie s poradím a doslovné opa
kovanie, pričom posledné s najnižším stupňom nadväznosti 
hodnotí ako jazykovo-tematický typ konektora. 

Poslednou prácou, ktorá sa súhrnne venuje opisom ja
zykových i nejazykových nadväzovacich prostriedkov v tex
te, je Mistrikova Štylistika /1985/. Prostriedky, ktoré 
Struktárujú a konštituujú text, delí na jazykové a mimo-
jazykové a zaraduje k nim morfologické, lexikálne, syn-
takcikó, fonetické i grafické, kinetické, extralingviatic-
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Há a zmiešané. Každé z uvedených prostriedkov äalej dife
rencuje. Napríklad pri lexikálnych prostriedkoch, pri 
ktorých autor uvádza, že sa realizujú z dôvodov aktuálne
ho členenia, rozlišuje prosté opakovanie výrazu, kontak
tovú elipsu, Široké uplatňovanie určenia Času, miesta, 
subjektu, Činnosti, stavu, deja, slovesá dicendi, synony
má antonymó, asociácie, kontextové synonymá, tematická 
príbuznosť výrazov /logická, časová a priestorová postup
nosť/, synekdochické alebo hyponymické nadväzovanie. Uve
dené prostriedky predstavujú Širokú a rôznorodú Škálu, 
ktorá by sa mohla usporiadať aj podľa funkcie, ktorou sa 
zúčastňujú na tvorbe textu. Opis a výklad využívania ja
zykových /i nejazykových/ prostriedkov textu zaraáuje au
tor v tejto práci v rámci kompozície textu do gramatiky 
/lingvistiky/ textu. 

Načrtnutý prehľad ukazuje, že slovenská lingvistika 
venovala v oblasti výstavby textu dostatok pozornosti naj
mä formálnym prvkom výstavby, hoci sa autori pri opisoch 
jazykových prostriedkov nemohli vyhnúť ani niektorým sé
mantickým vzťahom, čo nakoniec vyplýva zo vzťahu medzi 
obsahom a formou. Pri klasifikácii jazykových prostried
kov nadväznosti sa slovenská lingvistika zamerala na ich 
vyčlenenie najmä z hľadiska jazykových rovín e potom opi
sovala tie jazykové prostriedky, ktoré popri doteraz vy-
medzovaných funkciách majú pri tvorbe textu funkciu tex
tovú ako výstavbového prostriedku textu. Ako ukazuje vý
vin opisu jazykových prostriedkov textovej syntaxe, pri 
systematizécli jazykových prostriedkov nadväznosti bude 
Potrebné vychádzať aj z kritérií, ktoré postihujú ich 
funkciu v texte. J. Hoffmenové /1984/ konštatuje, že ide 
stretnutie dvoch teoretických prístupov: systémového, 

P̂ i ktorom sa zdôrazňujú paradigmatické vzťahy, a texto-
váho, ktorý chce postihnúť rozsiahly systém textových 
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prostriedkov zdôraznením funkčných vzťahov. Úlohou sloven
skej lingvistiky v oblasti textovej syntaxe /ako gramati
ky textu/ bude klásť dôraz na sémantickú stránku prostried 
kov textovej syntaxe, a tým aj na sémantickú štruktúru 
textu, hoci niektqré prostriedky textovej výstavby majú 
nadvazovaciu funkciu iba na rovine formálnej /napríklad 
kategória kongruencie realizovaná gramatickými morfémami/. 
Táto práca však stojí eáte pred nami a bude sa musieť 
riešiť v rámci gramatického /syntaktického/ výskumu. 
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Menný rod v stovenčine ako cudzom jazyku 





Gramatický rod substantiv možno považovať za jednu 
z kľúčových otázok slovenskej grametiky. Jeho opis je zlo
žitý už pri Štúdiu slovenčiny ako materinského jazyka; 
tým viac to platí pre opis tejto kategórie určený cudzin
covi. 

V lingvistickej literatúre sa gramatický rod substan
tiv pokladá za klasifikačnú kategóriu. Podľa rodu sa v 
jednotlivých jazykoch substantiva rozdeľujú do niekoľkých 
tried, pričom ako klasifikačné kritériá v tomto delení 
slúžia rozličné sémantické zložky, ako pohlavie, životnosť, 
veľkosť a i. Pod vplyvom rozličných vnútorných jazykových 
faktov sa rod postupne formalizovel. Vo všetkých jazykoch 

sa však gramatickó kategória menného rodu rovnako neuplat-
- 2 
nuje, ba existujú aj jazyky, v ktorých gramatického rodu 
niet. Takým jazykom je napríklad angličtine.^ Počet rodo
vých tried tiež nie je vo všetkých jazykoch rovnaký. Dva 
rody existujú napríklad vo francúzštine alebo litovčine, 
tri rody sa vyskytujú vo viacerých jazykoch, napríklad v 
nemčine, súčasnej gréčtine, v slovanských jazykoch a iné. 

Pokiaľ ide o počet rodov v slovenčine, v lingvistlc-
e3 literatúre prevláda názor, že sa v nej uplatňujú tri 
rody; mužský, ženský a stredný. V rámci triedy mužského 
r°6u sa ešte rozlišuje skupina životných a skupina nezi
štných substantiv/ V protiklade k tejto mienke E. Pauli-
"y tvrdí, že podľa sémantiky a gramatickej formy existujú 
slovenčine štyri gramatické rody, a to: mužský životný, 

"MSský neživotný, ženský a stredný.5 
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2 hľadiska opisu slovenčiny ako cudzieho jazyka sa 
ukazuje ako užitočná rozlišovať Štyri gramatické rody, pre 
tože protiklad životnosť - neživotnosť je pri maskulínach 
formólne vyjadrený /nom. chlap - akuz. chlapa;- naproti to
mu pri neživotných maskulínach:- nom. dub - akuz. dub/. 
Každé aubstantivum v slovenčine je preto potrebné zaradiť 
do jednej z uvedených štyroch tried. Zaradenie istého sub-
stantíva do rodovej triedy je však dôležité nie iba pre 
tvorenie jeho vlastných tvarov, ale aj pre tvorenie tva
rov adjektív a im na roveň postavených iných slov, ktoré 
sa s nadradeným substantívom zhodujú. 

Všeobecne možno povedať, že vo výkladoch menného ro
du v slovenčine ako materinskom jazyku nie je potrebné po
dávať explicitný opis, pretože sa možno opierať o povedo
mie rodu. Isté problémy pri identifikácii rodovej príslu 
nosti síce existujú, a to v prípadoch, kde je u používate 
ľov oslabené povedomie rodu, respektíve kde je v rode ko
lísanie /napríklad obyčaj, obličaj, Šľapaj, kropaj, zbroj 

i pec, spúšť a iné/, ale vo veľkej väčšine je povedomie ro 
du u domáceho používateľa slovenčiny pevné. Naproti totru 
v opise menného rodu slovenčiny určeného cudzincovi treba 
vychádzať zo situácie vo východiskovom jazyku. Z konfron
tačného štúdia jazykov je známe, že aj v takých jazykoch, 
v ktorých existuje kategória nenného rodu, sa ich rodové 
systémy nezhodujú s rodovým systémom slovenčiny. Substan-
tiva označujúce ten istý pojem v rozličných jazykoch ne
majú vždy rovnaký rod, napríklad nem. die Stadt - slov. 
/to/ mesto; franc. la plume - slov. /to/ pero; rus. sin-
taksis /muž./ - slov. /tó/ syntax a iné. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že východiskový jazyk TTĎ* 
že poskytnúť cudzincovi iba Čiastočnú informáciu o rodovej 
príslušnosti slovenských substantív, ba môže pôsobiť aj 
negatívne uplatnením nežiadúcej interferencie. 
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Čiastočnou oporou pri identifikácii rodovej prísluš
nosti slovenských substantiv je prirodzený rod a lexikál
ny význam slova. Všetky substantiva označujúce osoby ruž-
ského pohlavia patria do triedy životných substantiv muž
ského rodu bez zreteľa na ich formálne znaky /napríklad 
vojak, študent, učiteľ; hrdina, sudca; dedo, ujo a iné/, 
prirodzený rod rozhoduje aj o rodovom zaradení domácich 
priezvisk, ktoré vznikli z vlastných mien alebo apelatív, 
napríklad Líška, Breza, Huba, Knieža, Sadlo, Šidlo a iné.^ 
Aj napriek formálnym znakom signalizujúcim príslušnosť 
týchto priezvisk k inému rodu všetky patria medzi životné 
maskulína. Avšak pri substantivach označujúcich neživé ve
ci nie je možné využiť oporu v prirodzenom rode. 0 ich ro
dovej príslušnosti rozhoduje zakončenie a treba ich zara
diť do takej triedy, do akej podľa formálnych znakov pat
ria. 

Okrem prirodzeného rodu určitým signálom rodovej prí
slušnosti substantiva môžu byť gramatické prípony nomina-
tívu singuláru. Prevažujúce zastúpenie mužských Životných 
i neživotných substantiv s gramatickou príponou -0 /chlap 
-0, muž-0, dom-0, stôl-0, veľmi početné zastúpenie fer.inin 
s gramatickou príponou -a /žen-a, ruž-a/ a neutier s prí
ponou -o /mest-o, ok-o/ dáva týmto príponám príslušnú ro
dovú pečať a kvalifikuje ich ako rodovo silné prípony. Na
proti tomu prípony -a, -o pri životných maskulínach /na
príklad sudc-a, ded-o/ e -0 pri feminínach /dlaň-0, kosť-0/ 
treba hodnotiť ako slabé. Avšak skutočnosť, že v jedno
tlivých rodových triedach substantiv sa vyskytujú okrem 
rodovo silných prípon aj prípony rodovo slabé, neposkytu
je cudzincovi pri určovaní rodovej príslušnosti substan
tiv v slovenčine jednoznačné kritérium. 

Zložitosť problému identifikácie rodovej príslušnos-
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ti substantiv ^ri 5túdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka 
sa ukazuje ešte výraznejšie v tom, Že ten istý pojem mô
že byť vyjadrený dvoma rozličnými slovami, z ktorých kaž
dé je zaradená do inej rodovej triedy, napríklad zošit 
/muž. neživ./ - písanka /Žen./; kameň /muž. neživ./ - ska
la /žen./; dom /muž. neživ./ - budova /žen./y dlh /muž. 
neživ./ - dlžoba /Žen./; tieň /muž. neživ./ - tôňa /žen./; 
jed /muž. neživ*/ - otrava /žen./; konár /muž. neživ./ -
vetva /žen./; les /muž. neživ./ - hora /žen./; vankúš 
/muž. neživ./ - poduška /žen./; lož /žen./ - klamstvo 
/str./; dolina /Žen./ - údolie /str./; pozostalosť /žen./ 
- dedičstvo /str./ a iné. 

Významnou oporou pri identifikácii rodovej prísluš
nosti suostantíva je slovotvorná sústava slovenčiny. 
Jednotlivé slovotvorné typy sú bezpečným signálom prísluš
nosti k jednému z rodov. Substantiva so sufixami -an, 
-Čen, -teľ,-ik, -nik, -ók, -ec, -ar, -áč, -ier, -án, -ún, 
-ot, -inec sú vždy mužského rodu /Šaľan, Gemerčan, Žiada
teľ, uprchlík, kolík, tpnečnik, chodník, hlupák, strelec, 
nástrojár, oréč, jaskyniar, velikán, krikľún, bzukot, ov-
Činec/. Substantiva so sufixami -yňa, -ka, -enka, -äreň, 
-ička, -áčko, -očka, -Očka, -ica, -nica, -ina, -ovina, 
-ne, -aňa, -ovňa, -osť, -ota, -ba, -oba, -en, -izeň sú 
vždy ženského rodu /letkyňa, Členka, ročenka, listáreň, 
ženička, skúšačke, prikrývočka, žabôčka, baranica, pohrud
nica, zemina, hmlovina, spálňa, valcovne, horkosť, nahota, 
služba, chudoba, protiveň, otcovizeň/. Substantiva so su
fixami -dlo, -sko, -isko, -stvo, -ko, -tko, -iatko, -éčko, 
-ivo, -iste, -ie sú vždy stredného rodu /napríklad mydlo, 
Fínsko, ihrisko, notórstvo, čielko, kuriatko, vínečko, mu
rivo, stanovište, skólie/. 

Ako najzložitejšia sa ukazuje skupina substantiv s 



nulovou gramatickou príponou, teda substantiva zakončené 
na spoluhlásku. Doterajšie opisy v gramatikách slovenčiny, 
učebnice alebo iné práce riešia túto otázku iba parciálne, 
y učebniciach slovenčiny ako materinského jazyka, ale ej 
pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka sa pri mor
fologickej charakteristike rodových tried, respektíve pri 
zereáovaní substantiv zakončených spoluhláskou do rodovej 
triedy a paradigmy narábalo pomocnými kritériami. Naprí
klad gramatické prípony lokálu plurálu -ách a -och sa vy
užívali ako kritérium na odlíšenie neživotných meskulin 
typu Piešťany /v Piešťanoch/ od substantiv Ženského rodu 
typu Topoľčianky /v Topoľčiankach/. Avšak pri Štúdiu slo
venčiny ako cudzieho jazyka je to kritérium nevhodné, le
bo cudzinec nemôže vedieť, akú príponu v lokäli plurálu 
majú pomnožné miestne nózvy. Skryto sa tu vlastne počíta 
s jazykovým povedomím cudzinca, ktorý ho však nemá a môže 

ho získať až neskôr. 15 

Otázku zaradenia substantiv zakončených spoluhlás
kou do rodových tried možno riešiť iba zhodnotením celého 
ich inventára z morfologického hľadiska. Pri takomto hod
notení bude možné ukázať, v čom sa dó opierať o formálne 
znaky daných substantiv, a ktoré substantiva bude potrebné 
osobitne vyčleniť a zvládnuť s osvojovaním si slova ako 
lexikálno-významovej jednotky slovenčiny. Vo veľkom okru
hu týchto substantiv treba pri jednotlivých typoch podľa 
spoluhlásky na konci substantiva vyčleniť osobitné skupi
ny. Pri vyčleňovaní týchto skupín je potrebné podať aj 
ich kvantitatívny opis.^ 

1. Substantiva zakončené na -c. Predstavujú veľkú 
skupinu a môžu to byť Životné i neživotné maskulína a fe-
Rlnína. Z hľadiska identifikácie rodu a ich zaradenia k 
Jednotlivým paradigmám možno u nich vyčleniť štyri skupi
ny: 

^ 
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a/ Veľkú skupinu tvoria Životné maskulína, napríklad 
vedec, chodec, jezdec, hudec at<5. Možno ich jednoznačne 
identifikovať podľa prirodzeného rodu e kategórie život
nosti. Skloňujú sa podľa vzoru chlap. 

b/ Zvieracie substantiva mužského rodu, napríklad vra
bec, Žrebec, krehulec, sumec, barenec a iné, ktoré predsta
vujú tiež dosť veľkú skupinu. Dajú sa bez^Čne identifiko
vať ne základe ich sémantiky. V jednotnom čísle sa skloňu
jú podľa vzoru chlep a v množnom podľa vzoru stroj. 

c/ Feniníma v počte 19, z toho 2 sa skloňujú podľa 
vzoru dlaň /obec, pec/ a 17 podľa vzoru kosť: vec; moc a 
príbuzné kompozitá:: nemoc, veľmoc, malpmoc, plnomoc, Čaro-
moc; pomoc a príbuzné odvodené slová: odpomoc, pripomoc, 
výpomoc, bezmoc e kompozitá; svojpomoc, právomoc; noc, pol
noc, predpolnoc. Ich príslušnosť k rodu a paradigme si tre
ba osvojiť spolu s lexikálnou jednotkou. 

d/ Ostatné substantiva sú neživotné maskulína, naprí
klad mesiac, palác a iné. Predstavujú veľkú skupinu, je 
ich 429. 

2. Substantiva zakončené na -č. Sú mužského e ženské
ho rodu. Na identifikáciu rodu a paradigmy treba vyčleniť 
pať skupín: 

a/ Životné maskulína /napríklad obrábač, šibač, ukla-
dač a iné/ predstavujú veľkú skupinu. Sú identifikovateľ
né podľa prirodzeného rodu a skloňujú sa podľa vzoru chlap. 

b/ Zvieracie maskulína, identifikovateľné podľa sé
mantiky a podľa slovotvornej prípony -áč ̂  /napríklad hla
váč, štrkéč, bahnáč, roháč a iné/. Predstavujú pomerne me
lú skupinu, /je ich 18/ a skloňujú sa v jednotnom Čísle 
podľa vzoru chlap, v množnom čísle podľa vzoru stroj. 

c/ Feminima podľa vzoru kosť: reč /aj odvodeniny a 
kompozitá protireč, chväloreč, zloreč, krasoreč, kvetoreč, 
tuboreč/, Seč. 
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d/ Feminima podľa vzoru dlaň sú reprezentované predo
všetkým odvodenými substantivami. Tuto skupinu možno vnú
torne členiť na: 

aa/ substantiva slovotvorného modelu s príponou -éč/ 
-ič, ktoré fungujú ako hromadné nezvy a sú odvodené od 
podstatných a prídavných mien: sedľač, žobrač, junač, 
Slovač, chrobeč, vtač, bodľač, vojač, boháč, podľač, ro-
daČ, sprostač, chabrač, horňaČ, hlvač, oblač, babreČ, da-
rebač, drobač, kulač, slimač, chrapač, váivač, Červač, mr
zač, bedač, drobňač, hnilač, ledaČ, krutač; zbojnič, roľ-
nič; 

bb/ ostatné substantiva, ktorých je okrem príbuzných 
derivátov a kompozit 19: tyč, tlč, ŽIČ, úseč, zatoč, červo-
toč /črvotoč/, tlač aj odvodeniny a kompozitá, napríklad 
dotlač, modrotlač , Halič, úboč, pavlač, chatrč, náruč, 
obruč, bezpeč /nebezpeč/, svoloČ, otroč, divoč. 

e/ Ostatné sú neživotné maskulína /napríklad vysie-
leč, Šľahač a iné/, skloňujú sa podľa vzoru stroj a pred
stavujú veľkú skupinu, je ich 367. 

3. Substantiva zakončené na -B. Sú reprezentované po
merne malým počtom maskulin a feminin: 

a/ Najprv treba vyčleniť dve neživotné substantiva 
mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj: dážá, 
Žaluc. 

b/ Aj zvieracie substantiva mužského rodu sú iba dve: 
aedvea, sle3. Skloňujú sa v sg. podľa vzoru chlap a v pi. 
podľa vzoru stroj. 

c/ Tretiu skupinu tvoria tri substantiva ženského ro
du podľa vzoru kosť: meá, mla3, pajeB. 

d/ Ostatné substantiva ženského rodu sa skloňujú pod
ľa vzoru dlaň, napríklad hóve3, čeľeB /podčeľaB/, odpoveB 
/nápoveá, predpoveB, pripoveB, spoveB, výpoveB/, piaB, 
hlad, slaB, Debra3, mokraB, chamra3, papra3, ble3, SereB, 
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3eá, lož /vzducholod, parolod/, ŕodhoro3,tvr3, Žr3,, hru3 

/zadohruá, hlavohruď/. Spolu s derivátmi a kompozittami gej 

ich 28. 

4. Substantiva zakončená na -dz. Všetky sú Zemského 

rodu a skloňujú sa podľa vzoru dlaň: mosadz, tvrdz^, tvŕdz, 

Pokoredz. 

5. Substantiva zakončené na -dž. Sú to iba dv^e femini

ma a skloňujú sa podľa vzoru dlaň: Lodž, bridž. 

6. Substantiva zakončené na - j . Sú to feninímna e ži

votné maskulína. 

a/ Do prvej skupiny treba vyčleniť životný maaskulina, 

napríklad Šuhaj, chumaj a iné. Možno ich identifikovať na 

základe prirodzeného rodu/. 

b/ Do druhej skupiny patria feminíma v poCte 24 e 

všetky sa skloňujú podľa vzoru dlaň. Sú to: obllčaaj, ručaj 

kročaj, obyčaj, zvyčaj, koľaj, linaj, šľapaj, kroppaj, kru-

pej, stúpaj, veraj /verej/, lišaj, partaj, ľahostaaj, t 

vej, báj, nádej, beznádej, perej, esej, výzbroj, satruj. 

Ich príslušnosť k rodu e vzoru si treba osvojiť s$polu s 1 

xikólnou jednotkou. 

c/ Tretiu skupinu tvoria ostatné substantiva zakonče

né na spoluhlásku - j . Sú to neživotné maskulína e skloňuj 

sa podľa vzoru stroj, napríklad predaj, spravodaj,* údaj a 

iné. Predstavujú veľkú skupinu: 129* 

7. Substantiva zakončené na -ľ. Sú mužského 4 ženské

ho rodu a vyčleňujú sa do štyroch skupín: 

a/ Veľká skupina Životných maskulín, predovšetkým so 

slovotvornou príponou -teľ, napríklad obrábate!', [hýbateľ, 

prednášate!' a iné. Možno ich identifikovať na základe pri

rodzeného rodu. 

b/ Skupina mužských substantiv, ktoré majú tvary pod

ľa životných substantiv /to jest podľa vzoru chlap/ i pod-
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ľa neživotných substantiv /to jest podľa vzoru stroj/, ako: 
činiteľ - Činátelia/činitele, ukazovateľ - ukazovatelia/ 
ukazovatele a iné. 

c/ Štyri feminíma podľa vzoru kosť: soľ, beľ, inóo-

beľ, steľ. 
d/ Skupina 23 feminín /z toho 16 neodvedených a 5 kom-

pozít/ podľa vzoru dlaň: diaľ, maätaľ, oceľ, dúčeľ, kúdeľ, 
sipel', osuheľ, meľ, čepeľ, myseľ /a kompozitá: hrdomyseľ, 
zlomyseľ, ľehkomyseľ/, meteľ, posteľ, pleveľ, mrhoľ, pod-
moľ, výmoľ, pištoľ, byľ s odvodeninami: /slanobyľ, zlato
byľ/. 

e/ Skupina 9 zvieracích maskulín, ktoré sa v jednot
nom čísle skloňujú* podľa vzoru chlap a v množnom podľa 
vzoru stroj: zubéľ, urh;'J, č-ieľ, ;; reľ, Sateľ, soboľ, ho-
hoľ, hýľ, motýľ. 

f/ Ostatné sú neživotné maskulína a skloňujú sa pod
ľa vzoru stroj, napríklad žiaľ, cieľ a iné. Iredstnvujú 
veľkú skupinu: 119. 

8. Substantiva zakončené na -m. Sú mužského a ženské
ho rodu: 

a/ trvú skupinu predstavujú feminíma podľa vzoru dlaň; 
"̂ ** /s 5 kompozitemi: nnedozem, jerrnozem, černozem, sväto-
xerr, žltozem/. 

b/ Ostatné sú neživotné maskulína a predstavujú veľ-
ttť skupinu, napríklad čom, strom, slalom a iné. Skloňujú 
sa podľa vzoru dub. 

9. Substantiva zakončené na -ň. ťo vyčlenení život
ných maskulín, reprezentovaných najmä pejorativami so su-
îxom -én, -úň, napríklad zubáň, krikľúň a iné, ktoré sa 

identifikovať na základe prirodzeného rodu, a zviera
cích traskulín, identifikovateľných na základe sémantiky, 
yr-klad jeleň, tuleň a iné, zostávajú eäte dve skupiny; 
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a/ Neživotné maskulína podľa vzoru stroj, napríklad 
oheň, kameň, rezeň a iné. Je ich 68. 

b/ Ostatné sú feminíma e skloňujú sa podľa vzoru dlaň, 
napríklad báaeň, kaviareň a iné. Tvoria veľkú skupinu, je 
ich 345. 

10. Substantiva zakončené na -p. Rozčleňujú sa do Šty
roch skupín: 

a/ Životné maskulína, napríklad chlap, filantrop e 
iné, ktoré tvoria pomarne malú skupinu. Je ich 22* Dajú 
se identifikovať na základe prirodzeného rodu. 

b/ Zvieracia maskulína v počte 6: cap, op, skop, drop, 
synantrop, sup. V jednotnom čísle sa skloňujú podľa vzoru 
chlap, v množnom čísle podľa vzoru dub. 

c/ Feminíma podľa vzoru-kosť sú iba 3: step, lesostep, 
otep. 

d/ Ostatné sú neživotné maskulína a skloňujú sa podľa 
vzoru dub, napríklad stĺp, zákop a iné. Predstavujú veľkú 
skupinu, je ich 288. 

11. Substantiva zakončené na -r. í*o vyčlenení život
ných e zvieracích maskulín /napríklad maliar; úhor/ zostá
vajú tri skupiny: 

a/ Feminíma podľa vzoru dlaň, ktorých je spolu 8r tvár, 
žiar, kader, mater /pramater/, páter, neter, Sír. 

b/ Feminíma podľa vzoru kosť sú iba tri: jar, zver, 
Sibir. 

c/ Ostatné sú neživotné maskulína a skloňujú sa pod
ľa vzoru stroj a dub /neprikled pohár; súbor/. Tvoria veľ
kú skupinu. 

12. Substantiva zakončené ne -s. Po vyčlenení život
ných /napríklad Július/ i neživotných maskulín /napríklad 
les/ podľa vzoru chlap a dub, ktoré sú identifikovateľné 
ne základe prirodzeného rodu elebo sémantiky zostáva veľ-
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pi meló skupina feminín, ktoré sa skloňujú podľa vzoru 
kosť. Je ich iba pať: os /aj polos/, hus, Ves, Hus /= rus
ká krajina/. 

13* Substantiva zakončené na -3. Po vyčlenení Život
ných maskulín, zväčša vlastných mien /napríklad Tomáš/, a 
niekoľkých zvieracích substantiv /napríklad mäkkýš/ zostá
vajú tri skupiny r 

a/ Feminíma skloňujúce sa podľa vzoru dien; samopaš, 
prostopaš, roztopaš, spraš, potaš, peleá, Pleá, afiš, tiš, 
rozkoš, faloš, rešerš, retuš, súš, výš. Spolu je ich 15. 

b/ Dve feminíma podľa vzoru kosť: voš, myš. 
c/ Ostatné sú neživotné maskulína a skloňujú sa pod

ľa vzoru stroj, napríklad sálaš, sobáš a iné. Predstavujú 
veľkú skupinu. Je ich 94. 

14. Substantiva zakončené na -ť. Sú to životné i ne
životné maskulína a feminíma. Možno ich vyčleniť do pia
tich skupín: 

a/ Životné substantiva podľa vzoru chlap: zať, tesť, 
hosť, /fiťfiriť/. 

b/ Jedno zvieracie substantívum mužského rodu: kliešť. 
c/ Šesť substantiv patriacich k vzoru stroj: vecheť, 

lekeť, kýpeť, Kirť, plášť, pršiplášť. 
d/ Dve substantiva ženského rodu, ktoré sa skloňujú 

nepravidelne: mať, pramať. 
e/ Feminína patriace k vzoru dlaň, ktorých je spolu 

40; drohäť, púpäť, obeť /samoobeť/, perleť, pipeť, špeť, 
Plť /polplť/, Žiť, droboť, sihoť, Hrochoť, mokroť, Novoť, 
Prť, štvrť, pásť, hrsť, Čelusť /medzičelusť/, kysť, chriašť, 
RPašť, zášť, triešť, priehršť, smršť, húSť, púšť /polopúšť/, 
spúšť /samospúšť/, labuť, peruť, peruť, suť, visuť, púť 
/perepúť/. 

f/ Ostatné feminíma patria k vzoru kosť a sú reprezen
tované najmä substentívemi produktívneho slovotvorného mo-
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delu s príponou -osť /napríklad slabosť, dedičnosť a inej 
ale aj neodvodenými substantívami /napríklad sieť, zvesť 
a iné/. Spolu je ich 90. 

15. Substantiva zakončené ne -v. Patria sem životné 
i neživotné maskulína a nalj? počet feminín. Po vyčlenení 
maskulín, ktorými sú okrer niekoľkých apelatív /napríklad 
detektív/ predovšetkým vlastné mená /napríklad Stanislav/, 
zostávajú dve skupiny: 

a/ Štyri feminina patriace k vzoru kosť; re3kev, cir
kev, obuv, krv. 

b/ Ostatné tvoria početnú skupinu neživotných masku-
lin, nerríklac dav, žeriav, jav, spev a iné. Skloňujú sa 
podľa vzoru dub. 

16. Substantiva zakončené na -x. Okrem životných mas
kulín /ako pontifex, Félix e iné/ a zvieracieho substanti
va fénix treba vyčleniť dve skupiny: 

a/ Dve feminina patriace k vzoru dlaň: prax, syntax. 
b/ Ostatné sú neživotné maskulína e skloňujú sa pod

ľa vzoru ďub, napríklad klimax, index a iné. Tvoria veľkú 
skupinu. Je ich 79. 

1?. Substantiva zakončené na -z. Fo vyčlenení Život-.' 
ných raskulín, napríklad kňaz, markíz e iné e zvieracieho 
substantiva mužského rodu plaz zostávajú tri skupiny: 

a/ Dve feminina patriace k vzoru dlaň: reťaz, haluz. 
b/ Maskulína podľa vzoru stroj: peniaz, herz, kilo-

herz, megaherz. 
c/ Maskulína podľa vzoru dub, napríklad kaz, zákaz, 

laz a iné. Tvoria veľkú skupinu:152. 

16. Substantiva zakončené na -ž. Sú mužského a žen
ského rodu. Možno ich rozčleniť do štyroch skupín: 

e/ Jedno životné maskulínum podľa vzoru chlap: muž. 
b/ Neživotné maskulína, ktoré sa skloňujú podľa vzo-
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ru stroj. Je ich spolu 16r kráž, čarokráž, svátokráž, Voro
než, Kliž, sliz, Paríž, kríž /aj dvojkríž, veľkokriž/, lonž, 
elonž, nôž, serž, Kluž, rúž. 

c/ Jedno substentivum takto zakončené je ženského ro
du e patrí k vzoru kosť: raž. 

d/ Ostatné sú* feninína e skloňujú* sa podľa vzoru dlaň, 
napríklad mládež, krádež, lúpež a iné. Predstavujú veľkú 
skupinu. Je ich 157. 

Takéto vyčleňovanie skupín na základe morfologických 
znakov umožňuje pri štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka 
[.nznáveť rod slovenských substantiv a zara3ovať jednotli
vé substantiva k paredigmánt a srreruje k splneniu týchto 
cieľov: s/ Môže byť príspevkom k deteilnému a systematic
kému opisu morfologických čŕt slovenčiny, b/ Dá sa z neho 
vychádzať pri tvorbe učebníc slovenského jazyka pre cudzin
cov, c/ Pri praktickom štúdiu slovenčiny ako cudzieho ja
zyka umožní tvoriť náležité tvary substantiv i adjektív, 
ktoré sú s príslušnými substantívami v kongruentnom vzťa
hu. 



44 

Poznámky 

1. Porovnaj J. Horecký: Základy jazykovedy. Bratislava, 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976, s. 111, ako aj 
A. Erhart: Základy jazykovedy, Praha, Štátni pedagogické 
nakladatelstvi 1964, s. 61. 

2. fozri B. Trnka: Morfologické protiklady. In: 0 védeckém 
poznaní soudobých jazyku. Praha, Nakladatelstvi ČSAV 1956, 
s. 99-100. 

3. Rod v angličtine sa prejavuje iba tak, že se poukazuje 
na osoby podľa pohlavia zámenom he alebo she a na neosoby 
zámenom it. Porovnaj V. Krupa - J. Cenzor - L. Drozdík: 
Jazyky sveta. Bratislava, Obzor 1983, s. 121. 

4. Porovnaj napríklad J. Horecký: C d., s. 112. 

5. Pozri E. Pauliny: Slovenská gramatika. Bratislava, Slo

venské pedagogické nakladateľstvo 1981, s. 92-93. 

6. Pozri F. Miko: Rod, Číslo a pád podstetných mien. Bra

tislava, Vydavateľstvo SAV 1962, s. 27. 

7. Problémom interferencie pri štúdiu cudzích jazykov sa 
zaoberá L. I. Ziľberman: Interferencija jazykov i metodi
ke prepodavanija inostrennogo jazyka na osnove rodnogo. 
In: Frepodevanije .inostrannych jazykov i jego lingvisti-
českije osnovy. Red. A. T. Bazijev. Moskve, Náuka 1972, 
s. 20-30. 

8. Porovnaj J. Novotný: K nekterým otázkam vyjadrovaní tak
zvaného prirozeného rodu v Češtine. In: Sbornik Pedagogic
kého inštitútu v Ústí nad Lebem. Praha, Štátni pedagogic
ké nakladatelstvi 1960, s. 17 n. 

9. Porovnaj F. Miko: c. d., s. 29. 

10. Pozri F. Miko: c. d., s. 28 n. 

11. F. Miko: c. d., s. 32. 
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12. Podobne kritérium pri určovaní rodu miestnych pomnož-
ných názvov používa aj 2. íauliny: Rod pomncíných miestnych 
nen v spisovnej slovenčine. Inr Studie a práce linpuistic-
ké, I. ^reha, 1954, s. 155 n. 

13. Opierame sa pritom o jazykový nateriól z diela J. Mis-
trika Petroyródny slovník slovenčiny* Bretislava, Univer
zita Komenského 1976, 736 s. 

14. Porovnaj J. Horecký: Slovenská lexikológia, 1. Brati
slave, Slovenské pedagogická nakladateľstvo 1971, s. 90. 

15. Pozri J. Horecký: Slovotvorné sústava slovenčiny. Bra
tislava, Vydavateľstvo SAV 1959, s. 141. 

16. Substentivum Rus /=ruská krojina/ J. Mistrik, c. d., 
s. d09, neuvádza. 

1^. Porovnaj J. Horecký, c. d., s. 132. 



K výchove a vzdeiávaniu mtadej generácie 

ume!cov*vý!varnikov na Stovenshu 





Súčasnému rozvoju výtvarného umenia a výtvarného Škol

stva na Slovensku predchádzal dlhý a zložitý historický 

proces, Poznamenávali ho antagonistické rozpory predchádza

júcich spoločnosti. Známe ekonomicko-sociélne zaostávanie 

Slovenska v období kapitalizmu sa prejavovalo nevyhnutne 

ej v oblasti výtvarného umenia a umeleckého vzdelávania. 

Zripdenia vysokej Školy výtvarnej na Slovensku v kapitalis

tických podmienkach nebolo možné realizovať, a to napriek 

určitým snahám vtedajších pokrokových predstaviteľov kul

túry. 

Na začiatku 20. storočia pôsobila tu súkromnó Škola 

C. Mallého, ktorá bola akousi prípravkou Slovákov pre štú*-

dium na pražskej Akadémii výtverných umení. Na nej, popri 

Budapešti, Viedni a niektorých zahraničných metropolách, 

získavali vtedy jednotliví slovenskí výtvarníci svoju ume

leckú prípravu. Obdobia prvej republiky prinieslo niekto

ré pokroky v umeleckom vzdelávaní mladých výtvarníkov na 

Slovensku. Objavili sa snahy o založenie Školy umeleckých 

remesiel v 3ratisleve, ktoré sa od roku 1928 aj naozaj rea

lizovali. Potom vzniklo na Slovenskej vysokej škole tech

nickej v Bratislave Oddelenie kreslenia a maľovanie, zame^ 

rané predovšetkým na potreby výchovy učiteľských kádrov 

ne stredných školách. Neskôr Ústav kreslenia a maľovanie 

ako odbornú prípravku výtvarných pedagógov od roku 1946 

preradili z SVŠT na novovzniknutú Fedegopickú fakultu Slo^ 

venskej univerzity. Jeho absolventi mohli pokračovať v štĽ-

diu na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde medzitým 
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vznikla slovenská katedra na čele s J. Zelibským. 

Začala sa kryštalizovať predstava o potrebe zaviesť 
vysokoškolské výtvarné Štúdium aj na Slovensku. Avšak bo
je o reformu školstva, najmä vysokého,neumožňovali vtedy 
ešte vytvoriť školu takého charakteru na Slovensku, kde 
dokonca ostávali otvorené aj pokusy o zriadenie umelecko-
priemyslenej školy. Tieto snahy sa mohli principiálne vy
riešiť až po kvalitatívnom zvrate, ktorý prinieslo dovŕše
nie prerastania národnej a demokratickej revolúcie do re
volúcie socialistickej vo Februári 1948. 

Prudký kultúrny ruch pofebruárového obdobia charakte
rizovali nielen výstavy a knižné publikácie o slovenskom 
výtvarnom umení, ale aj teoretické úvahy, v ktorých sa pre* 
hodnocovali názory na výtvarné diela dávnejšej a nedávnej 
minulosti z aspektu marxisticko-leninskej estetiky. V po
predí diskusií a úvah boli otózky socialistického realizmu 
ako generálnej línie umeleckej tvorby. Jeho stúpenci kriti
zovali predchádzajúce umelecké smery a formalisticko-natu-
ralistické názory na vznik a tvorbu umeleckého diela. Je 
však pochopiteľné, že pre mnohých slovenských výtvarných 
umelcov staršej generácie nebolo jednoduchým problémom 
zrieknuť sa dovtedajších názorov na umenie a spoločnosť. 

Socialistický realizmus ako tvorivú metódu umenia so 
zameraním na výtvarné umenie do diskusie nastolil Štefan 
Bednár. Vychádzal z toho, Že už predtým spisovatelia ako 
prvi vyslovili svoje "áno" s touto líniou tvorby. Predpo
kladal, Že výtvarní umelci, ktorí posúdili dovtedajší vý
vin výtvarného umenia, sú už ideologicky na takej výške, 
aby k tejto metóde mohli zaujať svoje stanovisko. 

V diskusiách, ktoré nasledovali, sa ozrejmovali a 

zdôvodňovali jednotlivé stránky socialistického realizmu 

a jeho postulátov na umeleckú tvorbu. Zdôrazňovalo sa, že 
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aocialiatický realizmus neznamená jednoznačne predpísať 
nejaký 3týl, ale tvorba umenia v jeho línii žiada, aby 
umelec mal aprávny avetonáhľad a správny politický postoj 
a bol aociálno-vedecky uvedomelý. Pravda, tieto základné 
predpoklady tvorby nie sú ešte zárukou umeleckoati umel
covho diela. Faktory tvoriace hodnotu diela vyjadruje zá
sada, Že umelecká hodnota diela vHzí v jeho pravde, objek
tivizácii pravdy. Boli odmietnutá názory o jednotvámosti 
socialiatického realistického umenia. Naopak, zdôraznilo 
aa, že toto vo avojej mnohotvámoati vie najpresvedčivej
šie zobraziť dynamiku aúčaaného života. 

Kritizovali aa idealistické názory, Že pramene umenia 
aú niekde inde než v skutočnom živote. Tvrdilo aa, že ume
nie nie je proatým zobrazením akutočnoeti, ale prejavom 
ľudskej apoločnosti na určitom stupni vývoja. Nebýva vždy 
skutočným zrkadlom apoločnosti, je ním len tam a vtedy, 
keď umelec v jej realistickom chápaní a kritickom skúmaní 
dopracúva aa k socialistickým záverom. Tento predpoklad 
platí pre všetky druhy umenia. Toto má zodpovedať potrebám 
a záujmom ľudu, pokrokovým anahám ľudskej spoločnosti. Po
znanie tejto spoločenskej úlohy umenia - to je nové a roz
hodujúce hľadiska marxizmu-leninizmu. 

Tieto názoiy aa opierali c argumenty sovietskych teo
retikov výtvarného umenia, ktoré aa začali objavovať v 
prekladoch. Pochopiteľne, v mnohých smeroch ich determino
vala predchádzajúca i vtedajšia situácia v Sovietskom zvä
ze a nepreberali aa vždy dostatočne tvorivo. Sovietski teo* 
ratici, najmH Lunačarakij, poukazovali na to, že boj robot
níckej triedy za nový spoločenský pokrok, vznik marxistic-
*o-*leninskej teórie a víťazstvo socializmu v Sovietskom 
zveze ovplyvnili kultúrny rozvoj v ňom. Socialistický rea
lizmus je odbleskom týchto procesov v kultúrnej tvorbe, 
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je dOkazom achopnoati robotníckej triedy obohatiť kultúru 
a povzniesť ju na vyšší vývojový atupeň. 

Štúdie sovietskych teoretikov mali značný význam pre 
ideovú výchovu našich umelcov, pre pochopenie zákonitosti 
socialistického realizmu. VeBcú pozornosť vzbudila naprí
klad štúdia A. J. Burova, zameraná proti naturalizmu v u-
mení, ktorá slúžila nielen pre orientáciu umelcov, ale 
aj pre poalucháčov a učiteľov umeleckých škôl v analytic
kých diskusiách o tvorbe umelcov minulosti z hľadiska zá
sad marxisticko-leninskej estetiky. V súlade a tým aa Čas
to dosť jednostranne odaudzoval naturalizmua i formalizmus 
a spríbuznené smery - impresionizmus, kubizmus, surrealiz
mus, ktoré sa označovali za sprievodcov buržoáznej ideoló
gie. 

Napriek tomu mnohé zo získaných poučení prispievali 
k lepšiemu porozumeniu zjavov slovenského výtvarného ume
nia 20. storočia pri uplatňovaní hľadiak v analýze ich 
tvorby. Začalo sa preto poukazovať aj na domáce, teda slo
venské vzory: Martin Benka a Ľudovít Fúlla - formou národ
ní, obsahom ľudoví, Cyprián Majerník - formou národný, 
obsahom socialistický. Do programu socialistického realiz
mu aa tak zahrňovalo aj všetko dobré a pravdivé, čo v mi
nulosti i v súčasnosti vytvorili slovenskí umeleckí tvor
covia.^ 

Úvahy o aocializácii umenia, o potrebe umenia v pokro* 
kovej apoločnosti, o eatetickom vzťahu k dielu aa prekrý
vajú pofebruárovými diskusiami alovenakých výtvarníkov. 
Ukázalo aa, že februárový prerod v ďalšom svojom pôsobení 
hlboko zasiahol na profilovanie slovenského výtvarníka. 
Štúdie sovietskych výtvarných teoretikov o sovietskom ume
ní a práce o problémoch slovenskej domácej tvorby analyzo
vali sa neskOr na pôde Vysokej Školy výtvarných umení, 
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lebo sa týakli učiteľov - umelcov, učebnej náplne i vlast
ného štúdia na Škole. 

Ako vyplýva a doteraz uvedeného, v období bezprostred
ne nasledujúcom po Februári 1948 išlo predovšetkým o ide
ové presadenie nového zmyslu a obsahu umeleckej tvorby. 
Išlo teda prevažne len o vytvorenie predpokladov pre nový 
rozvoj alovenakého výtvarného umenia. Plne rozvinúť a pre
sadiť aa do spoločenského a kultúrneho vedomia mohol len 
postupne. 

Úsilie o vytvorenie Vysokej Školy výtvarných umení 
v Bratislave a jej vznik. Úsilie o vybudovanie slovenskej 
vysokej školy výtvarnej rešpektovalo osobitné podmienky 
výtvarníctva na Slovensku, predovšetkým jeho Živý kontakt 
s ľudovým umením, ktoré nachádzalo Živý ohlas takmer v 
každom výtvarnom prejave. Všeobecne uznóvaní výtvarníci 
a výtvarné nadanie slovenského ľudu boli protiváhou tvor
by iných národov a bohatšou kultúrnou tradíciou. Sloven
ským umelcom aa dostalo uznania aj na medzinárodných vý
stavách, kde podali dôkaz o slovenskej umeleckej vyspelos
ti. Pritom na Slovensku malo umenie vždy hlbokú apoločen-
akú funkciu a avojimi hodnotami účinne pomáhalo vo vývine 
národného hnutia. Už aj z uvedených dôvodov aa ukazovalo 
byť neaprávnym, aby elovenskí adepti výtvarného umenia 
ostávali odkázaní na súkromne subvencované alebo príleži
tostné štátne Školenie /napríklad na pražskej AVU/. 

V podmienkach nástupu k socializmu vysoká Škola vý
tvarného charakteru už nemohla predstavovať luxus, ale 
stávala aa potrebnou zložkou výchovy umelcov prdve preto, 
aby sa umelecké hodnoty nepredávali izolovane, aby počet 
výtvarných individualít sa rozvetvil, pričom by však novi 
umelci boli myslením a cítením oddaní vedeckému svetoná
zoru a svojou tvorbou prispievali k budovaniu aocialistic-
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kej vlasti. 

Aj objektívna potreba výtvarných umelcov na Slovensku 
bola značná. Podľa vtedajších odhadov slovenské naklada
teľstva mohli umieatíť do 20 grafikov, ilustrátorov kníh, 
navrhovateľov obálok a grafických upravovateľov. V prie
mysle aa ukazovala potreba asi 30 navrhovateľov adjuetáž* 
výrobkov /obaly, vinety, ochranné značky/ i navrhovateľov 
propagácie priemyselných výrobkov /prospekty, letáky, pla
gáty/, rozvíjajúce sa sklárstvo, medailératvo a hračkár
sky priemysel potrebovali navrhovateľov rozličných predme
tov drobného úžitkového i ozdobného charakteru. Ústredie 
umeleckej výroby potrebovalo kultivátorov ľudovej tvorby, 
keramickej, výšivkárskej, rezbárskej a podobne. Textilný 
priemysel postrádal navrhovateľov farieb, vzorov, kulti
vátorov štruktúry tkanív. Štátne rezorty pOšt a financií 
potrebovali navrhovateľov cenných papierov a tlačív /znám
ky, dlžobné úpisy, žreby a rozličné osobné tlačivá/. Roz
víjajúci aa stavebný ruch, budovanie kultúrnych domov, 
turistických objektov, športových štadiónov, inštitútov 
a verejných reprezentačných budov sa nemohlo obíať bez apo-
lupráce majstrov dekoratívneho maliarstva /fresky, grafiky, 
maľby okien/ a navrhovateľov rôznych dekoratívnych prác 
v najrozličnejších materiáloch /drevo, aklo, kov/. V na
sledujúcom období potreba umelcov vo všetkých spomenutých 
profesiách sa začala ešte zvyšovať. 

Ďalej treba pripomenúť, že vtedajšie pedagogická fa
kulty vychovávali predovšetkým profesorov a učiteľov vý
tvarnej výchovy, štúdium na nich však nevyhovovalo pre bu
dúcich umelcov. Mnohí z nich boli tu zapísaní len ako mi
moriadni poslucháči bez práv riadnych poslucháčov a z to
ho plynúcich výhod pre ubytovanie v internáte, priznanie 
štipendia a podobne. Preto ai postavenie týchto poslúcha-
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go? vyžadovalo riešenie, ktoré by súčasne zamedzilo roz
množovať rady akéhosi umeleckého proletariátu. Aj v záuj
me týchto poslucháčov aa zriadenie oaobitnej vyaokej školy 
výtvarnej stávalo aktuálnym. 

Snahy výtvarných umelcov na Slovensku o riešenie prob
lémov výtvarného školstva a najmB založenie vysokej školy, 
ktorá by vzdelávala výtvarných umelcov, našli ohlas aj v 
radoch umeleckého frontu v čeakých krajinách. Na iluatrá-
ciu možno uvieať aapoň jednu skutočnoať. 

Na zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady venovanom zria
deniu vysokej výtvarnej školy na Slovensku aa zúčastnili 
aj zástupcovia českého výtvarného Života; V. V. Stech, 
profesor pražskej AVU, akad. maliar V. Rada a akad. sochár 
K. Pokorný. Pritom navrhovali dve miesta pre slovenských 
profesorov na pražskej AVU. Napokon prof. V. V. Stech do
konca ponúkal možnosť zriadiť celé slovenské oddelenie a 
viacerými katedrami. Ale ani toto riešenie slovenským pod
mienkam nevyhovovalo, čo napokon uznal aj sám V. V. Stech. 
Konštatoval, že aj AVU v Prahe začínala a ťažkosťami a už 
ani ona nevyhovuje dnešku. Vznikla totiž v inej spoločen
skej štruktúre, a nie je schopná bez reformy aplniť úlohy, 
ktoré na ňu kladie súčasný apoločensko-politický život. 
Výchova na nej si vyžadovala iné metódy a prostriedky, ak 
mala priapieť k vytvoreniu umeleckého dorastu so vzťahom 
k dnešnej spoločnosti, do ktorej sa mal zaradiť svojim ži
votom a tvorbou. 

Pokrokoví českí umelci uznávali, že priamo na Sloven
sku treba vychovávať umelecké osobnoati, ktorým nestačí 
len prirodzené nadanie na riešenie úloh výtvarného umenia. 
Ich prípravu treba zosúladiť e potrebami rôznych odborov 
umeleckej tvorby tak, aby mohli pracovať v odvetví, na kto* 
ré aa pripravovali. 
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Konkrétna iniciatíva ne vytvorenie vysokej školy vý
tvarnej v Bratislave vyšla z Umeleckej a vedeckej rady, 
ktorá prostredníctvom svojich sekcii združovala tvorivých 
umelcov a vedcov. Uskutočňovanie prijatých a schválených 
opatrení mali vykonávať pracovníci Štátnych orgánov a po-
verenictiev. Z charakteru práce aparótu na takejto úrovni 
však vyplývalo, že sa tu riešili často problémy, ktoré z 
existenčného hľadiska mali prednosť, kým niekedy i súrne 
veci aa odsúvali na "prihaJnejši* čas. V tomto prípade, 
podobne ako v mnohých iných, úsilia a návrhy umelcov na 
zriadenie vysokej školy výtvarnej našli porozumenie a zá
stancu v osobe vtedajšieho povereníka Školstva Ladislava 
Novomeského. 

Ako priamy dôsledok februárových udalostí utvoril sa 
1. marca 1948 v Bratislave Ústredný akčný výbor slovenských 
kultúrnych pracovníkov. Vydal Ohlas slovenských kultúrnych 
pracovníkov, v ktorom vytýčil niektoré neodkladné požia
davky. Okrem urýchlenia v poštátňovaní všetkých škôl a 
vydaní zákona o jednotnej Škole, reformy vysokých Škôl v 
duchu zodpovedajúcom ľudovodemokratickému poriadku, zria
denia Slovenskej národnej galérie, uvádzalo aa tu priamo 
zriadenie "Vyaokej školy výtvarných umení' '. 8 

Toto pomenovanie novej vysokej školy sa potom vyskyt
lo aj v návrhu kultúrnej päťročnice, ktorý vznikol z ini
ciatívy Umeleckej a vedeckej rady. Návrh bol rozpracovaný 
v aekciách UVR vo februári a marci 1948 a prerokovaný v 
umeleckej triede 8. marca 1948 a vedeckej triede 22. marca 
1948. Zriadenie a postavenie Vysokej Školy výtvarných umení 
sa tu uvádza spolu a požiadavkami dobudovať Umelecko-prie-
myaelnú školu v Bratislave. 

Po tretí raz sa názov "Vysoká škola výtvarných umení" 
objavil v článku Mikuláša BakoŠa "Význam Februára 1948 
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pre slovenskú kultúru", kde sa uvádza spoločne ao zriade

ním Národnej galérie a Vysokej školy múzických umení v 

Bratislave. Tak sa prípravy na založenie Vyaokej Školy 

výtvarných umení v Bratislave dostávali do konkrétnej po

doby. 

Pokiaľ ide o konečné pomenovanie školy, možno pripo
menúť, že v niektorých prípadoch aa hovorilo o akadémii", 
zrejme podľa pražskej AVU, avšak ao zreteľom ne jeatvujú-
ce Školy na Slovensku bol prijatý názov "Vysoké Škola vý
tvarných umení." 

Zriadenie novej vysokej školy aa stávalo aktuálnym 

už aj v súvislosti a prípravou nového vysokoškolského zá

kona. Stávala sa tak ohnivkom vo vývojovej reťazi. 

Súčaane s konkretizovaním návrhu na zriadenie Vysokej 
Školy výtvarných umení aa začali formovať koncepcie jej 
podoby. Predpokladalo aa, Že organizačne bude školou sa
mostatne riadenou a na rovnakej úrovni ako oatatné vyaoké 
školy. Štúdium aa predpokladalo v trvaní 10 semestrov a 
bolo rozdelené podľa odborov a potrebných odvetví. Na štú
dium aa mali prijímať najmH absolventi Štátnej umelecko
priemyselnej Školy, pripadne po zložení prijímacej akúš-
ky aj absolventi iných čkôl tretieho stupňa. Ak by išlo o 
uchádzača mimoriadne nadaného, mala aa mu poskytnúť možnoať 
na udelenie dišpenzu od predbežného vzdelania. Abaolventi 
VŠVU mali dostať po zložení akúšok diplom, ktorým aa im 
prepožičiavalo postavenie akademicky graduovaných osôb, 
čo by ich oprávňovalo na zaatávanie funkcií v umeleckých 
povolaniach, ako aj ustanovenie profeaorov odborných Škôl 
umeleckého smeru. 

:^ 

Určité rozdiely vznikli pri určení profilu novej Ško
ly. Pôvodný návrh koncepcie VŠVU rátal s moderným typom 
vysokej Školy umeleckej, ktorá by integrovala klaaický 
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smer akademického Skolenia /voľné umenie/ a výučbou ume
nia užitého /aapoň jeho hlavných odvetví/, aby aa v ne
rozlučnej jednote a architektúrou zúčaatňovali na tvorbe 
moderného aocialistického Životného slohu. 

Tento návrh bol na dané podmienky priveľmi náročný 
a navyše nebol v plnom súlade a vtedajšími ideovo-umelec-
kými zreteľmi, súvisiacimi a formujúcou aa generálnou lí
niou socialistickej kultúrnej revolúcie. Preto sa nepoda
rilo presadiť ho, čo sa retrospektívne neskôr stalo pred
metom kritiky niektorých funkcionárov vSvU. 

Upravený návrh uatavoval VŠVU ako akademický typ vy-
aokej školy s troma odbormi - pre maľbu, grafiku a sochár
stvo, ku ktorým sa pričleňovalo oddelenie pre Štúdium reš-
taurátoratva. Otvorenie Školy podľa pôvodného návrhu aa 
predpokladalo už k 1. októbru 1948, dokedy sa mali vykonať 
prípravné práce. 

Pre novú školu bolo potrebné zabezpečiť umiestenie 
a organizačné zabezpečenie základov, najmä vydanie štatú
tu, učebných oanov, služobného poriadku, menovanie profe-
aorov a podobne. Tieto otázky boli zverené Prípravnému vý
boru, ktorého činnosť bola veľmi potrebné. 

Medzitým Povereníctvo školstva a osvety pripravilo 
príslušný návrh zákona o zriadení Vysokej školy výtvarných 
umení, ktorý predložilo na legislatívne pokračovanie. Zá
kon schválila Slovenská národné rada 9. júna 1949, čím bo
la právne uatanovená Vysoké škola výtvarných umení v Bra-
tialave.^ 

Pochopiteľne, od právneho ustanovenia k reálnemu otvo
reniu školského roku 1949/50 ako prvého školského roku no
vej vyaokej školy, bolo treba vykonať ešte značnú prácu. 
Zabezpečoval ju Prípravný výbor, ktorý precoval pod vede
ním J. Alexyho. 
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Ale aj tak bol rozhodujúci krok k vzniku VŠVU v Bra

tislave už vykonaný. 

Nakoniec bude účelné aspoň stručne charakterizovať 
váVU od jej vzniku po súčasnosť. Hneď od svojho vzniku 
i/gvu ? Bratislave mala významnú úlohu a poslanie pri rea
lizácii aocialistickej kultúrnej revolúcie na Slovensku, 
predstavovala významného Činiteľa a garanta rozvoja výcho
vy vzdelávania vysokoškolsky graduovaných umeleckých kád
rov na Slovensku a adŕasne sa stávala významným strediakom 
slovenského umeleckého rozvoja. 

Celkové spoločenské pOsoberie Vi?VU sa zásadne uberalo 
v smere umeleckého pokroku* Potvrdil aa dialektický jav, 
že umenie je na jednej strane výrazným faktorom rczvoja 
aocialistickej spoločnosti a na druhej strane tátc spoloč
nosť tvorí pre umeleckú tvorbu tie najlepšie podmienky. 
Len úspeáný rozvoj spoločnosti utvára, zdokonaľuje a roz
množuje základné predpoklady aj pre rozvoj výtvarného ume
nia. 

Nová fáza rozvoja aa začala od začiatku 70 rokov, keď 
slovenské výtvarné umenie zaznamenalo nebývalý kvantitatív
ny i kvalitatívny rozvoj. Na novú situáciu pohotovo reago
vala aj V3VU. Jej rektor národný umelec J. Kulich o tom 
napiaal; "Roku 1973 sme sformulovali Program i poslanie 
tejto školy, v ktorom sa atanovujú aj takéto ciele; byť 
pevnou oporou Komuniatickej atrany Československa v jej 
Raili pretvárať vedomie nášho pracujúceho ľudu v socialis
tickom duchu. Vychovávať nové pokolenie výtvarných umelcov 
tak, aby zostali verní ľudu, z ktorého vyšli a ich diela 
Bteleaňovali krásu mieru a vkus tohto ľudu." Výrazným 
dôkazom plnenia uvedeného programu bola výatava k 33. vý
ročiu založenia Vgvu. 

Vstup našej spoločnosti do ďalšej významnej etapy 
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rozvoja stavia závažné úlohy aj pred kultúru a umenie. V 
správe na XVII. zjazde KSČ aa v tejto súvislosti zdôraz
ňuje: "Poslaním kultúry za socializmu je slúžiť záujmom 
ľudu. Ide o to, aby umelecká tvorba našich umelcov pravdi
vo a vysoko umelecky zobrazovala socialistickú skutočnosť, 
aby v duchu tvorivej metódy ukazovala odhalenie nášho ľu
du zvládnuť úlohy a zdolávať prekážky na ceste budovania 
socializmu. Z toho treba vychádzať v práci s tvorivou in
teligenciou, najme a jej mladou generáciou..." 

Súčasné úsilie o prestavbu všetkých oblasti nášho ži
vota sa nevyhnutne týka aj kultúry a výtvarného umenia. 
Prehlbovanie socialistického charakteru nášho výtvarného 
umenia a jeho účasť na celospoločenskom zápase o kvalitu, 
efektívnosť a urýchlenie kladú nové úlohy aj na výchovu 
mladých umelcov. Príprava a priebeh zjazdov umeleckých zvS-
zov v roku 1987 ukázali, Xe pri práci s mladými umelcami 
sa rozhoduje o budúcnosti nášho socialistického umenia. 
Preto aa taký dôraz kladie na osobnostné zrenie a spoločen
ské uplatnenie mladých talentov, ktoré sa prejavuje najmä 
v období vstupu absolventov V3VU do života. 

Treba zdôrazniť, Že väčšina našich umelcov chápe au-
časnú etapu spoločenského pohybu ako výzvu a zároveň ako 
novú šancu ukázať silu socialistickej kultúry a jej ničím 
nenahraditeľnú jedinečnosť v pôsobení na spoločenské ve
domie. 



6! 

Poznámky 

i. Mové slovo, 10.12.1948 

?. Lunačarskij A. V.: Pozitívni estetika, Československý 
apisovatel, Praha 1972, atr. 202-224. 

3. Burov, A. J.: Marxisticko-leninská estetika - Proti na-

turalismu v umení, Rovnost, Praha 1951-

4. Mové slovo, roč. V. č. 50, 10.12.1948. 

5. Kultúrny život, roč. II., í. 11, 31.7-1947 

6. Archív Akadémie výtvarných umení v Praze. 

7. Zápia zo zasadnutia Predsedníctva ÚV KSS, 6. februára 

1948. 

8. Zborník Umeleckej a vedeckej rady, Vydáv. UVR, Bratisla

va 1949, str. 26-32, 

9. Tamtiež, atr. 60. 

10.Tamtiež str. 62. 

11. Kultúrny život, 31. 7.1947-

12.Tamtiež. 

13.Kuzma, D.: 20 rokov Vysokej Školy výtvarných umení v 

Bratislave 1949-1969, vSvu, Bratislava 1969. 

14. Tamtiež str. 5. 

15. Zborník Umeleckej a vedeckej rady, Vyd. UVR, Bratisla
va 1949, str. 62. 

^6. Zákon e. 89/1949, Zbierka nariadení SNR, roč. 1949. 

17. Materiály XVII. zjazdu KSČ. 



62 

Literatúra 

Archív Akadémie výtvarných umení v Praze. 

Surov, A. J.: Marxisticko-leninská estetika, Rovnost, Pra

ha 1951. 

Kultúrny život roč. 1947. 

Lunačarskij A. V.: Pozitívni estetika, Československý spi-

aovatel, Praha 1972. 

Nová slovo roč. 1948. 

Zápisnice zo zasadnutia Umeleckej rady UVR roč. 1949. 

Vyaoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-1974, Pal-

las, Bratislava 1974. 

Novomeský, L.: ZvBzy a záväzy, Pravda, Bratislava 1972. 

Pravda r. 1987. 

Kuzma, D.: 20 rokov v5vu v Bratislave 1949-1969, Bratisla

va 1969. 

Zákon č. 89/1949, Zbierka nariadení SNP, roč. 1949. 



Krátka história ďhodobého 

dramatického súbehu atebo Stovenská dráma 

v matičnom období 

Ladistav Čavojský 





Budem hovoriť o rozpornej, no prevažne takmer mate
rinskej starostlivosti Matice slovenskej o slovenskú drá-
tnu. K slovo ma vyzvalo jubileum, 125. výročie založenia 
nášho významného kultúrneho spolku. 

Haáe divadlo, prirodzene, dlho iba ochotnícke, zo 
začiatku holo akoby od macochy. Nemal sa ho kto ujať a ze-
stítiť. Až Matica sa mu stala maticou. 

Dostatočne je známa všestranná podpora Matice tak na
šej dráme uxo i divedelníctvu po jej obnovení, Čiže po 
vzniku Československej republiky v roku 1918. Vtedy sa 
postupne ujale organizovania ochotníckych krúžkov, diva
delných súťaží, vznikali divadelné odbory vedené Maticou. 
Hojne začala vydávať pôvodné divadelné hry i náročné pre
klady a odbornú divadelnú literatúru, zesehov^la do mno
hých sporov o tvar s tvár nášho divadelníctva, n^jmä o je
ho poslovenčenie v rokoch tridsiatych. Neskôr, v polovici 
rokov štyridsiatych zriadila "ukňľ.kovô scénu pr<? ochotní
kov, martinské Slovanské komorné divadlo. ! * íp teda ':̂ ati-
ca slovenská svoj podiel v mnohých novodobých počinoch a 
skutkoch divadelných, nad niektorými držala iba ochrannú 
ruku, mnohým pomocnú ruku podala a viaceré svojou rukou 
riadila a budovala. 

Ale my z tejto bohatej histórie, ponúkajúcej materiál 
ne átúdiu Či knižku, vyberieme si iba časť. Zaknihujeme 
tu iba roky zač.rr.x.v 'í tice slovenskej a jej podiel na 
vzniku našej vtedajšej drámy. 3ude n^s zaujímať iba krát
ke obdobie od založenia ratice slovenskej do jej zatvore-
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nia /1863-1875/. 

Dejinná dráma Matice slovenskej sa spája s jednou ka
pitolou slovenskej drámy. 

Matica mala od začiatku živý vzťah k divadlu, nielen 
k dráme. Martinskí ochotníci pôsobili zakrátko priamo.pod 
jej ochrannými krídlami. V šesťdesiatych rokoch hrávali 
v martinských hostincoch. To boli jediné pohostinné mies
te pre väčšinu našich ochotníkov. Na jednom z predstavení, 
3. augusta 1862, teda ešte pred schválením stanov Matice 
slovenskej, začali martinskí ochotníci zbierku na "sloven
skú svetlicu" a od augusta 1865 už vystupovali v kultúrnom, 
dôstojnom prostredí,"v peknej dvorane, s trochu privysokou 
galériou" - ako opísala svoje dojmy z prvého predstavenia 
v novej matičnej rezidencii mikulášska ochotnícka Marína 
Hodzová v liste Viliamovi Paulinymu-Tothovi. Dvoranu otvo
rili predstavením Palárikovej veselohry Dobrodružstvo pri 
obžinkoch. Bol to zároveň začiatok trndičných martinských 
civľdelných predstavení, takzvaných augustových slávnosti, 
veľkého sviatku nášho predprevratového ochotníctva. Divad
lo totiž žilo v Martine aj po zatvorení Matice, hoci ochot
níkov z matičnej budovy vyhnali. Ešte pred zánikom Matice 
však v tomto mestečku, nazývanom vtedy "Betlehemom" nášho 
národného života, založili Slovenský spevokol /1872/, kto
rý sa pravidelne staral o divadelná predstavenia a do pre
vratu nám nahrádzal profesionálne divadlo. 

0 drámu sa väak Matica slovenská zaujímala viac ako 
o divadlo. Hľadala spôsoby, ako podnietiť jej väčšiu váž
nosť tak medzi spisovateľmi, ako aj v radoch čitateľov. Po
kúsila sa povzniesť naše vtedajšie dramatické pokusy na 
vyššiu úroveň. Chcela ju dosiahnuť organizovaním súbehov 
na pôvodnú drámu. 

A tieto súbehy boli nanajvýš dramatické. 
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Maše prvé dramatická súbehy vznikli z podnetu ochot
níkov, ktorí potrebovali vhodný repertoár. Prví vypísali 
dramaticky súbeh banskoštiavnickí ochotníci roku 1850. vý
sledok súťaže nepoznáme a v repertoári štiavnických ochot
níkov sa vtedy neobjavila Žiadna pôvodná hra. Začiatkom 
Šesťdesiatych rokov začali pravidelnejšie opäť hrávať v 
Liptovskom Mikuláái, no tiež nemali dostatok pôvodných 
hier a prekladov. Preto roku 1661 vypísali tridsaťzlatovú 
odmenu za najvydarenejšiu slovenskú hru. Do súťaže prišlo 
6 hier, medzi nimi známa a najúspešnejšia veselohra Joná
ša Záhorského, Najdúch. Mikulášski ochotníci však hru ani 
neodmenili, ani nainscenovali. A tak už tu sa začala tra
dícia, ba vari i "tragédia" mnohých našich súbehov, že 
ich často nevyhrávali diela najzaujímavejšie. V matičných 
súbehoch sa to tiež neraz potvrdilo. 

Roku 1862 vypísal dramatickú súťaž časopis Sokol, pre 
ktorú biskup Štefan Moyzes, neskorší prvý predseda Matice 
slovenskej, venoval 200 zlatých za najlepšiu pôvodnú "smut^ 
nohru" a 100 zlatých za najpodarenejšiu pôvodnú veselohru. 
Ceny v porovnaní s odmenami našich ochotníckych súbehov 
boli vysoké, vyrovnali sa sumóm vypisovaným na hry v Če
chách. Určite to podnietilo našich vtedajších dramatikov, 
aby oboslali súťaž. Prišlo do nej 7 smutnohier a 4 veselo
hry. Najviac hier poslal Jonóš Záhorský, celý cyklus na
zvaný Slovenská kelvária, v ktorom boli tragédie z dejín 
Veľkej Moravy, ale aj z novších uhorských dejín, medzi 
inými aj jeho najvydarenejšie historické hry Posledné dni 
Veľkej Moravy a Bitka pri Rozhanovciach. Jozef Podhradský, 
autor dnes už známej tragédie z roku meruôsmeho, Holuby 
a Sulek /inscenovalo ju SND/, poslal hru Odrodilci. Jakub 
Orajchmann sa prihlásil drámami Bohdan Tatrín a Slovenský 
Koriolán. Boli to slovenské verzie jeho nemeckých drám z 
rokov päťdesiatych. Mikuláš Š. Ferienčík dal do súťaže 
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buditeľské veselohry Prvý apríl a Škoda, že je Slovák. p^H 
dobný ráz mala aj veselohra Daniela Bacháta, Z iskry býva 
vatra. Teda okrem Chalúpku a Palérika sa ozvali takmer 
všetci vtedajší dramatici. Chalúpka v tých rokoch drámu 
nepísal a Pelärik mal za sebou už všetky tri svoje neoby
čajne úspešné veselohry. 

Široká porota, v ktorej zasadali Ján GotČór, Ján Fran-
cisci, Jozef Miloslav Hurban, Ján Mallý, Jozef Viktorin, 
Ján Palárik a Viliam Pauliny-Tóth, bola veľmi nepružná, 
aj divadelne neveľmi odborná a málo rozhľadená. Divadelná 
skúsenosti zo študentského divadle v Levoči v nej mal iba 
Francisci, dramatické Palárik a Pauliny-Tóth. Pri jej zo
stavovaní sa nehľadelo na literatúru a divadlo, ale skôr 
na to, aby v porote boli zastúpené všetky smery našej vte
dajšej politiky, katolíci i protestanti. Zhodnotenie súťe-
Že prebrala na seba hneá v prvom roku svojho pôsobenia Ma
tica slovenská. 

Cenu neudelili ani za tragédiu, ani za veselohru. Od
menili - ako čas ukázal - nie hry najlepšie: Zoborského 
drámu Felicién Sáh /80 zl./, Podhradského "tragickú čino-
hru" Odrodilcl /20 zl./ a Farienčíkovu veselohru škoda, 
že je Slovák /20 zl./. Zo 400 zlatovej sumy vyčerpali teáe 
120 zlatých. Mecenáš Moyzes však venoval áaláích 100 zla* 
tých, k tejto sume pripojili i 20 zlatých úrokov - a tak 
mali pohromade opäť pôvodnú sumu, nuž súbeh vypísali zno*'8. 

Začalo sa druhé kolo. Súťaž obnovili 3o. 6. 1863, u-
zévierka bola 2. 2. 1864, porotci - ti isti, ako aj pred
tým - mali hry posúdiť do 1$. 12. 1864. Súťaž oboslal o-
päť Jonáš Záhorský tragédiou Pád Godunových a fraškou Cu
dzoložník, Jakub Grajchmann veselohrou Kto zaplatí noha
vice? a 3alší dvaja "bohuznáni" dramatici. Cenu opäť ne
udelili, hoci 4 zo 7 porotcov hlasovali za cenu, alebo 
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oň odmenu pre Pád Godunových. 50 zl. odmenu však dostal 

oichmann za veselohru Kto zaplatí nohavice?, s podmien

kou, že ju prepracuje. 

Tretie kolo súťaže otvorili v januári 1865 /Íl. 1./, 
posudky o hrách prečítali v máji 1866. Zmenšil sa počet 
autorov, znížil stav porotcov. Ján Palárik poslal do sú
ťaže tragédiu Dimitrij Samozvanec, Jakub Grajchmann tragé
diu Slavin a Daniel Bachát veselohru Veta za vetu. Posu
dzovatelia boli ui len traja: Andrej Slódkovič, Pavol Dob
šinský a Ján Palárik. Ten členstvo dvekrét odmietol - le
bo mal hru v súťaži, čo vSak nemohol otvorene povedať -
ale jeho demisiu neprijali. Tak Palárik posudzoval iba 
Gr-jchmannovu a Bachátovu hru. Obe žičlivo. No cenu ani 
odmenu opäť nikomu neud&lili. Grajchmann proti výsledku 
súťaže protestoval. Hru teda poslali ďalším porotcom. Vy
brali dramatika Jána Chalúpku, veterána vtedajšej drámy 
a niekedajáieho ochotníka Samuela Šípku. Hoci obaja hru 
pochválili, matičný výbor, ktorý udeľoval ceny, prípadne 
odmeny na návrh poroty, svoje predošlé rozhodnutie nezme
nil. Ako vidieť, ceny boli pomerne vysoké, ale pre našich 
dramatikov boli zároveň príliš vysoko. Uchádzali sa o ne 
najvýznamnejší dramatici, Zoborský, Palárik, ale ani je-
3en cenu nedostal. 

V treťom kole sa utvorila komisia, ktorá konečne bo
la nB výške predmetu. Andrej SládkoviČ mal ochotnícke skú
senosti s ochotníckym divadlom štúrovskej mládeže v Sobo-
***Sti, hral a prekladal hry, ba pokúsil sa aj o vlastnú 
"fómu. Prekladal Pacinovu Phedru a Voltairove drámy Smrť 
Caesara, Sokrates a Zaira. Stretol sa teda v oblasti drá-
°V s autoritami, nielen s autormi, čo sa odzrkadlilo aj 
jeho posudkoch na našu pôvodnú drámu. Pavol Dobšinský* 

usmerňoval zase ochotnícke divadlo štúrovskej mládeže v 
Levoči, hral, pokúsil sa založiť naše prvé kočovné divad-
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lo v Gemeri, taktiež drámu prekladal, okrem iného aj Sha-
kespearovho Hamleta. Bol to teda tiež posudzoveteľ nielen 
povolený, ale aj vyvolený. Nevieme o tom, žeby aj Ján Pa
lárik niekde ochotničil, zato však poznal profesionálne 
divadlo najmä v Pešti, bol autorom najúspešnejších veselo
hier v matičných rokoch, publikoval zaujímavé obhajoby svo^ 
jich hier i podnetné Úvahy o dráme a význame divadla v ná
rodnom živote. Takú vysoko odbornú porotu v dramatickej 
súťaži sme predtým ešte nemali. 

Všetci traja zasadli nad nové hry aj vo štvrtom kole 
matičnej dramatickej súťaže obnovenej v novembri 1866, s 
uzávierkou 31+ 7. 1867. Posudky porotcov o hrách sa čítali 
15. 1. 1868. 

Jonáša Záhorského už v predchádzajúcom kole prešla 
trpezlivosť, v duchu i nahlas vynadal porotcom, prestal 
si vážiť Maticu slovenskú, svoje spisy odkózal brindziar-
kam a Matici českej, veľký počet drám zveril na vydanie 
svojim priateľom. Iba Grajchmann, polichotený odm?nou, a 
Bachát, posadnutý grefomanstvom, oboslali súbeh opäť. 
Grajchmann poslal skôr dialóg než hru, nazvanú Romanca a 
Bachát opäť buditeľskú veselohru Panslávi. Zjavil sa aj 
nový autor: Samuel Urmis zdramatizoval ľudovú povesť 
Pravde* A získal za ňu 50 zlatovú odmenu. 

V roku 1868, od mája do konca decembra sa uskutočnilo 
piate kolo súťaže. Ceny už museli znížiť na 100 2latých 
za drámu a 100 zlatých za veselohru, lebo 100 zlatých z 
Moyzesovho daru vyčerpali na odmenách. Posudzovatelia bo
li štyria: Pavol Dobšinský, Ján Palárik, Ján Kalinčiek, 
Ľudovít Kubáni. Aj ti dvaja novi porotcovia mali aké-teké 
skúsenosti s divadlom. Kalinčiak ochotničil v Liptovskom 
Mikuláši, Kubáni spolu s Dobšinským organizoval už spomí
nané "presťahovacie" divadlo v Gemeri, v roku 1868, teda 
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v roku Štvrtého kola matičnej dramatickej súťaži dokončil 
paťdejstvovú veršovanú drému Traja sokolí, akúsi konfron
táciu štúrovského národného programu s cieľmi uhorskej re
volúcie rokov 1848/49. Dielo však neposlal na súbeh, ne
bolo "súbežné" s dobovými tendenciami, najmä nie politic
kými - hra vyšla až dlho po autorovej tragickej smrti. Ale 
odbočujeme: chceli sme iba zdôrazniť, Že aj tentoraz bola 
porota na odbornej výške. Mala posúdiť už len dve hry. Or-
misovu drámu Mária SeČianska a drámu Petra Kellnera-Hostin-
ského SvätoslaviČovci. No porota ani v jednej nenašla za
ľúbenie, opäť sa súťaž skončila bez udelenia ceny. 

Táto náročnosť všetkých porôt matičných dramatických 
súbehov - z odstupu rokov sa nám javí ako Často neuvážené, 
najmä pri drámach Záhorského, Falérika i Hostinského -
pravdepodobne súťaž "pochovala". Čim 3alej, tým menej no
vých dramatikov sa hlásilo a starší prestali písať. Na za
čiatku Šesťdesiatych rokov, ke3 táto súťaž v podstate vznik
la, písalo sa oveľa viac pôvodných hier, ako ne konci de
saťročia, ke3 celá akcia pomaly odumierala. 

Súťaž trvala áalej, ale hry prichádzali už iba jed
notlivo. Roku 1869 poslal do súťaže Ján Chalúpka svoju 
poslednú hru, veselohru Frntolinka /Juvelír/. Posudzovate
lia Ján Palárik, Jozef Viktorin a Leopold Abaffy /taktiež 
niekdajší levočský ochotník a dramatizétor Kalinčiakovej 
prózy/ vrátili Frntolinku Chalupkovi v marci 1870 iba s 
vyjadrením dobrej vôle. Teda ani niekdajší úspešný autor 
kocúrkoviád pred porotcami matičných dramatických súbehov 
neobstál. 

Roku 1870 /22.4./ prišla do súťaže tragédia Daniela 
Z. Laučeka, Úklad a matka. Ne základe posudkov Jána **aló-
rika a Jána Kalinčiaka udelili autorovi oómenu 10^ zlatých. 
Bola to najvyššia odmena v celej dovtedajšej histórii dl-
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hodobej súťaže. Hru zároveň Matica slovenská za 50 zlatých 

odkúpila na vydanie. Bola to teda jediná hra, ktorú Matica 

slovenské v tomto prvom období svojej činnosti vydala. 

Vleklá súťaž mala už iba "dozvuky". Vytretili sa za

ujímavejší dramatici, pomreli najaktívnejší posudzovatelia, 

medzi ktorých patril predovšetkým J. Palárik. Bol v poro

ta od vzniku stále obnovovaného súbehu v roku 1862 až do 

svojej smrti /1871/. 

Aký bol koniec súťaže? Zomrela so smrťou všetkých po

predných dramatikov matičných rokov: Jena Chalúpku /1871/, 

Jána Palárika /1871/ i Jonáša Zoborského /1876/, ktorý 

však už dávno pred smrťou stratil dôveru v Maticu. 

Na začiatku súbehu dôvera spisovateľov aj pozoruhod

né množstvo nových hier, na konci neznámy autor i bezvý

znamné dielko: roku 1873 prišla do súťaže naposledy posled

ná hra - Titus Barbierik obťažoval čítaním veselohry Sta

rý mládenec sa chce ženiť alebo A t Žijú Slováci! Pavla 

Dobšinského, Andreja Trúchleho Sytnianskeho a Viliama Pau-

linyho-Tóthe. 

Neanonymne, nesúťažne prišli Matici slovenskej v ro

ku 1864, čiže v období najbujnejáej vegetácie našej drómy, 

áalšie pokusy o vážnu, historickú drámu, hru, ba dokonca 

i hry pre deti. Ale ich autori - Pavol Mudroň /Pád Rasti

slava/, Anton Bulla, Hostivit Lojko, Ján Selamín, Pavol 

Ollik - porotcov ničím nezaujali, ba ich nanajvýš pohorši

li, ^llikovu veselohru Znenadála dokonca zamietli "pre 

nemravnú povahu". Nepoznajúc hru, myslel som si najprv, 

že niekdajší člen bratislavskej štúrovskej družiny, povsta

lecký bojovník z rokov meruôsmych a neskôr oblúbený advo

kát chudobných napísal nebodaj otvorene erotickú hru, dr-

z-ijšiu i drsnej3iu ako Záhorského Cudzoložník z toho isté

ho obdobia, ktorú nemilosrdne "strhal" v súbehu Hurban. 
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Ale Ollik nenapísal veselohru o tom, ako znenadála prekva
pí nevernú ženu podvádzaní manžel, nenapísal veselohru 
erotickú, ale hru politickú, gogoľovskú satiru na spoločen
ské a politické pomery po páde bachovského absolutizmu. 
Zástupca ľudu tu novozvolenému magistrátu i kráľovskému 
komístirovi ne voľbách vykričí, Že ke3 sa "znenadála pre
meny robia", ľud očakáva, že aj úrady sa premenia a úradní
ci vymenia - nielen hlava za hlavu, ale hlavy otvorené ze 
tie zadubené. Nuž teda takáto bola "nemravná povahe" 011i-
kovej satiry. A to nás podnecuje, aby sme opatrne prebera
li súdy celej komisie v tomto dlhodobom súbehu. Navyše keo 
aj politické postoje Jána Pelérika v jeho tragédii Dimi-
trij Samozvanec takmer všetci porotcovia odsúdili ako "ne
morálne", Čiže také, ktoré sa rozchádzali s politickou mien
kou vtedajších národných vodcov. Ako vidieť, velili nií-len 
povstalcom, ale diktovali aj porotcom. Najmä Hurban zasa
hoval do poroty "v plnej poľnej". Ušlo sa mu posudzovať 
prevažne dielka celkom okrajové, Lojkovho Bratovraha, Sa-
lamínove hry pre deti, ale aj hry s veľkomoravskou témou, 
tragédie Záhorského a Mudroňa, i komédiu Grajchmannovu. 
Zoborského pokarhal ze Cudzoložníka, že "pre kresťanského 
básnika nie je čestné takto traktovať cudzoložstvo" a 
Grajchmannovi zase vyčítal, že už v názve je reč o "raji 
dievčeniec", Čiže o nohaviciach, a tak dramatik svoju ve
selohru Kto zaplatí nohavice? premenoval na Kto zaplatí 
kabanicu? Hurbana však prešla trpezlivosť pri čítaní prá
cičiek breznianskeho učiteľa Salamína pre detičky a re
zolútne svoje pôsobenie v porote dramatického súbehu uza
vrel konštatovaním, že "ak se odmena má dať kopu, nech sa 
dá nám, Čo musíme hlúposti také Čítať." Tak sa stalo, Že 
keá prišli do súťaže lepšie hry, Hurban ich už nečítal. 

Každý, kto v Šesťdesiatych rokoch v našej dráme a 

v divadelníctve niečo znamenal, alebo znamenať chcel, oci-
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tol sa v tejto súťaži či už ako autor, alebo ako kritik. 
Sa Chalúpka i Palárik tu vystupovali na jednej i druhej 
strené, ako dramatici, aj ako porotci. 

Súťa& vSak nŕmá iba túto suchú históriu mien a diel, 
ale najmä zaujímavé dejiny dobových názorov na drámu. For
movala i formulovala sa v nej akási slovenská teória drá
my rokov matičných. 

Ako inde, aj u nás najprv vznikla dráma, až potom sa 
rodila jej teória. Neboli to názory vždy pôvodné a nie 
vždy vyhranené. Často sa v nich spájali estetické princí
py klasicizmu a romantizmu. Jedným dúškom sa žiadalo, aby 
dráma slúžila "osvieteniu rozumu" i "vzdelaniu srdca". 
Prízvukovalo sa výchovné poslanie drematiky a súčasne sa 
hovorilo o dráme ako o vrchole literatúry. 

Začiatky teoretických úvah o dráme sa viažu k Ľudoví
tovi Štúrovi. Prvý v Prednáškach o poézii slovenskej zo 
začiatku štyridsiatych rokov rozviedol na materiáli našej 
ľudovej slovesnosti Heglovu tézu, že dráma spája objekti
vitu eposu so subjektívnym princípom lyriky, Že je vyššou 
syntézou lyrického a epického živlu. Pravda, tieto pred
nášky vyšli tlačou až roku 1875 v Orl<., teda po zatvorení 
Matice a skončení dramatických súbehov. A tak paradoxne, 
čo bolo na začiatku našej teórie drámy v minulom storočí, 
ocitlo sa takmer na jej konci. 

Štúrove prednášky všek boli dostatočne známe, aspoň 
väčšine tých teoretikov, ktorí hneá po Štúrovi a najmä 
v Šesťdesiatych rokoch o dráme uvažovali. Štúrovu inicia
tívu v hľadaní teoretických východísk našej národnej dra-
matiky prevzal a najucelenejšie formuloval Mikuláš Dohna
ný v známom Slove o dramate slovanskom /1845/. Jeho "slovo" 
o podobe, ideách a ideáloch slovanskej, a tým aj sloven
skej drámy prijali Štúrovci takmer bez výhrad. "Literáti 
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slovenskí napospol zrovnávajú sa v tom" - napísal roku 
1862 v Sokole v recenzii Ormisovej drámy Matej Peter Kel-
lner-Hostinský * "že poézie dramatická svoj historicko-u-
melecký vek nadovšetko len vo svete slovanskom dosiahne, 
tekže umenie slovanské bude par exellentiam poézie, a tá 
zase nadovšetko: dramatická*" 

Podobne Ján Kalinčiak v posudku Hostinského Svatosla-
vičovcov /1869/ bol presvedčený, že "dráma je koncom vyvi
nutej literatúry básnickej", rovnako Dobšinský pokladal 
drámu za vrchol slovesných druhov. Palárik v článku Dôle
žitosť dramatickej národnej literatúry /1860/ túto hierar
chiu vyjadril dokonca obrazne: dráma, to sú v literatúre 
"plné klasy zlatého Zite a pšenice", to ostatné je iba 
"podlejší jačmeň a ovsík". V posudku Ormisovej Maríny Se-
čianskej /1969/ prirovnal dramatické básnictvo "chemickej 
zlúčenine všetkých ostatných druhov básnictva, menovite 
živlu lyrického a epického." 

Takmer všetci teda boli zajedno, jednako zmýšľali a 
písali. Tí prezieravejší si však uvedomili po "úrodných" 
rokoch matičných, bohatých na drámu, ale chudobných na zr
ná, Že u nás eáte nevznikli podmienky pre dobrú dramatic
kú Žatvu. Zopakujme si, čo už vieme: Palárik, Slódkovič 
a Dobšinský prečítali veľké množstvo hier v matičných sú
behoch. Poznali tak prakticky celú vtedajšiu pĎvodnú dra-
matiku. A ke3 už mali dosť skúsenosti, zdôveril sa Sládko-
vič v liste Dobšinskému /2. 4. 1667/: ...nijako neviem 
smieriť sa s horlivým tým dobíjaním na písanie a predsta
vovanie divadelných kusov. Moje presvedčenie je, že divad
lo, dráma nenie pre národ mladučký, ako je slovenský. Drá
ma je vrchovisko poézie, a my sme sotvy eáte lyriku pre
šli. Už epos je nám priťažký, keá národ nemá histórie prí
tomnosti. Preto nedaria sa pokusy" a bolo toľko začiatoč
níckych prác v súťažiach. Dobšinský so Sládkovičom celkom 
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v politických stanoviskách, Čo a ako treba idealizovať. 0 
Palárikovom Dímitrijovi Samozvancovi Dobšinský napísal 
/1866/: "Uznávam umelecká cnosti tejto práce. Uznávam, Že 
básnik jeden dej sám v sebe zaokrúhlený, dovŕšený dľa pra
vidiel dramatického umenia v pekných výjavoch predstavil... 
Vidím krásu a malebnosť...zanímavých výjavov. Dejstvujúce 
osoby objavujú aa ako charaktery dôsledne prevedené...Ko
nečne i reč a osnovu tejto smutnohry pokladám v celku za 
dosť básnickú, ktorá v slovách i v myšlienkach dosiahla 
uznania hodný stupeň toho vyššieho vzletu..." Dokonca Dob
šinský tento vstup do recenzie uzatvára vyhlásením, že 
"hľadiac jedine na umelecké prevedenie a nie hneá aj ne 
pravniu či ethickú úlohu a povinnosť dramatického básnika, 
temer by som naklonený bol priznať tejto smutnohre odmenu." 
Ale - a tu razom Dobšinský ustúpil od kritérií estetických 
e začal politizovať. A tu vyniesol Dobšinský krutý odsu-
dok, že táto pozoruhodná dráma v "mravnom pôsobení srdce 
otravuje". Mravné kritérium "slovenskej drámy" - a tak po
menoval svoju smutnohru aj Palárik - Dobšinský odvodil od 
prostonárodných povestí: mravne bezúhonný hlavný hrdina 
tu vždy reprezentuje víťaziaci princíp pravdy a dobra. 
Hra je podľa Dobšinského preto nemravná a odporuje pojmu 
"slovanskej" smutnohry, lebo "slovanskú ideu bratstva, 
vzájomnosti, medzikmenovej lásky a svobody ľudu, národa 
reprezentuje v nej lhár, nepovolaný drzý samozvanec Dimi-
trij Či vlastne sľub zbožnosti zrušivší, na cestu klamst
va pustivší sa mních GriSka Otrepev a naposled i matkovrah." 
Dobšinský navrhoval, aby Palárik hru prepracoval a hlav
ného hrdinu urobil z bojara Šujakáho. Lenže Palárik chcel 
mať hlavného, hoci i rozporného hrdinu z plebejca, a nie 
z príslušníkov Šľachty. Palárik titulného hrdinu vykladal 
ako bojovníka za voľnosť, všeobecnú slobodu a sociálneho 
reformátora. 
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Tragický hrdina podľa Palárikových predstáv "nesmie 
ednúť celkom nevinne, lež sťa Žertva nejakej velikánskej 
/iny, ktorú v návale vzbúrených vášní svojich spáchal." 
Tak koncipoval svoj názor na dramatického hrdinu pri po
sudzovaní iných drám našich autorov /1863/. Takto koncipo
val aj svojho Dimitrija. Šľachetný nešľachtic, zástanca 
sociálnych slobôd ľudu, zrušenia poddanstva, propagátor 
priateľstva medzi národami hynie po dosiahnutí trónu. Tú 
vinu sa Palárikovi nepodarilo jednoznačne určiť a možno 
si práve zakladal ne jej zložitosti. Jeho Griška Otrepev 
nie je "otrepaný" hrdina ľudových povesti, nie je to ideál 
"kladného hrdinu" matičných ani mnohých iných čias. Nevz
budil nadšenie, ale pohoršenie a odsúdenie. 

Palárik a Záhorský nie v duchu doby, ale celkom pro
ti nemu, nehľadali pre svoje historické hry príkladné cha
raktery a svetlé úseky z dejín slovenských a slovanských, 
ale predovšetkým výstražné príklady. Z histórie Slovanov 
nevyzdvihovali to, čo naše kmene spájalo, ale poukezovali 
skôr na to, čo ich rozdeľovalo. 

Palárika znepokojovala odveká neznášanlivosť medzi 
jednotlivými slovanskými národmi, najme medzi Rusmi a Po
liakmi. "Táto nenávisť...je síce poľutovaniahodná a každé
ho Slovana bolesťou naplňuje, ale je ona celkom prirodze
ná, pokiaľ Rus Poliaka nie za poddanného, lež za rovno
právneho, slobodného a samostatného brata svojho neuzná." 
To je citát z Palárikovho článku Úvahy o vzájomnosti slo
vanskej /I864/. Palárik uvažoval o potrebe premeny starej, 
literárnej a knižnej slovenskej vzájomnosti na spolupatrič
nosť a spoluprácu novú, predovšetkým politickú. S cárskym 
Ruskom viacerí naši národovci dovtedy - a žiaľbohu, i po
tom - počítali ako so zárukou existencie menších slovan
ských kmeňov. Palárik zrazu prišiel s opačným názorom: 
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základným predpokladom slovanskej vzájomnosti podľa neho 
bolo dôsledná rešpektovanie základných ľudských práv, "bo 
každá nadvláda Či fyzickej, či mravnej osoby nad druhou 
je účinok násilia a nasledovne bezprávia, utláčanie, otro
čenie, ktorá v ríši opravdivej slobody miesto mať nemôže.' 
Tému zaktuálnilo poľské povstanie proti cárskej nadvláde 
roku 1863. A tak sa Palárik poponáhľal - podobne, ako to 
robil vo veselohrách - s prepisom svojej politickej úvahy 
do drámy. Jeho tragédia se končí úplne bezperspektívne. 
Zástupca prepadnutých Poliakov volá "Skaza Moskáľom!", 
ruský ľud zase "Záhuba Poliakom!" A k týmto hlasom, vola
júcim po záhube a skaze národov, pripojili sa aj matiční 
posudzovatelia Palárikovej tragédie. Aj na hru volali zá
hubu a skazu. 

J. Palárik poslal hru do súťaže pod heslom Malo pe-
riculosam, quam quietum servitium. Vraj radšej si želá 
nebezpečenstvo v slobode, ako pokoj v porobe. Predvídal, 
ako aa vec skončí. Chcel však, aby sa jeho dráma hrala. 
Pre knižné vydanie textu, jeho časť, ktorú vraj možno pri 
inscenovaní vynechať, dóval do zátvoriek. Ale nielen po
rotcovia matičnej súťaže, aj divadelníci uvrhli celú hru 
do "zátvoriek". Až teraz pripravuje jej premiéru činohra 
Slovenského národného divadla v Bratislave. 

Spor o Palárikovho Dimitrija Samozvanca bol najzá
važnejším rozporom nielen v krátkej histórii matičných 
dramatických súbehov, ale v dejinách našej drámy vôbec. 
Ak boli niektoré kolá matičnej súťaže pomerne rozporné, 
tak potom to, v ktorom sa všetko krútilo okolo Paláriko
vej smutnohry, bolo dramatizmom priam nabyté. A autor, 
nazvaný Dobšinským "lžedramatikom", ubitý. A tak paradox
ne celá súťaž, ktorá mala za cieľ podporiť a zveľadiť 
pôvodnú slovanskú drámu, tie ambicioznejšie a náročnejšie 



pokusy rad radom likvidovala. Boli to prísne odsudky pod
písané menami vyvolávajúcimi rešpekt. Kto by sa odvážil 
protirečiť takým autoritám, ako bol Dobšinský alebo Slááko-
vlč? A tak možno aj vinou týchto posudkov zostalo naše o-
chotnictvo iba pri tých menej problematickejších veselo-
hrách a na náročnejšiu drámu si netrúfalo. Ak tomu tak Čo 
i len čiastočne bolo, tak potom sme našej dráme celou tou
to dlhodobou súťažou nepreukázali veľkú službu. 

Keá si však z množstva posudkov vyberieme myšlienky 
smerujúce k teórii drámy, &otom musíme nielen uznať, ale 
aj zdôrazniť význam tohto ojedinelého matičného podujatia. 
Hoci z hľadiska odvrhnutých dramatikov matičného obdobia 
bola asi Matica slovenská skôr macochou ako matkou našej 
drómy, my, z dostatočného odstupu vidíme, že napriek úsi
liam a názorom jednotlivých porotcov Matica ako kultúrna 
ustanovizeň urobila pre rozvoj slovenskej drámy a najmä 
jej teórie neobyčajne veľa. Zasluhuje si to aspoň túto 
krátku úvahu. 



Z konfrontačnej syntaxe stovensko-českej 





Stupeň rozdielov medzi jazykmi je v jednotlivých ro
vinách jazykovej stavby rozličný. Možno povedať, že vcel
ku najmenSie sú diferencie v syntaktickej stavbe jazykov. 
Toto konštatovanie platí aj so zreteľom na syntaktické ro
viny spisovnej slovenčiny a češtiny, ktoré chceme v tomto 
príspevku porovnávať. Podobnosť týchto rovín našich jazy
kov je o to väčšia, že ide o jazyky veľmi blízke vo funk-
čno-sémantickom i výrazovom pláne. Preto sa naše porovná
vanie sústredí najmä na rozdiely v syntaktickej stavbe o-
boch jazykov; konfrontácia bude mať teda ráz prevažne kon-
trastívnej analýzy. Pritom uplatnime zreteľ nielen na kva
litatívnu stránku javov, ale aj na ich frekvenciu, pripad
ne štýlovú zaradenosť. Obmedzíme sa na gramatickú stavbu 
jednoduchej vety; podáme kontrestívnu charakteristiku vet
ných typov a spôsobov vyjadrovania syntagmatických vzťahov. 

Pri konfrontačnom opise využívame jednak syntetické 
syntaktické a gramatické diela slovenské a České, prekla
dové slovníky /Slovensko-český slovník, (esko-slovenský 
slovník/, ako aj špeciálne Štúdie a Články s touto temati
kou, ako sú príspevky J. Ružičku /1961, 1972/, J. Stanisla
va /1966/, M. Grepla /1975/, R. Mrázka /1979/ a podobne. 
Niektoré konfrontácie dokladáme aj vlastnými excerptami 
z prekladov zo slovenčiny do češtiny a z češtiny do slo
venčiny. 

2. Začneme konfrontačnou charakteristikou typov jed

noduchej vety, konštituujúcich sa na základe osobitosti 

v stavbe gramatického jadra vety. V samom inventári typov 
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2.1.3. Konfrontačné zaujímané sú pasívne konštrukcie 
ako jeden 2 typov sekundárnej diatézy. V konkurencii opis
ného e zvratného pasíva dáva slovenčina - viac ako Češti
na - prednosť zvratnému pasívu, pokiaľ jeho použitie nie 
je sémanticky obmedzené /tek je to najmä vtedy, ak podme
tom vety je osobné substantívum/. Zvratné pasívum nie je 
v slovenčine výraznejšie štylisticky obmedzené; používa 
sa aj v ľudovej reči; napríklad! Kráľ rozkázal, aby sa zr
no chudobným darmo rozdávalo. /Dobšinský, rovesti/. 

Pokiaľ ide o opisné pasívum, j* v slovenčine zjavná 
tendencia obmedzovať ho na náučný Štýl. Vo vzťahu k češti-
ne platí o opisnom pasíva v slovenčine opak toho, Čo sme 
povedali o zvratnom pasíva; v slovenčine je zjavnejšia ten
dencia k štylistickej výlučnosti opisného pasíva ako v češ
tine. Podobne je to aj s vyjadrovaním agensa deja inštru-
mentálom substantiva. Najmä vyjadrovanie osobného agensa 
inštrumentálom sa pociťuje ako exkluzívny knižný prostrie
dok. Vidieť to napríklad aj na preklade vety z knihy V. 
Nazvala do slovenčiny, v ktorom prekladateľka vypúšťa agens 
deja, identifikovateľný z kontextu: A prece je Halasovi 
mnou dedikovän jeden z prvých výtisku Mostu... - A predsa 
je Halasovi venovaný jeden z prvých exemplárov Mostu... 
Častejšie, a teda menej príznakové, je vyjadrovanie neosob
ného agensa deja /kauzátora/ inštrumentélom. Slovenčina tu 
však preferuje predložkový genitív. Porovnaj; 3ol veľmi 
unavený od celodennej práce/celodennou prácou. - 3yl val
mi unaven celodenní prací. 

Osobitne sa treba zmieniť o takzvanej recipientnej 
pasívnej diatéze /porovnaj Daneš, 1985/, ktorú vyjadrujú 
dva typy konštrukcií: a/ konštrukcie typu mať + trpné par-
ticípium, b/ konštrukcie typu dostať + trpné particípium. 

V používaní konštrukcií typu mať + trpné particípium 
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sa slovenčine v podstate zhoduje s češtinou: si. MÓm zvere
nú dôležitú úlohu. - Č. Móm svären dúležitý úkol. Pravda, 
oj tejto konštrukcii v slovenčine viac ako v češtine kon
kuruje príslušná aktívna konštrukcia: Zverili mi dôležitú 
úlohu. 

-

Pasívne konštrukcie typu dostať + trpné particípium 
majú v češtine pomerne široké uplatnenie; hodnotia sa ako 
hovorové, ale plne spisovné. Napríklad /a/ Sestra dostala 
pridelen nový byt. - /b/ Pavel dostane nabito. V slovenči
ne sa konštrukcie tohto typu neregistrujú ani v detailných 
gramatických prácach /pozri napríklad Morfológii alovemká-
ho jazyka/, z Čoho vyplýva, že sa v písaných'spisovných 
textoch neobjavujú. So subtypom /a/ /Dostal pridelený no
vý byt/ sa však v bežných hovorených prejavoch stretáva
me. Je to zrejme aj preto, Že sa tu splna základná podmien
ka transformovateľnosti východiskovej /aktívnej/ konštruk
cie na tento typ pasívnej konštrukcie; vo východiskovej 
konštrukcii je totiž príjemca /recipient/ vyjadrený datí-
vom: Pridelili mu nový byt. Realizácii konštrukcií subty-
pu /b/ v slovenčine bráni okolnosť, že slovesá typu nabiť 
/namlátiť, nafackovať, natĺcť a podobne/ majú v slovenči
ne akuzatívnu rekciu /na rozdiel od dativnej rekcie v Češ
tine/, a tak chýba základná podmienka transformovateľnos
ti aktívnej konštrukcie /Nabili ho/ na charakterizovaný 
subtyp pasívnej konštrukcie. 

2o2a 7 rámci jednočlenných viet sa rozdiely medzi slo
venčinou a češtinou T podstate obmedzujú na vety slovesné, 
a to nesponové i sponové. Z nominálnych viet je rozdiel 
len pri vetách oslovavacích, a to v tom, že v spisovnej 
slovenčine /rovnako ako napríklad v ruštine/ sa na oslove
nie používa nominatív /vokatívne tvary sú iba výnimočná/; 
napríklad Peter, po8 sem! - Súdruh profesor! - Pán Kováč! 
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V spisovnej ČeStine sa v oslovení pravidelne používa vo-
katív; Petre,poj3 sem! - Soudruhu profesore! Za hovorový 
sa vo funkcii oslovenia pokladá nominatív vlastných mien 
v spojení s vokativom substantiva pán /pane/; napríklad 
Pane Kováč! 

2o2ol. Inventár typov bezagentných nesponových jed
nočlenných viet, ako aj ich frekvencia sú v slovenčine o 
čosi väčšie ako v Češtine. Zjavne frekventovanejšie sú ve
ty s akuzatívnou objektovou rekciou, ktorú majú niektorá 
slovesá vyjadrujúce psychofyzické stavy a pocity;: naprí
klad bolieť, dusiť, páliť, smädiť, napínať, triasť, štie
pať, mrzieť, premknúť, tlačiť, Štekliť, oziabať, duť e 
podobne: Včera zdulo Trnovských kravu. - Bolo horúco, ale 
mladú Ženu mrazilo. - Žobráka trochu premklo. /Príklady 
sú z Morfológie slovenského jazyka./ Čeština má inventár 
slovesných lexém konštituujúcich tento typ jednočlennej 
vety značne užší;- napríklad mrazit, zebat, pudit /porovnaj 
Mrázek, 1979/* Súčasná spisovná čeština vôbec nemá formál
ny ekvivalent pre slovenské konštrukcie formálne zhodná 
s predchádzajúcim typom /VF imp + N ak/ so slovesami vy
jadrujúcimi deje, ktorých agensom je nejaké tajomná von
kajšia sila majúca nepriaznivý fyzický účinok na objekt 
deja. Napríklad Nerozmliaždilo ho celého, ale odtrhlo mu 
pravú ruku za päsťou a ľavú mu zlomilo vyše lakťa. /Tajov-
ský/ Slovesá konštituujúce tento typ jednočlenných viet 
sú primárne osobné a ich počet v slovenčine je pomerne 
veľký. Ekvivalentom jednočlenných viet tohto typu v spi
sovnej Češtine sú dvojčlenné vety so subjektom vyjadreným 
zámenom to alebo substantivom pomenúvajúcim danú Živelnú 
silu. Napríklad Otce to zabilo v horách. - Starecká zavál 
sníh. /Preklad vety V. Šikulu Starčeka zavialo./ Formálny 
ekvivalent v čeätine nemajú ani slovenské jednočlenná ve
ty typu VF nedať + infinitív + N dat vyjadrujúce neschop-
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nosť osoby vyjadrenej menom v datíve realizovať dej. Naprí
klad Nedá mi plekať. Českým ekvivalentom je tu dvojčlenná 
veta: Nemohu plaket. 

2.2.2. V slovenčine aj v Češtine jestvuje typ jedno
členných deagentných slovesných viet, v ktorých obligátnym 
prvkom vetnej štruktúry je substantívum, respektíve záme
no v datíve vyjadrujúce prežívateľa modality /porovnaj 
Grepl - Karlik, 1986/. Štruktúru týchto viet možno vyjad
riť vzorcom: VF imp mod refl + infinitiv + N dat. Modál
nosť sa vyjadruje v oboch jazykoch osobným slovesom chcieť/ 
chtit v neosobnom zvratnom tvare: Chce sa mi jesť. - Chce 
se mi jist. V slovenčine okrem toho ešte slovesom žiadať. 
Popri tomto type jestvuje v oboch jazykoch aj sémanticky 
ekvivalentný typ, v ktorom však VF je vyjadrené neosobným* 
zvratným slovesom; nejde teda o typ deegentný, ale bezegent-
ný. Neosobným modálnym slovesom konštituujúcim tento typ 
je v češtine sloveso zachtít se /Zachtelo se mu spát/. Slo
venčina tu okrem tohto slovesa /zachcieť sa/ disponuje aj 
áalšimi slovesami: odnechcieť sa, ťažiť sa, leniť sa, sla-
diť sa, vidieť sa; napríklad Ťaží sa/lení sa/nesladí sa/ 
nevidí sa mu každý áen pracovať. 

Na rozdiel od Češtiny v slovenčine sa hodnotia ako ne
korektné konštrukcie typu: Na schôdzke bolo aj o tom hovo
rená /porovnaj Ružička, 1972/. Ide o jednočlenné deagentné 
konštrukcie s takzvaným neosobným pasívom, v ktorých v tva
re 7F je intranzitivne predmetová sloveso. Naniesto takejto 
konštrukcie sa v slovenčine uplatňuje jednočlenná veta s 
neosobným zvratným tvarom; porovnaj Čo Na schuzi bylo i o 
tom mluveno. - si. Na schôdzke sa aj o tom hovorilo. 

2.2o3. Inventár modálnych infinitívnych viet je v slo
venčine v porovnaní s Češtinou širší o typ VF imp mod + in
finitiv, v ktorom v určitom tvare je sloveso byť, respek^ 
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tíve slovesá prísť, prichodiť, vyjadrujúce potrebu alebo 
nevyhnutnosť konať dej. Napríklad Dievkam bolo sa oblie
kať. /Bary/ - Prichodí sa nám rozlúčiť. Formálne najbliž
ším Českým ekvivalentom tohto typu je sponová jednočlenná 
veta s modálnym adverbiom treba: Dívkám bylo treba se ob-
líkat. Istý rozdiel medzi slovenčinou a češtinou je aj v 
spone- ítívnych, respektíve sponovo-adverblálno-infi-
nitívnych vetách, a to v tom, že v slovenčine sa v prezen
te závažne nevyjadruje sponové sloveso. Porovnaj Na jeho 
strnisku nepoznať, že by bola neáeľa. /Chrobák/ - Na jeho 
strnisku není znét, Že by byla nedele. /Preklad/- Naozaj, 
netreba sa trápiť o zajtrajšok. /Chrobák/ - Opravdu, není 
treba se trápit o zítrek. /Preklad/ 

3. Prechádzame ku konfrontačnej charakteristike for
málneho vyjadrovania syntagmatíckých vzťahov /predikécie, 
determinácie a koordinácie/ v rámci jednoduchej vety* 

3.1. Pri vyjadrovaní predikatívneho vzťahu jestvujú 
medzi slovenčinou a Češtinou isté rozdiely v rozsahu gra
matickej zhody medzi subjektom a predikátom. Nachádzame ich 
v špecifických typoch predikatívnych syntagiem. Ide naprí
klad o vyjadrovanie zhody v Čísle na 1-ovom particípiu pri 
vykaní: v slovenčine je 1-ové particípium v pluráli, v Češ
tine v singulári; Pani Dvorská, kde ste boli? - Pani Dvor
ská, kde jste byla? V tejto súvislosti poznamenávame, že 
v slovenčine jestvuje v ľudovej reči a využíva sa v umelec
kej literatúre aj takzvaný plurál úcty. Je to druh honora-
tívu, pri ktorom sa staršia alebo vážená osoba, o ktorej 
/nie ku ktorej/ sa hovorí, označuje bu3 substantivom ale
bo zámenom tretej osoby v pluráli? rovnako v pluráli je aj 
sloveso. V prípade, Že sa osobe pomenúva substantivom, do
chádza k nezhode medzi tvarmi substantiva a slovesa v čís
le: Nebudú ma mama hrešiť? /Ondrejov/. 
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Pokiaľ ide o zhodu v mennom rode, odlišuje sa Češti
na od slovenčiny tým, Že sa rozdiel v rode prejavuje aj 
na plurálových tvaroch 1-ového particípia; napríklad: Ho-
Ši se rozbehli po lese. - Z auta vystouplly dve Ženy. -
Na louce se pásla jehňata. V spisovnej slovenčine od vyda
nia Pravidiel slovenského pravopisu v r. 1953 aa zhoda v 
rode neprejavuje ani v pravopise. Plurálový tvar 1-ováho 
participia má jednotnú podobu -li. 

Z rozdielov pri vyjadrovaní zhody v páde možno upozor
niť na pádový tvar prísudkového mena vo vetách s nevyjadre
nou kopulou: v slovenčine je tu možný len nominatív /Pau-
liny-Ružička-Štolc, 1968/, kým v Češtine aj inštrumentál 
/Mrézek, 1979/: Dobré kniha - najlepší priateľ. - Dobrá 
kniha - nejlepáí prítel/nejlepším prítelem. 

3.2o Pomerne veľa rozdielov medzi slovenčinou a češ
tinou zisťujeme pri vyjadrovaní determinatívnych vzťahov, 
a to tak v rámci mennej syntagmy, ako aj slovesnej syntag-
my. V druhom prípade značne rozširuje škálu diferencií veľ
ký počet nezhôd v pádovej väzbe slovies. 

3o2olo Charakteristiku rozdielov pri vyjadrovaní vzťa
hu v mennej syntagme začneme poukazom na rozdiel vo vyjadro* 
vaní kvantitatívneho vzťahu v jednom type spojení číslov
ka /číslovkové zámeno/ + substantívum: v slovenčine popri 
spojení päť /koľko/ vojakov v pozícii nominatívu e akuze-
tívu jestvuje aj spojenie piati /koľkí/ vojaci; v češtine 
je tu možné len spojenie pet vojínu. Ďalší rozdiel pri vy
jadrovaní kvantitatívneho vzťahu v mennej syntagme je v 
tom, že kým v slovenčine v spojeniach číslovka 21...24; 
31...34? 101...104 + substantívum je substentívum vždy v 
genitíve /dvadsaťjeden stolov, jedenadvadsať stolov/, v 
češtine jestvuje popri tejto možnosti /jeáenadvacet stolu, 
dvacet jedna stolu/ aj typ dvacet jeden stúl, dvacet dva 
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stoly, v ktorom sa determinativny vzťah vyjadruje zhodou. 

V determinativnej syntagme typu niečo dobré, ktoré 
sa skladá z neurčitého, popierecieho alebo opytovacieho 
zámena s neosobným významom a neutrového tvaru substenti-
vizovaného adjektíva, sa aj v pozícii nominatívu e akuza-
tivu presadzuje v súčasnej spisovnej slovenčine zhodný tví 
druhého Člena syntagmy: nič pekné, všeličo praktické, Čo 
podstatné?;: v Češtine je substantivizované adjektivum v 
genitive; neco dobrého. 

V češtine je inventár zhodných tvarov v determinativ
nej syntagme v porovnaní so slovenčinou- Širší o kongruent-
né tvary prechodnikov: Pavel na ni Čekal, stoje na prahu 
dverí. - Babička ji hladila, usmívajic se. Formálna závis
losť prechodnika od podmetu vety v Češtine je jedným z dô
vodov, prečo sa v českej syntaktickej teórii hodnotí pre-
chodniková konštrukcia bez zreteľa na jej sémantický vzťah 
k predikátu vety ako doplnok. Naproti tomu se v súčasnej 
slovenskej syntaktickej literatúre za doplnok pokladá len 
taký prechodník, ktorý vyjadruje priradený súčasný dej; 
napríklad Augustín šerner postál v bráne, Šúchajúc si ru
kou Čelo. /Mináč/. Pri inom sémantickom vzťahu k prediká
tu vety sa prechodniková konštrukcia hodnotí ako adverbiél* 
ne určenie. 

Základné typy vyjadrovania posesívneho determinatív-
neho vzťahu sa v slovenčine a Češtine zhodujú. Tento vzťa! 
sa bežne vyjadruje buá zhodným tvarom posesívneho zámena 
alebo adjektíva alebo genitivom osobného substantiva; v 
druhom prípade za predpokladu, že substantivum vyjadrujú
ce vlastníka je determinované zhodným atribútom; napríklad 
môj brat/muj bratr, otcov dom/otc3v ^3m, dom môjho otca/ 
dum mého otce. V slovenčine jestvuje k typu dom niôjho ot
ca ekvivalentná konštrukcia typu môjho otcov dom, v ktorej 
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atribút determinujúci pomenovanie vlastníka je v genitíve, 
evšak pomenovanie vlastníka je vyjadrené v kongruentnom 
adjektívnom tvare. Tento typ posesívnej konštrukcie je ži
vý v časti stredoslovenských nárečí, avšak tým, že sa dosť 
využíva v umeleckej literatúre stáva sa všeobecne známy. 
Príklad z prekladovej literatúry: v labyrinte starej mamin
ho staviska /preklad konštrukcie V. Nezvala "v labyrintu 
babiČČina stavení"/. 

Vyššie charakterizované rozdiely vo vyjadrovaní vzťa
hov v menných syntagmách sa týkali substantívnych synta-
giem. Z adjektivnych syntagiem si zaslúži zmienku vyjadro
vanie stupňa vlastnosti ukazovacím, respektíve opytovacím 
zámenom. Kým v Češtine má ukazovacie, respektíve opytova-
cie zámeno adverbiálnu formu, v slovenčine má formu adjek-
tivnu. Porovnaj ,č* Buáte tak milý! - Jak krásne je neše 
vlast! - si. Bu3te taký milý! - Aká krásna je naše vlasť! 

Výrazným syntaktickým prostriedkom, ktorým sa odlišu
jú menné syntagmy od slovesných syntagiem, je spolupatrič
nosť členov mennej syntagmy, Čiže ich slovosledné primknu
tie. V tom je prirodzene medzi Češtinou a slovenčinou zho
da. V podstate je zhoda aj v polohe determinujúceho člena 
mennej /atributívne^/ syntagniy vo vzťahu k determinované
mu Členu: zhodný adjektívny atribút bežne predchádza pred 
substantivom, nezhodný /substantívny/ atribút nasleduje za 
ním; zhodný substantívny atribút rozlišovacieho typu je 
za substantivom /mesto Bratislava/ a hodnotiaceho typu pred 
ním /potvora chlapec/. 

Isté rozdiely sú však v rozsahu menej zvyčajného po

stavenia zhodného adjektívneho prívlastku za substantivom. 

Možno povedať, že frekvencia postponovaného adjektívneho 

prívlastku je v Češtine väčšia ako v slovenčine. Týka sa 

to najmä postpozicie zhodného prívlastku vo vlastných me-
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nách, napríklad v názvoch kníh a časopisov /Listy filolo

gické, Český Časopis historický, i-amátky archeologické, 

Slovník spisovného jazyka českého, Stručné mluvnice česká/, 

áalej názov verejných inštitúcii; napríklad Štátni úrad 

plánovací, Statní úrad štatistický, Ďstav pro jazyk český 

a podobne. Porovnaj s tým podobné slovenské názvy: Histo

rické štúdie, Slovenský filozofický Časopis, Jazykovedný 

Časopis, Slovenský plánovací úrad, Slovenský štatistický 

úrad /porovnaj Dvonč, 1958/. 

V Češtine je badateľné silnejšia tendencia k postpo-

zicii aj pri zhodnom adjektívnom prívlastku s rozlišovacou 

funkciou, a to najmä v písaných odborných textoch. Uvedie

me príklady na ekvivalentné spojenia z lingvistických tex

tov: č.: modalita postojové, modalita voluntetivni, vety 

kladné a záporné, zápor vetný, zápor členský, veta dvoj

členná, veta jednočlenná, typy sponové a nesponové /J. 

Bauer - M. Grepl: Skladba spisovné češtiny/, si.: posto

jové modálnosť, voluntetivna modálnosť, kladné a záporné 

vety, vetný zápor, členský zápor, dvojčlenné vety, jedno

členná vety, sponové a nesponové typy viet /J. Oravec- E. 

Bajzíková: Súčasný slovenský spisovný jazyk - Syntax/. 

Aväek aj v iných typoch písaných textov, a to aj pri vý

raznejšom rozlišovaní /zdôrazňovaní/, je v slovenčine 

vcelku slabšia tendencia k postpozicii prívlastku; porov

naj: Tam, kde se prúmerný talent borí do bahne, či do le-

du, básnik opravdový se musí osvedčit pri každé zkoušce. 

/Nezval/ - Tam, kde sa priemerný talent zabára do bahna č: 

do ľadu, skutočný básnik sa musí osvedčiť v každej skúške. 

/Preklad/ Ako však konštatuje L. Uhliŕová /1987/, badať 

v súčasnej češtine tendenciu k postupnému prenikaniu ante-

pozicie aktualizovaného prívlastku z hovorového jazyka aj 

do písaného jezyka. 
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Napokon možno uviesť eáte jeden rozdiel v slovoslede 

atribútu, na ktorý upozorňuje A. Jedlička /1978/. Ide o 

polohu genitívneho atribútu vyjadreného osobným ženským 

substantivom zakončeným na -ová, respektíve -á s posesiv-

nym významom. V spisovnej slovenčine je tu atribút bežne 

v antepozicii; napríklad Vansovej dielo, Podjavorinskej 

poviedka, kým v čeátine v postpozícii: povidky Nemcove, 

próza Svetlé. D8vod je v tom, že v češtine na rozdiel od 

slovenčiny nepôsobí v prospech antepozície atribútu vyjad

reného substantivizovaným adjektívom v ženskom rode tvaro

vá podoba posesívneho adjektíva, ktoré je vo funkcii atri

bútu pravidelne anteponované, ako je to pri substantivizo-

vaných adjektivach v mužskom rode. 

Keá hovoríme o rozdieloch v slovoslede v rámci syntag-

my, možno poznamenať, že niektoré rozdiely medzi slovenči

nou a čeátinou jestvujú aj pri slovoslede v rámci vety /vý-

povede/, a to tak pri slovoslede ako prostriedku vyjadro

vania funkčnej perspektívy vety /porovnaj napríklad Mrázek, 

1979/, eko aj pri slovoslede podmienenom požiadavkami zvu

kovej stavby vety - slovoslede enklitík /porovnaj Jedlič

ka, 1978;: Darovec, 1986/. Keďže sa však v príspevku obme

dzujeme na kontrastívnu analýzu gramatickej stavby vety, 

podrobnejšia charakteristika týchto funkcií slovosledu vy

bočuje z rámca našej témy. 

3-2.2. Pri vyjadrovaní vzťahov vo verbálnej syntagme, 

ako sme už uviedli, sú medzi slovenčinou a Češtinou znač

né rozdiely v pádovej väzbe slovies. Zo všeobecných charak

teristík rozdielov v tomto jave možno uviesť konštatovanie, 

Že spisovná Čeština je vo väzbách archaickejšia ako sloven

čina /Ružička, 1961/. Prejavuje sa to napríklad tým, Že v 

slovenčine je v pomere k čeátine väčšie zastúpenie objek

tových akuzativnych väzieb. Napríklad slovesá ako dobyť, de* 
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siahnuť, ľutovať, nadobudnúť, nasledovať, nechať /karty/, 
poslúchať, požadovať, spomínať, vážiť si, všímať si a po
dobne majú v slovenčine vázbu s akuzativom, kým v Češtine 
sa ich ekvivalenty spájajú s genitívom alebo popri geniti-
ve ej s akuzativom. V súčasnej spisovnej češtine sa však 
prejavujú tendencie k ústupu predmetového genitívu v pros
pech akuzetívu, napríklad pri slovesách ako užit, dobýt, 
dosähnout a podobne, pričom ako jeden z podporných Činite
ľov možno vidieť ej vplyv slovenčiny /porovnaj Jedlička, 
1978/. Druhou významnou tendenciou v slovenčine v pomere 
k Češtine je vyjadrovať špecifické vecné vzťahy predložko-
vými pádmi tam, kde má Čeština holé pády; napríklad si. 
plakať od zlosti, umierať od žiaľu - Č. plakat zlosti, umí-
rat Žalem; si. panovať nad niekým - č. penovat nékomu; 
si. zúčastniť sa na niečom - č. zúčastnit se nečeho* 

Pomerne veľa je jednotlivých rozdielov v edverbiélnej 
/slabej/ pádovej rekcii slovies. Uvedieme niekoľko príklar 
dov na rozdiely v inventári a vo využívaní predložkových 
pádov. 

Pokiaľ ide o inventár predložiek, možno upozorniť na 
to, Že v slovenčine je podstatne viac podvojných i potroj
ných predložiek ako v češtine, v čom aa slovenčina zhodu
je so srbochorvátčinou. V citovanom Slovensko-českom í 
Česko-slovenskom slovníku sa uvádza iba jedna česká podvoj
ná predložka - zpod /ekvivalentná slovenskej predložke 
spod/. Ekvivalentmi slovenských predložiek s prvou časťou 
po- /ponad, popod, popred, poza, pomedzi/, spájajúcich sa 
s akuzativom, sú jednoduché predložky nad, pod, pred, za, 
mezi spájajúce se s inštrumentälom; porovnaj Vták preletel 
ponad dom. - Pták preletel nad domem. Medzi slovenskými 
podvojnými predložkami s prvou Časťou po- a ekvivalentnými 
jednoduchými českými predložkami nebadať nijaký sémantický 
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posun. Pokiaľ ide o slovenské podvojné predložky znad a 
spred, spájajúce sa s genitívom, ako aj potrojné predložky 
/sponad, spoza, spomedzi, spopred, spopri/, spájajúce sa 
s tým istým pádom, je ich najprimeranejšim českým ekviva
lentom opisné vyjadrenie typu "z místa nad /pod, pred, za, 
mezi, pri/ + inštrumentál" /sponad dverí- z místa nad 
dvermi/. V jazykovej praxi /pri prekladaní/ sa tu však ako 
ekvivalent bežnejšie používajú príslušné jednoduché pred
ložky v spojení s inštrumentálom; napríklad Spoza človeka, 
ktorého si dosiaľ nevšimol, vyklonila sa teraz jasná tvár. 
/Chrobák/ - Za Človekem, kterého si dosud nevšiml, vyklo
nila se teá jasná tvár. /Preklad/ - Spomedzi hory pod nimi 
vystupovali biele mechnaté obláčky. /Chrobák/ - Mezi lesem 
pod nimi vystupovaly bílé nadýchnuté obláčky. /Preklad/ 
V tomto prípade však jednoduché predložky adekvátne nevy
stihujú modifikáciu lokálneho vzťahu vyjadrovanú príslušný
mi podvojnými, respektíve potrojnými predložkami, to jest 
smer na otázku odkiaľ? 

Príklady na rozdiely vo využívaní predložkových pádov: 
Slovenskému predložkovému pádu pri + lokál zodpovedá v Češ
tine predložkový pád u + genitív pri významoch: /a/ v blíz
kosti niečoho: stáť pri potoku - štát u potokay /b/ v spo
ločnosti niekoho: bývať pri dcére - bydlet u dcéry;, /c/ 
účel: sedieť pri obede - sedet u obeda. Slovenskému predlož
kovému pádu na + akuzativ zodpovedá v češtine predložkový 
pád k + datív vo významoch: /a/ účinok: zmeniť sa na nepoz
nanie - zmenit sa k nepoznaní; /b/ účel: ísť na obed -
jít k obedu. Slovenskému predložkovému pádu na + lokál zod
povedá v češtine predložkový pád u + genitív vo význame 
/a/ príslušnosť niekoho k niečomu: robiť na pošte - delat 
u pošty;; /b/ príslušnosť niečoho k niečomu: ručička na ho
dinkách - ručička u hodinek. Slovenský predložkový pád o 
+ akuzativ má v češtine ekvivalent v predložkovom páde 
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/a/ za + akuzativ vo význame "čas, po ktorom sa uskutoč
ňuje dej": odísť o hodinu - odejit za hodinu} /b/ K + da-
tív vo význame "pripútať niečo o niečo": priviazať psa o 
stĺp - privázat psa k sloupuj- /c/ kvúli + dativ: prísť o 
ohlášky - prijít kvuli ohléškém. 

3*3. Zostáva nám z konfrontačného hľadiska opísať vy
jadrovanie kocrdinetivnych vzťahov v rámci jednoduchej ve
ty. Tu sa rozdiely týkajú inventára parataktických spája
cích výrazov, explicitne vyjadrujúcich typ koordinetivne-
ho vzťahu členov syntagmy. 

Pri vyjadrovaní zlučovecieho vzťahu za najvýraznejší 
rozdiel možno pokladať obrátené poradie komponentov tej 
istej spojkovej dvojice: si. tak - ako /aj///i/ŕ č. jak 
- tak /i/. Napríklad Spokojní boli tak žiaci, ako aj uči
telia. - Spokojeni byli jak žáci, tak i učitelé. 

Inventár odporovacích parataktických spojok je v slo
venčine širší o spojku no /zhodne s ruštinou/̂  synonymnou 
so spojkou ale. V slovenčine nie je formálny ekvivalent 
k Českej spojke nýbrž, používanej /popri základnej spojke 
ale/ po zápore: Nedelánt to pro sebe, nýbrž pro vás. * Ne
robím to pre aeba, ale pre vás. 

Pokiaľ ide o vyjadrovanie vylučovacieho vzťehu,možno 
uviesť rozdiel v používaní spojkových dvojíc: v slovenčine 
je výraznejšia tendencia používať rovnako členy spojkových 
dvojíc: buč - buc, alebo - alebo /abo-abo/. V Čase vplyvu 
martinského Jzu na spisovný jazyk v prvej polovici tohto 
storočia sa konštrukcie s bu3 - alebo pokladali za nekorek-* 
tné. V ostatných desaťročiach však ich frekvencia v s; 
sovných textoch vzrastá. V češtine je dvojica buž - anebo 
najfrekventovanejšou dvojitou vylučovaciou spojkou. Kon
štrukcie anebo - anebo nie st3 v súčasnom spisovnom jazyku 
živé. \ 
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Rozdiely v inventári spojok sti aj pri vyjadrovaní 
stupnovacieho vzťahu, ŕri vlastnom stupňovaní /gradácii/ 
je v češtine popri spojkovej dvojici nejen - ale i /ale 
eni/ aj dvojica nejen - nýbrž i /nýbrž ani/. Porovnaj: 
Svet se zmenil nejen v meste, nýbrž i na vesnici. - Svet 
sa zmenil nielen v meste, ale aj na dedine. V slovenčine 
nie je formálny ekvivalent ani k českej trochu zastaranej 
stupňovacej spojke ano /i/: Bratri, sestry, ano i maminka 
sama spala. /Bouške, Šmilauer, 1966/. 

Na vyjadrovanie odstupňúvacieho /degradačného/ vzťa
hu má zase slovenčina Širší repertoár spojok. V češtine 
niet jedného ekvivalentného výrazu k spájaciemu výrazu to
bôž, ktorý sa používa po klade i zápore. V Čeátine mu zod
povedajú dva ekvivalenty: tím spíše, tím mene /tie sú, 
pravda, aj v slovenčine: tým skôr /viac/, tým menej/; prvý 
sa používa po klade, druhý po zápore. Porovnaj: Aj v lete 
je mu zima, tobôž v zime. - I v lete je mu zime, tím spí
še v zime. - Nikdy nečul slov uznania, tobôž pochvaly. -
Mikdy neslyšel slov uznaní, tím mene pochvaly- Okrem toho 
slovenčina má širšiu Škálu synonymných odstupňúvacích spo
jok, ktoré sa používajú po zápore, ŕrot-i českým spojkám 
netož pak, natož aby su v slovenčine spojky nieto, nieby, 
nieže, nietoby, niežeby, nietožeby: Nezabije ani mouchu, 
natož pak slepici. - Nezabije ani muchu, nieto sliepku. 

4. I ke3 sme sa pri porovnávaní syntaktických rovin-
spisovnej slovenčiny a Češtiny obmedzili na jednoduchí! ve
tu, aj to len na jej gramatickú stavbu, nemôžu byť pred
kladané zistenia detailné a vyčerpávajúce. Usilovali sme 
sa však postupovať pri opise jednotlivých rozdielov sys
tematicky, aby sme podali ucelený a prehľadný obrttz o špe
cifických črtách vymedzených zložiek syntaktickej stavby 
slovenčiny a češtiny. 
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Expresívna ztoitta stovnej zásoby stovenčiny 





Aj v slovenskej jazykovednej literatúre sé pojeir ex
presívnosti objasňuje pojmami citovej pri znakovosti a vý
razovej nápadnosti. Podľa toho, ktorý objasňujúci pojen. 
sa berie ako základný, rozliáujeme dve poňatia expresív
nosti, ktorým zodpovedajú dva prístupy k skúmaným javon. 
Prvá poňatie, v ktorom se zdôrazňuje citovo priznakovosť, 
predpokladá, Že k jazykovým jednotkám pristupujeme z ob
sahovej stránky a zisťujeme v nej prítomnosť emocionálne
ho prvku, pričom si váímame, ako sa jeho prítomnosť pre
javuje na forme jednotky. Druhá koncepcia, v ktorej sa 
kladie dôraz ne výrazovú nápednosť, sa zakladá na tom, 
Že sa pozoruje, akými formálnymi osobitosťami sa isté ja
zyková jednotky vyznačujú, s akými osobitosťami sa stre
táme pri použití jednotiek v reči, pričom sledujeme, ako 
sa tieto osobitosti prejavujú v ich obsahovej zložke, res* 
pektíve v ich funkcii. Traduje sa názor, že druhá koncep
cia je širáie /zahŕňa prvá poňatie/, Čomu zodpovedá tvr
denie, že všetky jednotky s emocionálnym príznakom sť vý
razovo nápadné, ale nie všetky výrazovo nápadné jednotky 
sú emocionálne príznakové /porovnaj Mistrik, 1985, a. 60/. 
Stupeň platnosti tohto tvrdenia je podmienený stupňom ur
čitosti termínov emocionálny /citový/ významový prvok 
/respektíve citové zafarbenie slova/ a výrazová nápadnosť 
/výrezovosť/. Túto otázku hlbáie objasni až 3alši výskum* 
Často sa mlčky pracuje s kompromisne určeným termínom ex
presívnosti. Kompromis spočíva v tom, že sa ako kritérium 
expresívnosti berie záväzná prítomnosť espoň jednej z 
dvoch určujúcich vlastnosti /čiže obidve môžu, ale nemu-
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sia byť súčasne prítomné/, to jest emocionálnosti a výra-
zovosti. V tomto kompromisnom poňatí sa za expresívne po
važuje lexikálne jednotky, ktorá sa vyznačujú bu3 výrazo-
vosťou, alebo emocionélnosCou, alebo výrazovosťou aj emo
cionálnosťou. Wajčastej3ím prípadom je súčasná prítomnosť 
obidvoch vlastnosti. 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka /KSSJ/ se ex
presívna lexika spracovala v duchu spomínaného prvého po
ňatia. V stati o základných zósadách spracovania KSSJ 
/1987, s. 24/ sa expresívne lexikálne prostriedky vymedzu
jú na základe prítomnosti citového príznaku, pričom sa 
dodáva, že častým formálnym ukazovateľom expresívnosti je 
nezvyčajnosť a nápadnosť. Fotom sa vymenúvajú prípady 
rozličného zafarbenia v rámci expresivity /hypok., fam., 
pejor., zjemn., žart., iron./. Prítomnosť citového prí
znaku sa vidí pri siedmich typoch prípadov: 

1. pri druhotných významoch so zjavným citovo-hodno-
tiacim komponentom, napríklad anjel /dobrý človek/, baba 
/zbabelec/, barbar /nekultúrny, nevzdelaný surovec, spie
vať /nadchýnať sa, básniť/, ako aj pri derivátoch, do vý
znamu ktorých sa tento komponent 'prenáša z významu zákla
dových slov /čachrovať/; 

2. pri odvodeninách s citovo-hodnotiecim komponentom 
vyjadreným formantom, napríklad čaptoá, krpáň, vínečko, 
melinký, sádka ť si, res^ktíve í r. .- -ninách s týnto 
komponentom, napríklad knihomoľ, sedmospäč; 

3. pri slovóch, pri ktorých sa citovo-hodnotiaci 
komponent viaž^ na zvukovú motiváciu, respektíve je spä
tý s ich zvukovou osobitosťou /vyplývajúcou aj z cudzieho 
pOvodu slova/, napríklad huhňať, Čamrva, kotrba, ku trať 
sa, luza; 

^. pri slovách, ktorých význam sa vyznačuje zmyslo-
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vou názornosťou viaiúcpu sa na sémantická a imitačnu rro-

tivuciu, napríklad loviť /hľadať a vyberať/, kukať /vy

znievať/, lupkať, kvackať; vo vyznané :ýchto lexii niet 

zjavného citovo-hodnotiaceho komponentu /^e prítomný len 

potenciálne/; 

5. pri slovách, ktcrý :nen obsahuje intenzifi

kačný komponent, napríklad hrozný /veľký, nóramný/, nosa

tý, doráňať, vynukoveť, vmdíať; 

6. pri slovách, na ktorých áenotóty sa viaže inte

lektuálne hodnotenie s potenciálnou účasťou emócií, na

príklad kolaborant, mašinéria, lžidemokracia, biľag, bif-

ľovať sa; 

7. pri slovách, ktoré sa vyznačujú len nápadnou zvu

kovou formou, respektíve ätylis-ickou príznekovosťou, na

príklad kutiť, kuchtiť, pinkeľ, liskavý, luft. 

Tento prehľad ukazuje, 2e sa citový priznek najzre-

teľnejšie prejavuje pri slovách, vo význame ktorých je 

zafixovaný cltovo-hodnotiaci komponent. Do tohto komponen

tu sa preukazne premietajú kladná alebo záporne citová 

stavy /láskavosť, nadšenie, pohŕdanie, rozhorčenie a po-

dobne;oetailnejBÍ opis citovo-hodnotiaceho komponentu zá

visí od klasifikácie citovýc^ stavov - u náa zatiaľ niet 

takého opisu/, ktorá obsahujú hodnotiaci moment vyplývajť* 

cí zo vzťahu objektu k citovým záujmom subjektu. Menej 

určitý je citový príznak v prípadoch, ke3 j* spátý iba so 

zmyslovou názornosťou. Obrazná vyjadrovanie vyvoláva ná

zorná predstavu, ktorá je základom prežívania czn&čované-

ho javu, avšak v obsahu prežívania je len potenciálny 

hodnotiaci prvok. Otázka je, či napríklad všetky lexikali-

zované obrazné metafory /oproti neobrazným, to jest no 

načným a kognitivnym/ sd citovo príznaková. Ako ukazuje 

aj KSSJ, značne problematické ie zisťovanie prítomnosti 
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citového príznaku vo významoch s intenzifikačným komponen
tom. /V jednej z prípravných Štúdii ku KSSJ sa vychádza 
z toho, Že jedna lexikálna jednotka môže obsahovať dva 
expresívne príznaky ako "nadstavbové" informácie: v jed
nom príznaku sa odráža hodnotiaci postoj a v druhom in
tenzita deja; Tibenská, 1982/. Nie je totiž vždy zrejmé, 
Ci sa tento komponent vzťahuje na vlastnosť denotátu, na 
vlastnosť označovaného javu a intenzitu emocionálneho vz
ťahu subjektu k tomuto javu, respektíve len na intenzitu 
prežívania vzťahu. Preto vzniká otázka, prečo sa považu
jú napríklad slová nosatý, nohatý, doráňať, hrozný /veľ
ký, náramný/, ukrutný za expresívne, kým napríklad slová 
ušetý, vlasatý, bruchatý, bombastický, zázračný /pamäť/, 
dokaličiť nemajú kvalifikátor expresívnosti. Spojenia ako 
ohnivá reč, kvetnaté reči, zarytý fanúšik, krvopotná prá
ca, skalný fanúšik dobre znázorňujú ťažkosť pri určovaní 
povahy intenzifikačného komponentu /v KSSJ sa prvé tri 
prípady nepovažujú za expresívne, slovo krvopotný sa hod
notí ako trocha expresívne a výraz skalný v tomto význa
me má kvalifikátor expresívnosti; je zrejmé, že sa aj tu 
objavuje spomínaná otázka obraznej metafory/. Aj v súvis
losti so Šiestym typom prípadov sa vynára otázka, na zá
klade čoho sa hodnotí napríklad výraz kolaborant ako ex
presívny, kým napríklad slovo reakcionár sa nepovažuje 
za citovo príznaková. NarĹžame tu na problematiku vzťahu 
intelektuálneho a emocionálneho hodnotenia z hľadiska je
ho zafixovanosti v slovnom význame. Napokon prípady sied
meho typu nastoľujú otázku, v akom zmysle môžeme pri nich 
hovoriť o citovom príznaku /v čom spočíva citovosť význa
mu "kutiť" napríklad vo vete Každý deň kuti niečo okolo 
domu v porovnaní s predchádzajúcimi prípadmi?/. 

KSSJ podnecuje teda k hlbšiemu skúmaniu prejavu ci

tovosti v slovnom význame. Ukazuje sa, že ku kľúčovým o-
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tázkam patri explikácia pojmu citového príznaku, detailne 

objasnenie citovo-hodnotiaceho komponentu,citovosť vo vz
ťahu k obrazností, citovosť v spätosti s intenzifikáciou, 
vzťah intelektuálno-hodnotiaceho a citovo-hodnotiaceho 
prvku a prirodzene, nájdenie kritérií na objektivizáciu 
tvrdenia o prítomnosti citového príznaku vo význame slova 
/dá sa očakávať, Že absolútne platné kritériá nejestvuje/, 
s čím súvisia dve úlohy, a to úplný opis foriem vyjadre
nie citového príznaku a opis testov na overovanie prítom
nosti tohto príznaku. Pokúsime sa o osvetlenie podstatnej 
časti týchto otázok. 

Ako gnozeologické východisko skúmania slov s citovo-
hodnotiacim významom prijímame tézu o jednote poznania a 
hodnotenia, podľa ktorej poznania je nevyhnutne spojené 
s hodnotením a predpokladom hodnotenia je poznanie, ako 
aj tézu o vedomí ako o zložitej jednote vedenia a preží
vania. Kým poznanie, vedenia je zachytené v objektívnej 
zložke obsahu poznatku, do jeho subjektovej zložky sa pre
mieta hodnotenie a prežívanie poznávaného objektn /Černík 
- Ferkašová - Viceník, 1980, s. 48/. Hodnotenie je preja
vom schopnosti človeka spoznávať hodnotovú stránku sku
točnosti, to jest odhaľovať v poznávanom svete hodnoty. 
Objekty nadobúdajú hodnotu vo vzťahu, k potrebám alebo zá
ujmom človeka na základe ich funkčnosti, to jest na zá
klade toho, Že uspokojujú isté potreby e záujmy človeka, 
alebo zabraňujú ich uspokojovania. Poznávanie objektu a 
odhaľovanie jeho funkčných vlastností, ne základe ktoré
ho sa utávra hodnotiaci vzťah, je spojené s prežívaním 
vzťahu k tomuto objektu. Prežívanie tohto vzťahu tvorí 
obsah citu. Stupeň intenzity prežívania vzťahu k objektu 
závisí od stupňa zainteresovanosti poznávacieho a hodno
tiaceho subjektu. Pri filozofickej analýze hodnoty sa pod
čiarkuje, že citové hodnota objektu jestvuje iba v inte-
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grovanom systéme hodnCt, ieoo zážitok ako obsah citovej 

hodnoty a spOsob poznania hodnotovosti objektu tvoria 

jednotu s racionálnou analýzou hodnotových kvalít. Význam 

zážitku je podmienený tým, "akú emocionálnu hodnotu daný 

jav predstavuje a akou emocionálnou štruktúrou se subjekt 

hodnotenia vyznačuje. Hodnoty, ktorých poznanie je podmie

nené hľadaním a myšlienkovým konštituovaním rozličných 

väzieb /to jest abstraktno-logickou analýzou, uplatňova

ním rozličných technických postupov a tak áalej/, odsú

vajú zážitok, hoci ho nikdy nevylučujú úplne, ne kraj 

hodnotiaceho procesu /Dorotíková, 19S0, s. 214/. Ukazujú 

sa dva dôležité javy: 1. hodnotenie je späté s citmi, a-

však miera ich účasti na hodnoteniach je rozličná, 2. ci

tové hodnotenie je podmienené abstraktno-logickou analý

zou hodnotových vlastnosti objektov. Len elementárne ci

tové reakcie sa neviažu na racionálne myslenie, lebo si 

pri nich človek neuvedomuje, čo ich vyvoláva. 

Vychádzame z tvrdenia, že citovo-hodnotiaci prvok 

sa viaže na intelektuálno-hodnotiaci komponent obsahu slo

va, ktorý je spätý s istými vlastnosťami poznávaného vý

seku skutočnosti. Zámerne hovoríme o hodnotiacom kompo

nente obsahu, e nie významu slova, lebo každé slovo e ci-

tovo-hodnotiecim prvkom nemá v svojom význame zafixovaný 

intelektuálno-hodnotiaci komponent. /Obsah slova je v na

šej koncepcii jeho kognitívnou potenciou a skladá sa z 

významovej čiže sémovej a tnimovýznamovej Čiže noémovej 

zložky; Dolník, 1982/. Ako ilustračné príklady si zobe

rieme slová darebák a koník. KSSJ ukazuje, že slovo dare

bák je expresívne a jeho 1* význam je "kto sa vyhýba prá

ci". Vyhýbanie sa práci je vlastnosť, na základe ktorej 

jej nositeľ nadobúda v hodnotovom obraze skutočnosti zá

pornú hodnotu, Čo sa odreže aj v lexikálnom význame "da

rebák" /Čiže úplná explikécia významu ja "kto sa vyhýba 
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práci, čo sa hodnotí ako zlé"/. Ma toto intelektuálne hod
notenie sa viaže negatívny citovo-hodnotiaci prvok, ktorý 
je odrazom osobnej zainteresovanosti hodnotiaceho subjek
tu. V Štylistike J. Mistríka /1985, s. 81/ sa expresív
nosť znázorňuje slovom koník, ktorého význam sa expliku-
je ako štruktúra nociónálnej zložky a expresívneho "apen
dixu" spočívajúceho vo vyjadrovaní istej sympatie voči 
pomenúvanému zvieraťu. Treba dodať, že pozadím citového 
hodnotiaceho vzťahu je kladné intelektuálne hodnotenie, 
ktoré nie je zakotvené v lexikálnom význame tohto slova, 
ale je prítomné v implikačnej zóne jeho obsahu. Vlastnos
ti, ktorá sú základom hodnotenia označovaného zvieraťa 
/napríklad užitočnosť, prítulnosť/, aú takisto zachytené 
v mimovýznamovej oblasti obsahu slova. 

Jednote poznania a hodnotenia, poznania a prežívania 
sa do obsahu slova premieta ako viazanosť intelektuálno-
hodnotiaceho prvku na kognitívnu zložku a citovo-hodnotia
ceho komponentu na intelektuálno-hodnotiaci prvok. Túto 
viazanosť dobre vidíme vtedy, ked prekročíme rámeo systé
mového lexikálneho významu, to jest pri skúmaní berieme 
do úvahy obsah slova, čo predpokladá prihliadať na fungo
vanie slova v reči. Ak citovo-hodnotiace kritérium klasi
fikácia spojíme so širším, obsahovým hľadiskom nazerania 
na slová, dostaneme tri triedy slov: 1. slová s potenciál
nym citovo-hodnotiacim významom, 2. slová s citovo-hodno
tiacim významom, 3. slová s afektívno-hodnotiacim význa
mom. 

Slová s potenciálnym citovo-hodnotiacim významom ma* 
jÚ opisný lexikálny význam so zafixovaným /čiže je kompo
nentom tohto významu/ alebo implikovaným intelektuálno-
hodnotiacim prvkom. Na kladný alebo záporný intelektuál
no-hodnotiaci prvok sa viaže potenciálny citovo-hodnotia
ci prvok zodpovedajúceho pólu, ktorý sa aktualizuje v kon-
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texte. To značí, že intelektuálno-hodnotiaci prvok pre
durčuje konkrétny prejav /kladný, záporný/ citovo-hodno
tiaceho komponentu. Napríklad na význam slova strašidlo 
/podľa KSSJ/ "fantáziou, poverou vytvorené zjavenie, vzbu
dzujúce strach" sa viaže záporný intelektuálno-hodnotia
ci prvok /to, čo vzbudzuje strach, sa hodnotí ako "zlé"/, 
ktorý predurčuje záporný citovo-hodnotiacl prvok aktuali
zovaný pri prenesenom použití tohto slova /Ty staré stra
šidlo/. Ukazujú to aj Belšie príklady: starý strigOň /o 
mužovi/, anjelská trpezlivosť, diabolský plán, zabiť v 
niekom cit, byť sršeň /Ty srSeň jeden/, spoločenská ne
gramotnosť, vzdušný pirát, jedovatý jazyk a podobne. Mno
hé druhotné významy sú* výsledkom lexikalizácie prenesené
ho použitia takýchto slov, napríklad /podľa KSSJ/ jedova
tý: 2. hnevlivý, zlostný /pohľad, úsmev/; hlúpy: 2. ne-
omastený, planý /zemiaky/; hniť: 2. zahóľať, leňošiť, hli-
vieť /bez roboty/;; spáchať: 2. vytvoriť, zostaviť /prog
ram/; nepodarený: 2. zlý, nevychovaný, neničhodný /syn/. 
Osobitný efekt vzniká, ke3 sa nerealizuje očakávaný cito-
vo-hodnotiaci prvok, lebo sa vyjadruje hodnotiaci vzťah 
opačného pólu - ide o ironické použitie slova /Ty si mi 
pekný hrdina! Ten dobrák nám všetko pokazil/. Záporný ci-
tovo-hodnotiaci prvok sa tu objavuje v dôsledku transpo
novania slova s kladným intelektuálno-hodnotiacim prvkom 
do sféry použitia slova s opačným prvkom /slovo hrdina 
sa použilo v tej sfére, ktorá je vlastná slovu zbabelec, 
slovo dobrók sa uplatnilo v sfére slova zlomyseľnik/. 

Slová s citovo-hodnotiecim významom majú v lexikál
nom význame citovo-hodnotiaci komponent. Tento komponent 
má povahu, sémy, lebo má rozlišujúcu funkciu /základnou 
vlastnosťou sémy je dištinktivnosť/, a to vo vzťahu ku 
kognitívnemu významu /spať-drichmať/, ako aj v rómci ci-
tovo-hodnotiacich významov /spinkať-drichmeť/. Pretože sa 
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ontologický ej gnozeologický odlišuje od kognitivnych sóm, 

má osobitná postavenie v Štruktúre lexikálneho významu. 

V novších lingvistických prácach sa zara3uje do modálne

ho rámca výkladu významu /Apresian, 1974, s. 67-69/, Či

že otázka citovo-hodnotiaceho významu sa včleňuje do prob

lematiky modality /Voľf, 1985; Telija, 1987/. Gnozeologic

ká povaha tohto typu významu sa vysvetľuje na základe di^ 

ferenciácie typov myslenia /racionálne, emocionálne, u-

melecko-obrazné a 3alej sa členia na podtypy/, ktorým 

zodpovedajú typy pojmov ako jednotiek myslenia* Podľa toh

to výkladu citovo-hodnotiacl význam slova sa vzťahuje na 

emocionálno-hodnotiaci pojem, ktorý je jednotkou emocio-

nálno-hodnotiaceho myslenie ako podtypu emocionálneho my-

slenia /Kiseleva, 1979, s. 75/. Pri našom výklade opäť 

zdĎrazňujeme jednotu poznávania, hodnotenia a prežívania. 

Na viazanosť tejto samy na intelektuálno-hodnotiaci kom

ponent sme už poukázali. 0 viazanosti prežívania na po

znávanie si utvárame obraz na základe poznania odlišnosti 

v základnej funkcii slov s kognitívnym významom a slov s 

citovo-hodnotiacim významom. Pri slovách prvého typu kog-

nitivna funkcia je spätá s nominačno-klasifikačnou funk

ciou^ Nominácia a klasifikácia sa zakladajú na určujúcich 

vlastnostiach objektov, ktorá tvoria ontologický základ 

kognitivnych sám. V štruktúre týchto sám sa prejavuje ob

jekt v racionálno-poznávecom aspekte, Čo je dôležitá pre 

orientáciu vo svete. Tieto samy sú designačne relevantné 

/designät chápeme ako triedu denotátov/ a prostredníctvom 

nich sa uskutočňuje objektívna denotácia čiže označovania 

na základe klasifikačných /určujúcich/ vlastnosti objek

tov. Slová s citovo-hodnotiacou funkciou nie sú spätá s 

klasifikáciou, ale s odhalením klasifikačné /teda ej de

signačne/ irelevantných vlastnosti, ktoré sú základom sub

jektívnej denotácie čiže označovania prostredníctvom sub-
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jektivne /emocionálne/ relevantných vlastností. Prežíva
nie sa viaže na poznanie týchto vlastnosti. 

Objekty sa hodnotia na základe istých vlastnosti 
/hovoríme o hodnotiacich vlastnostiach,respektíve o hod
notiacom základe/. Pri emotívnom hodnotení sú hodnotiacim 
základom subjektívno-denotačná vlastnosti. Nadväznosť e-
mocionólneho hodnotenia na intelektuálne hodnotenie se 
prejavuje v tom, že tieto vlastnosti sú implikačne späté 
s intelektuálno-hodnotiacim základom. Na ilustráciu si 
zoberieme slovo handra vo význame, ktorý sa v KSSJ opisu
je ako "pejor. slaboch, vecheť /Často v nadávke/". Vlast
nosť nerozhodnosti a slabej vôle /slaboch * nerozhodný 
Človek so slabou vôľou/ je základom záporného intelektuál* 
neho hodnotenia /podľa hodnotiaceho stereotypu, ktorý ur
čuje miesto hodnotiacej vlastnosti na hodnotiacej Škále, 
Človek s touto vlastnosťou sa hodnotí záporne/. Na túto 
/komplexnú/ vlastnosť sa implikačne /z psychologického 
hľadiska asociačné/ viažu vlastnosti "ľahko manipulova
teľný", "nekladúci odpor voči ponižovaniu", "neprejavujú
ci svoju dôstojnosť", "bezcenný ako nejaká handra", kto
ré tvoria základ emocionálneho hodnotenia /X je handra/, 
spočívajúceho v prežívaní pohoršovania nad takou osobou. 
Poznávacím predpokladom emocionálneho hodnotenie je, že 
klasifikačné vlastnosti /"nerozhodnosť", "slabá vôľa"/ sú 
prekrývaná klasifikačné irelevantnými vlastnosťami /nie 
sú určujúce pre triedu "nerozhodný Človek so slabou vô
ľou"/. Je zrejmé, Že dominantnou subjektívno-denotačnou 
vlastnosťou je príznak "bezcenný ako nejaké handra", a 
ktorým sú ostatná príznaky kauzálne spojené /istá oaoba 
je bezcenná ako nejaká handra preto, lebo je ľahko mani
pulovateľná, nekladie odpor voči vlastnému ponižovaniu 
a neprejavuje svoju dôstojnosť/. Odhalenie tohto príznaku 
vypláva z emocionálneho záujmu subjektu /porovnaj určenie 
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hodnoty v úvode textu/. 

Slovo s citovo-hodnotiacim významom je prostriedok 
na subjektívnu denotáciu, pri ktorej sú designačné prí
znaky len implikovane prítomné. Táto implikácie však za
ručuje zhodnú denotačnú. orientáciu komunikantov; naprí
klad subjektívna denotácia "osoby-handry" prebieha na po
zadí objektívnej denotácie "slabocha" prostredníctvom 
designečných príznakov. Subjektívnou denotáciou se objekt 
jazykovo uchopuje ako prežívaný, "emocionelizovaný" ob
jekt, ktorý sa prejavuje tak, ako se javí citovo-hodno-
tiacemu subjektu, ako ho subjekt "vidí" v istom emocio
nálnom stave. V zornom uhle tohto subjektu se objekt o-
zvlóštňuje, a to tak, že sa ukazuje vo vzťahu k takému 
/reálnemu alebo predstavovanému/ objektu, v ktorom sa de-
objektivizuje a nadobúda povahu subjektívne modifikované
ho denotátu. Spojnicou medzi objektívnym denotátom e je
ho subjektívnym modifikótom je logickó implikácia /z psy
chologického hľadiska asociácia/, ktorá sa aktualizuje 
pod vplyvom zveličenia vlastnosti, respektíve komplexu 
vlastností objektívneho denotátu /v dôsledku zveličenia 
vlastnosti nerozhodnosti a slabej vôle sa aktualizuje im
plikácia, ktorá odhaľuje význam "osoba-handre"/. Aktuali-
zátorom implikácie je tá česť, respektíve stránka formy 
slova, ktorá signalizuje zveličenie a vyjadruje citovo-
hodnotiaci komponent, to jest vnútorná forma, osobitná 
zvuková stavba a osobitné slovotvorná formanty. 

Z predchádzajúceho výkladu vyplýva, že sa citovo-
hodnotiaca séma vieže na tú formólnu zložku slova, ktorá 
vyjadruje emocionálno-hodnotiaci základ, to jest kompo
nent /komponenty/, na základe ktorého sa objekt emocio
nálne hodnotí. Tento komponent sa vyjadruje obrazne, či
že tou formálnou zložkou, respektíve stránkou slova, kto
rá je nositeľom obraznosti. Pravda, obraznosť nie je len 
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vlastnosťou foriem s citovo-hodnotiacim významom, nie 
každá forma s touto vlastnosťou je pragmaticky zaťažená. 
Citovo-hodnotieca séma je zviazaná s takou obrazne prí
znakovou lexikálnou formou, ktorá označuje subjektívny 
modifikát objektívneho denotátu. to jest vyjadruje kompo
nent /komponenty/,ktorý je z hľadiska objektívnej denotá-
cie irelevantný, periférny, ale v subjektívno-denotačnom 
aspekte je centrálny. Obraznosť, ktorej psychologicko-lo-
gickým základom je nózorná predstava, chápeme ako jedno
tu konkrétnosti, názornosti a podobnosti /porovnaj Blino-
va, 1984, s. 102, ktorá hovorí o konkrétnosti, názornos
ti a malebnosti/. Je spätá s motiváciou a prejavuje sa 
ako zvuková obraznosť /zvukomalebnosť a zvukový symboliz
mus/, sémantická obraznosť /realizuje sa na základe sé
mantickej motivócie/ a slovotvorná obraznosť /spravidla 
je spätá so zvukovou e sémantickou obraznosťou/. 

Názornosť /implikuje konkrétnosť/ a podobnosť ako 
komponenty obraznosti sa neprejavujú pri jednotlivých ty
poch obraznosti rovnako. Najzreteľnejšie sa tieto vlast
nosti prejavujú pri sémantickej obrazností, čo je dôsled
kom toho, že vnútorná forma sémanticky motivovanej lexie 
explicitne vyjadruje súvislosť medzi motivačným a moti
vovaným významom, za ktorou sa "skrýva" prirovnanie ne 
základe subjektívne zdôvodnenej podobnosti. Napríklad 
pri lexii divoch s významom "samotársky človek" /3. vý
znam slova divoch podľa KSSJ/ sa prostredníctvom vnútor
nej forny "ten, kto je ako divý, necivilizovaný človek" 
prejavuje priehľadná súvislosť medzi dvoma významami, 
zreteľne sa demonštruje konkrétnosť, názornosť aj podob
nosť obraznosti a zjavný je aj emocionálno-hodnotiaci 
zóklad spätý s vnútornou formou. Podobne je to aj pri 
lexiách ako /podľa KSSJ/ gniaviť /trýzniť, moriť/, dran
covať /lesy/, hučať /do niekoho/, pomútiť /rozum niekomu/, 
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chamra3 /háve3/, eso /športové/, baba /zbabelec/ a podob
ne. K týmto prípadom sa prira3ujú odvodeniny a zloženiny, 
ktoré sú motivované lexiou s uzuélnym alebo príležitost
ným preneseným významom /Čiže lexia, ktorá motivuje od
vodeninu, je sémanticky motivovaná; ide o spätosť slovo
tvornej a sémantickej obraznosti/. Naznačuje to už prí
klad s lexiou divoch. Preukazným príkladom je slovo tupec, 
ktoré odkazuje na sémanticky motivovanú lexiu tupý s vý
znamom "obmedzený, nechápavý". Príklady tohto druhu pred
stavujú aj slová ako pupkáč /brucháč/, hreboš, jedoš, 
mrmlúň, trepaj, motaj, trhan a podobne. Slovo mazanica 
s významom "zlá maľba, škaredé písmo a podobne" ukazuje, 
že motivačná lexia má zafixovaný prenesený význam až v 
odvodenine, lebo mimo nej sa táto lexia uplatňuje iba prí
ležitostne /napríklad To je iba mazané plátno, a nie maľ
ba/. Sémantickú obraznosť nadobúdajú motivačné lexie až 
v motivovaných slovách ako tiežumelec, tiežkritik, tiež-
Športovac, polointeligent, polovzdelaqec, pavedec a podob
ne /sémantickú obraznosť vyjavuje vnútorná forma, naprí
klad pri slove tiežumelec "ako keby bol umelec"/. Zlože
niny so sémanticky motivovanými zložkami znázorňujú slo
vá ako knihomoľ, tlčhuba, horenos, patolizač, holobriadok, 
dramožráč, držgroS a podobne. 

Všimnime si slovo bruchéň. Vnútorné forma tu vyplý
va zo slovotvornej Štruktúry bez sémantickej motivovanos-
tl základovej lexie brucho a znázorňujeme ju ako "osoba, 
ktorej typickou vlastnosťou je brucho" /ide o slovotvor
nú kategóriu "názvy osôb podľa typických vlastností"; 
Horecký, 1971, s. 106-108/. Stretávame se tu so slovotvor
nou obraznosťou, v ktorej je podobnosť oveľa menej zreteľ
ná ako v predchádzajúcich prípadoch. Podobnosť je len 
skryte prítomná za komponentom "typická vlastnosť", kto
rý spája slovotvorný význam "osoba, pre ktorú je priznač-
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né brucho" s predstavou o modeli /prototype/ Človeka s 
touto vlastnosťou /vo vedomí komunikantov sa táto pred
stava môže spájať s istým keriketúrnym obrazom, postavou 
z umeleckého diela alebo s istou reálnou osobou, ktorá 
má pre nich platnosť prototypu/. Túto menej zreteľnú po
dobnosť znázorňuje "skryté" prirovnanie označovanej oso
by s prototypom /"je podobné prototypu", "ako keby bola 
prototypom"; prototyp zahŕňa vlastnosti ako deformova-
nosť, nemotornosť, nevkusnosť, smiešnosť/, ktoré podnecu
je komunikantov k prežívaniu a emocionálnemu hodnoteniu. 
Obraznosť sa tu teda zakladá na súvislosti významu a mo
delovej predstavy. K slovu brucháň sa z tohto hľadiska 
prira3ujú slová ako skupán, slepáň, nosáň, strapáň, fu-
záč, noháč, hrbóč, spachtoš, kradoš a podobne. Obraznosť 
sa tu viaže na slovotvorný formant a vnútornú fortau, v 
ktorej je zafixovaný predpoklad zveličovania /"osoba, 
ktorej typickou vlestnosťou je ..."/. Podobné prípady 
predstavujú aj eugmentatíve, ktorých slovotvorný význam 
obsahuje komponent "veľký" ako objektívny predpoklad sub
jektívneho zveličenia /porovnaj veľký pes a psisko/. Aj 
komponent "malý" v slovotvornom význame deminutív je ob
jektívnym predpokladom subjektívneho zveličenie, zvýraz
nenia tejto vlastnosti objektu, z Čoho vyplýva aktualizá
cia emocionálno-hodnotiacej vlastnosti /pravda, d^minu-
tivny formant neaktualizuje vždy emotívne hodnotenie/. 
Pri formálnych zdrobneninách typu vodičke, kasička, ma
mička a podobne ide o metaforické uplatnenie formantu, 
takže obraznosť je tu výraznejšia. 

Zvuková obraznosť sa zakladá ne súvislosti medzi 
zvukovou formou slove e jeho významom. Kým pri zvukoma
lebných slovách podobnosť je zreteľným komponentom obraz
nosti, pri slovách so zvukovým symbolizmom je podobnosť 
ej názornosť viec alebo menej neurčitá, s čim súvisí aj 
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nižší stupeň obraznosti /obraznosť je menej priezračná/. 
Pri slovách ako Čipčať, čľupnúť, huhňať, fuňať, chichotať 
je obraznosť priehľadná /emocionálne prežívanie a hodno
tenie sa vyvoláva vnútornou formou, napríklad "vydávať 
zvuk, ktorý je podobný zvukovému segmentu Čip"/. Inak je 
to pri slovách ako frflať, frniak, džgať, džugať, chňup, 
pri ktorých zvláštne hláskové zloženie nevyvoláva takú 
zreteľnú súvislosť medzi zvukovou formou a významom, tak
že názornosť a podobnosť /a tým ej obraznosť/ sú výrazne 
oslabené. 

Ako osobitnú skupinu vyčleňujeme slová s afektivno-
hodnotiacim významom. Tento významový typ sa vyznačuje 
tým, že ja v ňom zafixovaná hodnotenie s maximálnou cito
vou zainteresovanosťou subjekttr, ktorá je kauzálne spätá 
s maximálnou intenzifikáciou vlastnosti /vlastnosti/ hod
noteného objektu. Do tejto skupiny zaradujeme lexie ako 
príšerný /hnev/, úžasný /strech/, otrasný /kabát/, desná 
/búrka/, Šialená /bolesť/, šalieť /za úspechom/, blaznieť 
/za dievčatami/, blázinec, bláznivý /tanec/, zaslepenec, 
zadubenec, idiotstvo, božský /nápoj/, pekelnó /horúčava/ 
a podobne. Afektívno-hodnotiaci význam majú aj slové-na-
dévky, ktoré vyjadrujú krajnú citovú zaujatosť subjektu 
voči hodnotenému objektu. 

Rozbor lexikálneho vyjadrenia citového hodnotenia u-
kezuje, že citovo-hodnotieci komponent lexikálneho význa
mu je vyjadrený osobitnými prostriedkami, a to kontextový
mi /prejavuje sa pri aktualizácii potenciálneho komponen
tu/ aj formálnymi, ktoré sú reprezentované osobitosťami 
vonkajšej formy-slova alebo jeho vnútornou formou. Tieto 
osobitné prostriedky podmieňujú výrazovú nápadnosť expre-
sív. Ako je známe e ako to aj z povedaného vyplýva, výra
zová nápadnosť je následkom odchýlky od normy. &ím pre
kvapujúcejší je odklon od normy, tým výraznejšia je ná-
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pádnosť jednotky. Používanie jazykových pravidiel je ja
zykovou zvyklosťou komunikantov, takže ich porušenie pô
sobí vzhľadom na túto zvyklosť neočakávane, Čo vzbudzuje 
osobitnú pozornosť a zintenzívňuje vnímanie. Lexikálne 
jednotka, pri ktorej sa prejavuje nesúlad s normou, sa 
adresátovi jevi ako neobvyklá, nová, z Čoho vyvodzujeme, 
že príznakom expresívnosti je aj novosť. Z toho však, 
prirodzene, nevyplýva, Že všetky neologizmy sú expresív
ne. Expresívne pôsobia len tie, ktoré sú späté s poruše
ním normy, alebo obsahujú citový príznak. Uvedieme nie
koľko ilustračných príkladov. 

Slová úbeľ /poet.; biela farba, belosť/, osmehlý 
/kniž. záster.;, ohorený, opálený, počerný/, brudný /kniž. 
nečistý, špinavý, hnusný/ sú Štylisticky príznakové. Ak 
ich uplatníme v bežnej konverzácii /teda v hovorovom Štý
le/, čiže ich transponujeme do inej Štýlovej roviny, v 
kontexte neutrólnych a hovorových slov, spätých s ostat
nými určujúcimi vlastnosťami a podmienkami hovorového štý
lu, adresát ich vníma ako výrazovo nápadné, expresívne. 
Tu ide o porušenie Štylistickej normy. Iné prípady pred
stavujú príklady, ktoré vyberáme zo súčasnej slovenskej 
poézie: gongne ju mužská ruka, plameň už domašlil, meno 
tvoje sa nerozharfí. Slovesá z týchto spojení demonštru
jú porušenie slovotvornej normy: sloveso gongnúť /nieko
ho je utvorené z podstatného mena príponou -núť, hoci 
touto príponou sa pravidelne utvárajú slovesá z prídav
ných mien /sloveso vládnuť je ojedinelé, okrem toho v na
šom prípade ide o prechodné sloveso/; podobne aj sloveso 
domašliť má substantívny základ, Čo nezodpovedá slovotvor
nej Štruktúre slov, ku ktorým se so svojím slovotvorným 
významom toto sloveso pridružuje /dohorieť, dotlieť, do
hasínať/; sloveso rozharfiť sa svojou lexikálnou motivá
ciou takisto odkazuje na podstatné meno, pritom svojím 
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významom jtatrí k slovám typu rozozvučať sa Čiže k predpo-
novým odvodeninám so slovesným základom. Okazlonálne ex-
presive sa veľmi často vyskytujú v súvislosti s porušením 
onomaziologickej normy, ktoré spočíva v tom, že sa meno 
istého objektu použije na označenie iného objektu, čiže 
sa poruší pomenúvacia zvyklosť, to jest onomaziologické 
pravidlo. S týmto javom sa často stretávame napríklad v 
tituloch novinových článkov, ktoré majú upútať pozornosť 
čitateľa, napríklad predvolebná detektívka /označenie 
predvolebnej kampane v USA/, ihličnaté krásavice /označe
nie jedla a borovice/, stavba európskeho domu /to jest 
upevňovanie vedomia spolupatričnosti a rovnakej zodpoved
nosti európskych krajín za osud kontinentu/. Porušenie 
onomaziologickej normy je spojené s porušením normy sé
mantickej spájateľnosti slov. Syntaktický sa usúvzťažňujú 
slová, ktoré sú v základných významoch nespojiteľná, a 
preto dochádza k významovému posunu, čo umožňuje použiť 
slovo v novom pomenovacom vzťahu. V tejto súvislosti si 
môžeme pripomenúť 8j oxymoron, v ktorom je nezlučiteľnosť 
slov v základnom význame vyostrená tak, že sú až v kontras
te /šikovný bebrák, zbabelý hrdina, ošklivá kráse e podob
ne/. 

Mnohé okazlonálne ejtpresive preniknú do jazykového 
úzu a včlenia se do lexikálno-sémantického systému. UZuál-
nymi expresivami sa stali napríklad odvodeniny táradlo, 
ťahanica, Šuškande, ktoré nevznikli v súlade so slovotvor
nou normou /významy slov táradlo a ťahanica charakterizu
je prenesenosť, čiže nejde o nástroj a vec, ako to slovo
tvorné Štruktúre naznačuje; slovo šuškanda vzniklo na po
zadí slova propagande - k prevzatému slovu propagande sa 
pritvorilo sloveso propagovať a opačným postupom vzniklo 
pri slovese Šuškať podstatné meno Šuškande s významom 
"Šuškané propaganda"/. Časté prípady prechodu k uzuélnym 

-
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jednotkám nachádzame pri nenormativne používaných pomeno
vaniach, napríklad Švihať /dolu kopcom/, kričať /farby 
kričia/, docengať sa /opiť sa/, frčka /označenie vojen
skej hodnosti na nóplecniku; pribudla mu frčka/, plávať 
/pri odpovedi/. 

Na záver pripomíname, že sme sa v rámci nášho rozbo
ru nedotkli otázky vzťahu medzi expresívnosťou a štylis
tickou priznakovosťou lexikálnych jednotiek. Táto otázka 
je v slovenskej jazykovede aktuálna. Na jej aktuálnosť 
poukazuje napríklad problematika eufemizmov, ktoré sa ne-
rozčlenene spájajú s expresívnou lexikou, hoci eufemizmus 
je podmienený vzťahom hovoriaceho k podmienkam reči a je 
Štylistickým javom, ktorý nie je závažne spätý s prítom
nosťou citovo-hodnotiaceho komponentu v lexikálnom význa
me zjemňujúceho slova. Aktuálnosť spomínanej otázky na
značuje aj KSSJ, a to v súvislosti s hovorovými slovami, 
keá sa konštatuje, že "hovorové výrazy majú Často impli
citne mierny príznek expresívnosti, preto sa pri nich o-
byčajne tento príznak osobitne neuvádza" /KSSJ, 1987, s. 
23/- Táto konštatácia podnecuje k skúmaniu vzťahu hovoro-
vosti s expresívnosti. 
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Výskumy baníckych piesni na Stovenshu 



Začiatky komplexného výskumu baníckych piesní možno 
na Slovensku zaradiť až do obdobia po druhej svetovej 
vojne. Súviseli s novou orientáciou československej et
nografie a folkloristiky, ktorá sa už nezameriavala len 
na Štúdium tredičnej ľudovej kultúry na dedine, vychádza
júcej predovšetkým z práce v poľnohospodárstve. Pre mo
dernú, marxistický orientovanú nórodopisnú vedu sa ukáza
li ako nevyhnutné aj výskumy života a kultúry robotníkov, 
pretože bez toho by bolo etnografické a folkloristické 
štúdium nielen súčasného obdobia, ale aj kapitalistickej 
epochy neúplné. V počiatočnom období sa pozornosť sústre
dila predovšetkým na riešenie niektorých teoretických a 
metodologických otázok výskumu robotníctva na Slovensku. 
Zároveň sa organizovali terénne výskumy života a kultúry 
robotníctva, v tomto období zamerané na predstaviteľov 
jednej z najstarších robotníckych profesií na Slovensku 
- baníkov. V rámci týchto výskumov sa Študovali aj baníc
ke piesne. 

Pod termínom banícke piesne, ktorý používame v zho
de so zaužívaným pomenovaním týchto piesní aj u iných eu
rópskych národov, /Bergmannslieder, Šachťorskije piesni, 
hornické pisne a podobne/ zaradujeme žánrovo i tematicky 
pomerne rôznorodé skupiny piesní. Na Slovensku môžeme ho
voriť o nasledujúcich skupinách: hymnické piesne, stavov
ské piesne, obradové, sociálno-kritické a revolučné pies
ne, piesne o baníckej práci, ľúbostné a rodinné piesne, 
tanečné, Žartovné a satirické piesne. Pomer piesni v jed-



129 

notlivých skupinách e konkrétna obsahová náplň nie sú vša* 
de zhodné, niekedy badáme aj výraznejšie rozdiely v jed
notlivých baníckych regiónoch, či lokalitách, preto je 
táto klasifikácia viac-menej orientačná. 

Výskumy baníckych piesni na Slovensku sa opierajú o 
trojaké zdroje informácií: 1. Ako prvé treba spomenúť zá
znamy týchto piesní v rukopisných spevníčkoch oá konca 
18. storočia, ako aj v dosiaľ nepublikovaných zbierkach 
piesní, uložených zväčša v archíve Matice slovenskej. Naj
starší takýto zápis baníckej plesne "Stávaj Haazo hore, 
na baňu klopajú..." sa nachádza v rukopisnom spevníku 
Štiavnického profesora Dionýze Kubíka ^ roku 1791 /Mlná-
rik, J., 1966, 39/: 

"Vstávaj hore, vstávaj, na baňu klopajú, 
neskoro-li prídeš, fárať ti nedajú!" 

Neskoro sem prišel, fárať ml nedali, 

ješte ma s hutnanskú palicu vyhnali. , 

"Hybaj domov, hybaj, lebo si opitý, 

lahko by ťa čerti óo šachty zhodili! 

Hybaj domov, hybaj, hybaj sa vyspaťi, 

prídeš do sesie, budú sa ťa ptati." 

K sesii sem prišel, tak mi povedali: 

"Prines mi sem dereš!" Tridsať mi vyťali. 

Dekujem vám za to vaše potrestaní, 
bodaj vás hrom pobil, všecké banské póni! 

Prišel sem do krčmy: "Strela ti materi, 

daj Ri holbu vina ai sa ml zahojí!" 

Ništ sa mi nelúbi na tej nagej bani, 
jako ten náš hajtman a tá jeho pani. 

Nerobím na Štrose, ale s huntom behám, 

neboj se, má milá, ie ťa nevychovám. 
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Táto pieseň patri medzi najznámejšie slovenské banícke 
piesne a podnes ju možno zaznamenať od informátorov rôz
nych vekových kategórií ne celom Slovensku. Zväčša sú už 
známe len málo pozmenené prvé dve strofy, pripadne variant 
šiestej strofy. 

Medzi bohatšie zdroje baníckych piesní z oblesti 
Banskej Štiavnice patri rukopisný spevnik Krasislava An
dreja Meášu, ktorý okrem rôznych vlasteneckých, Študent
ských, ľúbostných, vojenských a iných piesní obsahuje aj 
19 piesní s tematikou živote a práce baníkov /med3i nimi 
ej skrátený variant vyššie spomínanej piesne/. Viacero 
z týchto piesni sa v okolí Banskej Štiavnice ešte aj dnes 
spievajú, niektoré sú známe ej v iných baníckych lokali
tách na Pohroní /napríklad v Novej Bani/, no v iných re
giónoch sú neznáme. Príkladom môže byť nasledujúca pieseň 
/MeáŠa, K. A., 1850, č. 614/: 

Huntštosiar, huntštosiar to zlatuo jablko, 
ved to misi fárat do jamy hlboko. 

Do jamy hlboko, do póla široko, 
huntštosiar, huntštosiar, to zlatuo jablko. 

Páraj že len, fáraj, pánboh ti pomáhaj, 
o hodinku o dve, domov sa ponáhlaj. 

Eáte som sa o trach s mojou milou stiskau, 
už som o pou štyrach hunt pred sebou tiskau. 

Ešte mi má milá v postielki vravela: 

"Nepln Že si milý do huntika vela. 

Ani do huntika, ani na záložke, 
že si nepresiliä tvoje Švárne nuožke." 

Práca a záložke, to sú moje role, 
tie mi naplňujú každý deň stodole. 

HuntiČek a valcia to se mé vinice, 
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tie mi naplňujú každý den sklenice. 

Meášova rozsiahla rukopisná zbierka je zatiaľ naj
obsiahlejší dokument nielen o baníckych piesňach, ale o 
piesňovom repertoári baníckej lokaíity v minulom storočí 
vôbec. Rozsiahlejšia je len rukopisná zbierka Štiavnické
ho učiteľa J. Kubíniho z prvej polovice nášho storočie, 
ktorá je koncipovaná podobne ako MešŠove, no prevyšuje 
ju počtom piesní a je tematicky rôznorodejšia /sú tu na
príklad zaznamenané nielen banícke piesne, ale i piesne 
robotníčok v tabakovej továrni v Banskej Štiavnici, revo
lučné robotnícke piesne a podobne/. 

Viaceré záznamy baníckych piesní obsahuje aj ruko
pisná zbierka Andreja Halašu z konce 19. a začiatku 20. 
storočia. Na rozdiel od predošlých dvoch spomínaných spev
níkov banicka tematika v Halašovej zbierke tvorí len zlo
mok zápisov a nie sú tu piesne z okolia Banskej Štiavni
ce /hoci variant piesne "Stávaj Hanzo hore..." zasa ne
chýba/, ale z baníckych lokalít v Liptove, napríklad: 

Ja veru, havieri, čierna zem nad vami, 
dobrý je ten pánboh, ke3 vás neprivalí. 

Banícke piesne sa ojedinelé nachádzajú aj v iných 
rukopisných spevníčkoch a zbierkach, no tieto, ktorá sme 
uvádzali, sú nepochybne najvýznamnejšími zdrojmi poznania 
najmä textov slovenských baníckych piesni v minulosti* 

2. Medzi áalšie pramene k Atúdiu baníckych piesni 
patria aj staršie publikované zbierky piesni. Nie sú o-
rientované Špeciálne na tematiku života a práce baníkov, 
no v najvýznamnejších z nich známe banicke piesne nechý
bajú. Spomeňme si najmä Národnie spievanky od Jána Kollá-
ra z tridsiatych rokov minulého storočia /Kollár J., 
1834 - 35/, kde sú uverejnené texty niekoľkých baníckych 
piesni z okolia Banskej Štiavnice a Novej Bane, ako aj 
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Slovenské spevy,našu dosiaľ najobsiahlejšiu zbierku z kon

ca 19. storočie /Slovenské spevy, 1880, 1890, 1899/, kde 

nachádzame nielen texty, ale i nápevy piesni z viacerých 

baníckych lokalít na Slovensku /okrem Banskej Štiavnice 

a Novej Sane i z gemerských baníckych obci/. 

Z obdobia pred utvorením prvej Československej re

publiky sa nám zachovali ej rukopisné i tlačené zbierky 

piesni v nemeckom a maďarskom jazyku, obsahujúce študent

ské, ľúbostné, banícke a iné piesne. Mnohé z nich s& via

žu k Banskej Štiavnici, ktorá bola do roku 1918 sídlom 

Baníckej e lesníckej akadémie, kde sa sústreďovali 3tu-

denti z celej strednej Európy. Vyššie spomínané rukopis

né spevníčky a vydané zbierky sú však dôkazom existencie 

vlastných slovenských piesni o živote a práci baníkov, 

dôkazom Ich popularity v benickych lokalitách v minulosti, 

dôkazom ich stáleho miesta v piesňovom repertoári. Veá 

mnohé z nich sa v skoro nezmenenej podobe spievajú dodnes. 

3. Rukopisné e staršie vydané zbierky piesni sii pre 

folkloristické bódanie síce nezanedbateľné zdroje mate

riálu a informácii o baníckych piesňach, no nie sú to eš

te vedecky orientované práce a zväčša nemajú za cieľ pred

staviť Špeciálne piesňovú kultúru baníkov. Preto mal z 

tohto hľadiska veľký význam zborník "Lidová poesie Komic

ká" /&raha, 1950/, v ktorom sa venuje pozornosť aj slo

venskej baníckej plesni. Zásadný prelom znamenajú váak až 

kolektívne výskumy vo vybraných baníckych lokalitócb v 

povojnovom období najmä od prvej polovice 50-ych roKov. 

Neboli to výskumy zamerané iba na banícke piesne - boli 

orientované Širšie na výskum viacerých špecifických pre

javov Života a kultúry baníckych lokalít. Tak pracovníci 

e poslucháči Katedry etnografie a folkloristiky Filozofic

kej fakulty Univerzity Komenského sa pod vedením profeso

ra Andreja Melicherčika venovali výskumu ľudovej sloves-
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nosti v baníckych obciach Gemera. Výsledkom boli bohaté 
záznamy rozprávok, povesti, piesni, obradového i detského 
folklóru v celej Žánrovej i tematickej áirke. Banícky 
folklór, a teda i banícka piesne boli súčasťou komplexu 
získaných materiálov. /Melicherčik, A., 1955/. 

Veľkým prínosom tejto fózy zberateľskej a výskumnej 
činnosti boli kolektívne výskumy pracovníkov Národopisné
ho ústavu Slovenskej akadémie vied vo východoslovenskej 
baníckej obci Žakarovce, ktoré vyústili do vydania náro
dopisnej monografie tejto lokality. V široko koncipovanej 
prócl sú kapitoly venované spoločenským a príbuzenským 
vzťahom, poľnohospodárstvu, baníckej práci, ľudovému sta
viteľstvu, strave e odevu, zvykom a liečeniu, slovesnému 
folklóru i piesňam /Burlasová, S., 1956, 527-592/. V sta
ti o ľudovej piesni musela autorka na základe dôkladného 
terénneho výskumu e rozboru materiálu riešiť závažný prob
lém, ktorý vystupoval do popredia aj pri spomínanom výsku
me v Gemeri: je nim tesná spätosť prejavov baníckej kul
túry na Slovensku s kultúrou roľníckeho obyvateľstva, ho
ci piesňová kultúra baníkov bolo v Žakarovciach zastúpe
ná pomerne bohato. S týmto faktom sa musí ustavične vy-
rovnóvať aj súčasná folkloristika zameraná na Štúdium ži
vota a kultúry robotníctva vôbec, prispôsobiť mu svoju 
orientóciu i metódy. Základným metodickým prístupom vý
skumov bolo preto nielen zachytenie vlastnej piesňovej 
tvorby baníkov, teda piesní s tematikou života a práce 
baníkov, ale sledovanie piesňového repertoáru baníckych 
lokalít v celej áirke. Ve3 banícke piesne nejestvovali u 
nás bez súvislostí s tradičnou ľudovou piesňou roľníckeho 
obyvateľstva. Aj ke3 česť baníckych piesni má umelý pôvod 
/najmä hymnické, stavovské, duchovné piesne/, predsa sú 
slovenské banícke piesne väčšinou folklórneho charakteru, 
a to vo všetkých zložkách: v slovesnej i hudobnej zlož-
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ke, v spôsobe existencie i transmisie. Týmto smerom boli 
preto aj niektoré individuálne výskumné próce v rámci Ná
rodopisného ústavu SAV v Šesťdesiatych rokoch /venované 
napríklad vzťahom robotníckych a ľudových piesní, posta
veniu robotníckeho folklóru v celonárodnej kultúre a po
dobne/, ako aj áalšie kolektívne výskumy pracovníkov a 
poslucháčov Katedry etnografie a folkloristiky FF UK, kto
ré je gestorom Národopisných výskumov v baníckych oblas
tiach na Slovensku od polovice 70-ych rokov do súčasnosti-
Výskumy boli a sú 2emerané na širšiu problematiku, no v 
naáom príspevku si budeme všímať len výsledky štúdia pies
ňovej kultúry baníkov. 

V rokoch 1973-75 sa konali prieskumy v Hronci e 
Osrblí /okres Brezno/, v Španej Doline, Ul'anke, Starých 
Horách a okolitých osadách /okres Banská Bystrica/ a v 
Novej Bani a blízkych "štäloch" /okres Žiar nad Hronom/. 
Tieto prieskumy ukázali /ako sme to konštatovali v dáv
nejšej štúdii/, Že triedne povedomie, vedomie príslušnos
ti k robotníctvu a hlásenie sa k baníckym tradíciám je 
v spomínanej lokalite ešte pomerne výrazné, no prejavuje 
sa viac proklamatívne, ako vo vlastnej piesňovej tradícii 
s tematikou života a práce baníkov. V skúmanom období sme 
tu zaznamenali síce aj piesne, kde už v incipitoch figu
rovali "tie banícke smUtné zvony" alebo "banícka krčmič
ka" /napríklad v Španej Doline/, no prívlastok "banícky" 
tu znamená skôr lokálne určenie, ktoré v 3alŠom texte 
piesne s baníctvom nijako nesúvisí. V spomínaných lokali
tách poznali informátori ej niektoré banícke piesne, na
príklad "Stávaj Hanzo, hore...", no nepodarilo sa nóm za
písať odchýlky od všeobecne známych variantov týchto pies
ni. Možno teda konštatovať, že banícka tematika v pies
ňach tvorí v spomínaných lokalitách vcelku len malú sku
pinu v porovnaní s inými tematickými okruhmi v ich pies-
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novom repertoári. 

Treba však spomenúť skutočnosť, Že aj tematicky "ne-

banícke" piesne sa v lokalitách s baníckou tradíciou po

važujú za banícke, ak sú; 1. funkčne späté 3 výrazne ba

níckou obyčajovou tradíciou - napríklad s takzvaným ba

níckym fašiangom, 2. ak v nich vystupujú miestne názvy 

viažuce sa k baníckym lokalitám, pripadne určité reálie 

spojené s baníctvom. Vcelku teda možno povedať, že v sú

časnom piesňovom repertoári spomínaných baníckych lokalít 

na Pohroní sa piesne s baníckou tematikou nachádzajú len 

v malom počte, no ako banícke sa pociťujú a hodnotia aj 

vyášie spomínané obradové ľúbostné, pripadne tanečné 

piesne. 

V rokoch 1976, 1979 a 1980-81 sa uskutočnili kolek

tívne výskumy pracovníkov a Študentov FF UK v baníckych 

lokalitóch okolia Banskej Štiavnice: Banskó 3elá, Banky, 

Hodruše, Hámre, Štiavnické Bane, Podsitnianska a pre po

rovnanie aj v poľnohospodárskych lokalitách Antol e Pod-

horie. 

Banská Štiavnica je pomerne svojráznou oblasťou z 

hľadiska geografického, sociálno-ekonomického i kultúrno

historického. Banská Štiavnica, ako hospodársko-správne 

centrum i stredisko banského podnikania zasahovala viac 

ako 150 rokov do života okolitých baníckych i nebanickych 

lokalít, z ktorých zasa obyvateľstvo prichádzalo pracovať 

do baní a iných podnikov v meste, zúčastňovalo se na mest

ských trhoch, jarmokoch a púťech. Preto aj v piesňovom 

repertoári tohto regiónu, tek eko v iných prejavoch ľudo

vej kultúry prelínajú sa rôzne kultúrne systémy: banícky 

i roĽnícko-pastiersky, mestský 1 vidiecky. K tomu treba 

ešte prirótať nejednotné národnostné zloženie mestského 

obyvateľstva v minulosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti 

n výskumy orientovali predovšetkým ne vyššie spomínané 

H 
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lokality bansko-átiavnickóho regiónu s výrazne slovenským 
charakterom ľudovej kultúry, ktoré poskytovali aj pracov
né sily v baníctve a určovali prevažujúci etnický charak
ter ľudovej kultúry celého regiónu. 

Pri terénnych výskumoch sa už s nemeckými a maSarský-
mi baníckymi piesňami možno stretnúť len výnimočne, hoci 
miestne archívne fondy obsahujú viaceré rukopisné spevníč
ky s nemeckými a maáarskými piesňami, ktoré iste najmä v 
meštianskom a Študentskom prostredí zohrali v minulosti 
svoju úlohu e niektoré z nich sú v prekladoch známe i dnes. 

Od roku 1982 organizuje Katedra etnografie a folklo
ristiky FF UK opakované výskumy v baníckych lokalitóch 
Gemera /najmä v okolí Rožňavy* Rimavskej Soboty, Jelšavy/, 
s cieľom zistiť súčasný piesňový repertoár v týchto ob
ciach í miesto baníckych pi^gní v ňom a porovnať zistenia 
s výsledkami výskumov spred 30-ich rokov v tej istej ob
lasti. Z baníckych piesní sú v skúmaných lokalitách zná
me /okrem plesne Stávaj Haňzo hore/ najmä BalŠie tri: 
"Ide haviar z bani...", "Spytuje sa dievča haviara...", 
"Ľude se čudujú za čo haviar pije...", ktoré sa najčastej
šie vyskytovali aj v materiáloch z výskumov katedry v 50-
ych rokoch pod vedením profesora Melicherčíka. Iné baníc
ke piesne spomínali lnformári len ojedinelé e aj uvádzané 
tri piesne nespievali spontánne, len na požiadanie. V pie
sňovom repertoári baníckych lokalít Gemera prevlóda tra
dičný piesňový folklór roľnícko-pastiersky. 

Nemáme zatiaľ výsledky výskumov z celého Slovenska, 
zatiaľ najmenej materiálov jŕ zhromaždených najmä z vý
chodného Slovenska* Na základe doterajších zistení a ma
teriálov však možno konštatovať, že najbohatšia banícka 
piesňová tradícia bola v oblasti Banskej Štiavnice, kde 
je aj dodnes najživšia. Pravdepodobných dôvodov mĎŽe byť 
niekoľko: 1. V Banskej Štiavnici sa nepretržite dolovalo 
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sna3 už od XI. storočia do dnešných čies, čo znamená aj 
neprerušovanú tradíciu baníckeho kultúrneho systému. Kým 
napríklad v oblasti Novej Bane a Banskej Bystrice sa pre
stalo dolovať koncom XIX. storočia /dnes sa už teda môže-
pe stretnúť len s potomkami baníkov/, banícka piesňová 
tradícia sa teda pravdepodobne už prerušila. 2. Dôvodom 
by mohla byť aj pomerná kultúrna izolovanosť oblasti Ban
skej Štiavnice, zapríčinená nielen geografickými podmien
kami, ale aj špecifickým historicko-ekonomickým vývojom. 
V súvise s tým môžeme hovoriť o istej kompaktnosti ľudo
vej kultúry baníckych obcí tejto oblasti, v porovnaní s 
lokalitami nebaníckymi. Naproti tomu skúmané lokality o-
kresu Rožňava, v ktorých je banícka tradícia tiež nepre
tržitá, od 14. storočia sú zmiešaného charakteru rol'nícko-
baníckeho, čo sa odrazilo aj v piesňovom repertoári. 

Napriek týmto skutočnostiam ani v okolí 3anskej Štiav
nice netvoria piesne s baníckou tematikou prevažujúcu 
Časť piesňového repertoáru. Príčiny toho môžu byť okrem 
všeobecne zisťoveného ústupu spevných príležitosti a ubú
dania aktívneho spevu v súčasnosti aj v zložení piesňové
ho repertoáru na Slovensku všeobecne. Nemožno nespomenúť 
aj charakter vlastnej piesňovej tradície baníkov, ktorá 
ešte aj dnes v textoch piesní uchováva rôzne skutočnosti, 
vzťahy a výrazy z minulých storočí. To je iste zaujímavé 
pre historika, alebo folkloristu, ale málo zodpovedá 
dnešnej situácii a pocitom súčasného baníka a mládež im 
Cesto ani nemôže rozumieť. 

Na druhej strane možno konštatovať, že okruh naj

obľúbenejších piesni je známy vo všetkých generáciách skú

maných lokalít v okolí Banskej Štievnice a spontánne sa 

spieva pri rôznych príležitostiach. Okrem baníckych, hym

nických a stavovských piesní /ktoré hrávajú pri slávnost

ných príležitostiach banícke dychové hudby/ a okrem pies-
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ne "Stávaj Hanzo hore...", známej na celom Slovensku, se 
v piesňovom repertoári uchovávajú najme veselé žartovné 
banícke piesne, ktoré majú aj dnes svoje uplatnenie pri 
rodinných, alebo priateľských stretnutiach. 
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Stová nemeckého pôvodu 

v síovenských nárečiach 

Anton Habovštiak 





1. Na alová nemeckého pôvodu aa už viackrát poukáza
lo v rozmanitých aúvialoatiach, a to tak a ohľadom na 
apisovný jazyk ako aj na nárečia.. Š"túdiu alov nemeckej 
proveniencie aa včak a uplatnením jazykovo-zemepisného 
aspektu dosiaľ nevenovala primeraná pozornosť. A práve 
preto chceme v našom príspevku poukázať na tieto slová 
v alovenských nárečiach a zároveň aj na ich vzťah k alov-
nej záaobe domáceho /respektíve alovanwkého/ pôvodu. Pre
nikanie germanizmov na územie Slovenska ai povšimneme aj 
z chronologického hľadiska. 

Ako je známe, alová nemeckého pôvodu aa nešírili T 
nárečiach rovnomerne a ani neprenikli do nich všade v 
rovnakom čaae. Niektoré aa udomácnili včaššie, iné ai v 
nich našli pôdu neakôr. V dôeledku nerovnomerného preni
kania nemeckých alov do nárečí je geografické rozšírenia 
týchto alov v nárečiach rozmanité. š*túdium alovnej zásoby 
alovenských nárečí metódou lingvistickej geografie to 
jednoznačne potvrdzuje. Svoje pozorovanie a štúdium uve
dených otázok opierame najmä o výskumy alovnej zásoby slo
venských nárečí urobené v rokoch 1965 - 1971 pre štvrtú, 
takzvanú lexikálnu ňaeť Atlaau slovenského jazyka. Za ger-
manizmy pokladáme nielen alová nemeckej proveniencie, ale 
sj alová iného pôvodu, ktoré sa v slovenskom jazykovom 
prostredí udomácňovali nemeckým prostredníctvom. 

2. Z geografického hľadiska je rozaah jednotlivých 
germanizmov na území Slovenska rozmanitý, to jeat vSetky 
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germanizmy aa neudomácnili rovnako a ani neutvárajú pev
ný zväzok izolex. 

Veľmi pozoruhodná a zároveň aj početná je skupina 
takzvaných všeobecne známych slov, rozšírených vo všet
kých oblastiach Slovenska* Medzi ne patria najmä elová 
zo ctaräej vratvy, ale sú medzi nimi aj alová, ktoré na 
slovenská územie prenikli neskôr* Vo všetkých krajoch na 
Slovensku sú známe slovo ako cválať "behať, naháňať aa" 
/nem* zwallen/; deka "prikrývka" /nem. Dečke/; faloš/fa-
les "klam, podvod" /atrhnem. valach, teraz Falsch/; fir-
hangi "záclony" /nem. Firhang/; flaša, fľaška /etnem. 
vlasche, teraz Flaache/; faldi "záhyby na odeve" /atnem. 
valde, teraz Falte/; furman, forman "povozník" /nem. 
Fuhrmann/; grunt "pôda, zem" /nem* Grund/; hák /stnem. 
hake, teraz Hakel, dem. k Hake/; handlovať/obchodovať, 
zamieňať /nem. handeln/; hoblík /z nem* Hobel, nár. aj 
Hubel/; jarmok/jarmek/jarmak /nem* Jahrmarkt/; pakeľ, 
paklík "balík" /nem* Pack, Packel/; pucovať "čistiť" 
/nem. putzen/; ätof "látka" /nem. Stoff/; trajfúa "troj-
nožka"ako podstavec /nem. Dreifusa/. 

Počet germanizmov všeobecne používaných a vo všet
kých nárečiach známych je podstatne v^ČSí^ Slová nemec
kého pôvodu tvoria najpočetnejšiu ekupinu medzi slovami 
cudzieho pBvodu a zároveň aj poukazujú na intenzitu ne
meckého kultúrneho vplyvu na celom území Slovenska. 

3. Pri sledovaní germanizmov v alovenských nárečiach 
sme ziatili, Že značný počet alov nemeckého pôvodu sa vy
skytuje raz na väčšej inokedy na menšej zemepisnej oblas
ti a Že slová nemeckého pôvodu utvárajú nárečové areály, 
ktoré možno ohraničiť pomocou izolex. Viaceré germanizmy 
sa rozšírili iba v niektorej zemepisnej oblasti a na o-
statnom území je známy názov domácej proveniencie* Z hľa-
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diska vývinu slovnej zásoby slovenských nárečí je dôleži
té zistenie, že niektoré germanizmy sa rozšírili iba na 
západoslovenskom alebo stredoslovenskom Či východosloven
skom území /podobne ako iné nárečové zvláštnosti/. 

Niektoré germanizmy aú charakteristické iba pre ná
rečia západného Slovenska, respektíve pre ich väčšiu ale
bo menšiu oblasť. Svedčia o tom viaceré slová, ktoré do 
západoslovenských nárečí prenikli rozličnými cestami a 
v rozmanitom období* 

Takmer na celom západnom Slovensku i v priľahlej 

časti Turca a Tekova sa rozšíril ako názov stroja na Čia-

tenie obilia názov rajtár /rojtár, lajtár z nem* Reiter/. 
V stredoslovenskej a východoslovenskej oblasti už pre
vládajú názvy domáceho pôvodu, a to vejár /vejak, vejač-
ka/, mlinok, riečica i fukór /fúkač, vifukovač/, jednot
livo aj rošt, roáta /z nem. Rošt/. 

Na väčšej časti západoslovenských nárečí má hrebeň 
na česanie konopi názov hacla alebo hacel /z nem. Hachel/, 

V stral. nárečiach je Sčeť, na rozhraní zel. a stral. ná
rečí je železnica, v juhostredoslovenských nárečiach jed
notlivo hrebeň alebo česák. 

Ma západoslovenskom území je rozšírené aj slovo žu-
faňa /na Záhorí žufan; z nem. Schufen, Machek 1957, a* 
597/. V etrsl. a val. nárečiach poznajú názvy varecha 
/vareška/, vareka, varaca, veraca. Vo väčšine zsl. náre-
6Í na súvislej oblasti /okrem Kysúc a Rajca/ a vo Zvolen
skej atolici aa nazýva náčenie na nalievanie tekutiny do 
fliaš slovom trachtár /trachter, trichter; z nem. Trach-
ter i Trichter; stlatin. tractarius/. V strel, a val. ná
rečiach aú rozšírené domáce slová utvorené od slovesa 
liať v podobe lievik /levok, lijka, ľijek/. Iba v čaati 
Gemera je tenšier /tenšar z maď. tolcaár/. 
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Na aúvislej oblasti západoslovenských nárečí, a to 
na Záhorí a v nárečiach, ktoré a nimi geograficky súvi
sia, je zaužívaný na pomenovanie cukroviniek názov poche-
raje /z nem. BHckerei vo význame "pečivo"/. Inde aú už 
domáce názvy. Ako názov domácich hádzaných halušiek máme 
na menšej oblasti juhozápadného Slovenska názov nočki 
/z nem. Nock-erl/* Inde na Slovensku aú známe v tomto vý
zname už iné pomenovania domáceho pôvodu* Na území Bra
tislavskej a Nitrianskej stolice od Trenčína na juh má 
drevená nádoba, z ktorej žerú prasce, názov hrant /z nem. 
Grant/. Na ostatnom území je válov /válovec, válovok/ a-
lebo Žliabok /žlebek/. V južnej polovici západosloven
ských nárečí sa rozšírilo aj slovo oringle /nem. Ohrrin-
g e / ako názov náušníc /strel. záuSnice, vsi. zaušňički/. 

Iba v časti západoslovenských nárečí na juh od Pieš
ťan a Zlatých Moraviec sa zaužívalo na pomenovanie auda 
slove tunka /utvorené z nem. Tonne príponou -ka/. Inde 
na Slovensku je sud, bočka, v zemplínskych a užských ná
rečiach hordov. Pre tieto a iné západoslovenské lexikál
ne zvláštnosti je príznačné, Že v ostatných slovenských 
nárečiach sa ako tautonymé vyskytujú zväčša slová domáce
ho pôvodu. 

Viaceré germanizmy sa však udomácnili iba na menšej 
zemepisnej oblasti* Tak napríklad iba na Záhorí, respek
tíve v nárečiach, ktoré s nimi súvisia,aa rozšírili nie
ktoré prevzatia z nemčiny. Sú to slová ako koplin "kurín, 
kurienec" /zo sthnem. kobel/, putr "maslo" na okolí Modry 
puter /nem. Butter/; inde je len maslo; lušňa "lievč" 
/nem. Luihse/ na okolí Senice; cícha "obliečka na perinu" 
/zo strhnem, zieche/; poštár "záhlavok" /polštar, zo 
sthnem. bolstar, teraz Polster; Machek 1957, a. 383/; 
krumpole na okolí Malaciek, grumbír na okolí Skalice 
/nem. Grundbirne/ a viaceré iné slová* 
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Iba v záhorských nárečiach a na Spiši sa používa ná
zov špígel/Spiglo /z nem. Spiegel a to zo etar. Swiegel/ 
vo vyznané "zrkadlo". Na ostatnom území je zrkadlo /zr-
kalo/, ?o východoslovenských nárečiach Žviridlo. 

Aj pre stredoslovenské nárečové územie sú príznač
né niektoré germanizmy. Neutvérajú však výraznejší zvä
zok izolex, lebo ich geografické rozšírenie je rozmanité. 
Ale slová nemeckého pôvodu príznačné iba pre stral. náre
čia sú preukazné. Tak napríklad plytši okrúhly košík aa 
nazýva vo väčšine atrsl. nárečí filfas /filpas, fiľkaa, 
z nem. Fullgefäas/, na Spiši aj kreptuch /nem* Krepptuch/. 
Vo vgčšine zal. a val. nárečí je opálka a jednotlivo na 
celom území aj košík /košáp, košálka; aú to slovo domá
ceho pôvodu/. 

Vo význame slovesa strúhať sa používa na strednom 
Slovensku sloveso rajbať /nem. reiben; iba na Orave a v 
Liptove trieť/. V zasl. nárečiach je známe v tomto vý
zname slovo strúhať, vo val. nárečiach Čuhac /Čuchac/, 
v Zemplíne trec. 

Pre stredoslovenské nárečia je charakteristické aj 
slovo vekňa /vekla; nem. Wecke/ vo význame "podlhovas
tý bochník chleba kupovaného v obchode". Názov nemeckej 
proveniencie, a to strieľa /Štricňa; nem. Striezel/ aa 
udomácnil aj na západnom Slovensku. Vo vsi. nárečiach sa 
už používajú domáce názvy ako dlhi /dluhi/, kúpni, kúpe
ní, kupenski chľieb /chľeb, chľib/, na okolí Bardejova 
aj vaharka a v časti Abova bucľa /pucľa, ucľa/. 

Viaceré slová nemeckého pôvodu sú príznačné iba pre 
južnú časť stredoslovenských nárečí, to jest vyskytujú 
ea v Tekove, Honte, Novohrade, Gemeri a vo Zvolenskej 
stolici. Takýmito slovami sú napríklad aj názvy na tejto 
oblasti v podobe lojtri i lojtra, rojtla vo význame "reb-
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rík" /nem. Leiter/. V ostatných slovenských nárečiach 
máme už na pomenovanie tejto reálie názvy drabini /dra-
binki/, rebrini /Žebrini/ a názvy rebrík /reber, rebrina/, 
vo väčšine vsi. nárečí drabina, drabinka. 

Istá vrstva slov nemeckej proveniencie vyskytuje sa 
iba no malej oblasti atrsl. nárečí. Tak napríklad iba v 
Liptove a v Časti Zvolenskej stolice sme zistili názov 
planki /palanki; nem. Plánke "silná doska"/ vo význame 
mostnice, podmostnice, to jeat podlahové brvná v maštali. 
V tom istom význame sa používa aj iný názov nemeckého pô
vodu, a to díle, dilini /nem. Ľiele/. Vyskytuje sa na o-
kolí Čadce, na Orave, v Spiši, v gariši a v Above. 

5* Aj pre východné Slovensko aú príznačné viaceré 
nezvy nemeckého pôvodu, miesto ktorých máme na atrednom 
a západnom Slovensku domáce nezvy. Vo väčšine východoslo
venských nárečí sa používa na pomenovanie oja názov di-
šeľ /nem. Deichael/; iba v južnom Zemplíne a užských ná
rečiach je známe v tomto význame slovo druk. 

V stredoslovenských s západoslovenských nárečiach 
sa už používa iba slovo oje. Na celom východnom Slovensku 
a v Gemeri je rozšírený ne pomenovanie dlážky z dosák ná
zov diľe /nem. Diele/. V zsl. a stral. nárečiach je dláž
ka, iba na Orave, v Liptove a v goralských nárečiach na 
Spiši sú foršti /nem. Forat, a to z fr. foret, lat. fo-
resta/. 

Takmer vo všetkých východoslovenských nárečiach je 
rozšírený názov kľinka /kľenka, kľamka, z nem. Klinke 
"kľuka"/. V strsl. a zsl. nárečiach sa používa slovo kľuč
ka, známe aj v iných slovanských jazykoch /kľuka/. Na po
menovanie kuchynských nádob je ne súvislej oblasti val. 
nárečí rozšírený názov grati /nem. Gerät/. Na celom stred* 
nom a západnom Slovensku sa používa domáci nózov riad 
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/rád rad, rád, psl. red /. Iba v záhorských nárečiach 
aa v tomto význame rozšírilo slovo kšír /nem. Geschirr/. 

Vo väčšine východoslovenských nárečí aa rozšírilo 
aj slovo Šanec /šanc, z nem. Schanze "hradba, násyp"/ 
ako názov priehlbeniny popri ceste no odtok vody. Iba v 
časti Spiša a ďariša sa stretávame so slovom domácej pro
veniencie v podobe prikopa /atrsl. garad, zsl. priekopa/, 

Niektoré slová nemeckého pôvodu sa obmedzujú iba na 
melú oblasť. Napríklad iba pre Spiš sú charakteristické 
názvy nagľik "klinček" /Dianthus, z nea. Nagel/; zsl. 
hrebiček, strsl. klinček, val* hvozdzik i kľinček alebo 
slovo kermaš i kermeš /nem. Krchmease/ "výročitý deň po
svätenia chrámu*; inde na Slovensku sú známe slová hodi 
alebo otpuet. Na spišsko-šarišskom území sa zistili na
príklad názvy ako kidľa "sukňa" /nem. Kittel/, cacha 
"oblečenie na periny" /nem. Zieche/, kanviš "praslička" 
/nem. Kannenkraut/, runkľa "kŕmna repa" /nem. Runkel/, 
baľvir "holič" /nem. Barbier/. 

Pre Spiš,ako aj pre epišsko-šarišskú oblasť,sú po
četné germanizmy v nárečiach veĽni príznačné. Väčšie 
množstvo slov nemeckej proveniencie na tomto území pod
mienila nemecká kolonizácia, ktorá na Spiši a blízkom o-
kolí bola výraznejšia ako na iných miestach Slovenska 
/Buffa, 1979, a. 269-270/. 

6. Podobne ako aj pre iné slová cudzieho pôvodu, aj 
pre slová nemeckej proveniencie je príznačná výrazná 
hláskoslovné, morfologická i lexikálne členitosť. Pri 
Jednotlivých slovách však môže byť stav veľmi rozmanitý. 
Niektorá germanizmy Sa vyskytujú na celom území v rovna-
Icej podobe alebo iba minimálne hláskovo diferencované 
/napríklad hák, mašina/mašina, pľac/plac a podobne/. Pri 

niektorých slovách nemeckého pôvodu je v nárečiach znač-
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ná diferenciácia. Ako príklad moíno uviesť názov skoby, 
ktorou sa upevňuje drevo pri pílení. V slovenských náre
čiach sa rozšírili názvy, ktoré súvisia s nemeckým slo
vom Klansner a to. kla&ra, kľemra, kľämra, kľambra, klemb-
ra. Prešmyknutíď hlások 1, r vznikli aj znenia kramľa, 
kramla, krRmla i kramel, chramel, chraneľ a krami. So 
zmenou kŕ gr sme zistili znenia grania, gramľa a grambľa 
i gracpľa. 

Jednotlivé hláskoslovné obmeny možno ohraničiť aj 
geograficky. Znenia ao vsuvnou hláakou /krampľa, grambľa/ 
aú príznačné najmä pre Oravu a Liptov; takmer pre celé 
východné Slovenako sú charakteristické znenia, ktoré aú 
pôvodnému zneniu najbližšie, t.j. podoby bez prešmyknu-
tia hlások r, 1 /znenie kľamra, kľambra, kľembra/. 

Veľmi bohatá hlásková Členitosť je najmä pri dvoj
slabičných a viacsiabičných slovách s hláskoslovným zo
skupením, ktoré je pre slovenčinu nezvyčajné. Tak naprí
klad hláskoslovné sa bohato člení názov varštát /z nem. 
WerkstRtte/ známy aj vo viacerých významoch. Ale aj pri 
jednoslabičných slovách sme viackrát zistili veľkú hlós-
koslovnú členitosť, napríklad pri slove lievč, ktorým sa 
pomenúva žŕdka na voze na podopieranie drabiny. V sloven
ských nárečiach sa pre túto reáliu vyskytujú najmá podoby, 
ktoré súviaia s názvami n&aóckej proveniencie /najčastej
šie s nem. Leuchse/. 

Na bohatú hláskovú variabilitu názvov /lieuč, liefč, 
léč, lejč, lievč, ľovč, lujč, ľvoč/ mali však vplyv roz
manité činitele. Dá sa predpokladať, že už z nemčiny pre^ 
nikli na územie Slovenska viaceré varianty nemeckého slo
va, ktoré boli východiskom ďalších jeho obmien v našich 
nárečiach. Okrem nem. Leuchse, strhnem* luihae, Štýr. 
leische /Machek 1957, s. 265/ eú ešte známe aj podoby 

. 
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isse, Lesse, Losse, Leichse, Luchse, Lysche, Liúchse. 

Tieto i ^ ^ podoby známe v nemčine podmienili aj výslov

nosť ̂ ^° J^ ̂ -^' ̂ < ^^' ^^^ ^^^ ^^ ^ ^ ^ rozšírené 

v slovenských nárečiach. 

7. Je pozoruhodné, že v slovenských nárečiach aú ne
meckého pôvodu aj tautonymá /ide najmä o názvy niektorýcn 
vecí a činností/. Niektoré reálie aa v slovenských náre
čiach pomenúvajú iba rozličnými lexikálne diferencovaný
mi názvami nemeckého pôvodu. Tak napríklad na pomenovanie 
zaúdeného bravčového stehna prenikli do slovenských náre
čí zväčša slová nemeckého pôvodu, a to šunka, šumka /nem. 
Schunke, strhnem. Schinke/, vo vsi. nárečiach šoldra 
/nem. Schulter "rameno"/. Iba v časti Trenčianskej stoli
ce sa v totrto význame používa názov domáceho pôvodu v po
dobe kub /kĺb/, na Záhorí hiška i noha. 

Zväčša nemeckého pôvolu sú názvy, ktorými sa pomenú
va žŕdka v kuríne, na ktorej sedia sliepky. V stral. ná
rečiach sa používalo slovo pánt i, vo vsi. nárečiach ban-
ti /nem. Bánd; od slovesa binden "spájať"/. Pre vEčšinu 
zsl. nárečí je zas charakteristický názov hambšlek /z nem. 
HahKťíitalken/. Názov domáceho pôvodu v podobe biduo / bid-
lo/ sme zistili iba v záhorských nárečiach. 

Aj názvy zemiakov majú v slovenských nárečiach zväč
ša názvy nemeckého pôvodu, a to krumple /krompere, krom-
pachi/, grumbír, gruľe /z novohornonem. Grundbirne, dial. 
grumbire, grombir, krumbeer/ vo väčšine slovenských náre-
Bí. Na okolí Senice ardeple /z nem. Erdapfel/, v Liptove 
& ne <irave Svápka /z nem. Schwabe/ v Časti val. nárečí 
btnčuri, bandurki. Iba v severnej časti zsl. nárečí, v 
Turci a v hornonitrianskych nárečiach je rozšírený názov 
domáceho pôvodu v podobe zemiaki, na okolí Žiliny aj zem-
*ci /Habovštiak 1984, s. 72-73/. 
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8. Najpo?etnej5ie slove nemeckej proveniencie v slo
venčine sú tie, ktoré na územie Slovenska prenikli pria
mo z nemčiny, respektíve z nemeckých nárečí alebo nemec
kým prostredníctvom /Habovštiak 1987, a. 212-223/. 

Značná vrstva slov nemeckého pôvodu ea na Sloven&ku 
udomácňovala prostredníctvom Češtiny. Ale v slovenčine 
aa udomácnila aj početná skupina slov, ktorá nie je cha
rakteristická pre Češtinu, ako napríklad slove hantúch 
/hantúáok/ vo význame uterák i vreckovka /z nem. Handtuch/ 
alebo aj spomenutá slovo lievč známe v rozmanitých obme
nách takmer vo všetkých nárečiach na Slovensku. V češti
ne na rozdiel od slovenských nárečí sa nestretávame ani 
so slovom turňa "veža" /nem. Turn, a to z lat. turris/ 
známe v Gemeri a na celom východnom Slovensku, a najmä 
alová, ktorá aú rozšírené na menšej zemepisnej oblasti, 
ako napríklad v stredoslovenských a východoslovenských 
nárečiach. 

Do slovenčiny prenikli alová nemeckého pôvodu aj 
prostredníctvom madarčiny. Tak napríklad v južnostredo-
slovenských nárečiach na súvislej oblasti sa používa slo
vo krumple "zemiaky", ktoré súvisí a novohornonemeckým 
slovom Grundbirne. Názov s týmto základom je známy jednak 
v susednej maďarčine, rozšíril sa však aj na Balkáne, a 
to v srbochorvétčine, slovinčine, macedončine a bulharči
ne; napokon je známy aj v rumunčine. Na rozšírenie tohto 
názvu v slovenských nárečiach mala vplyv najmä mad.rčina. 

Prostredníctvom poľštiny sa v oravských nárečiach 
udomácnilo elovo kľocok /kľocek/ ako názov dreveného od
padu, a to kratšej haluzy, trieaky a podobne, /z nem. 
Klotz, pórov. poľ. kloc, klocek, "Spaľok"/. 

Vo väčšine prípadov však ťažko určiť, akými cestami 
prenikali slová nemeckého pôvodu, respektíve germanizmy 
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-ozmanitej proveniencie tak do slovenčiny,ako aj do iných 
iazykov. Túto otázku nám Čiastočne pomáhajú osvetliť po-
anat)cy o geografickom rozšírení jednotlivých alov, a pre
to ea im v dialektologii venuje pozornosť aj z jazykovo-
Kemepieného hľadiska. 

9. Porovnávaním alov nemeckého pevodu rozšírených v 
alovenských nárečiach a rovnoznačnýtni slovami v auaedných 
slovanských i neslovenských jazykoch sme zistili, že slo
vá známe na Slovensku sú rozšírené aj v iných slovanských 
i neslovenských jazykoch a neraz utvárajú isté jazykovo-
zemepisné areály. Niektoré z nich aa stali aj súčasťou 
západoslovanskej slovnej zásoby. 

V západoslovanských jazykoch se rozšíril napríklad 
názov nástroja na hoblovanie doaák, to jest hoblík /nem. 
Hobel, nár. aj Hubel/. Okrem slovenčiny sa toto slovo po
užíva v Šestine /v podobe hoblík, stčes. hobl; Machek 
1957, a. 535/, v poľštine /hebel i strug/ a v lužičtine 
/nebi, heblik/. V ostatných slovanských jazykoch sa toto 
elovo neudomácnilo /pórov, bielorua. rubanak, rus.,ukr. 
rubanok, slovin. oblič, srb. chorv. strug, nár. aj chob-
ler, mac. strug, rendr, bulh. rende; Kwestionariuaz 1959 
11/12/. 

Súčasťou západoslovanskej slovnej zásoby sa stalo aj 
slovo kufor /z nem. Koffer fr. coffre/ známe v slovenči
ne /kufor, kufer/, češtine /kufr/, v poľských nárečiach 
/kufer/ a v lužičtine /ko'fr, kofor/. V ostatných sloven
ských nárečiach sa už používajú názvy iného pôvodu. 

Niektoré slová nemeckého pôvodu, ktoré prenikli ns 
územie Slovenska, aú rozšírené aj na väčšej oblasti ako 
Je územie západoslovanských jazykov. Tok napríklad slovo 
dišeľ /nem. Deichsel/ ako názov oja na voze vo východoslo
venských nárečiach aa používa aj v poľštine /dyszel/, u-
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::rajinčine /dyšeľ/, bielorus. /dyšal/ a ruštine /dyšlo/. 

V značnej časti západoslovanského a východoslovan
ského územia aa udomácnil aj názov stodola,charakteris
tický pre západné Slovensko. Názov stodola /zo sthnem. 

stadal, teraz Stadel/ je známy v češtine /stodola/, poľ
štine /stodola/, ukrajinčine a ruštine /stodola/. 

Viaceré slová nemeckého pôvodu, ktoré sú známe v 
slovenských nárečiach,rozšírili sa nielen v západoslovan
ských jazykoch, ale aj na Balkáne, napríklad slovo kĺbel 
známe najmä na západnom Slovensku /z nem. Kubel/ "plecho
vá nádoba s rukoväťou používaná na donéšanie vo'y" je aj 
v Čes. kbel, dol. luž. kjabel, slovin. kĺbel, kábel, arb. 
chorv. kabal i kabav a kabal, kobel /Machek 1957, s.197/. 
Slovo vankúš "páperové podložky pod hlavu, hlavnica" /z 
nem. Wangkus3, Wankiss, Wangkissen/, rozšírené v Časti 
stredoslovenských a západoslovenských nárečí, udomácnilo 
sa aj v iných jazykoch na juh od slovenského územia /pó
rov, slovin. vánkuš, srb. cnorv. vanjkuš, vankúš, maď. 
vénkos/. Inde na Slovensku, a to na Orave, v Gemeri a vo 
vsi. nárečiach sa v tomto význame rozšírili slová hlavni
ca, podhlavek, na Záhorí poštár /nam. Polatar/. 

Uvedené doklady, ale aj viaceré iné slová nemeckej 
proveniencie svedčia o tom, Že na rozšírení viacerých 
germanizmov mali dôležitý podiel hospodársko-spoloČenské 
pomery v niekdajšej Rakúsko-uhorskej monarchii a kontak
ty národov Rakú3ko-Uhorska s okolitými národmi. 

10. Už sme spomenuli, že slová nemeckého pôvodu sa 
nešírili v nárečiach rovnomerne a že ani neprenikli do 
nich všade v rovnakom Čase. Preto sa aj o slovách prevza
tých z nemčiny viackrát konštatovalo, že treba odlišovať 
staršiu vrstvu,prevzatú zo starej hornej nemčiny a mlad
šiu vrstvu, ktoré má pôvod v strednej nemčine. /Blanár 
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1977 e. 175/* Najstaršiu vrstvu slov prevzatých z nem
činy tvorí kresťanská terminológia /Paulíny 1963, Blanér 
l977/< ktorá bola na Veľkej Morave udomácnené už pred 
príchodom solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Ide o 

slová ako biskup /sthnem. biskof z gréc. episkopos/, 
mních /sthnem. munih z lat. monicus/, opát /starobav. 
appat z lat. abbat/, Žalm /sthnem. salm, lat. psalmus; 
Blanár 1977, s. 170-171/ i birmovať /nem. virmon z lat. 
formare; Paulíny 1963, s. 209/ a iné. 

V období medzi 8. až 11. storočím boli prevzaté z 
nemeckého jazyka slová so skupinou -šk-,ako škára, škra
ta, škriatok, škoda /Paulíny 1963, a. 183/, no aj slová 
so skupinou -Št- prevzaté prostredníctvom taliančiny 
/apoštol, epištola/ i nemčiny /kláštor, kaštieľ; Paulíny 
1963, s. 183/. 

Početnú vrstvu slov nemeckého pôvodu prevzalo oby
vateľstvo na Slovensku aj od nemeckých kolonistov, ktorí 
sem prichádzali v 13. storočí /najmä do miest a banských 
oblastí/. Ich príchodom sa na území Slovensks utvorili 
tieto kolonizačné jadrá: v juhozápadnej oblasti stredo-
bavorské, potom sliezske na okolí Žiliny a Bardejova; na 
strednom Slovensku vznikli zase miešané nárečia /takzva
né "Pergstädterische"/ s výraznými Črtami bavorskej a vý-
chodostredonemeckej proveniencie /Blanár 1977, s. 175/. 
Nemci po príchode na Slovensko dostali zároveň od uhor
ských panovníkov aj viaceré privilégiá. Nemecké obyvateľ
stvo sa na slovenskom území prispôsobovalo miestnym pod
mienkam, nadväzovalo kontakty s domácim obyvateľstvom, 
čo sa napokon odrazilo aj na jazyku /Doruľa 1977, s. 75/. 

Do slovenských nárečí prenikali slová nemeckého pô
vodu ustavične aj v priebehu 15. až 18. storočia, a tak 

nakoniec v priebehu stáročí utvorili v nich najpočetnej-
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čiu vrstvu cudzích alov. Tieto germanizmy súviseli s vý
robnými formami a s výrobnými organizáciami, ktoré Nemci 
rozširovali na Slovensku. Zaujímavé je ziBtenie, že mno
hé slová zaznamenané v hiatorických pamiatkach sa použí
vajú v nárečiach dodnes v tej podobe,ako ich nachádzame 
v piaomných pamiatkach z konca 16. a začiatku 17. storo
čia. Ako príklad možno uviesť prácu K. Habovštiakovej 
/1957, s. 205-285/, ktoró zistila, že v inventári Orav
ského panstva z r. 1611 sa zaznamenávajú viaceré slová 
z okruhu takzvanej kováčakej terminológie v tej podobe, 
ako sú známe aj v terajších nárečiach. Pritom však je 
zreteľný ich nemecký pôvod. 

Slová nemeckého pôvodu začali prenikať do jazyka na
šich predkov už v predveľkomoravskom období, ale výraz
nejší prílev germanizmov sa zaznamenal až v 13. storočí, 
keó* sa na Slovensku začali usadzovať väčšie skupiny ko
lonistov /najmä v mestách a banských oblastiach/. Počet 
slov nemeckého pôvodu v slovenčine čoraz viac narastal 
ej neskôr, o čom svedčia historické zéznsny z 15- až 18. 
atoroČia,a napokon aj Bernolákov Slowár. V nárečinch sa 
však tieto slová nerozšírili vždy na celom území Sloven
ska, Niektoré sa stali všeobecne známe /napríklad slová 
grunt, jarmok, šindol/, iné sa rozšírili iba na väčšej 
či menšej oblasti a utvárajú areály príznačné aj pre čle
nenie nárečovej lexiky.* 

Frekvencia germanizmov v nárečiach nebola všade rov
naká. Najpočetnejšiu vrstvu pôvodom nemeckých slov ame 
zaznamenali na Zóhorí /vplyv Viedne a okolia/, na Spiši, 
v Gemeri i v blízkosti stredoslovenských banských miest, 
to jest na miestach, kde sa slovenské obyvateľstvo inten
zívnejšie stýkalo s nemeckou menšinou. 

Väčšina slov nemeckého pôvodu dostala sa do sloven-
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činy v Čaae pred prvou svetovou vojnou. Od čias prvej ko
difikácie spisovnej alovenčiny /koncom 18. storočia/ je 
však už v spisovnom jazyku výrazná tendencia nahrádzať 
germanizmy domácimi slovami, a tak sa postupne pod vply
vom spisovného jazyka a nových hospodársko-spoločenských 
podmienok strácajú mnohé slová nemeckého pôvodu aj zo sú
časných slovenských nárečí. 
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Stová románskeho pôvodu v stovenčine 
Katarína Habovštiaková 





0. V súvislosti s hodnotením slovnej zásoby spÍ30v-
riei slovenčiny a podielu cu'zích .sl?v v rc; venovnJc :ta 
doteraz málo pozornosti lexiká-ny:r výpožičkám z román
skych jazykov, viac pozornosti sa venovalo lexikáln;,-?. vý
požičkám d nenčiny, z madnrčiny, z ruštiny a či účasti 
ň°ľtiny na formovaní slovnej zápchy spisovnej slovenčiny. 

Jednotlivo cudzie jazyky mali na vývine slovenskej 
lexiky rozmanitý podiel a aj ce^ty, ktorými ss dostávali 
cudzie 3lová do aloveníiny boli roz^i'ľne. Prostredníc
tvom priamych medzijazykových kontaktov dostali sa do slo
venčiny najmä slov-S z nemčiny, z maďarčiny a slo/á spro
stredkované vala3kcu kolonizáciou. Prevažne nepriamymi 
/knižriýrni/ kontaktmi boli sprostredkúvané výpožičky z la
tinčiny*, z ruštiny, zn západných jazykov a takzvané in
ternacionál izmy. Pri preberaní slov z cudzích jazykov nie 
je dominantný moment genetickej príbuznosti jazykov, ale 
sociálny, objektívne pôsobiaci činiteľ vo sfére priamyth 
i nepriamych kontaktov /Huduvičová, 1974/. 

1. Vo vývine slovnej zásoby slovenského jazyka zo
hrala významnú úlohu "matka" románskych jazykov - latin
čina, ktorá ako vyspelý 3pisô 'ný j-ixyk nadobudla za feu
dalizmu vo svete /v št4*nej administratíve, vo vede i v 
katolíckej cirkvi/ aj v mnohonárodnostnom uhorskom feudál
nom štáte výsadné postavenie. To, že latinčina bola v ši
rokom európskom kontexte po stáročia používaným spisovným 
Jazykom, prÍ3pelo na jednej strane k rozvinutiu jej odbor-
^J terminológie a k vycíbreniu jej štylistických pro-
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striedkov a na druhej strane poznačilo i vývin v jej 
blízkosti aa rozvíjajúcimi n^ru^ncstných kultúrnych ja
zykov /najmä v oblasti lexíky/. Hoci latinčina po období 
takmer výlučného panstva vc vzdelanom nvete raného stre
doveku začala postupne ustupovať zo svojich pozícií a do
stávali 3a k slovu domáce jazyky, predsa /na rozdiel od 
iný^h európskych krajín/ podržala si v mnohonárodnostnom 
feudálnom uhorskom Štáte dlhšie ako inde privilegované 
postavenie nadnárocnostného kultúrneho jazyka. Ešte dlho 
po postupnom prenikaní domácich kultúrnych jazykov do pí
somnosti uhorských národností koexistovala latinčina vo 
funkcii 3piaovného j3ľ.yka, najmä v radoch uhorských vzde
lancov. Nielen pasívne ovládanie latičniny, ale aj prak
tický bHinjrvizmus /prípadne i polylingvizmus/ vtedajších 
slovenských vzdelancov zanecnali stopy aj vo vývine slo
venského jazyka /Doruľa, 1977, s. 24-33; Gregor, 1977; 
Hcbovštiakcvá, 1966; Paulíny, 1961, s. 16-2C/. 

Clcvná zásoba vyspelého latinského jazyka obohatila 

slovenčinu u% v predspisovnom období o mnohé slová nojmč 

terminologického charakteru. Medzi najstaršie lexikálne 

prevzatiq z latinčiny /respektíve prostredníctvom latin

čín;// patria lexikálne výpožičky z náboženskej oblasti 

z čias predcyrilometodovskej i veľkomoravskej christiani

zácie, napríklad anjel, diabol, apoštol, omša, evanjelium, 

epištola, kostol, kalich, advent a iné, ktoré sa v slo

venčine podnes zachovali. 

Významnú úlohu zohrala latinčina ej v oblasti admi-

nÍ3tratívno-právnej. U2 v predspisovnom období v tvoria

com sa kultúrnom jazyku slovenskej národnosti je výrazný 

podiel lexikálnych výpožičiek z latinčiny. Mnohé z vtedaj

ších lexikálnych prevzatí sa podnes zachovali /napríklad 

testament, inštrukcia, prokurátor, exekúcia/, iné sa u% 

pociťujú ako archaizmy /napríklad árenda, árendovať, 
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árešt, interes - vo význame "úroky" a iná/. 

Aj na utváraní iných odvetví odbornej terminológie 
bol podiel latinčiny zjavný už v pred3pÍ30vnom období. 
Do slovenčiny sa už v tom Čase prevzali z latinčiny mno
há názvy rastlín, napríklad aníz /z lat. anesum, anisum/, 
cichoria /dnes čakanka, lat. Cichorium intybus/, lílium 
/lat. Lilium/, madragora /lat. Mandragora officinarum/, 
myrta Aat. Myrtus communis/, neSpula /z lat. nespiluc 
cez tal. nespola/, pivonia /z lat. Paeonia ccrralina; 
Buffa, 1972/ i podaktorá názvy živočíchov, napríklad me-
dusa/dnes medúza^ jaguár, glama /dnes lama/, leopardcs 
/Habovštiaková, 1964/. Mnohá z týchto a iných latinských 
názvov v slovenčine i v slovenských nárečiach celkom zdo-
mácneli a vyskytujú 3a v rozličných hláskových obmenách 
/Habovštiak, 1983/. 

Aj v oblasti medicíny nachodíme uX v predspisovnom 
období mnohá lexikálne výpožičky z latinčiny, z ktorých 
jedny pretrvávajú podnes /kúra "liečebný proces", pacient, 
kolika/, iná sú už dnes zastarane /podagra - dnes lámka, 
dna/ alebo sa už dávnejšie prestali používať /purgoveť, 
laxirovať, urina/. 

Pri kodifikácia spisovnej slovenčiny badať aj tenden
ciu obmedzovať rozsah slov latinskej proveniencie. Niekto
rá slová latinského pôvodu hodnotia sa v Slovári ako ľudo
vá /označujú aa hviezdičkami*/, alebo ako zastaraná /ozna
čujú aa krížikom /. Miesto nich aa odporúča slovo domáce
ho pôvodu, napríklad ^fabula v. báseň, *fantázia v. nami-
slek, 2. otreščenosť, pochabosť, *filozof v. mudrák, mu-
drec /mudrc/, svetskí mudromilec, mudromiláčik, mudromi-
lowňík, forma v. obraz, podoba, spôsob, tvárnosť, úkaz 
/!/, ukážka a iné. Ako vidno, mnohá Bernolákom neodporú
čaná slová latinského pôvodu sa v slovenčine podnes udrža-
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li /fantázia, filozof, forma/, a neujali sa pr6ve odporú
čaná novotvary /mudrák, mudrec a iné/. 

V porovnaní so slovncu zásobou súčasnej spisovnej 
slovenčiny je v Slovári menej slov latinského pôvodu. V 
Slovári nie sú napríklad cudzie slová latinského pôvodu 
s predponami ab-, ante-, anti- /okrem 'antikrist v. an-
cikrist/, in- /okrem inven*ár v. popis, ̂ inXinír v. ze-
mimerač/, infra-, intra-, pro-, re- a iné. 

V štúrovčine nebol zásadne negatívny postoj k použí
vaniu cudzích slov /najmä termínov/ prevzatých z latinči
ny. Pomocou europeizmov vyhýbalo sa aj nadmernému prebe
raniu z Češtiny /Horecký, 1946-1948, s. 285/. Latinské 
termíny sú v štúrovčine početné, napríklad alternatíva, 
civilizácia, fundácia, gubernátor, gymnázium, génius, 
kommunikácia, capacita, kopia, nihilisum, opposicia, ul
timátum a iné. /Kondraáov, 1974, s. 218, 223-224/. V pra
vopise týchto slov badať rezíduá pôvodného pravopisu 
/ae, th, cm. k, písanie zdvojených spoluhlások, neozna-
čovanie kvantity samohlások/, ale zároveň aj tendenciu 
po pravopisnej adaptácii /písanie k m. c, označovanie 
kvantity samohlások a iné/. 

Namiesto mnohých slov cudzieho pôvodu radí však otúr 
používať domáce výrazy. Napríklad m. charakter ráz, m. 
intelligencia vzďelanstvo a v inom význame vzdelanosť, 
m. renegát odroďilec, m. correspondencia dopieovaňja, m. 
revolúcia povstaňja,prjevrat, m. reforma oprava, m. cun-
ctator okúňaČ, n. reprodukovať znovu tvoriť, m. sociálni 
spoločenskí a iné. /Kondraáov, 1974, s. 196/. Aj napriek 
Štúrovmu úsiliu aa však všetky citované slová cudzieho 
pôvodu v spisovnej slovenčine udomácnili, kým mnohé na
vrhované slovenské ekvivalenty /vzďelanstvo, okúňač/ za
nikli. 
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Mnohé slrvá latinského pôvciu používané ešte v štú
rovčine sa vo vývine spisovnej slovenčiny dostali na pe
rifériu, zastaralí, napríklad direkcia, egzámen, prázes, 

punkt, miesto nich sa používajú domáce slová riaditeľ
stvo, skúška, predseda, bod. 

Vo vývine slovnej zénoby spisovnej slovenčiny 3a v 
súvislosti 30 slovami prevzatými x latinčiny prejavuje 
dialektické pôsobenie dvoch protirečivých tendencií: raz 
badať po3tupné ubúdanie istých prevzatí z latinčiny, ino
kedy zas pribúdanie ďalších lexikálnych výpožičiek z la
tinčiny. Ustupuje najmä vrstva 3lov latinského pôvodu, 
ktorá nadobudla už skoro ľudový, nárečový charakter /slo
vá ako árenda, árendovať, konduktor/, ale aj niektoré kul
túrne slová /napríklad miesto biografia, bibliotéka je 
dnes častejšie životopis, knižnica/. Na druhej strane 
napríklad miesto slov ako pravotár, osnovnik, osobníctvo 
/doložených z druhej polovice minulého storočia/ máme 
dnes výrazy advokát, koncipient, personál. A priam pred 
našimi očami nahradili sa domáce názvy vyučovacích pred
metov ako prírodopis, počty, tnerba výrazmi latinského, 
respektíve grécko-latinského pôvodu /biológia, matematika, 
geometria/. 

Vývinovú líniu pribúdania cudzích slov možno výstiž
ne ilustrovať aj porovnaním Bernolákovho Slovára, stoja
ceho na prahu uzákonenia spisovnej slovenčiny, a akademic
kého Slovníka slovenského jazyka, dokumentujúceho najnov
šie vývinové obdobie. V Slovári je zaznačených oveľa me
nej šlo? latinského, respektíve grécko-latinského pôvodu, 
ako v Slovníku slovenského jazyka. Napríklad pri písmene 
B nie sú v Slovári slová ako báza^, baza^, bazálny, ba
zalt, bazilién, bazalika, bacil, bager, baktéria, balneo-
erafia, barograf, barometer /Habovätiaková, 1968/. 
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Naznačenú líniu pribúdania slov latinského, respek
tíve aj grécko-latinského pôvodu, a to najmä do odbornej 
terminológie ešte výraznejšie vykresľuje Slovník cudzích 
slov /1979/, v ktorom sa* spracúva okolo 6C 000 slov cu
dzieho pôvodu, pričom prevažnú časť týchto slov tvoria 
práve slová latinského a grécko-latinského pôvodu. "In
váziu" cudzích slov do spisovnej slovenčiny potvrdzuje 
nielen počet spracovaných lexikálnych jednotiek, ale aj 
narastanie významov jednotlivých slov v rozličných ter
minologických odvetviach /napríklad aj v porovnaní s pred
chádzajúcimi vydaniami Slovníka cudzích slov/. V súčas
nosti 3a všetky odborné terminológie /aj nových vedných 
odborov/ v značnej miere opierajú o latinský lexikálny 
základ, respektíve o grécko-latinské lexikálne základy 
/Skladané, 1977, s. 155/. Na báze týchto jazykov tvoria 
sa takzvané internacionalizmy, respektíve europeizmy, vý
razy používané vo viacerých nepribuzných jazykoch. Silné 
internacionalizácia slovnej zásoby je jednou z charakte
ristických čŕt súčasného vývinového obdobia spisovnej slo
venčiny /Ružičke, 1975, s. 63/, v minulosti /najmS v ro
koch 1930-1945/ bol však postoj k internacionalizmom nie 
vždy zhovievavý /KoSecká, 1977/. 

2. Slová francúzskeho pôvodu preds*evujú na rozdiel 
od slov prevzstých z latinčiny skupinu novších lexikál
nych prevzatí /prevažne z 19.-20. storučia/. 0 mladšom pô
vode slov francúzskej proveniencie v slovenčine svedčí 
oj to, Že zo slov francúzskeho pôvodu našli sme doteraz 
v Bernolákovom Slovári iba s^ové frizír, frizírka, frizí-
rovať, frizúra. Lexikálny vplyv francúzštiny na slovenči
nu /podobne ako aj na iné jazyky/ bol podmienený privile
govaným peliticko-ekonomickým a kultúrnym postavením Fran
cúzska a francúzštiny vo svetovom meradle. Príčiny tohto 
stavu siahajú ďaleko do minulosti. Francúzština sa už v 
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íl storočí stáva spisovným jazykom o najmä v 17. a v 18. 
storočí sa používa v takých funkciách ako v stredovekej 
Európ*? latinčina: v diplomacii, vo vede a v apoločenskom 
Živote. V 18. storočí sa pokladá za jazyk civilizácie vo 
všeobecnosti. Dokonca aj Bernolák v Predhovore svojej 
Gramatiky, /1790, s. XII/ sa už zmieňuje o úsilí Francú
zov v Academie Francaise pestovať svoju reč. Francúzština 
teda ako vysoko kultivovaný a značne rozšírený jazyk /kto
rým v súčasnosti hovorí asi 55 miliónov obyvateľov Fran
cúzska, 4,4 milióna obyvateľov v Belgicku, asi 1 milión 
ľudí v románskom švajčiarsku, okolo 90 COO ľudí v Talian
sku pri hranici s Francúzskom a 25 OCO ľudí v Monaku a 
okrem toho aj 6 miliónov v Kanade, 2 milióny v USA, ďalej 
obyvateľstvo Haiti, niektorých ostrovov Malých Antíl, 
Francúzskej Cuayany a Héunionu a v mnohých bývalých i te
rajších kolóniách; Krupa - Genzor - Drozdík, 1983, s. 
138/ pôsobila najmä cestou nepriamych kontaktov na lexi-
ku mnohých európskych jazykov i na lexiku slovenského ja
zyka . 

So skutočnosťou, Že francúzština mala v politickej 
sfére privilegované postavenie ako diplomatický jazyk,sú
visia aj lexikálne výpožičky, ako ambasáda, arbitréž, ata
šé, diplomat, expozé, politika, suita, parlament, prezi
dent, minister, revolta, režim. So sférou politickou úzko 
3úvi3í sféra vojenská s lexikálnymi prevzatiami, ako atak, 
defilé, defilovať, oficier, salutovať, kanón, kanonáda, 
dezertér, komandatúra. 

Výrazný je podiel slov francúzskeho pôvodu súvisia
cich so spoločenským životom a Životným Štýlom vyššie po
stavených kruhov. Ide tu o výrazy charakterizujúce život
né prostredie, dom a jeho zariadenie /garsoniéra, salón, 
stéž, suterén, balkón, terasa, pasáž, park, hotel, separé, 
Pavilón; fotel, taburet, paravan "deliaca stena, Španiel-
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ska stena", parkety, garniža, vitrážka, luster, váza/, 
iatý štýl obliekania a /kozmetickej/ úpravy /móda, toale
ta, garderóba, negližé, "domáce oblečenie, nočný úbor", 
dekoltáž, fazóna, korzet, volán, manžeta, paleto, peleri-
na, muf; parfum, púder, rúž, krém, manikúra, pedikúra/ 
i kvalitné druhy textilných výrobkov /piket, popelín, 
aatén, organtén, mušelín, žoržet, reverzíbel "obojstran
ná dvojfarebná tkanina", káro, plyš, šanžan, zamat/ i 
rozličné spoločenské podujatia /Žúr, matiné, soirée, va
rieté, estráda/. Aj špeciality francúzskeho stolovania 
zanechali v slovenčine viaceré stopy /aperitív, likér, 
griotka, koňak, sekt, šampanské, filé, griláda, hašé, 
kotleta, kroketa, omeleta, majonéza, sardinky, sardelky, 
delikatesa, šampiňón; dezert, griláž, šodó, fondén, kara
mel/. Aj medzi výrazy hodnotiace ľudí, ich správanie a 
medziľudské vzťahy preniklo veľa slov francúzskeho pôvo
du /gurmand i gurmán, elegantný, arogantný, Šarmantný, 
frivolný, sentimentálny, suverénny, distingvovaný, fádny, 
souvenir, kariéra, grimasa, banalita, deklasovať, degra
dovať, dekorovať, izolovať/. S týmto prostredím a jehc 
záujmami súvisia aj názvy niektorých nie celkom každoden
ných profesií /aranžér, dekoratér, gravér, pedikér, mo
distka, manekýnka, guvernsntka, servírka/. 

3alšiu početnú skupinu lexikálnych výpožičiek z fran
cúzštiny tvoria výrazy, ktorých prevzatie do slovenčiny 
súviselo s popredným postavením francúzskeho umenia a li
teratúry vo svete. Sú to výrazy z oblasti umenia vôbec 
/renesancia, avantgarda, moderna, dadaizmus, surrealizmus; 
angažmán,rola, amatér, profesionál/, z oblasti výtvarné
ho umenia /karikatúra, pejsáž, portrét, plaketa, reliéf, 
fauvizmus "moderný maliarsky umelecký smer"/, literatúry 
/balada, reportáž, riport, romanca, rondeau, rondel/, 
divadla /kulisa, premiéra, repríza, repertoár, vaudeville, 
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uvertúra, režisér, scéna/, hudby /fanfára, hoboj, kla

vír pcrtativ "malý prenosný organ", šanson, Šansonet, 

serenáda, refrén, etuda/ a tanca /anglaise "rýchly dvoj-

dcbý tanec", menuet, polonéza, kedrila "štvorylka", pi-

rueta/. 

Menej výrazný je podiel výpožičiek z francúzštiny 
? oblasti Športu, hoci aj tu sú prevzaté slová, ako Šam
pionát "majstrovstvá", štafeta "druh bežeckých pretekov" 
serv "vhodenie lopty do hry", parašutista, pelota "druh 
loptovej hry", peletón, pelotón "skupina cyklistických 
pretekárov", pivotman "ústredný hráč útočného radu" a 
iné. 

V mnohých vedných a technických disciplínách použí
vané z francúzštiny prevzaté termíny sú známe len užšie
mu kruhu špecialistov; napríklad výrazy ako langue, paro-
le, signifiant, signifié zavedené F. de Siussurom do ja
zykovedy iba jazykovedcom; výrazy ako petit, non-pareille 
označujúce druhy /veľkosť/ písmen iba typografom a redak
torom. Podobne úzko Špecializované odborné významy majú 
aj výrazy ako garnisáž: v hutníctve "ochranná vrstva na 
povrchu výmurovky vysokých peci", v lesníctve "ochranný 
povrch vyhotovený z haluzia pripevneného na zem v mies
tach eróznych rýh, planžeta "veľmi tenký kovový pásik", 
peletizátor "stroj /zariadenie/ na úprevu jemných rúd, 
granulétor", talmi "zmes medi a zinku; nepravé zlato", 
plation, "elektr. druh rovinnej triódy používanej ako 
slektrometrická trióda", fazeta "do kosenia obrúsená hra
na určitého výrobku" a desiatky ďalších /porovnaj Ivano-
vé-žaiin^ová-Maníková, SCS, 1979/. 

Osobitnú skupinu lexikálnych prevzatí predstavujú 
slová viažuce sa na francúzsku históriu, štátne /adminis-
tr**tivne/ zriadenie, ľudovú kultúru a Špecifické domáce 
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pomery;ako hugeno: "prívrženec Kalvínovho učenia vo Fran
cúzsku v 16.-1P. storočí", mušketier "člen jazdeckej gar
dy francúzskych kráľov", gilotína "zriadenie na s'ínanie 
hláv, na popravu", bakalaureát "skúžka dospelosti na u-
niverzite /Maturita/", kantón "1. spolkový štát vo švaj
čiarsku; 2. samosprávny okres vc Francúzsku e v Belgicku", 
gavota "starý francúzsky tanec", farandola "provensalský 
kolový tanec rýchleho tempa" a iné. 

Slová prevzaté y francúzštiny sa zväčša adaptovali 
z hľadiska pravopisného i gracatického/flažolet, pasáž, 
servis, Šablóna, apartmán, Š^f, refr-Sn, komisariát, kom-
pánia, expezé, frizúra/ pozoruhodné sú aj prípady univer-
bizácie typu krepdešín z pôvodného crgpe de Chine i prí
pady elipsy typu šampanské a prípady apelativizácie typu 
manzarda, manznrdka /podľa francúzskeho architekta J. H. 
Mansarda/, iba zriedka zachovávajú pôvodný pravopis /su
jet, soirée, ft-yer, anglaise, ron-pareille, office/, res
pektíve nezaraďujú sa do domáceho gramatického systému a 
sú nesklonné /ata5é, negližé, matiné/. 

V prechodnom období adaptácie bývajú v slovenčine 
dva tvary /ansámbel i en3e:able/, respektíve iba čiastočná 
pravopisná a hláskové adaptácia /ouvertúra, haut-reliéf/. 

0 hĺbke preniku niektorých slov francúzskeho pôvodu 
do slovenčiny svedči aj to, že sa používajú nieier. v zá
kladnom, ale aj posunutom význame /porovnaj diplomat 1. 
menovaný zástupca štátu v cudzej krajine a pri medziná
rodných rokovaniach; 2. Človek rokujúci a ľuďmi obozret
ne, prezieravo; šablóna: v papieri, v plechu alebo inej 
hmote vykrojený vzor na maľbu, písn.o a podobne; preň., 
obyč. pejor. zmeravené, obyč. zastaraná forma niečoho, 
vzor, schéma; SSJ 4, s. 389/, respektíve i to, že majú 
neraz značne rozvetvenú významovú atavbu /porovnaj na-
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príklad toaleta; 1. dámsky spoločenský úbor, cbyč. s de-
koltážou; 2. obliekanie, strojenie; 3. stolík so zrkad
lom a toaletnými potrebami; 4. obliekáreň; 5. záchod SCS, 
s. 8E1/ a to, Že sa používajú v rozličných vedných oblas
tiach /napríklad handéž: 1. cbal, obklad; 2. Šport, oví-
nedlo na ruku alebo na nohu na spevnenie, napríklad zhy
bov, klbov/; 3. stroj, obal, vrstva, na obloženie a ovi-
nutie časti strojov, napríklad rotora; 4. elektr. izolač
ný pás, ktorým sa ovíja vinutie elektrických strojov; 
5. 3tav. obalenie rohov, kútov, Škár a podobne kalikový-
mi pásmi, aby sa zabránilo vzniku trhlín v omietkach a 
maľbách; 6. lekársky obväz i ovinadlo; obväzovanie; 7. 
lek. ortopedický pristroj SCS, 1979, 3. 120; interiér: 

1. arch. logicky usporiadaný vnútorný priestor architek
tonického diela, určený na uspokojovanie biologických, 
spoločenských, kultúrnycn a výrobných potrieb človeka; 

2. mal., fot. zobrazenie, zachytenie vnútorných priesto
rov budov, miestností; 3. film slang. filmová 3céna nato
čená v ateliéri SCS, 1979, s. 409; operatúr: 1. lek. ope
rujúci lákár; 2. film. kto obsluhuje filmovací alebo pre
mietací pristroj; 3. tech. radista obsluhujúci vysielač
ku SCS, 1979, s. 631/. 

Ďalším svedectvom o zdomácneni mnohých slov francúz
skeho pôvodu je aj to, Že sa na základe asociatívnych spo
jov stávajú odvodzovacim základom aj na tvorenie hovoro
vých, respektíve aj slangových slov, /porovnaj diplomat -
"iplomatka "druh aktovky so zipsom používanej prevažne 
len na spisy", diplomatky "druh teplých mužských topánok", 
ťurdiska - stav. slang. "duté tvarovka z pálenej hliny" 
od franc. courdisse druh dutej tehly/. 0 zdomácneni le
xikálnych výpožičiek z francúzštiny svedči aj to, že mno-
né slová francúzskeho pôvcdu dostali sa aj do hovorového 
Štýlu, napríklad bagateľ, gáza, guráž, kaprie i kaprica, 
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kompaňon, komandant, kaput, bagáž /pejor./ a iné. 

No popri tendencii pribúdania nových slov francúz
skeho pôvodu do slovenčiny /medzi novšie výpožičky z fran
cúzštiny patria napríklad slová ako festival, grand prix, 
stáŽ, stážista, servia, parketolit, karnet, motel, botel, 
flotel a iné/ badať aj opačnú tendenciu: zastarávanie 
niektorých slov francúzskeho pôvodu a ich nahrádzanie 
rovnoznačnými slovami domáceho pôvodu /pasažier - cestu
júci, kupé - oddelenie; piesa: 1. divadelná hra, 2. hu
dobná alebo básnická skladba/. Zastaralí aj hovorové slo
vá, ktorými aa označovali staršie reálie, napríklad dobo
vé kusy nábytku: etažér i etažérka, komoda, šifonér i ši-
fonier, sekretár, šezlón a iné, ale ej niektoré iné hovo
rové slová, používané i v nárečiach /napríklad ambrel i 
parapeľ, parazol, dáždnik, prípadne slnečník alebo redi-
kul/ dámska kabelka, muf /rukávnik, frizér/kaderník a 
iné/. Čiastočne zastarávajú aj francúzske citátové zvra
ty /en passant, sans-souci, comme íl faut a iné/. Nieke
dy zastaráva iba jeden z čiastkových význarov prevzatého 
slova /napríklad pri slove vizita význam "návšteva" -
ale vizita ako "lekárska prehliadka" a "Čler.ovia lekár
skej prehliadky" sa nehodnotí ako zastarané/, pri slove 
post zastaráva význam "stráž", ale aj v hovorovom jazyku 
je rozšírený význam "funkcia, hodnosť". 

Teda podobne ako aj pri iných slovách cudzieho pô
vodu aj pri mnohých lexikálnych prevzatiacn z francúzšti
ny, ktoré sa dostali do hovorovej reči,je istá tendencie 
nahrádzať ich slovami domáceho pôvodu. Na druhej strane 
všaic okruh lexikálnych prevzatí z oblasti spoločenského 
života má v slovnej zásobe spist-vnej slovenčiny pevné 
miesto. 

3. V menšom rozsahu ako z francúzštiny preberali sa 
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-<o slovenčiny slová z taliančiny. Na niektoré lexikálne 
prevzatia z taliančiny /ako napríklad potkan, Špagát, 
Škatuľa, Špión, zázvor/ bol upozornil už J. Škultéty 

/1902, s 763/. 

Lexikálne výpožičky z taliančiny dostávali sa do 
nášho jazyka v rozličnom Čase a v rozličnom rozsahu. Ne
početné sú stopy v lexike sprostredkované do jazyka na
šich slovanských predkov severotalianskou predcyrilome-
todovskou kultúrnou misiou /Paulíny, 1964, s. 51*56/. 
Bohatšie sú v slovenčine zastúpené neskoršie lexikálne 
výpožičky podmienené rozličnými /najmä nepriamymi/ kon-
tektmi v rozličných oblastiach umenia, vo finančníctve 
a v obchode a čiastočne aj vo sfére každodenného Života. 
Pôsobenie taliančiny na lexiku mnohých európskych jazykov 
bolo stimulované aj tým, Že bol to jazyk mimoriadne bo
hatej literatúry a kultúry, ktorý sa stal spisovným už 
v 13. storočí. I dnes ním hovorí okolo 65 miliónov ľudí 
/Krupa - Cenzor - Drozdík, 1983, s. 142-143/. 

Privilegované postavenie mó talianske umenie e ta
liančina vo svete hudby, a to v medzinórodnom meradle. 
? edíciách hudobnín používajú sa talianske výrazy na o-
značenie dynamických znamienok /piano, pionissimo, forte, 
fortissimo, mezzoforte, forzando, orescendo, decrescendo/, 
požadovaného tempa hrania /allegro, presto, andante, stac-
cato, glissando, legato, religioso, con dolore, con emo-
-ione, con fuoco, con moto/. Z taliančiny sú prevzaté aj 
mnohé názvy hudobných nástrojov /piano, pikola, fagot, 
celo, violončelo, piano, gamba - názov tohto hudobného 
nástroja ao synonymami barborka, malé basi má aj Berno-
lók v Slovári, s. 611/, názvy hudobných skladieb /fúga, 

ugete, concerto grosso, dueto, terceto, madrigal, tocca-
3) scherzo, rondo/ a názvy označujúce jedinca Či skupi
nu hráčov alebo spevákov /sólo, duo, trio, dueto, terce-
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co, kvarteto, kapela/. 

Výrazný je podiel slov talianskeho pôvodu aj v oblas
ti stavebníctva a architektúry, Čo má historické korene 
v majstrovskom umení stredovekých talianskych staviteľov. 
Talianskeho pôvodu sú slovo ako palác, filagória, pergo-
ta, Štruktúra, Štukatér, agrafito, mramor, travertín, te-
razzo, galéria, koridor, nika, mólo, pilaster a iné. Zo 
spomenutých výrezov sú už v Bernolákovom Slovári zaznače
né výrazy filagória, syn. záhradní domček, záhradná izbič
ka S. 561 a slovo palác /hodnotí sa však ako bohemizmus 
s. 2013; miesto neho sa odporúča slovo palota/. 

Aj z okruhu výtvarného umenia dostali sa z talianči
ny do slovenčiny viaceré slová, napríklad freska, mozaika, 
pastel, tempera, skica, paleta, krakota, majolika, model, 
modelka, torzo, aras, stecca a iné. Oblasť literatúry je 
prezentovaná lexikálnymi výpožičkami ako novela, paškvil, 
fraška, groteska, trevestia, motto, a poetika výrazmi ako 
sonet, stanca, šestina, kóda a iné. 

V značnom rozsahu sú zastúpené lexikálne výpožičky 
z taliančiny vo sfére finančníctva /inkaso, inkasant, kon
to, skonto, saldo-konto, saldo, storno, ristorno, sporo-
Žiro, ritrata, rendita, rimesa, nostro, respiro, banka, 
bankrot, milión, milionór/ a obchodu /sortiment, brutto, 
netto, porto, paket i paketa, rabat, diskont/. Menej vý
razný je podiel taliančiny v oblasti vojenskej a politic
kej /bomba, gregata, äpion, špionáž, fašizmus/ a v oblasti 
Športu /finále, semifinále, favorit, trambuline, salto/. 

Na sféru každodenného Života sa viažu lexikálne vý
požičky súvisiace s oblečením a inými potrebami Človeka 
/sako, figurína, skampolo, panofix, fresko, molino, pan-
tofle, parochňa, pasta, karta, parte/ a s občerstvením a 
stravovaním človeka /kantína, taverna, limonáda, vermút, 
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cinzano, pagáč, saláma, karbonátka, makarony, Špagety, 
rizoto, polenta, pizza, karfiol, šalát, Špargle, pomaranč, 
konfety/. Niektoré zo spomenutých slov sú doložené už aj 
v Bernolákovom Slovári /napríklad pentofla, parochňa, 
svn. cudzé faleáné wlasi, šalát, karfiol, konfekt, syn. 
pochúťka, progedka, zagedka, lemonáda/. 

Slová talianskeho pôvodu sa zvyčajne formálne adap

tovali /z pravopisného, gramatického, výslovnostného 

hľadiska, napríklad špagety, Špargľa, limonáda, konto, 

karbonátka/. Iba talianske výrazy používaná v edíciách 

hudobním zachovávajú pôvodný taliansky pravopis /ide tu 

vlestne o tzv. citátové slová/; napríklad recitando, 

staccato, crescendo, mezzoforte. Pri iných slovách z hu

dobnej sféry raz je príklon k slovenskému pravopisnému 

u*zu /Čelo, kvarta, kvinteto, kapela/, inokedy sa zachová

va pôvodný pravopis /terceto, scherzo/. 

Rozsah využívania slov talianskeho pôvodu v komuni

kácii je rozdielny: frekventované sú nejmä niektoré star

šie prevzatia, napríklad názvov zeleniny /Šalát, karfiol/, 

ele aj niektoré viecvýznamové odborné termíny /napríklad 

galéria: 1. stĺpová chodba, 2. balkónovité rady sedadiel 

v divadle, 3. obrpzareň, 4. stav. podzemné chodba na vo-

dérske účely, 5. stav. ochranný múr proti levinam a 3al-

3ie; Ivanová-Šalingová-Maniková, 1979, s. 316/. Niektoré 

slová talianskeho pôvodu dostali sa i do hovorovej cito

vo sfarbenej reči /fiasko, maškara, komedient/. Z nov

ších lexikálnych prevzatí možno spomenúť frekventovaný 

mládežnícky pozdrav Čau /i čao/ a zvolanie avanti, bravo 

bravo, z odborných výrazov zasa slová ako skart, skar-

tovať, bienále, finále, komparz, terazzo a iné. 

V pozoruhodnejáom rozsahu sa dostali slová z talian-

3iny /cesto cez filter chorvátčiny/ do tvorby ľ. Kukučí-

inšpircvanej dalmatínskym dvojjazyčným prostredím. 
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Z románu Dom v stráni možno uviesť napríklad slova ako 
biankarije "bielizeň", fameja "rodina", karitád "almužna" 
matrimonij "manželstvo", pošidenat "statkár" a 3alŠie 
/HabovŠtiaková, 1960/. Lexikálne výpožičky tohto druhu 
dokresľujú iba coulenrlocale, nenadobudli však v sloven
čine širšie komunikačné uplatnenie. 

4. Lexikálne výpožičky z iných románskych jazykov 
nie sú v slovenčine už početné, a to aj napriek významo
vému postaveniu istých jazykov /napríklad španielčiny a 
portugalčiny/ vo svetovom meradle /španielsky hovorí 37 
miliónov obyvateľov Španielska;* spolu s obyvateľmi Latin
skej Ameriky a s obyvateľmi v bývalých španielskych koló
niách v Afrike asi 250 miliónov ľudí; portugalsky hovorí 
v Portugalsku, v Brazílii a v bývalých portugalských ko
lóniách v Afrike apolu asi 140 miliónov ľudí; Krupa-Cen-
zor-Drozdík, 1983, s. 142/. 

Lexikálne prevzatia zo Španielčiny týkajú sa predo

všetkým Špecifických národných /či etnografických/ oso

bitostí, eko býčie zópasy /toreador, matador, torero/, 

tance a hudba /tengo, bolero, passodoble, rumba, fonden-

go, guarana, guaracha, gitara/ i oblečenie /bolero, pon-

Čo/, prípadne vzťahujú sa aj na iné krajové reálie /sava

na "vysokotrávnaté tropické porasty na okraji pralesov, 

pampa "juhoamerická trávnatá step", gaučo "pastier dobyt

ka na pampách", grand "Španielsky šľachtic"/ a na oslove

nie /seňor, seňora, seňorite/. 

Z novších lexikólnych prevzatí zo španielčiny zdoméc-

nelo a Širokú komunikačnú platnosť nadobudlo slovo lepo

relo; užšiu komunikačnú sféru uplatnenia majú nepočetné 

odborné termíny /napríklad sargas bot, rod hnedých rias, 

sabadile bot. stredoamerická rastlina z čeľade ľaliovi-

tých, sabadin chem. druh rastlinného alkaloidu/. V pozo-



'75 

ruhodnom /nadmernom/ rozsahu využil slová španielskej 
oroveniencie v literárnej tvorbe z juhoamerického pro
stredia M. Kukučín /Kajanová, 1961; Škultéty, 1964/. Ku
kučín používa viac španielskych prvkov v Prechádzkach po 
Patagónii ako v románe Mať volá. V Prechádzkach po Pata
gónii je 286 Španielskych slov, z nich 23 slov sa vysky
tuje viac ako 30-ttrát. Najvyššiu frekvenciu majú slová 
kemp 511 /campo "pole, kraj, vidiek"/, korral 180 /cor-
ral, dvor, ohrade, ko5iar/, tropilla "Črieda koni" 171, 
vege, véga "rovina, niva" 130 /Škultéty, 1964, s. 170-
171/. Kukučínovo uplatňovanie hispanizmov v slovenskej 
literatúre nemalo však vplyv na zdomácnenie týchto prvkov 
v spisovnom jazyku. 

Lexikálne prevzatia z portugalčiny sú celkom ojedi
nelé /napríklad selvas "tropický prales v poriečí Amazon
ky", samba "tanec pochádzajúci z Latinskej Ameriky"/. 

5. Záverom možno zhrnúť, že slová latinského a ro
mánskeho pôvodu predstavujú v slovnej zásobe spisovnej 
slovenčiny rozsahom, funkčne i Štylisticky diferencovanú 
skupinu lexikálnych prevzatí z rozličných sfér vedeckého, 
kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Tieto le
xikálne výpožičky svedčia o historických i súčasných hos
podárskych, kultúrnych a spoločenských kontaktoch /kniž
ných i ústnych/ slovenčiny s románskou jazykovou sférou. 
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Tabuizované siová v stovenčine 

Braňo Hoche! 





^ko napovedá názov tohoto príspevku, pôjde v notr o 
takzvané Škaredé slová . Škaredé slová - to je, nazdávané 
ga pekná, ale najmä atraktívna a užitočná téma. Atraktív
na preto, že sa jej v jazykovede prakticky nevenovala po
zornosť, užitočná najmä preto, Že je určená ľuáom, pre kto
rých je slovenčina cudzím jazykom. Fri inštitucionalizova-
noc učení sa cudziemu jazyku se síce s touto lexikou ne
stretneme, spravidla ju však každý pozná . Pozná, ale ne
vie používať, pretože nevie rozlíšiť, kedy - v akej situá
cii - je to-ktoré Škaredé slovo legitímne, prípustné a ke
dy "trápne", nevhodné. Používať ich nebude vedieť ani po 
prečítaní nášho Článku, ktorého cieľom je poskytnúť len 
niekoľko základných pozorovaní ne danú tému. Pôjde nár tu 
tede o nadávky, vulgarizmy a obscénne slová, okrem iného 
o niekoľko slovies a substantiv, ktoré se vyznačujú nevšed
ne bohatými derivačnými možnosťami, o niekoľko slov, ktoré 
sú lingvisticky, lexikograficky i spoločensky väčäinou ta-
buizované, čo zapríčiňuje najmä ich skatologická a sexuál
na motivácia. 

Vulgárne nadávky a obscénne slová sa tradične zaraSu-
jú ďo argotu . Bez ohľadu na to, Či sú, alebo nie sú argo-
tického pôvodu, spĺňajú všetky príznaky na zaradenie do 
slangu v tom ponímaní, ako sme ho vymedzili a definovali 
inde /1981, 1983/. Ich začlenenie do Slovníka slovenského 
slangu^ zapríčinilo značné rozpaky a značné zdržanie celé
ho Projektu^. 

Problematika tu skúmaného okruhu slov vystupuje ráz-



i ^ 

ne do popredia pri konfrontácii dvoch jazykov - pri pre
klade. Otázku prekladu vulgarizmov možno ponímať Širšie 
v súvislosti s prekladom takzvaného literárneho jazyka a 
slangu /respektíve subštandardných jazykových prostriedkov 
vôbec/, čomu sme venovali iné práce /1987a, 1987b/. Výcho
diskový e cieľový literárny jazyk sa spravidla vyznačujú 
rozličnou mierou, stupňom "prudérnosti". Pri preklade tre
ba nevyhnutne rešpektovať konvencie, úzus cieľového lite
rárneho jazyka, cieľovej kultúry. Ilustrujeme to jedným 
príkladom. V básni anglického beatnika Rogera Mc Gougha 
o rozchádzajúcich sa manželoch nachádzame takúto pasáž: 

And with all that experience gained 
that finel 
ma d 
sad 
fuck 

will achieve the perfection... 
Zaujímavý je tu podčiarknutý vera. Preložiť slovo "fuck" 
jeho primárnym významovým a Štylistickým ekvivalentom slo
venský úzus vylučuje. Prekladateľ volil slovo "súlož", re
daktor išiel ešte 3alej - nástojil pôvodne na "milovaní". 
Všeobecne však platí, že ak sa ciá pri preklade nadávok a 
vulgarizmov zachovať ich "sila" /s F. Mikom by sme tu moh
li hovoriť o markantnosti výrazu/ a ak sa má súčasne reš
pektovať ich časté "stupňovanie", to jest miera ich expre
sivity /vulgárnosti/, dôležitá je voľba vhodného stupňa 
minimálnej /počiatočnej, východiskovej/ expresivity. Zna
mená to, že ak sa začne napríklad pri slove "truľo", do
speje sa napríklad k slovám typu "hovado"; ak sa v3ak zač
ne pri slove "hovado", dospeje sa až k obscénnym slovám. 

Wadávky a vulgarizmy existujú aj v spisovnom jazyku, 
najmä v hovorovom štýle. Ide jednak o také lexikálne jed
notky, ktoré sú len hanlivými pomenovaniami osôb a nadáv-

^ 
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mi /truľo, hlupák, trubiroh a podobne/, respektíve je 
nlivÝ význem jedným z významov polysémického slova /ne-

criklad ohava/, jednak ide o také jednotky, kde tento vý-
- yzniká posunutím primárneho významu slova s využitia 

nrenesenia niektorej vlastnosti pomenovaného na Živé /ľud
ské/ bytosti, a to buď zo Zvierat /krava, koza, kôň, pes, 
sviňa.../, elebo z veci /hejzel, smrad.../. Osobitnú "ka
tegóriu" tvoria "veci", činnosti a javy zo sexuálnej oblas-

pričom na niektoré "reálie" v slovenčine ani nemáme 
spisovné lexémy a využívame cudzie slová /homosexuál a iné/. 
Existujúce priame a jednoznačne slovenské pomenovania sú 
tabu, pokladajú sa za obscénne. Je samozrejmé a pochopiteľ
né, že v slangu sa používa týchto slov /vulgarizmov/ viac 
to v bežnej salónnej reči. 

Naše vymedzenie slangu ako nespisovných jazykových 
prostriedkov rozličnej proveniencie, ktoré sú v národnom 
kolektíve všeobecne používané alebo všeobecne zrozumiteľné 
a ktoré celkom alebo do značnej miery stratili príznak svoj
ho pôvodu, síce veľa napovedá, ale predsa len bude vhodná 
všimnúť si otázku, či vulgarizmy, nadávky a obscénne slová 
do slangu patria. Vystačíme tu s Čisté empirickým "argumen
tom". Ak si niekto napríklad pri práci s kladivom tresne 
Po prste, spravidla promptne a bez ohľadu na to, či je to 
vysokoškolský učiteľ, zootechnik, puberťák alebo robotník, 
Použije práve nejaké poriadne "silné" zahrešenie, nadávku. 
Alebo ak niekoho niekto rozzúri na hranice príčetnosti, po-
užíje bez ohľadu ne svoj sociálny status tie najostrejšie, 
"ajvulgárnejšie slová. A "oslovený" im zaručene porozumie. 
Okrem všeobecného porozumenia je teda splnená aj podmien
ka všeobecného používania, väčšine /92%/ slangových vulga-
ľizmov patri do vlastného slangu , to jest ide o lexémy, 
ktoré alebo úplne stratili príznak svojho pôvodu, alebo si 
ento príznak síce zachovali, ale sú zrozumiteľné aj mimo 
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kontextu /čiže mimo tej-ktorej inej nespisovnej vrstvy j^^ 
zyka, v ktorej vznikli/". 

Krotériá hodnotenie slova ako vulgarizmu nie sú, po
kiaľ vieme, veľmi jasné; sú skôr výsledkom subjektívneho 
názoru lexikografov ako výsledkom nejakých presnejších pra
vidiel. Okrem kontextu a rečovej situácie, ktoré sú pomer
ne spoľahlivými indikátormi vulgárnosti, treba zrejme breť 
do úvahy najmä používateľa vulgarizmu. Ak si zoberieme na
príklad slovo "sranda/ávanda" v prejavoch dnešných mladých 
ľudí pod dvedsaťpäť-tridsať rokov, zistíme, že ho používa
jú celkom bežne ako bezpríznakové; jeho etymológia je pre 
nich už zastretá, neuvedomujú si ju, a tým eo ipso nepoci
ťujú toto slovo ako vulgarizmus. Pravdepodobne správnejšie 
a užitočnejšie ako o vágne chápanej vulgárnosti by bolo 
treba uvažovať o rozličnom stupni, o rozličnej miere ex* 
presívnosti. 

Prakticky všetky slangové "vulgarizmy" tvoria početné 
synonymické rady - na jednom konci nachádzame vyslovene 
slová obscénne /maximálna expresivita/, na druhom slová z 
hľadiska slangu s nulovou,respektíve z hľadiska národného 
jazyka s nízkou expresivitou /napríklad: hovadina - prko-
tina - volovina - debilina - dežovina - blbina/. Navyše si 
treba uvedomiť, že Častým používaním slovo zoväednieva, 
stráca expresivitu, prestáva byť vulgárnym. Znie to para
doxne, ale ukazuje sa, že niektoré vulgárne slová sú v is
tom zmysle vlastne eufemizmami /napríklad: debilina, frči-
na, brko oproti hrubým obscénnym slovám/. 

Veľa slovenských slangových vulgarizmov je spojených 

ako v každom slangu - so sexuálnymi vzťahmi, Čo využili na-* 

príklad vydavatelia D. Andricovej práce Rečník srpskog 2ar*" 

gona /1976/ a urobili z nej svojho času bestseller, î odstat-

né mená tohto druhu popri svojom primárnom význame /označe-
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pohlavných orgónov, sexuálnych úkonov, sexuálnych ú-
hvliek a podobne/ nadobúdajú áalšie významy. Vgetky sub-
.tantíva označujúce pohlavné orgány majú súčasne význam 
"hanlivá pomenovanie osoby" a eo ipso fungujú aj ako na-
távky /popri "primárnych nadávkach ako cibazol, cicvor, 
ícinbrus, migrifič, pako, debo at3./, ale tiež majú všet-

význam "priateľská oslovenie". Dišt-inktivnym príznakom 

khto protichodných významov sú Často jemná zvuková roz

diely^- Okrem primárneho /denotativneho/ významu majú tie

to dva vyššie vymedzené významy takmer všetky alangové vul

garizmy. 

Spomenuli sme už bohaté derivačné možnosti vulgariz
mov, pričom v odvodených slovách môžeme konštatovať jed
nak nižšiu expresivitu, jednak to, že mnohé odvodené slová 
sa vyznačujú veľkým rozsahom a malým obsahom /hovadina/ a 
veľkou polysémiou. Slangové vulgarizmy slúžia aj pri slovo-
tvorbe,ako napríklad v slovách atombordel /vojenské - pro
striedky chemickej ochrany jednotlivca/, buzerplac /néstu-
pište vojenského útvaru/, buzitaška/buzibeg/buzisumka /pán
ska kabelka/ a stávajú sa súčasťou frazeologických jedno
tiek. 

Mnohé obscénne substantiva prešli do iného slovného 

druhu - jednak medzi Častice, jednak medzi citoslovcia. 

V okrajovej vrstve slangu sme zeznemenali istú tendenciu 

aj k žargonizécii. 

Všimli sme si tu niektoré vlastnosti slovenských nadá
vok, vulgarizmov a obscénnych slov. Na základe tejto rekog-
"oskácie problematiky nie je možné robiť nijaké zásadnej-
ie závery, na to bude potrebný podrobnejší výskum. Nazdá-
ame sa však, Že tieto slová nemožno ani v jazykovednom 
výskume obchádzať, ignorovať ich. Sú to slová, ktoré sa 
*tali legitimnou súčasťou slangu. 3ude potrebné všimnúť 
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si ich fungovanie v rozličných Štýloch. Využitie ich ex
presivity v zodpovedajúcom kontexte a v primeraných situá
ciách im totiž dáva právo na existenciu. Napokon - bez ohľt 
du, na to, Či im niekto takéto právo dá alebo nie, existo
vať budú. 

Poznámky 

1. Spojenie "Škaredé slovo" s jeho silným hodnotiacim ak
centom, ktorý dáva tušiť jeho Školsko-pedagogickú prove-
nienciu, používame s vedomím jeho vágnosti a nepresnosti. 
Žiadne slovo totiž nie je a priori "pekné" alebo "škaredé"; 
a každé plnovýznamové slovo môže nadobudnúť príznak "pek-
ností" respektíve "Škaredosti" v závislosti od kontextu, 
rečovej situácie, od intonócie a podobne. 

2. Mnohí "vzdelanci" sa hrdia tým, že poznajú z cudzieho 

jazyka to "najdôležitejšie" - nadávky... 

3. U tých autorov, ktorí spájajú arpot s nízkymi, deklaso-

vanými spoločenskými vrstvami. Naše vymedzenie argotu po

zri v našich prácach /1981, 1987b/. 

4. Slovník slovenského slangu, ktorý máme už hodný čas 
v rukopise, by mal vyjsť roku 1989 vo vydavateľstve Obzor. . 

5. Odborní posudzovatelia rukopisu sa totiž vyjadrili pro
tichodne a len komplikovené rokovanie pomohli škaredým slo
vám "zvíťaziť". 

6. Pozri naše práce /1983, 1987b/. 
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7 V tomto príspevku nás teda nebudú zaujímať nadávky a 

1-erizmy z iných novodobých nespisovných vrstiev sloven

činy/ 

g Briskný postreh na túto tému formuloval Český spisova-
^y Irnác Herrmann v poviedke Triumf pane Krtkuv /1924/: 
" ..Neboť "votroku" znamenalo neco jako "priteli, kamará-
le bretre". Arci, záleželo n^ prízvuku, na výrazu. Bylo-
li provázeno jízlivým pohledem a vyrazilo-li se tak plné 
opovržlivé". "Ty wvótrcku!" - o jé, pak mohlo býti zle!" 
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Dynamickosť a dynamika v jazyku 
JAnHortdty 





Prísnu hranicu medzi diachroniou a synchroniou, pro
klamovanú Ferdinandom de Saussurom sa Členovia Pražskej 
školy usilovali zmierniť. Opierali sa pritom o fungovanie 
jazyka v spoločnosti.a pretc poukuzovali na nie statický, 
dynamický charakter jazykového systému v súčasnej etape. 
V rámci ávojej tézy o systémovosti jazyka, respektíve o 
jestvovaní viacerých podsystémov v hypersystéme jazyka 
hľadali opodstatnenie pre svoju tézu o synchrónnej dynami
ke najmä tak, Že akúmali pohyby a zmeny predovšetkým vo 
fonologickom systéme, menej v morfologickom systéme. Ne
dostávali sa ku skúmaniu systému syntaktického a lexikál
neho. V tejto oblaati vykonal priekopnícke práce najmä J. 
Vachek, ktorý svoje poznatky zhrnul v monografii o dynami
ke fonologického systému /Vachek, 1968/. 

Za hlavný prejav dynamickej, nie statickej povahy 

ayatému sa pokladal protiklad medzi centrálnou a perifér

nou oblasťou systému, medzi centrom a perifériou a dynamic

kosť sa hľadala predovšetkým v prechodoch iatých prvkov 

z centra na perifériu a naopak. Pritom sa však spravidla 

postulovalo aj prechodové péamo, ktorého zložky tvoria pe

rifériu dvoch systémov. Práve J. Vachek demonštroval tie

to tézy na fonologickom syatéme češtiny, slovenčiny a an

gličtiny, kde niektoré fonémy patria do vokalického i kon-

aonantického systému. Je však paradoxné, že práve takto 

sa periférne zložky dvoch podsystémov dostávajú do centra 

celého fonologického aystému. 



1̂*2 

Súhrnný pohľad na problematiku centra a periférie 

oa podáva v 2+ zväzku Travaux linguistiquee de Prague z 

r^ 1966^ Tu aa proklamuje téza, Že jazyk je systém v po

hybe, v nijakom momente nie je vyvážený, prejavuje sa v 

ňom len tendencia k vyváženosti. Na inom mieste /Vachek, 

1983/ sa dynamický, nie statický charakter jazyka v kaž

dom štúdiu a nevyváženosť jazykového systému označujú 

ako jazykové univerzálie. 

Za iatý prejav dynamického charakteru jazyka, najmä 
jeho spisovnej formy sa pokladá jestvovanie variantných 
foriem. Túto tézu obšírne rozoberá A. Jedlička a V. Bar-
net. Podľa V. Barneta /1973/ je synchrónna dynamika zalo
žená práve na variantnosti jazykových javov, podľa A+ 
Jedličku /197H/ synchrónna dynamika je výsledkom proti
kladných vývinových procesov a pôsobenia vývinových ten
dencii* 

Jednotiacim prvkom obidvoch naznačených smerov je 

to, že aj vzťah centrum - periféria aj variantnosť sa po

kladajú za hlavný prejav dynamickej povahy jazyka. Roz

diel je však v tom, Že variantnosť sa skúma najmä v sú

časnosti, kým vzťah centra a periférie je výraznejší pre

dovšetkým pri diachronickom pohľade. 

3alšim spoločným znakom obidvoch teórií je to, že 

vysvetlenie javov hľadajú v samom systéme, menej berú do 

úvahy vonkajšie príčiny týchto javov a procesov. Je však 

jasné, že dynamický charakter jazyka je založený na von

kajšej, mimojazykovej dynamike jazykového spoločenstva a 

že spolu s týmto spoločenstvom aj jazykový systém prechá

dza fázami vzniku, rozvíjania a prípadného zániku. Priro

dzene, tento vzťah medzi jazykom a jazykovým spoločenst

vom nie je priamočiary, bezprostredný. DĎleŽitú úlohu tu 

hrá myšlienková oblasť, respektíve myslenie ako ľudská 

j 



19J 

iinnosť. Ako na to poukázal Zvegincev /1976/, ľudská Čin
nosť je orientovaná na poznávanie reálneho sveta a jazyk 
fixuje výsledky tejto Činnosti, pričom aj epHtne vplýva 
na myslenie, lebo je základným prostriedkom na vyjadre
nie, a teda na formovanie myšlienky. Z toho vyplýva, že 
nestačí opísať jazyk ako súbor prostriedkov na opisanie 
a fixovanie myšlienky, ale treba skúmať aj to, ako sa 
tieto prostriedky využívajú v jazykovej činnosti, v kto
rej ustavične prebieha odrážanie objektívnej skutočnosti. 

Z načrtnutných poznámok vidieť, že pri skúmaní dyna
miky ide o tri základné pojmy: na jednej strane aú zá
kladné prejavy, výsledky dynamických procesov, ako aj 
vnútorného napätia v systéme /napríklad variantnosť, vz
ťahy centrum - periféria/, na druhej atrane aú procesy, 
ktoré vedú k dynamickému, nie statickému charakteru ja
zykového syatému. 

Na terminologické a pojmové rozlíšenie navrhujeme 
dynamický charakter jazyka, vnútorné napätie medzi prv
kami syatému i medzi podsystémami zložitého jazykového 
systému označovať ako dynamickosť. Procesy vedúce k dy
namickosti potom tvoria dynamiku. Výaledkom dynamickosti 
i dynamiky je jestvovanie viacerých paralelných výrazo
vých prostriedkov, variantnosť. 

Konkrétnym príkladom na rozlišovanie tejto trojice 

pojmov môže byť vývin a stav 3lovnej zásoby /Horecký et 

al., 1989/. 

V dynamike rozvíjania alovnej zásoby určujúcim prv
kom je predovšetkým proces neologizécie /a jemu proti
kladný procea archaizácie/. Ustavične vznikajú nové pome
novania priamou nomináciou i analogickou nomináciou, res
pektíve na ich základe aj druhotnou nomináciou /Horecký, 
1987/. Okrem toho sa do spisovného jazyka dostávajú roz-
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ličné výrazy aj z nižších vrstiev, napríklad zo alangu 
i profesionálneho slangu. Na druhej strane mnohé pomeno
vania sa stávajú knižnými, zastarávajú až zanikajú. Veľ
mi výdatne je tento proces podporovaný terminologizáciou 
a determinologizňciou: oveľa častejšie ako bežné slová 
vznikajú odborné termíny a postupne prenikajú aj do bež
nej slovnej zásoby, kde časom môžu stratiť terminologic
ký charakter, determinologizujú sa. Ďalším závažným dy
namickým procesom, intelektualizéciou vznikajú rozličné 
opisné: explicitné výrazy typu kontrolovať - robiť kon
trolu, robiť nóhodnú kontrolu, procesom demokratizácie 
vznikajú univerbizované výrazy typu dávať pripomienky -
pripomienkovať, robiť nábor - náborovať a alová z nižších 
vrstiev prenikajú do spisovného vyjadrovania. Sprievod
ným procesom pri uvedených procesoch je internacionalizá
cia, preberanie alov z iných jazykov a ich postupné adap
tácia, respektíve ich kalkovanie do domácich morfematic-
kých Štruktúr. V menšej miere sa uplatňuje nacionalizó-
cia, dotváranie z domácich zdrojov, tiež nezriedka kalko-
vanim. 

Výsledkom uvedených procesov je celková dynamickosť 
slovnej zásoby, oveľa výraznejšia ako v iných podsysté
moch, v ktorých napokon ani nepôsobí toľko dynamických 
procesov. Dynamickosť je charakterizovaná predovšetkým 
vzťahmi medzi apominanými dynamickými procesmi, často pro
tikladnými, ale aj vzťahmi medzi jednotlivými spôsobmi 
tvorenia alov, no najmä rozvíjaním nových pomenúvacích 
postupov a slovotvorných typov. V súčasnej spisovnej slo
venčine sa napríklad sémanticky rozvíja slovotvorný typ 
na -osť; konštituuje sa napr. typ nehodovosť a významom 
počet nehôd v istom období, typ predpovedateľnosť s vý
znamom pasívnej možnosti, typ rozostavanosť, vybilancova-
nosť s významom výsledku istej Činnosti a napokon typ hu-
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áobnosť, krivosť a vyznanom abstraktnej vlastnosti. Roz
víja aa aj typ zreteľových zložených adjektív typu vedec-
ko-tecimický rozvoj /technický rozvoj a využitím vedy/ 
i zreteľových a spĎsobových prísloviek /cenovo výhodný 

- majúci výhodnú cenu, matuškovsky povedané - ako by po
vedal Matuňka/. Vo viacalovných pomenovaniach prevažuje 
kongruenčný typ proti inkongruenčnéciu. Proti pomenovaniu 
výroba odevov stojí výraz odevná výroba, proti pomenova
niu program výroby obilia je variant obilný program. Velľ-
mi výrazne sa rozširuje typ názvov osôb odvodených od 
viacslovného základu: atómový fyzik - odborník v atómovej 
fyzike, orientačný bežec - pretekár v orientačnom behu. 

Odrazom dynamickosti je napokon aj z toho vyplývajú
ca variantnosť pomenovaní i pomenovacích typov a postu
pov, vznikanie nových typov a postupné odumieranie star
ších typov. 

Dynamický charakter jazyka, najmä spisovného jazyka, 
je daný nielen vlastnosťami jazyka samého, rozvíjaním je
ho funkcií, ale aj utváraním spisovnej formy v rámci ná^ 
rodného jazyka a diferencovaním spisovnej formy na Štýly. 
Závažným podnetom pre zmeny je aj formovanie komunikač
ných sfér a ustaľovanie výrazových prostriedkov typických 
pre jednotlivé komunikačné sféry, ako aj prechod výrazov 
medzi sférami. Typický je najmä už spomínaný prechod z 
ni&áich sfér do vyšáich /univerbizácia, Často až slango^ 
vého charakteru/. 

Zreteľným prejavom dynamického vývinu jazyka je stra
tifikácia, respektíve restratifikácia národného jazyka, 
založená na jestvovaní, respektíve postupnom utváraní jed
notlivých foriem národného jazyka. V starSej stratifiká
cii slovenčiny sa vychádzalo z dichotómie apisovný jazyk 

- nárečia, v novšej formulácii z dichotómie apisovný ja-
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zyk - nespisovné podoby. Je zrejmé, Se ako východiskový, 
základný člen aa tu berie apiaovný jazyk. 

Stratifikácia národných jazykov je však zložitejšia. 
V slovenčine treba rozoznávať celonárodná formy a regio
nálne formy, respektíve aj sociálne odlíšené formy /Ho
recký, 1988/. V Češtine aa už dávnejšie rozlišuje spisov
né čeština, hovorová čeština /bežne mluvený jazyk/ a o-
becná čeština. V ruštine M. M. Cuchmanová rozlišuje päť 
strát: apisovný jazyk, hovorový jazyk /obichodno-razgovor-
nyj/, prostorečie /regionálne a neutrálne/, polodialekt 
a napokon teritoriálne a sociálne dialekty. 

Vo všetkých spomenutých stratifikáciách sa konštatu
je, že hranice medzi jednotlivými stratami nie sú vždy 
dostatočne zreteľné. Ale zároveň sa ukazuje, že jestvuje 
ustavičný prechod jednotlivých vyjadrovacích prostried
kov medzi stratami. Dôležité sú aj pozorovania o funkcii 
jednotlivých strát, ale najmä o tom, ktorá vrstva je zá
kladné. Podľa F. KoČiša, ale aj G. N. Neščimenkovej /o 
češtine/ určujúcim prvkom je spisovný jazyk. Tak aj N. 1. 
Tolstoj. Podľa mienky M. M. Guchmanovej určujúcim prvkom 
nie je spisovné forma ani nárečie, ale práve stredné stra
ta. Výskumy dynamiky slovenčiny ukazujú, že aj v sloven
čine najviac podnetov vychádza zo štandardnej a subštan-
dardnej formy. 

Niektorí bádatelia tvrdia, že synchrónna dynamika sa 
odráža nie v restratifikécii národného jazyka, ale v po
vahe komunikačnej normy a v jej zmenách. Tomu nasvedčuje 
najmä prepínanie kódu v konkrétnych výpovediach, ktoré 
sa najčastejšie skúmajú. 

Spoločnosť, ktorá stráca svoju vnútornú dynamiku, je 
odsúdená na zánik. Podobne i jazyk, ktcrý svojou vnútor
nou dynamikou prestáva reagovať na vonkajšiu dynamiku 
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avojho jazykového spoločenstva, vystavuje aa riziku u-
strnutia, ba i zániku. 

V dynamike slovenského národného jazyka sa ako dô
ležitý činiteľ prejavuje výrazne mimojazykový princíp re
gionalizmu, úsilie postaviť sa proti výlučnému postaveniu 
centra,zvýrazňovať regionálne Črty, ale zároveň znova 
smerovať k vybudovaniu nového centra /Horecký, 198B/+ 
Regionalizmus sa prejavuje u2 pri formovaní bernolákov
skej slovenčiny /porovnaj polemiky medzi bernolákovcami 
- Bernolák, Bajza, Fándly/, ale aj pri formovaní štúrov
skej slovenčiny /porovnaj diskusie v Hlasoch o potrebe/. 
Vo vývine spisovnej slovenčiny sa regionálne prvky výraz
ne uplatňujú v takzvanom matičnom a neskCr aj martinskom 
úze. Aj v argumentácii Slovenskej reči, respektíve Slo
venského jazyka v medzivojnovom období sa regionálne prv
ky často uplatňujú ako doklady na správnosť Či nespráv
nosť istých slov a výrazov. 

Práve tento vplyv regionálne myslenia na formovanie 
a rozvíjanie jazyka znova dosvedčuje, že v slovnej záso
be sa veľmi výrazne prejavujú mimojazykové vplyvy. Popri 
odrážaní meniacej sa objektívnej skutočnosti a jej myšlien
kového spracovania sa závažnou mierou uplatňujú aj komu
nikačné potreby a z nich vyplývajúce formovanie komunikač
ných sfér. Zdá sa, že nie vzťah centrum - periféria, kde 
je práve v oblasti slovnej zásoby ťažko vymedziteľná ob
lasť centra a treba predpokladať nielen silnú prechodovú 
oblasť, ale aj vzťahy k iným systémom /Filipec, 1966/, je 
charakteristickým príznakom dynamickosti slovnej zásoby, 
ale skCr V2ťah medzi jednotlivými komunikačnými sférami 
a prechody medzi nimi, rozvíjanie pomenúvacich postupov a 
slovotvorných typov, ako aj neobyčajne rozvitá dynamika 
ako aúhm dynamických procesov. 
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O tradičnej metrotógii na Stovensku 
Emí!ia Horváthova 





Zókladcm každej metrológie je číselná sústava ako 
trvalá kultúrna hodnota obohacovaná o stále nové dimenzie. 
Jazykovedné rozbory ukazujú, že už predchodcovia Slova
nov, teda Praslovania disponovali pojmami oznečujúcimi 
Číselné hodnoty od 1 do 1000, pričom korene týchto poj
mov sú spoločné všetkým indoeurópskym národom. Slovania 
vychádzali prevažne z decimálnej, teda desiatkovej sústa
vy, no boli oboznámení aj so sústavou duodecimálnou, te
da dvadsiatkovou. odvodzovanie iných čísel, dosiahnutých 
delením, respektíve násobením kvantitatívnej hodnoty 60, 
bolo prijatá až neskôr a súvisí so zintenzívnením obchod
ných kontaktov Slovanov s románskymi, germánskymi, ale 
aj 3aláími krajinami. 

Boli to s najväčšou pravdepodobnosťou číselné hodno-
ty, ktoré Slovania zaznamenávali vrubmi a zárezmi, ako sa 
o nich zmieňuje v 10. storočí mních Chrabr, keá v práci 
o písmenách napísal, Že pohanskí Slovania nemali písmena, 
ale čítali a lúštili Črty a rezy. Príslušné znaky sa zrej
me rezali do palíc, či iných kusov dreva, ako to bolo v 
predchádzajúcich storočiach, ked sa na území Slovenska 
často spomínajú pod názvom rováš, u južných Slovanov ra-
boš, u zópadných Veľkorusov birka. 

Na Slovensku boli známe dva základné typy rovášov, 

e to jednoduché a dvojité. Jednoduchý bol zhotovený zo 

silnejšieho prútu, ktorého oblé Časti boli po dĺžke na 

Plocho zrezané tak, aby vznikla Štvorhranná palica. Na 

jednu, alebo aj na všetky plochy sa priečne robili zárez-
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mi znaky vyjadrujúce určité množstvo, napríklad: 1 = 1 , 
/A = 5, X - 10,/f\ = 50, X = 100. Popri jednoduchých sa po
užívali tiež dvojité rováše, ktoré umožňovali vzájomnú 
kontrolu dvoch zainteresovaných strán. V takomto prípade 
bola totiž doštička po dĺžke rozštiepená, pripadne šikmo 
rozrezaná a každý z partnerov opatroval svoju Časť. Pred 
nanášaním nových vrubov, alebo pri kontrole sa obidve Čas
ti zložili dovedna. 

V epoche feudalizmu používali rováše zemepánski úrad
níci a dedinskí richtári ne zaznamenávanie splnených po
vinností poddaných. Takýmto spôsobom sa evidoval počet 
odpracovaných dni, množstvo odovzdaných kusov hydiny, do
bytka, snopov obilia a iných naturálnych dani* Stretáva
me sa i s praxou, že každá poddanská roľnícka usadlosť ma
la vlastný, kratší rováš, ktorého jednu polovicu si opa
trovali sami, druhé bola u richtára, ktorý pred vrchnos
ťou zodpovedal za celú obec. V určitých prípadoch sa jed
na Časť rováša rozdelila ešte priečne na niekoľko dielov. 
Ak napríklad bolo na panstve toľko dobytka, že bolo po
trebné rozdeliť ho na niekoľko čried a každú zveriť iné
mu pastierovi, Číselné znaky sa zostavovali podľa počtu 
kusov v jednotlivých čriedach. Na panstve ostala polovi
ca rováša v celistvosti, kým druhú Časť rozrezali tak, 
aby každý pastier mohol dostať svoj diel. 

Početné sťažnosti poddaných ukazujú, Že na feudál
nych veľkostatkoch sa častejšie používali jednoduché ro
váše a správcovia, či už z nedbalosti, alebo zámerne ne
zaznamenávali vykonané prace a odvedené dane dôsledne, 
a opätovne ich vymáhali. V dôsledku narastajúcej nespo
kojnosti poddaných v 17. storočí na faudálnych veľkostat
koch zaznamenávanie kvantitatívnych hodnôt pomocou rová
šov nahradili iné formy evidencie. No v roľníckych vrst-
vách, kde pretrvávala negramotnosť, rováše na3alej plnili 
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svoju funkciu. Napríklad obyvatelia stredoslovenskej de
diny Dubovó na začiatku 18. storočia v liste zvolenskej 
stolici píšu: "... !<y sprostí lidi byvše, všecko pematat 
nemúžetr.e, než podlé obyčeji na rováše režeme..." Podľa 
etnografických zistení sa v niektorých oblastiach,nejmä 
severozápadného a severného Slovenska, používali rováše 
aj v 19. storočí, ba miestami ešte aj v prvej tretine 20. 
storočia. Známy slovenský etnô rref staršej generácie Ru
dolf 3ednárik uvádza, Že v obci SkaČany daňová poplatky 
zaznamenávali ne dvojité rováše ešte v druhej polovici 
19. storočia. Každý daňový poplatník mal takýto indivi
duálny rováš s vruborezom, pričom polovicu opatroval do
ma, druhá polovica bola uložená u obecného richtára. Na 
Orave dokonca ešte v medzivojnovom období mali bačovia 
na rovášoch zaznamenaný vrubmi,teda zárezmi, počet zvere
ných oviec e v tej ist*j oblasti krčmári ne rovášoch evi
dovali nevyrovnané účty stálych hosti. V týchto prípadoch 
používanie rovášov už nesúviselo s negramotnosťou, ale 
bolo dôsledkom zotrvačnosti tradície, ktorej životnosť 
podporovala jednoduchosť celej manipulácie. Rováše boli 
z mäkkéno dreva, napríklad z lieskového, jedľového, smre
kového, topoľového, lipového a podobne, do ktorého sa zá
rezy ľahko robili. Po vyrovnaní účtu, alebo po uzavretí 
hospodárskeho roku sa jednoducho spálili. To je tiež prí
čina, prečo sa podarilo zachrániť iba málo desiatok kusov, 
ktoré sa dnes opatrujú v múzeách. 

V hovorovom jazyku sa pojmy rováš a vrub dosiaľ bež
ne používajú vo frazeologizmoch "mať niečo na rováši", 
"mať veľa na rováši" a "pripísať niekomu niečo na vrub". 
Napríklad c človeku, ktorý sa opakovane dopúšťa rôznych 
priestupkov, sa povie, Že "ten toho má veľa na rováši". 
Ke3 niekto urobí niekomu určitú nepríjemnosť, za ktorú 
sa postihnutý nechce, alebo nemôže hneá odplatiť, no ne-
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mieni na nu zabudnúť, vystríha ho slovami: "Máš to u mna 
na rováši". Významovo je tento frazeologizmus presnejší 
eko iný, častejšie používaný, vyjadrený slovami: "Máš to 
u mňa schované", ŕrvý obsahuje jednoznačne vyhróžku, dru
hý môže byť rovnako prejavom hrozby, ako váaky, podľa to
ho, či hovoriaci reaguje na nepríjemnosť, ktorú mu nie
kto spôsobil, alebo ne láskavosť, ktorú mu preukázal. 
Slovo vrub sa obvykle používa v situócii, ke3 za určitý 
nesprávny postup, alebo Čin je zodpovedná skupina ľudí, 
no dôsledky sa vyvodie len voči niektorým, alebo dokonca 
jednému z nich, prípadne je obvinená nevinná osoba. Ta
kýto postup sa vyjadri slovami "pripísali mu to ne vrub". 
No "mať u niekoho vrúbok" je v podstate obdobou vyjadre
nia "mať niečo u niekoho na rováši", no pociťuje sa ako 
jemnejšie. 

Okrem uvedených číselných hodnôt sa používali ozna
čenia ako pár, teda dva kusy, tucet - 12 kusov, bežný je 
tiež poltucet, z použitia vyšla kopa - 60 kusov e aj v 
minulosti u nás zriedkavejšie frekventovaný mandel, čo 
bola štvrtina kopy, teda 15 kusov. 

Tradičné metrológia sa pochopiteľne neobmedzovala 
na radové Čísla. Roľníci, ale aj príslušníci áalšich pro-
fesionálno-spoločenských skupín boli nútení pre vlastnú 
potrebu, a ešte viac vo vzájomných kontaktoch rôznej po
vahy orientovať sa v takých kvantitatívnych hodnotách, 
ktoré nebolo možné vyjadriť jednoduchými Číslami, ale 
iba v ich kombinácii s mierami. Najstaršie sú mimo akých
koľvek pochybnosti miery dĺžkové. Krátke vzdialenosti sa 
naučil človek porovnávať k Častiam svojho tela, dlhé od
hadoval podľa času potrebného na určitý druh činnosti. 
Dosiaľ sa používa prirovnanie "tenký ako vlas", alebo 
"toľko čo sa za nechet vojde". No vo funkcii reálne po
užívanej miery najmenšou dĺžkovou jednotkou bol "palec", 
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čo bola Šírka mužského palca pritlačeného o pevnú podlož-
Ku. Ďalšou mierou bola "piao",pod Čim sa chápala dĺžka 
vzdušnej čiary medzi koncom vystretého ukazováka, tiež 
stredného prsta,a koncom čo najviac od ruky odtiahnutého 
palca. Na mnohých miestach Slovenska dosiaľ rozoznávajú 
malú a veľkú piao. Malou označujú tú, ktorú sme práve u-
viedli, za veľkú považujú vzdialenosť medzi koncom palca 
e najmenšieho prsta, teda malíčka na ruke s čo najviac 
roztiahnutými prstami. V Gemeri používali veľkú piaá na
príklad baníci pri vŕtaní chodieb. 0 niečo dlhší je "Šuch", 
čo je Šírka obidvoch vedľa seba položených pästi s vystre
tými malíčkami, alebo šírka pästi dotýkajúcich sa palca
mi vystretými oproti sebe. Súkno merali na "lakte",pričon 
jeden lakeť bola dĺžka ruky od lakťa po koniec vystretých 
prstov. Mierou pre plátno bol "ríf", čo bola zase dĺžka 
upaženej ruky až po jamku na hrudi pod bradou. "Siaha" 
mala tri varianty: bola to bu3 dĺžka medzi koncami prstov 
rozpažených rúk, alebo výška ktorú dosiahol človek rukou 
vystretou nad hlavou, inokedy rukou v dlani ohnutou. Prvý 
a druhé dve spôsoby neboli regionálnymi variantmi, ale 
sa používali podľa toho, Či bolo potrebné odmerať dĺžku 
napríklad súkna, alebo výšku, napríklad steny, stohu sena 
a podobne. Celkove sa dĺžka siahy pohybovala v rozpätí 
180 - 220 cm. 

V stredovekých prameňoch uvádzané miery pre kratšie 
vzdialenosti, ako bol hod sekerou, alebo strelenie z luku, 
takzvané lúčenie, zanikli úplne, zatiaľ čo hod kameňom a 
palicou pretrvávali v hovorovom jazyku donedávna. Najdlh
šiu životnosť má počítanie dĺžky na kroky, alebo pri väč
ších vzdialenostiach podľa času potrebného na ich prekona
nie. Konečne aj dnes v rôznych situáciách neuvádzame vzdia
lenosti v kilometroch, ale v minútach, alebo v hodinách 
Potrebných na ich prekonanie, Či už pešo, alebo určitým 
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dopravným prostriedkom. Pre orientáciu v teréne sa uvádza
li vzdialenosti podľa dosahu ľudského hlasu, zriedkavejšie 
kikirikania kohúta, alebo zraku. Vyjadrenie "kam až oko 
dohliadne" sa používa dosiaľ. 

DÍžkové mi*?ry sa relatívne dlho udržiavali aj pri 
vymeriavaní pozemkov, a to nielen v ľudových vrstvóch. 
V stredovekých donačných listinách pôda, ktorú panovník 
pridelil šľachticom, alebo kláštorom, sa pri väčšej roz
lohe určovala opisom jej hraníc podľa určitých orientač
ných bodov, napríklad vrchov, nápadných stromov, korýt 
riek a potokov, prameňov, balvanov, obchodných ciest a 
podobne. Menšia rozloha sa určovala dĺžkou celého obvodu, 
zriedkavejšie sa vychódzalo z určitého pevného bodu a od 
neho sa určila vzdialenosť na všetky svetové strany, na
príklad od konca cintorína na dve strelenia šípov na se
ver, na juh, na východ a na západ. 

Pri vymeriavaní poľnohospodárskej pôdy sa pociťova
la potreba presnejšieho vymedzenia. Tento problém vystu
poval do popredia pri delení zdedených oráčin a lúk, pri 
ich predaji a kúpe, rozloha poľnosti tak v individuálnej 
držbe, ako aj z celoobecného hľadiska bola dôležitá pri 
odvádzaní dani, v sporoch o hranice chotára obce a v 3al-
ších situáciách..Pri tejto príležitosti sa treba zmieniť 
o slove dedina. Na Slovensku tento pojem spravidla ozna
čuje pôvodne roľnícku obec, ktorá v minulosti nenadobudla 
štatút mesta. V Čechoch sa pre takéto obce používa ozna
čenie ves - vesnice. Slovo dedina sa používalo v Čechách 
do 13. storočia eko jednotka veľmi voľne chápanej plošnej 
miery. Neskoršie prepočty ukazujú, že rozloha staročeskej 
dediny kolisela od 4 do 18 hektárov. Samotný pojem je od
vodený od slovesa dediť. Vzhľadom na blízku príbuznosť 
obidvoch našich kultúr možno napriek absencii príslušných 
písomných dokladov vysloviť hypotézu, že aj na Slovensku 
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mohlo mať slovo dedina pôvodne rovnaký význam ako u sta

rých Čechov. 

Presnejšie sa rozsah poľnohospodárskej pôdy určoval 
mierami vychádzajúcimi z troch princípov. Najjednoduchší 
využíval viacúčelové, alebo aj osobitné miery dĺžkové. 
Dávne, snáa staroslovanské korene má meranie poľa na hony. 
Pôvodne bol hon, záhon vzdialenosťou, ktorú prešlo ťažné 
zviera s radlom na jeden raz bez zastávky. Podľa neskor
ších prepočtov mal hon približne 120 - 150 metrov. Neskôr 
sa hon zmenil na plošnú mieru s rozlohou 0,28 hektára, 
no v ľudovom prostredí, napríklad v povodí Hornádu sa po
jem hon chápal v pôvodnom význame ešte v prvej polovici 
20. storočia. V uvedenom regióne sa označenie hony vysky
tuje aj ako podstatné meno pomnožné, kedy však už nemá 
funkciu miery. Podľa informácie starších obyvateľov, ke3 
sa roľa rozdelila, vyznačili novú deliacu čiaru kameňmi 
a "jeden mal jedny hony, druhému ostali druhé hony". 

Okrem krokov a siah, ktoré sa pri meraní polí použí
vali aj na mimoúradne potreby až v 20. storočí, merali sa 
polia napríklad na strednom Spiši "na prúty", pričom je
den prút meral približne 4,5 metra. V tej istej oblasti 
merali lúky na "kosiská", teda podľa dĺžky poriská od kosy 

Ďalšie dva princípy umožňovali, aj ke^ len veľmi 
približne, určiť plošnú výmeru poľa. Pri prvom bola výme
ra určené plochou pôdy, ktorú bolo možné zorať za určitý 
Čas. Najväčšou takouto jednotkou, s ktorou sa stretáme 
v starších písomných prameňoch, bolo "poplužie". V stre
doveku sa na Slovensku pod nim chápala rozloha poli, akú 
bola schopná obrobiť jedna rodine s dvorne pármi volov, 
neskoršie dve - šesť rodín. Opäť teda išlo o mieru, v kto
rej sa Vedel zorientovať len znalec miestnych zvyklostí. 
Pravda, kráľovská kancelária sa snažila presadiť poplu-
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žie ako jednotku obsahujúcu 150 takzvaných kráľovských 
jutár, pričom jedno jutro malo mať 72 krát 12 kráľovských 
siah a kráľovská siaha 5 lakťov, čiže 10 piadi, čo - ako 
uvádza A. HúáČava - do konca 14. storočia bolo 180, v 15. 
storočí 220 cm. V praxi sa však jednotné chápanie spomí
naných mier mohlo uplatniť relatívne zriedka. Poplužie 
bolo v každom prípade príliš veľká rozloha, než aby vyho
vovalo praktickým potrebám roľníkov, preto neprekvapuje, 
že sa do novších čias nezachovalo ani v ľudovej ústnej 
tradícii. "Jutro" bolo plocha, ktorú mohol zorať Človek 
s jedným záprahom za polovicu dňa, z čoho je zrejmé, že 
jeho rozloha od počiatku značne kolísala v závislosti na 
miestnych podmienkach. Až v minulom storočí sa začalo pod 
jutrom chápať predovšetkým dolnorakúske katastrálne jutro, 
ktoré obsahovalo 1600 siah, alebo 0,57 km , a tak sa za
chovalo v povedomí dnešnej staršej generácie slovenských 
roľníkov. V gemerskej obci Klenovec sme sa stretli s mie
rou nazývanou "lakter", žiaľ, informátori vedeli uviesť 
už len toľko, že to bola plocha menšia ako 2 m . Na seve
rovýchodnom Slovensku bol najväčšou plošnou mierou "orek" 
čo bolo 20 katastrálnych jutér. Orek sa delil na polorek, 
Štvrťku a osminku. Je potrebné poznamenať, že popri tra
dičných plošných mierach sa slovenskí roľníci od konca 
minulého storočia dobre orientovali aj v ároch a hektá
roch. 

Rozloha poľností sa Často určovala podľa tretieho 
princípu, a tým bolo množstvo zrna, ktoré bolo potrebné 
na určité pole zasiať. Takýmto spôsobom sa objemová mie
ra používaná na zrno stávala súčasne mierou plošnou, ale
bo aspoň orientačne určovala rozlohu ornej pôdy. Pravda, 
v neskorších obdobiach sa tieto miery tiež spresnili, aj 
ke3 nie celkom dôsledne. K najstarším, pôvodne dutým mie
ram patril "kubulus", v severných oblastiach stredného 
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Slovenska mu zodpovedalo lukno, celkove však na strednoir 
Slovensku bola frekventovanejšia kyla a gbel, na východ
nom Slovensku gbel. Podľa prepočtu A. Húščavu mal takzva
ný veľký kubulus v 13. storočí asi 159 litrov. Menšou mie
rou bola merica a korec. Okrem kubulusa všetky tieto mie
ry pretrvali až do 20. storočia, pričom sa ich obsah po
stupne stabilizoval. Tak gbel, regionálne tiež kebeľ, ká
bel', káblik, rovnako ako lukno, bol mierou pre 120 litrov, 
alebo 100 kg zrna, len na severovýchodnom Slovensku pre 
100 litrov, alebo 80 kg zrna. Súčasne gbel, kábľová, Či 
kebľová zem bola rozloha, na obsiatie ktorej bolo potreb
né uvedené množstvo zrna. Polovičnou mierou predchádzajú
cej bola "kyla", teda v plošnej miere išlo o pozemok, na 
ktorý bolo potrebné zasiať 60 litrov obilia. V mnohých 
oblastiach stredného a západného Slovenska jej zodpoveda
la merica, nazývaná tiež meča. Hovorilo sa napríklad, Že 
nevesta dostala do vena 10 meríc zeme, alebo pod 10 meríc 
zeme. Je však opáť potrebné pripomenúť, že v minulých sto
ročiach sa veľkosť merice ako dutej miery v jednotlivých 
mestách a regiónoch značne odlišovala. Napríklad brati
slavská merica mala 61,498 litra, kým trnavská len 31,265 
litra. Ďalšie miery, ako mýtovnica, štvrtka, mierka, boli 
nejednotné už aj preto, že napríklad Štvrťka bola odvode
ná v jednom regióne od gbelu, v inom od kýly, alebo od 
merice. Korec sa ustálil na 30 litrov, respektíve 25 kg 
zrna, iba na severovýchodnom Slovensku bol menší, mal 25 
litrov, alebo 20 kg a obdobne bola menšia aj jemu zodpo
vedajúca plošné miera. Konečne v tejto oblasti aj "mier
ka" obsahovala 7,5 litre, kým v iných oblastiach 10 - 15 
litrov. K zaniknutým starším mieram patril aj západoslo
venský mut, ktorý obsahoval 31 bratislavských meríc, no 
â výmeru poľností sa vzhľadom na svoju veľkosť nepouží
val. 
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Naznačili sme už, že tradičné miery boli určitým sp< 
sobom špecializované. Tak ako by nikomu nezišlo na um me
rať zem na rífy, plátno ne prúty, nemerali sa ani tekuti
ny na merice, korce a áalšie miery určené na sypaniny. Ur 
čitou výnimkou bol gbel, ktorý sa používal nielen na me
ranie sypanín a od nich odvodené plošné miery oráčin, a-
le aj na meranie tekutín. K prastarým mieram na tekutiny 
patril džber, ktorého názov je odvodený od staroslovan
ského termínu čebr. V stredoveku bol jeho Obsah ne západ
nom Slovensku asi 6í? litrov. O niečo väčšia bola bočka, 
približne rovnakými, neskôr menšími mierami boli okov a 
urna. V 13. - 16. storočí bola na okolí Bratislavy mierou 
ne víno tyna, ktorá mala necelých 68 litrov. Starou slo
venskou mierou bolo "viko", ktorého rozkolísaný objem bo2 
roku 1848 uzákonený na 32 holieb, to jest na 26.67 litra. 
Často sa používalo vedro s obsahom približne 12 litrov, 
no v určitých obdobiach predstavovalo na niektorých mies
tach západného Slovenska mieru približujúcu sa okovu. V 
14.-1*7. storočí bol na západnom Slovensku najväčšou du
tou mierou fúr, čo bol sud, do ktorého sa zmestilo 28 -
36 okovov vina. 0 tretinu menší bol "tretinik", ktorý slú
žil tiež predovšetkým na víno, no popri tom aj no ryby 
a nakladanú zeleninu, predovšetkým kapustu. Historicky 
a teritoriálne premenlivými mierami boli aj od iných ná
rodov prevzaté miery "pinta" e "holba", čo však bolo v 
tomto prípade tiež dôsledkom zámeny pojmov. Tek napríklad 
na západnom Slovensku mala pinte dve holby, čo bolo pôvod
ne 1,69 litra, od 16. storočia 1,35 litra a po uzákonení 
v roku 1848 1,66 litra. No ne severovýchodnom Slovensku, 
kde pinta nebola známa, pamätajú sa na holou, ako na mie
ru obsahujúcu približne 1,5 litra. Na meranie smotany a 
lesného ovocia, teda jahôd, malín, černíc, čučoriedok a 
brusníc sa ešte v medzivojnovom období používal žajdlík, 
čo bolo pol holby, teda 0,47 litra. Mierou na pálenku bol 
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v mnohých dedinských krčmách do medzivojnové obdobia 
romplík s obsahom 0,2 litre, kým porcia mala 0,1 litra 
a porcijka bola polovičkou predchádzajúcej. Pálenka sa 
predóvala a aj pila zo špeciálnych pohárov, ktoré sa pri
bližne v tretine výšky náhle zužovali do úzkeho vysokého 
hrdla. Miestami sa ne ne používalo označenie flašočka. 

Zložitosť orientácie v tradičných mierach vystupuje 
do popredia aj pri označovaní počtu snopov, teda nevymlá-
teného obilia. NejväčŠou mierou bola kopa a hoci sa pri 
drobných predmetoch, ku ktorým patrili aj groše, alebo 
v kusovom tovare napríklad vajíčka,pod ňou chápalo 60 ku
sov,kope obilia ako miere, ktorá je v písomných prameňoch 
doložené od 11. storočia a ktorá u maloroľníkov pretrvala 
do 20. storočia.mala 50 - 92 snopov. 

Mandel síce všeobecne označoval 1? kusov, no na juho-
západnom Slovensku mandel obilia pozostával z 20 snopov. 
Kríž obilia pozostával na Myjave z 20 snopov, na okolí 
Uhrovca, kde bola nižšia bonita pôdy, zo 17, kým 13 sno
pov predstavovalo "hromádku". V úrodnejšej oblasti^na oko
lí Pozdišoviec,potrilo do kríža 22 snopov, kým 18 snopov 
tvorilo meradik* Obdobnú rozmanitosť zisťujeme aj v 3al-
šich oblastiach Slovenska. 

Pomerne jednotnejšie boli miery na ľan a konope. Žmu3, 
zmu3 bolo množstvo stebiel odtrhnutých ne jeden raz. Hrsť 
predstavovala množstvo suchých stebiel, ktoré bolo možné 
obsiahnuť rukou s prstami pritlačenými o z*m. Od 13. sto
ročia máme doloženú starú slovenskú mieru nazývanú kyta, 
ktorá obsahovala 20 hrstí. V 15. storočí sa namiesto ter
mínu kyta začal používať zväzok. Podobne šírka plátna sa 
prepočítavala podľa počtu nití v osnove na chody, pásma 
s podobne, takže tieto miery boli pomerne presné, rozpä
tie medzi nimi zanedbateľné, Čo však ako už bolo spomenu
té, neplatilo o dĺžke. 
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Množstvo mier, rozdiely v názvoch pre približne rov
nakú kvantitatívnu hodnotu, ale najmä značne rozdielna 
hodnota tých istých mier v jednotlivých mestách a regió
noch, ako aj v jednotlivých obdobiach, boli príčinou rôz
nych nedorozumení a v nejednom prípade i dlhotrvajúcich 
sporov. V mestách síce boli k dispozícii merice a iné 
miery, ktoré platili v obvode ich pôsobnosti a podľa kto
rých poverení členovia mestskej rady kontrolovali miery 
na trhoch, no v každom prípade táto situácia komplikovala 
širšie obchodné transakcie, rrevda, po celé obdobie feu
dalizmu sa stretávame s úsilím o zjednotenie metrickej 
sústavy na území celého štátu, no rešpektovanie prísluš
ných nariadení malo iba lokálny a zväčša krátkodobý vý
sledok. Neraz sa stalo, že aj samotný panovník bol z rôz
nych príčin donútený meniť svoje rozhodnutie, alebo ude
ľovať rôzne výnimky. K určitému zlepšeniu došlo roku 1646, 
kedy sa zákonným ustanovením podarilo viacero mier zjed
notiť, no rozhodujúcim se stal až rok 1874, kedy bol za
vedený jednotný metrický systém podľa medzinárodných kon
vencii. V mimoúradnom styku, na jarmokoch, a najmä pre 
pohotovú osobnú orientáciu pretrvávali tradičné miery eá
te áalšie desaťročia a niektoré z nich, ako pia3, krok, 
siaha, sa v určitých situáciách používajú dosiaľ. Trvalé 
miesto majú miery, ktoré by sme mohli označiť ako pomoc
né. Bežne hovoríme napríklad o Štipke soli, hrsti múky, 
malej lyžičke cukru, veľkej lyžici oleja, octu, o rezňoch 
mäsa na prst hrubých, o slanine Širokej ako dlaň, o kuse 
syra veľkom ako päsť, o* blate po členky, o tráve po ko
lená, o obili do pása a tak áalej. To nič nemení ne sku
točnosti, že prevažná časť tradičnej metrológie zo svo
jej aktívnej existencie ustúpila a stala sa súčasťou kul
túrnej histórie. Bez jej poznania nie je však možné po
chopiť hospodársky, ba ani celospoločenský vývoj a sociól-
ne korelácie predchádzajúcich období. 
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Kodifikácia stovnej zásoby súčasnej 

spisovnej síovenčiny 

Ján Kačata 





Výkladový slovník spisovnej normy národného jazyka 
je mnohorozmerné dielo. Jeho prvoradou úlohou je opísať 
vrznem zachytených slov a poukázať na významové a for
málne súvislosti medzi jednotkami slovnej zásoby. Výkla
dový slovník váak okrem toho prinááa oveľa viac informá
cii o opisovaných prostriedkoch: uvádza ich slovnodruho-
vé zaradenie, gramatické vlastnosti, hodnotí ich z hľa
diska spisovnosti - nespisovnosti, ako aj z hľadiska 
vlastnosti, ktoré sa tradične zhŕňajú pod názov Štýlové, 
respektíve štylistické. Slovník prinááa každú lexikálnu 
jednotku v kodifikovanej písomnej podobe a v istých prí
padoch poskytuje aj údaje o výslovnosti lexikálnej jed
notky v spisovnom jazyku. S istým zveličením by srre moh
li povedať, Že každý používateľ hľadá v slovníku riešenie 
svojho problému a slovník mu ho podľa svojho typu, podľa 
svojho spQsobu spracovania pomáha riešiť alebo ho pria
mo rieši. V súčasnej lexikografii sa s touto mnohorozmer-
nosťou výkladového slovníka ráta, a preto sa slovníkové 
diela tohto typu pripravujú so zreteľom na plnenie takých
to diferencovaných úloh. Preto v slovníku nejde len o vý
klad významu- pomenovaní a o všestranné informácie o nich, 
lež aj o ich kodifikácii. 

Krátky slovník slovenského jazyka /3alej KSSJ/, vy
daný vo vydavateľstve SAV Veda r. 1987, sa takisto pri
pravoval ako výkladový slovník poskytujúci komplexné in
formácie o spracúvanej slovnej zásobe súčasnej spisovnej 
slovenčiny. Ako slovníkové dielo určené Širokej používa-
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teľskej verejnosti /v 1. vydani vyálo v náklade 50 000 
výtlačkov/ je pre túto verejnosť najzujímavejšie práve 
svojou kodifikačnou platnosťou a kodifikačnou funkciou 
tým, Že podáva kodifikáciu najpoužívanejšej časti slovnej 
zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny; touto kodifikačnou 
platnosťou sa totiž dotýka každého používateľa spisovnej 
slovenčiny. 

V KSSJ sa podáva po roku 1945 druhá komplexná kodi
fikácia slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny. 
Komplexnosťou myslime tu to, Že sa kodifikuje slovná zá
soba v systémovom pohľade, nie jednotlivé lexikálne pro
striedky, tak ako sa to bežne robí v osobitných prispeir-
koch publikovaných v odborných časopisoch Slovenská reč 
a Kultúra slova alebo v jazykových rubrikách dennej tla
če či rozhlasu, v ktorých sa navyáe vysvetľuje a propa
guje kodifikácia. V tomto druhom prípade ide iba o čiast
kové kodifikačné zásahy týkajúce sa jednotlivých pomeno
vaní. Pravdaže, komplexná kodifikácia na tieto Čiastkové 
kodifikácie, ako aj na predchádzajúcu kodifikáciu slovnej 
zásoby v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka priro
dzene nadväzuje a značí v istom zmysle ich syntézu. 

Každá nová kodifikácia istým spôsobom pohne predchá
dzajúcou kodifikáciou. Nejde tu len o to, Že nová kodifi
kácia musí reagovať na to, čo je v jazyku nové, čo satu
ruje najsúčasnejšie vyjadrovacie potreby. Isté prehodno
tenie staršej kodifikácie si vyžaduje sám vývin jazyka 
a osobitne jeho slovnej zásoby ako najmenlivejšej zložky 
jazyka, ale aj vývin teórie a presnejší a prehĺbenejší 
stav poznania jazyka. Z tohto hľadiska sa do nového ko
difikačného diela o slovnej zásobe súčasnej spisovnej 
slovenčiny nielen preniesli výsledky a závery konferencie 
o slovníku súčasnej spisovnej slovenčiny z roku 1965 /tr.a-
teriál z nej vyšiel v časopise Slovenská reč, 31, 1966, 
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s. 3*44 a 76-119/ a z kritickej revízie 1. dielu Slov
níka slovenského jazyka v seriáli článkov pod názvom Čí
tame Slovník slovenského jazyke uverejňovaných v Časopi
se Kultúra slove /roč. 1-7, 1967-1973/, ale najmä sa doň 
premietli výsledky systematického výskumu slovnej zásoby 
súčasnej spisovnej slovenčiny, ako prebiehal po vyjdení 
Slovníka slovenského jazyka od konca šesťdesiatych rokov. 
V tomto Čase vyšlo nielen veľa článkov s lexikálnou tema
tikou v odborných jazykovedných časopisoch a veľký počet 
menších príspevkov v jazykových rubrikách československé
ho rozhlasu v Bratislave a periodickej tlače, lež aj le-
xikólny diel Atlasu slovenského jazyka /Habovštiak, 1964/, 
ktorý zachytóva jazykovozwmepisný obraz vybratých lexi
kálnych jednotiek v rómci slovenského národného jezyka,a 
tým je inšpirujúci aj pri tvorbe tohto obrazu v prípade 
takých jednotiek, ktoré nie sú v ňom spracované. Lexikál
ny diel Atlasu slovenského jazyka /do istej miery to, 
pravdaže, platí aj o slovotvornom zväzku - pozri Suffa, 
1981 a 1976 a o morfologickom zväzku - pozri Stole, 1981 
e 1978/ chápeme z hľadiska spracovania slovnej zásoby sú
časnej spisovnej slovenčiny ako dielo poskytujúce výsku
mu spisovnej lexiky nezastupiteľný celonárodný rozmer, 
to znečí, že sa slovné zásoba spisovného jezyka vidí ako 
súčasť slovnej zásoby národného jazyka. Ešte bohatáie a 
hlbšie informácie tohto druhu nám poskytne po dokončení 
Slovník slovenských nárečí /projekt bol predstavený na 
konferencii o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny 
- porovnaj Ripka a kolektív, 1984/. V tejto súvislosti 
nemožno obísť ani význem, ktorý bude mať v budúcich ro
koch pre opis a kodifikóciu slovnej zásoby slovenčiny 
Pripravovaný Historický slovník slovenského jazyka /roz-
Plónovaný na 6 zväzkov, z nich prvý je odovzdaný do tlače/, 
Aj koncepcia tohto slovníka bola predložené na vedecnej 
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konferencii roku 1963 *- porovnaj Blanór a kolektív, 1984. 
Ako vidno, odborné pramene, z ktorých sa vychádzalo pri 
tvorbe KSSJ, sú v porovnaní s prameňmi spred tridsiatich 
rokov kvalitatívne iné, sú predovšetkým omnoho bohatšie 
a dokonalejšie, ako to bolo pri príprave nášho prvého 
komplexného kodifikačného opisu slovnej zásoby spisovnej 
slovenčiny - Slovníka slovenského jazyka, ktorý, pravda
že ani po vyjdení KSSJ nestratil svoj vedecký a kultúrno
politický význam a ktorý autorom KSSJ slúžil ako jeden 
zo základných prameňov poznatkov o slovnej zásobe sloven
činy. 

Najdôležitejším prameňom pri tvorbe KSSJ bol však 
lexikálny archív súčasnej spisovnej slovenčiny, ktorý Ja
zykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV ako vedeckovýskumné 
pracovisko cieľavedome buduje od svojho vzniku a sústavne 
dopĺňa novým materiálom z najrozmanitejších sfér používa
nia spisovnej slovenčiny. Bez tohto archívu by seriózna 
príprava slovníka súčasnej spisovnej slovenčiny nebola 
možná, lebo vo výpisoch sa zračí reálny život daného le
xikálneho prostriedku v reči. Excerpuje sa nielen umelec
ká literetúra, ktorá si pre súčasný stav spisovnej slo
venčiny stále zachováva veľký význam, lež najmä odborná 
/a to vedecká aj vedecko-popularizačná/ literatúra a pu
blicistické prejavy. V súčasnosti má lexikálna kartotéka 
súčasnej spisovnej slovenčiny vyše 5 miliónov lístkov. 

Veľmi dôležitú základňu pre lexikografickú prácu 
predstavujú odborné terminologické slovníky vedných, 
technických aj záujmových odborov, československé Štátne 
normy /najmä názvoslovné/, vydávané Úradom pre normalizá
ciu a meranie v Prahe, áalej encyklopedické slovníky 
/všeobecné aj jednotlivých odborov/ a základné odborné 
literatúra, najmä syntetického rázu. Publikácie tohto dru
hu slúžia nielen ako doklad o výskyte istého odborného 
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termínu, ale najmä na overovanie jeho významu; odborná 
slovná zásoba je pritom pre celkovú podobu súčasnej spi
sovnej slovenčiny veľmi dôležitá, osobitne z hľadiska dy
namiky slovnej zásoby. 

Kodifikácia je úspešná vtedy, ak sa opiera o výsled
ky vedeckého výskumu jazyka a vychádza z istej teoretic
kej platformy, ktorá zahŕňa predovšetkým chápanie spisov
ného jazyka v rámci národného jazyka, vymedzenie existen
čných foriem národného jazyka, otá2ky Štýlového, sociál
neho a teritoriálneho diferencovania národného i spisov
ného jazyka, vymedzenie pojmu súčasného spisovného jazyka, 
jeho kontaktov s inými formami národného jazyka aj s iný
mi jezykmi, teoretické otázky kultivovania spisovného ja
zyka a jazykových prejavov, ako aj kritériá spisovnosti 
jazykových prostriedkov. 

Pri každej novej kodifikácii sa treba rozhodovať v 
podstate medzi mierou zachovania tradície a jej porušenia. 
Medzi týmito dvoma krajnými bodmi osciluje rozhodovanie 
v každom jednotlivom kodifikačnom zásahu. Tekýto postup 
je napokon aj prirodzený, lebo jazyk je aj národné hodno
ta s rozmerom tradície, aj fenomén, ktorý sa ustavične 
mení. A pravdaže, menia sa aj postoje používateľov voči 
jazyku. Podľa nášho presvedčenia má každá kodifikácia 
dvojjedinú úlohu: udržiavať kontinuitu spisovného jazyka 
e zároveň reagovať na nové vyjadrovacie potreby a nové 
prostriedky optimálne triediť a ustaľovať /najmä so zre
teľom na systém spisovného jazyka/. 

Dôležitou metódou kodifikačnej práce v našej jazyko
vej situácii je kolektívnosť. Pri príprbve KSSJ sa preja
vila v tom, že keždý jav posudzovali najmenej piati jazy
kovedci /autor hesla a dvaja redaktori v rámci autorské
ho kolektívu a dvaja recenzenti mimo autorského kolektí
vu/. ĽložitejŠie javy sa riešili na schôdzach celého au-
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torského kolektívu, a ak sa ani v autorskom kolektíve ne
podarilo dosiahnuť jednotný postoj, predkladali sa problé
my osobitnej ústavnej kodifikačnej skupine. Táto skupina 
riešila aj také problémy, kde nebolo jednoty medzi rieše
ním viacerých kodifikačných príručiek, respektíve norra-
tivnych pomôcok /napríklad Slovníka slovenského jazyka, 
terminologických alebo názvoslovných slovníkov, slovníkov 
cudzích slov, 3alej Morfológie slovenského jazyka, Pravi
diel slovenskej výslovnosti a Pravidiel slovenského pra
vopisu/. Kodifikačnej skupine sa predkladali aj nové ja
vy, ktoré bolo treba v KSSJ kodifikovať po prvý raz. 

So zreteľom na predpokladané Široká používanie slov
níka sa žiadalo koncipovať KSSJ ako všestranne upotrebi
teľnú príručku naznačujúcu riešenia aj v takých prípadoch, 
ktoré sa v ňom priamo nezechytávajú. Tak sa postupovalo 
pri niektorých pravidelne tvorených odvodeninách /naprí
klad pri prídavných menách zakončených príponou -teľný, 
-ový, -ivý, -avý/, ktoré v slovníku nie sú spracované, 
ale používateľ, ovládajúci systém spisovnej slovenčiny, 
si v prípade potreby tieto deriváty môže k príslušným 
základovým slovám ľahko pritvoriť. Týka sa to napríklad 
prídavného mena hodnotiteľný, ktoré ako regulárne tvore
né od slovesa hodnotiť, ale relatívne zriedkavejšie sa 
vyskytujúce v reči nie je v KSSJ zachytené, no zo slove
sa hodnotiť, ktoré sa v KSSJ,prirodzene^uvádza, si ho mô
že každý používateľ slovníka utvoriť. Analogicky to platí 
aj o prídavnom mene monzúnový vo vzťahu k základu monzún 
alebo o prídavných menách hompáľavý, holengavý vo vzťahu 
k základovým slovesám hompáľať, holengať e tak áalej. 

Kodifikáciu jadra slovnej zásoby spisovnej sloven
činy v KSSJ /v rozsahu asi 50 000 najpoužívanejších slov/ 
treba chápať ako organickú súčasť kodifikócie celej slov
nej zásoby spisovného jazyka, ba i celej spisovnej slo-
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venčiny. Máme tu teda na mysli aj kodifikáciu odbornej 
slovnej zásoby podľa jednotlivých odborov v terminologic
kých slovníkoch a súpisoch, kodifikáciu prevzatých /cu
dzích/ slov v slovníkoch cudzích slov a z druhej strany 
kodifikáciu gramatického systému v gramatických príruč
kách, výslovnosti v ortoepických pravidlách a pravopisu 
v pravopisných pravidlách. Kodifikácia slovnej zásoby, 
respektíve jej jadra zachyteného v KSSJ je teda iba zlož
kou kodifikácie celého spisovného jazyka. Z toho pre vý
kladový slovník vyplývajú závažné dôsledky, najmä nevy
hnutnosť vnútorne prepojiť kodifikáciu slovnej zásoby s 
ostatnými zložkami kodifikácie. Opis a kodifikáciu jadra 
slovnej zásoby pokladáme zároveň za súčasť vedeckého opi
su celého národného jazyka - vrátane jeho územných nárečí 
e histórie. 

Vlastná kodifikačná práca predpokladá predovšetkým 
tieto kroky: 1. rozhraničenie spisovných prostriedkov od 
nespisovných /na to slúžia kritériá spisovnosti jazyko
vých prostriedkov, medzi ktorými má dominujúce postavenie 
ústrojnosť čiže ätruktúrnosť, respektíve vlastnosti, pod
ľa ktorých určujeme zhodu jazykového prostriedku so sys
témom/;: 2. v rámci spisovných prostriedkov odlíšenie ne
utrálnych prostriedkov od príznakových, pričom priznako-
vosť sa týka rozmanitých aspektov: ide tu o a/ prísluš
nosť k Štýlovej vrstve podľa funkčných štýlov spisovného 
jazyka /napríklad odborný, hovorový, publicistický, poetic' 
ký prostriedok/, b/ uplatnenie citového postoja podávate
ľa /podľa toho sú prostriedky expresívne, hypokoristické, 
pejoratívne, vulgárne a tak 3alej/, c/ charakteristiku 
prostriedku n8 časovej osi /podľa toho sú prostriedky no
vé, zastarávajúce, zastarané, archaické a podobne/ a d/ 
o charakteristiku prostriedku z hľadiska frekvencie /pod
ľa toho sa rozoznávajú napríklad zriedkavé, ojedinelé, 
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okazionélne a podobne prostriedky/y 3. v rámci nespisov
ných prostriedkov bližšie určenie podľa príslušnosti k 
existenčnej forme národného jazyka alebo k istej nespisov
nej vrstve prostriedkov /ide tu o nárečové prostriedky, 
áalej slangové alebo subštandardné prostriedky/. 

Pre praktického používateľa jazyka je veľmi dôleži
té vedieť slovník čítať a správne používať práve z hľa
diska jeho kodifikačnej funkcie. Za lakonickými skratkami 
ako hovor., expr., pejor., zried., arch., odb., a tak 3a-
lej a na druhej strane za skratkami typu nár., slang., 
subšt. sa skrývajú dôležité údaje o tom, Či ide o lexikál
ne prostriedky spisovné alebo či sa týmito skratkami u-
pozornuje, že slovo nepatrí do normy spisovného jazyka. 
KSSJ /tak ako aj každý iný slovník/ predpokladá kultivo
vaného používateľa, ktorý musí dodržiavať základné pra
vidlá pri používaní, to jest aj oboznámiť sa s významom 
jednotlivých kvalifikátorov. V menej informovanej časti 
verejnosti je totiž rozšírený názor, /tradovaný pri použí
vaní Pravidiel slovenského pravopisu/ že všetko to, čo v 
slovníku je, je spisovné, a naopak, to, Čo slovník neuvá
dza, do.spisovného jazyka nepatri. Skutočnosť je však iná, 
oveľa zložitejšia. Keáže slovník malého typu, akým je aj 
KSSJ, zachytáva iba jadro slovnej zásoby, nedostali sa doň 
desiatky tisicov slov. Táto absencia však môže mať dvoja
kú príčinu: 1. Slovo je spisovné, no z dôvodov ohraniče
nia miesta v slovníku sa muselo vynechať,ako slovo nesto-
jace v centre všeobecnej slovnej zásoby alebo ako slovo, 
ktoré si používateľ ľahko dotvorí podľa základných slov 
/zo slovotvorného hniezda/ zachytených v slovníku. Ak sa 
uvádza napríklad slovo brusnice, na základe pravidelného 
tvorenia slov možno vyvodiť, že spisovné je aj neuvádzané 
slovo brusničie. 2. Slovo nepatri do slovnej zásoby spi
sovného jazyka. - Z povahy /najmä z rozsahu/ slovníka vy-
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plýva, že táto dvojakosť sa nedá odstrániť. Vnímavému a 
poučenému používateľovi to väak nemusí byť na prekážku, 
lebo pri posudzovaní slov neuvádzaných v slovníku sa môže 
oprieť o analogická prípady, ktorá sa zachytávajú. 

KSSJ je výkladový slovník spisovného jazyka, ale prá
ve z hľadiska dôslednejšieho plnenia kodifikačného posla
nia a regulačnej funkcie vo vzťahu k jazykovej praxi za
chytáva aj časť nespisovných prostriedkov, najmä takých, 
ktoré sa v spisovných prejavoch /nepriklad v umeleckej 
literatúre/ používajú Častejšie, sú všeobecne známe ale
bo charakteristické pre vyjadrovanie vo veľkej nárečovej 
oblasti. Na usmerňovanie jazykovej praxe slúžia aj také 
charakteristiky spracovaných slov, ako sú vhodnejšie, 
lepšie s uvedením odporúčaného pomenovania* Tomuto cieľu 
slúži aj charakteristika nesprávny výraz. Takáto lexiko
grafické postupy sú známe ej zo Slovníka slovenského ja
zyka a iných kodifikačných pomôcok. Netradičný, nový je 
však kvalifikátor subátandardný výraz /k jeho chápaniu 
a používaniu v KSSJ porovnaj Kačala, 1964 a Pisarčiková, 
1988/. 

Oproti predchádzajúcej súhrnnej kodifikácii slovnej 
zásoby v Slovníku slovenského jazyka sú v KSSJ badateľné 
presuny tak na osi spisovnosť - nespisovnosť lexikálnych 
jednotiek, ako aj v rámci týchto dvoch proti sebe stoja
cich kategórii, to jest v samej oblasti spisovných pro
striedkov, respektíve v samej oblasti nespisovných pro* 
striedkov. Zmeny na osi spisovnosť - nespisovnosť pomeno
vaní sa týkajú pohybu od nespisovnosti k spisovnosti, ako 
aj opačného pohybu od spisovnosti k nespisovnosti. Pohyb 
od nespisovnosti k spisovnosti možno ilustrovať napríklad 
slovami ľadvina /v KSSJ bez označenia, v SSJ označené 
ako krajové/, chrupavka /teraz bez označenia, v SSJ vy
sádzané obyčajným typom písma s informáciou, že za správ-
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ne se pokladá chrupka/, dubák /v KSSJ bez označenia, v 
SSJ ako ľudové/, haspra /v KSSJ bez označenia, v SSJ ako 
ľudové/, dupľovaný /v KSSJ s označením hovorový výraz, 
v SSJ ako ľudové/, sliz /v KSSJ ako hovorové slovo, v SSJ 
ako krajové/, piadlo /v KSSJ bez označenia, v SSJ ako ná
rečové slovo/. Pohyb od spisovnosti k nespisovnosti uka
zujú slová typu liknavý, liknevec /v SSJ označené ako 
knižné s údajom, že sú českého pôvodu, v KSSJ sú vysádza
né obyčajným typom písma a za údajom správne sú uvedené 
polotučným typom písma spisovné ekvivalenty/, plevel, 
plevel', plevelový, plevelný, plevelnatý /v SSJ bez ozna
čenia okrem podoby pleveľ, ktorej sa pripisuje príznak 
knižnosti /!/, v KSSJ sú vysádzané obyčajným typom písma 
a za údajom správne sú uvedené polotučným typom písma spi
sovné ekvivalenty/, preslov /v SSJ s označením knižný vý
raz, v KSSJ je vysádzané obyčajným typom písma a za úda
jom správne sú polotučným typom písma uvedené spisovné 
ekvivalenty/, drásať /v SSJ s označením knižný zastaraný 
výraz, v KSSJ vysádzané obyčajným typom písme a za údajom 
správne sa polotučným typom písma uvádzajú spisovné ekvi
valenty/ horkokrvný /v SSJ označené ako knižné s informá
ciou o českom pôvode, v KSSJ je vysádzané obyčajným typom 
písma, označené ako nespisovné a za týmto údajom nasledu
jú polotučným typom písma vysádzané spisovné ekvivalenty/, 
pokul'hévať /v SSJ označené ako knižné slovo, v KSSJ vysá
dzané obyčajným typom písma, označené ako nespisovné a za 
týmto údajom sa polotučným typom pismat uvádzajú spisovné 
výrazy/, chovať sa /v SSJ bez označenia, v KSSJ sa postoj 
k tomuto slovu vyjadruje tak, Že za údajom vhodnejšie sa 
uvádza sloveso správať sa/, fraj /v SSJ s označením niž
ší hovorový výraz, v KSSJ označený ako subštandardný vý
raz/ a tak 3alej. 

Novo, respektíve po prvý raz vo výkladovom slovníku 
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spisovnej slovenčiny sa kodifikujú v KSSJ viaceré pome
novania, napríklad grep /ako hovorové slovo popri neutrál
nom označení grapefruit/, radové neurčitá číslovka entý 
eko matematický termín, grázel /ako subštandardný výraz 
so spisovnými náprotivkami uličník, lapaj, výtržník/, 
kanada /ako hovorové expresívne slovo s významom "zábav
né udalosť, zábava"/, doličný /vysádzané obyčajným typom 
písma a s údajom, že správny slovenský ekvivalent je u-
svedčujúci/ a podobne. 

Dynamika súčasného stavu spisovného jazyka sa preja
vuje okrem iného vznikaním lexikálnych, slovotvorných, 
morfologických a hláskových variantov. V súlade so stavom 
v norme kodifikuje KSSJ varianty v takých prípadoch ako 
kľakať /si/, rožok a rožtek, pripnúť a pripať, prilietať, 
priletovať a priletúvať, obmotať - obmoce/obmotá, obmocú/ 
obmotajú, obmoc/obmotaj, oblúčik - gen. oblúčika/oblúčka, 
mľaskavý a mliaskavý a áalšie. Niektoré hláskové a pravo
pisné varianty slov sa kodifikujú po prvý raz. Tak je to 
napríklad s podobami kašľať, zakašľať, rozkešľať sa, po-
kaáliavať, vykašliavať, ktoré sa uvádzajú ako rovnocenné 
popri doteraz kodifikovaných podobách kašľať, zakašľať, 
rozkašlať sa, pokašlávať, vykašlávať. Podobne sa popri 
podobe guláš s tvrdým 1 kodifikuje /v zhode s výsledkami 
novšieho výskumu/ aj podoba guľáš s mäkkým ľ. 

Z pravopisných variantov uvádzame písanie pôvodných 
príslovkových výrazov typu do biele, na Červeno, do vide
nia, od oka, od nepamäti, za mokra a tak 3elej zároveň 
aj ako jedno slovo: dobiela, načerveno, dovidenia, odoka, 
odnepamäti, zamokre. Tento variantný spôsob písania sa 
uplatňuje pri príslušných lexikálnych jednotkách dôsled
ne, a tým sa veľmi citeľne zjednodušuje ich pravopis. Keá-
Že písanie dovedna je vývinovo progresívne, uvádza sa v 
KSSJ na 1. mieste. Z toho spôsobu kodifikácie vyplýva 
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pre používateľa slovníka záver, že tento variantný spô
sob písania má alebo môže uplatňovať v príslušných prí
padoch univerzálne, to jest aj vtedy, kea sa v KSSJ z dô
vodov výberu isté výrazy nezachytávajú, napríklad odmla-
di aj od mladi, za slobodne /ako príslovkový výrpz je za
chytený v KSSJ v hesle slobodný / aj zaslobodna. V tých 
prípadoch, keá sa niektoré jednotlivé výrazy už v pred
chádzajúcej kodifikácii písali iba dovedna, to jest ako 
jedno alovo, napríklad naslepo, dosýta, nalačno, dokola, 
nakrivo, sa pravopisné varianty ani v KSSJ neuvádzajú. 

Presuny v rámci kategórie spisovnosti sú prejavom 
zmien v štýlových a iných hodnotách zachytených výrazov, 
ako aj prejavom presnejšieho vedeckého poznania týchto 
hodnôt alebo vlastnosti slov. Týmto presunom sa nebudeme 
venovať na tomto mieste podrobnejšie, ako jednotlivosť 
však spomenieme, Že v KSSJ sa oproti predchádzajúcim ko
difikáciám pripisujú niektorým výrazom aj alternatívne 
kvalifikátory, napríklad slovo mašina sa charakterizuje 
ako hovorová zastarávajúce alebo expresívne, slovo kero-
vať, karovať ako hovorová má vo význame "viesť /vozidlo/" 
alternatívne kvalifikátory zastaraná alebo expresívne, 
výrazy garancia, garantovať sa hodnotia ako knižné alebo 
hovorové, slovo mulatovať sa kvalifikuje ako hovorové za
starávajúce alebo expresívne a podobne. Ako vidno, ide 
o slová prevzaté do slovenčiny z iných jazykov, ktoré v 
ostatných desaťročiach zaujali miesta na okraji slovnej 
zásoby spisovnej slovenčiny /stali sa súčasťou knižných 
prostriedkov, respektíve začali ustupovať z aktívnej slov
nej zásoby ako zastaróvajúce alebo už zastarané/, no v 
súčasnosti sa ich používanie znova oživuje e stávajú sa 
opäť súčasťou aktívnej slovnej zásoby, ale s iným prí
znakom, spravidla expresívnym. 

V okruhu nespisovných výrazov zachytených v Slovníku 
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slovenského jazyka a v KSSJ nastala najzreteľnejšia zme
na v tom, že v KSSJ sa upustilo od kvalifikótora ľudový 
výraz pre jeho vágnosť, ako aj od kvelifikátora krajové 
slovo pre jeho nedostačujúce rozhraničenie od kvelifiká
tora nárečové slovo, pričom sa takto označené slová v te
órii a praxi KSSJ chápu ako spisovné s pripadnem príznakom 
hovorovosti a pripadne aj expresívnosti /porovnaj už spo-
minané výrazy dubák, dupľovaný, haspra/ alebo ostávajú 
mimo rámca spisovného jezyka ako nárečové. Druhé dôleži
tá zmena oproti Slovníku slovenského jazyka nastala v tota, 
že sa v KSSJ zaviedol nový kvalifikátor subátandardný vý
raz. Mím sa označujú mnohé slová chápané v Slovníku slo
venského jazyka ako slancové, ako nižšie hovorové, ako 
aj niektoré v spisovnej slovenčine neadaptované slová 
označené v Slovníku slovenského jezyka nevhodne ako knií^ 
né, knižné zastarané alebo hovorové. 

Súhrnne možno povedať, že kodifikácia,ale aj spraco
vanie slovnej zásoby v KSSJ vôbec sledovali predovšetkým 
tieto funkcie: 1. stabilizovať a zjednocovať normu spi
sovného jazyka /stabilizačné funkcia/, 2. udržiavať a 
rozvíjať kontinuitu a tradíciu spisovného jazyka /konti
nuitne funkcia/, 3* reagovať na nové javy v spisovnom 
jazyku a na jeho dynamiku a prispôsobovať kodifikáciu spi
sovného jezyka novým vyjadrovacím potrebám /inovačná 
funkcia/, 4. pôsobiť medzi používateľmi ako vedecké sve
dectvo o súčasnej spisovnej slovenčine, dodávať im isto
tu, že ich základný komunikatívny nástroj sa vážne skúma 
a opisuje, pričom tento opis svedčí o jeho vypracovanosti 
a kultivovanosti /kultúrna funkcia/ a 5. viesť používate^ 
ľov pri narábaní s jazykom, pri jeho hlbáom poznávaní a 
pri zvyšovaní celkovej jazykovej kultúry u nás /výchovná 
funkcia/. Možno povedať, že KSSJ usiloval sa naplniť všet
ky tieto funkcie. 
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Tým, že KSSJ vznikol na pôde vedeckého /jazykoved
ného/ pracoviska, že bol výskumným projektom Jazykoved
ného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, má povahu vedeckého die
la. Vedecká práca ako tvorivá Činnosť, ako tvorba nových 
poznatkov, má svoje princípy a metódy. Tým chceme naznačiť, 
že pri stretnutí vedeckého diela o jazyku s používateľom 
jazyka môže nastať konfliktná situácia: používateľ jazy
ka mÔže--*eť iné skúsenosti s istým jazykovým javom a hod
notí ho ináč, ako si to prečítal v slovníku. Práca na 
slovníku však nemôže vychádzať z individuólnych názorov 
a subjektívnych želaní, naopak^musí byť objektivizovaná, 
to značí, Že je založená na istej teórii spisovného jazy
ka a jazyka vôbec, na širokom materiáli, ale najmä na ve
domí a praxi rôznorodej skupiny jazykovedcov. Stručne sme 
už naznačili, Čim všetkým musí lexikograf prejsť, aby do 
zhustenej formy slovníkového hesla vtesnal získané a mno
horakým spôsobom objektivizované informácie. 2 povahy 
slovníka vychodí, že argumenty v prospech istého riešenia 
sa do slovníka nemôžu dostať, sú však za ním a práve na 
ich zóklade je výsledok taký, ako se predkladá. Príkladom 
na subjektívny prístup môže byť kritika istého používate
ľa, že slovník slovom melón označuje sladký Žltozelený 
plod, kým slovom dyna rozumie veľký sladký plod s červe
nou dužinou, hoci v jeho vedomí je to presne naopak. Je
ho argumentom je to, Že pochádza z južného "melónového" 
kraja, a teda musí mať pravdu. Nepredpokladá, že lexiko
graf spracúvajúci hesle melón a dyňa môže byť z toho isté
ho kraja a môže mať to isté subjektívne jazykové vedomie. 
To však musí odložiť nabok, musí sa pozrieť na stav v 
slovenských nárečiach, na používanie týchto slov v bota
nickej terminológii, na doklady v literatúre, na doteraj
šie kodifikovanie významu týchto slov v slovníkoch a tak 
Šalej. Až potom môže robiť zóver o tom, aký základný vý-
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žnem majú v slovenčine slová melón a dyňa. Napokon spra
covanie v slovníku ukazuje, že tieto slová vo svojich 
druhých významoch a v neterminologických kontextoch sa 
používajú i tak, ako žiada spomínaný kritik. 

Špecifikom slovníkovej práce je aj to, že v porovna
ní s inými výsledkami vedeckej práce sa musí v slovníku 
každý problém uzavrieť, musí sa vždy podať definitívne 
a jednoznačná riešenie. Nemôže sa teda ostať v polohe 
viac alebo menej záväzných úvah, hoci by nerez lepáie vy
stihli mnohotvárnosť a zložitosť daného jazykového javu. 

V jazyku sa cíti každý odborníkom už tým, že ho po
užíva /v tejto súvislosti možno odkázať na rozmanité "od
borné" výroky o nerozvitosti slovenčiny, o väčáom bohat
stve iných jazykov a podobne/. Vzdelaný používateľ - a 
filologicky vzdelaný tým väčšmi - sa cíti dvojnásobný 
odborník, najmä keá treba radiť jazykovedcom,ako majú o-
patrovať spisovný jazyk. Takýto záujem by bol napokon ví
taný, keby vychádzal z dobrého poznania práce jazykoved
cov. Jazykovedci už totiž priniesli veľa dôkazov o tom, 
Že sa o náš národný jazyk starajú na súčasnej úrovni ve
deckého výskumu, Že svoju prácu robia s vedomím vysokej 
spoločenskej a politickej zodpovednosti a zároveň že k 
jazyku pristupujú nie ako k mŕtvej matérii, lež i s lás
kou a úctou ako k najvyššej národnej hodnote. Aj KSSJ 
ako najnovší súhrnný opis slovnej zásoby spisovnej slo
venčiny, respektíve jej jadra je výsledkom práve takých
to postojov a takéhoto úsilia slovenských jazykovedcov. 
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Najnovšia pôvodná siovenská íiterárna tvorba 

(1987)predetiam!ádež 
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V informatívnom prehľade zacielime našu pozornosť na 
pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti a mládež, kto
rá vyála roku 1987. Pravdaže, poznámky k jednoročnej pro
dukcii vychádzajú zo súvislostí s predchádzajúcimi hodno
tami, ktoré posunuli slovenskú literatúru pre deti a mlá
dež z umeleckej okrajovosti alebo priemernosti na úroveň 
všeobecne uznávanej tvorby v domácom i v inonárodnom lite-
rárnoumeleckom kontexte. Dokazuje to značná čítanosť doma, 
ale aj jej prienik do zahraničia. V súčasnosti je detská 
literatúra najprekladanejšou oblasťou z celej slovenskej 
literárnej tvorby. Diela Kláry Jarunkovej vyšli už takmer 
v troch desiatkach jazykov. Podobný záujem je o diela Ru
da Mórica, Márie Ďuríčkovej a novšie ej o diele áalších 
autorov strednej i mladšej generácie. Svedčí to o nároč
nosti hodnotových kritérií, aj o žánrovej skladbe, zodpo
vedajúcej recepčným potrebám, ideovým, vzdelávacím i kul-
turno-spoločenským požiadavkám súčasných i budúcich mla
dých generácií. 

Kvôli materiálovej orientácii vymenujeme Číselne a 
čiastočne i v názvoch, Čo vyšlo v slovenských vydavateľst
vách v roku 1987. Žánrovo: 3 knihy poézie /František Roj-
Ček: Neposlušné ČÍŽmičky, Jozef Pavlovič: Veselí prváci, 
Ján Turan:: Čo kocúrik napriadol/; 21 titulov prózy, z to
ho 4 rozprávkové knihy /Ján UliČiansky: Nedeľa, Vlado Bed
nár; Hubárske rozprávky, Dana Podracká: Sovia hora, Tone 
Revajová: O kráľovi e malej breze - Osveta 1987/;: 9 titu
lov realistickej prózy zo súčasného života deti a mládeže 
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/Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom, Helena Truskovó: 
Andrejka, Jana šimulčikové: Ružový program pre sestričku, 
Ján TuŽinský: Straka nekradne, Ján Malinčík: Veá som ja 
už chlap - Osveta 1987, Margita Valehrachovó-Matulayová: 
Salám alejkum, Veronika, Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej 
dierky, Rudo Móric: Sen značky Pele, Elena ČepČekovó: Mo-
nikine cesty a iné/; 2 knihy historickej prózy /Peter Gloc-
ko: Tomáš a lúpežní rytieri alebo Za kameňom mudrcov, An
ton Habovštiak: Kukučkine slzy - Osveta 1987/;: 3 knihy li
teratúry faktu /Anton Hykisch: Budúcnosť je už dnes, Kolo-
man LeŠáo: Urob si z hliny..., Vladimír Haviar: Od parolo-
de po lo3 atómovú/; 2 knihy vedecko-fantastickej prózy 
/Ján Fekete: Cestovanie v sedemmíľovom skafandri, Peter 
Stoličný: Dve záhady/ a 1 kniha z ľudovej slovesnosti /Ja 
aom dobrý remeselník, zostavil Kliment Ondrejka/. Do poč
tu 30 titulov nezaraďujeme nové knihy pre deti predčita-
teľského obdobia akými sú lepolerá, knižné hračky a podob
ne /pre orientáciu spolu 9/. 

Počtom titulov sa v žánrovej skladbe na prvé miesto 
radi realistická poviedkové-a románové tvorba zo súčasné
ho Života detí a mládeže, spolu s ňou nefiktívna a vedecko-
fantastické literatúra. Rozprávka, už tradične pokladaná 
za kľúčový žáner v lektúre mladých Čitateľov, akoby ustu
povala pred dobovou naliehavosťou zobrazovať a vyjadrovať 
svet, myslenie, poznanie a cítenie mladých generácií v po
lohách súčasnej životnej reality. Význam realistickej po
viedkovej a románovej prózy je v jej recepčno-formatívnej 
účinnosti. Ústrednou postavou v nej býva partnerský model 
dieťaťa v ranom veku a v období racionálneho, citového, 
osobnostného dorastania i prerastania zo sveta detstva 
do sveta dospelosti. Na úrovni partnerského vzťahu medzi 
reálnym mladým Čitateľom a svetom literárnej postavy sa 
v recepčnom procese vytvára napätie, dochádza k priamo-
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vzťažnému porovnávaniu sveta mladých so svetom dospelých, 
s jeho hodnotovými normami, životnými kritériami, mravnými, 
svetonázorovými princípmi, citovými istotami a životnými 
perspektívami. V realistickej próze s tematikou zo súčas
ného Živote sa teda procesuálne zrkadlí celkovo skladba 
ľudských hodnôt reálneho spoločenského systému. Je uholným 
kameňom literárnej tvorby pre deti a mládež a plní aj funk
ciu komplementarizovania aktuálneho obrazu súčasného živo
ta v celonárodnej literatúre. 

Toto postavenie v Žánrovej skladbe si realistická pró
za so súčasnou tematikou vydobyla predovšetkým v poslednom 
dvadsaťroči. Z minuloročnej produkcie, v jej umelecko-tvo-
rivom rozvoji podnetná je najmä novela Dušana DuŠeka Dvere 
do kľúčovej dierky a čiastočne román Jána Tužinského Stra
ka nekradne* 

DuŠekova nová próza sa prejavuje už osvedčeným poetic
kým rukopisom autora, známym z jeho predchádzajúcich kníh 
Kejstarší zo všetkých vrabcov /1976/, Pravdivý príbeh o 
Pačovi /1980/, Deň po dlhom daždi býva voňavý /1984/ a Bab
ka na rebríku /1986/. Aj v najnovšej knihe DuŠek siahe do 
vlastnej pamäti, do spomienok na detstvo. Vekovo sa však 
od predchádzajúcich vyhraňuje. Doplňuje svoje literárne 
prieskumy detstva od jeho raného obdobia až po vek dospie
vania. Univerzálne črty detského sveta sujetovou sústrede
nosťou dopĺňa o zámer na citovú oblasť, ktorá hlboko p8sobi 
na formovanie vnútorného sveta osobnosti dospievajúceho 
mladého Človeka. Ide o ohlásenie sa prvých prejavov chlap
čenských e dievčenských známostí, priateľstiev, sympatií, 
lások v súvislosti s tým o nové záujmy a postoje k vlast
nému vnútornému svetu a k svetu dospelých. Subjektlvizova-
né rozprávanie navodzuje atmosféru bezprostrednej výpove
de o pocitoch a postojoch hrdinu i postáv, s ktorými v spor-
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ných i nesporných priateľstvách rozohráva hru chlapčenské

ho citového objavovania, V rozhovoroch o sympatiách k diev-

Čencom má slovo náznak, provokujúci k domýšľaniu, význa

movému hľadaniu. Má tu svoje miesto humor, decentná nad-

sázka i do vnútorného monológu Štylizovaná úvaha. Vnútor

né konflikty z lásky postavy premáhajú chlapčenskou zano-

vitosťou, ktorá ale nevedie ani k náznaku tregizmu, ale 

skôr k Životnému rozletu. DuŠekova kniha Dvere do kľúčovej 

dierky v slovenskej tvorbe pre mládež umelecky originálnym 

spôsobom približuje tajomstvá ľúbostného vzťahu chlapcov 

a dievčat, muža a Ženy. Prínosom je, že autor problému 

tohto dosť často v literatúre pre mladých tabuizovaného 

citového vzťahu umelecky vyjadruje ako prirodzený prejav 

chlapčenského dozrievania z veku chlapčenstva do veku dos

pelosti. 

Ján Tužinský románom Straka nekradne prvý raz sa ako 

mladý spisovateľ zaradil do radu autorov kníh literatúry 

pre mládež. Jedným z hrdinov chlapčenského spoločenstva 

z malého mesta v románovom príbehu je chlapec-invalid. 

Príbeh autor časovo vymedzil Školskými prázdninami, dej 

založil na reťazení dobrodružných príhod, rozprávanie na 

priateľských vzťahoch, Šantení chlapcov, na životnej múd

rosti a dobráctva dospelých. To všetko zvádza k tonu, aby 

sa posunulo vyznenie príbehu do polohy sentimentalizácie 

a idealizácie súčasnej mladej generácie. Tužinský v mode

lovaní témy čelil takémuto nebezpečenstvu pokojným rozprá

vaním, cieľavedomým radením udalostí do postupnej gradácie 

a kulminácie príbehu v podobe spoločensky prospešnému či

nu. Novelistický príbeh /azda aj románový, ide v ňom o Šir* 

Ši komparz postáv i záber do životnej reality malomestské

ho prostredia/ sa témou, výrazovými prostriedkami i postup* 

mi odlišuje od "modernej" Štylizácie. Na pozadí jazykovo-

Štylistických tendencii po civilizme a hovorovosti Tužin-
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ského románová rozprávanie jazykovo vyznieva ako produktív
ny návrat ku klasicky kultivovanému jazykovému prejavu v 
atičaenej literatúre pre deti. Celkove vstup mladého auto** 
ra na pOdu literárnej tvorby pre mládež vyznieva perspek
tívne. 

V úsilí o literárny obraz sveta súčasnej dospievajú
cej mládeže sa u niektorých autorov z radov mladej generó-
cie prejavuje sklon k vonkajškovej popisnosti. SiahajC po 
aktuálnej tematike /Škola, rodina, priateľstvá, Šport, pr
vé lásky, známosti, ekológia a podobne/, ale v ich umelec
kom stvárnení neprenikajú do podstaty. Vábia ich výstrelky 
chlapčenatva /menej je frekventovaný svet dievčat/. Roz
právanie zverujú jednej z postáv, jazyk až nefunkčné pre
pínajú slangom. Niekedy ide o odvóžny nekritický vstup au
tora na náročnú pôdu literárnej tvorby pre deti, inokedy 
zasa o umeleckú neskúsenosť alebo o podcenenie čitateľskej 
náročnosti u mladej generácie. V tomto nepriaznivom zrrysle 
vyznieva cyklus krátkych prozaických útvarov alebo čŕt Já
na MalinČíka Ved som ja už chlap /Osveta, 1987/ s rozpráva-
čom-postavou siedmaka Stana, ako hovorí sám autor, "galga
na so zlatým srdcom". 

V posmrtnom vydaní vyšiel román Ruda Mórica Sen znač
ky Pele. V súčasnom kontexte literárnej tvorby pre mládež 
možno ho prijímať z rozličných hľadísk: ako prózu, ktorou 
sa komplttuje už uzavreté autorovo dielo,tiež ako román, 
ktorý doplna, ale súčasne aj signalizuje absenciu prózy 

so športovou tematikou v tvorbe a lektúre pre dospievajú
cu mládež. Po novele Majster pästiarskych rukavíc /1954/, 
Poviedkovej knihe Smutný Suarez /1983/ v poslednom románe 
Móric siahol po cudzokrajnom námete. Zrejme mal zámer zo
braziť zložitosť živote a realizovanie Športových a ži
votných ideálov mládeže v nesocialistickom spoločenskom 
Prostredí, a tak kontrastne pôsobiť na vedomie, športové 
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a ľudské ideály mladých ľudí v podmienkach našej spoloč
nosti. Dalo by se tu uvažovať o opodstatnenosti takéhoto 
zámeru, o vykonštruovanosti alebo pravdivosti širšie osno-
vaného obrazu; na pozadí pre domáceho Čitateľa vzdialených 
reálií. Je zrejmé, Že čitateľovi bude tento svet reálií 
cudzí. K jeho stotožneniu, a teda pôsobeniu diela v našom 
prostredí môže dôjsť na úrovni osudového zápasu románového 
hrdinu o vytúžený športový ideál. 

Po viac ako desaťročí vyšla tretia Časť románovej 
trilógie s dievčenskou hrdinkou Monikine slzy od Eleny 
Čepčekovej. V ucelenej podobe ide o najobsiahlejšie dielo 
v súčasnej slovenskej literatúre "dievčenského" typu. Za
tiaľ, Čo v prvých dvoch dielach Monike /1973/ a Nezabudni, 
Monika /1974/ sa rozvíja príbeh dievčenskej hrdinky v so
ciálnom prostredí dediny a baťovského Zlína v podmienkach 
buržoáznodemokratického Československa, v tretej časti ži
votné osudy proletárskeho dievčatá, neskôr vydatej ženy 
autorka stvárňuje v spoločnosti klérofašistického Štátu 
a v protifašistikom odboji, v SNP. Vychádzajúc z umeleckej 
skúsenosti,získanej v práci na predchádzajúcich Častiach, 
tretí diel autorka komponovala prehľadnejšie, so zmyslom 
pre výrazovú kontrastnosť a dejovú plynulosť. 

Tematika života súčasných detí v mikropoviedkovom 
rozprávaní sa v konvenčných priestorových polohách a spo
ločenských vzťahoch dostala do kníh Jany šimulčíkovej Ru
žový program pre sestričku a Heleny Truskovej Andrejka. 
Obe autorky predstavujú svet malých dievčat vo vzťahu k 
dospelým príbuzným, k hračkám, k Životnému prostrediu v 
rodine a na vychádzkach alebo výletoch do prírody. Obe au
torky uplatňujú v rozprávaní princíp detskej hravosti, 
radostnosti, prenikania do detského myslenia, nápaditosti. 
Vo výbere medzi realistickými a fantastickými postavami 
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zostávajú pri realistickom rozvíjaní príbehu - udalosti. 
Truskovej próza trpí na popisnosť i sentimentálnosť. 

Nový prístup k téme zo života najmenších detí zname
ná knižka Rudolfa Slobodu Ako som sa stal mudrcom. Možno 
ju pomenovať knihou spomienkových mikropoviedok, ktoré v 
kompozičnom radení jednotlivo i ucelene hovoria o ľuáoch, 
veciach, prírode, spoločnosti, kultúre, umení a podobne 
- o svete, v ktorom sa dieťa pohybuje v jeho bežnom živo
te. V poviedkach sa odhaľuje detstvo videné cez vlastnú 
autorovu pamäť, z pohľadu dospelostného nadhľadu, a to for
mou jazykovo-štylistickej a kompozične jednoduchej, krát
kej, ale tvarovo ucelenej výpovede. Z jej podtextu vyžaru
je múdractvo /mudrlantstvo/ detského myslenia, autorskou 
stratégiou upriamené až do polohy filozofického umocnenia. 

V podloží autenticky štylizovaného rozprávania je autobio
grafický príbeh alebo udalosť. Priebežne do jeho objasňo
vania a prežívenia spisovateľ vťahuje detského príjemcu. 

V didaktickej pointe zdôrazní - ala nie äkolométskou for
muláciou - vzdelávací zámer. Slobodov model umeleckej mi-
kropoviedky je pre súčasnú slovenskú prózu pre najmenších 
objavný. Nekonvenčným spôsobom premieta do krátkeho povied
kového tvaru umelecko-poznavaciu, esteticko-výchovnú po
žiadavku na umeleckú tvorbu pre najmenšie deti. Dokazuje 
tiež možnosti pre plnohodnotnú umeleckú realizáciu autor
ského tvorivého subjektu v literatúre pre deti. 

Z priskromného počtu rozprávkových kníh sa prejavujú 
dve tendencie, známe z predchádzajúcich rokov. Rozprávky 
s orientáciou ne fantastický až imaginatívny svet a roz
právky s realistickým podložím. K prvému typu sa viaže 
rozprávková tvorba Dany ŕodrackej /Sovia hora/ a Tôni Re-
vajovej /O kráľovi a malej breze, Osveta 1967/. Podracká 
ťaží z domácich rozprávkových tradícií a z tradícii inoná-
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foWŕh /H. CH. Aňdara.n, OrlMit/. Ra[?r4wkov^ prib.b ^y-

!̂H roaU.tlfk.^ koíMOf^ll rakladi avo^ rô n*dvtot!j 
taorbť J4A Ullilamky /^^.:- . vi.^a Padoar /Vdadraka 
rOAprATky/. Ca)â a <. ̂ aíaH^ú Hc*po*14nya poator^* ĽStayn 
< folkî rtsaj ataoo aj antoran^ €̂ ĥ ^̂ -k.J roaprAvky^ V 
autoraHoa prsa=oro Ja t<adt^ dataíA a <poloeaňHMo*Hvat 
raalito, ?oaB Mdpevad* a.;̂ v* priaatorovoaf prísahu, Tf* 
b.r radlnyeb ro<tdv, vwf, raapaktív. ich oiiyattla vo faň^ 
tamtkoa Fri5.hu. V eodnArov^ň ro<pr^vkaťh pravica tu* 
aor^4 rcTť^*^"H*. J*ho v^hťdKäe^ t ctaro* J. potnava^t^ 
prírody . my^r#At. THFakfa oicatta a príroda*** avam. 
RtjHovo ý HuMrk<ky<o rotprdvtach J3a3taaû a<at avo^i äňíi* 
H* n roku lvoU tc ai tttty wataraH. H. folhlornoa ro<p 
soTo* potadí buaorrĎ-parodl<ttoky rosvija t̂ av, odhar^o 
jaj <kjytd po<adTacia hodnoty. Xattaľ ̂ o eawta v ro<pr^v-
kovaj tvorba &. ̂ odraokaj Aadvä^*ja na ty? Andara.ňovakaj 
ay^bollck.j rof;rá^ky, ň+ďMr aa uQar* caato^ oodarcj ro< 
pr^vkoTaj tTMrty. Mor* hlad* fO*yb * foikiorMr^ r^^r*v-
aov^ho *t+r.olym j*ho huaofM-parodtť^c tr.kocévatMn* 

C^vdl^j in.rtrruj tvorby pra aldda* ̂ ., t. ̂  ň*< vy
volala <naťm* pohyťv kutía.^ prodvkctt ittaratdry fn , 
.Ta aj v uatl.fkofmtaattck.í próaa. To v^atäc . ttn*eci*t 
potadcrany^h prašan v pcMátaňí i ayatanl aladyrh <.^r4-
clí n hradHH totrl.b vada^hotathAlek*bo pokrolM. V <c 
roth a tanto typ lltarwt^ry J. ̂ a<o< j.j fuAkťi. t v̂ ch<?T-
cť*T<dal4Tacía po^raaa* Probll* cratrvava T autor*4oa <to* 

t=t&ot*nt n*^ŕAO-pO^Í*rfyŕh prirvťl.k . naflhtívr^a tyf4 
lít.fat̂ ry faktu, f tOB̂  aty n autori oato^Ht tc^'OQ m * 

tavtho roeprAvanía a HTOtanaJ vadaŕHj at.tw t.rhinr^aj 
s#e., r.̂ 4ho rtuprlwaňta, ktor* tia a^Ca^o Cttataľa a 
^Ja?, vyproTokovaf jaha [Ta^atoať. atiahmf ho úa otj.vo-
rania a odhaľovania tmaáaaA* ^ vcal.u ̂  titataľa wywlaf 

^mavacot**SSM&rd aia<Mf4ra pri ratapcu Santv maratí-
^. Aj taí tanso typ llta^at^ry <a na*6*a y r̂ û 

t W poohT4Hf to í.n *saj!íar̂ ňý̂  í^etaa tHutav^ *o)!ío <a 
^itaYir F̂ ^ htnortc^ aľúCovaJ k^Stäa tohto aéMU o^^úf-

- tF í-t<. Ua^ta^kotvcrtv* .hH..<soaT autct* hnthy 
Mtcfwt ̂ ktac!^ vt^Ya t tott*. << <a í̂oättU probl-amKu 
,l.Hro^iky /aikro.^ktM^í^y. M w t H y a [*ťetma/ ro<^ 

: rlad^aw ottataTorí prtsUMT p^tavyw ^<pr4Tanía. 
H m a tonYuMapa vykla^ovy# poattApô . ̂ ^nH<vny **?<H 
ooohattt b Jvň.n^ pootojOT^ ro*aar^ a vacah v^JaJrň^ pod 
aadpl#o# tňihy ľíkro.lauronUa a ay. t**ťa^ faktor Ja v 
podtaitw ailáay vada, lathana a Uvot ca aa*t - aíabo 
t<a, ľ^ta a vatwir. !ť< - â a hotorf autor v t.-t. - o 
-r..tovoňta Y r^a^VcH MH#Mh^ v pračatarítoatl, v avat. 
ríía ttehnUy aío ^ r^y ôlor.aa. eitt.k- < kva-
líftkaelou a f+tm fajtra^.kar 

trS rotpr-vnf^ autor pra*s3< a ŕaktaaU, d^k^a^tat, 
čACrttt, ach*ea*l, o^raaNS. ro*tupuia od vyprav do htatá-
rla VMtM a utvárania at+atrontHy. jaj fmtyovaata v tatb-

MUt . .i^oťan.H.J ka&ťsmaťH. ľanto pc<!4p vytvAra ao* 
M<t* fltaf *nthu ako bwlatriu. Jaj ťttaota vy-otdva <va* 
oavo.r, na?ítta, hraTtl tvorivo*!? pri objaa^cvaoi .krytyoh 
problAnow. )CjHha Tf.lhu rra^ŕt^w;a l.ty tToMv^ aodal v 

llnrl lltaratdry faktu. J. po3*nti* a ooJav^A Atalaa ato-
3au t<aou, ala aj v rauHtaľnom <úa^^tlŕňy^h poat^pov 

a -^faHovťch prottrtodkov pri tvorca nafiktÍTf^j tít.rat^ 

*y 

Pva vadaŕkoŕaňtaaUckd hňity pradaTawjú ÚT< o^H<^4 

*̂a? i dvw poattckl príatupy ä tch apracov.ís^. Sva aátsa-
ŷ y.tra 3toHCaóoo <**rujtl k odhaľavaAtu voanÍTTa)^ rítL-
Haaoia /TCAhada Matolaau/, ar*aa!., c^;&^j. alaoo anlť*-
^:. vyn41aav /Mha4a o+trova Krváku/. A^tor v^a vyvítTas 
T toacoňovtAÍ príbaha vtip, bscaor. yripadRo Kxví^.c d ^ 

http://Fri5.hu
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Ja tonť.pftia. : : . .̂ .̂  -̂  .^v ".t^ ^rl rt^Sanf< 
,kt*r*rJ'iHtHi*r::ri;*tl-. **- - . -^. 

'.*j.vta;d?optano*tl a^o^.r-tT*fa-

l a v U a ^ ^ a ^ H ^ ^ V <!at^<ťťt*t.^ ^os 
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variácie na motívy folklórnych hier. 0 cestu v autorskom 
prebásňcvaní, ktoré úspešne čo tvorivej práce 3 folklór
nymi rozprávkami v poézii pre deti uviedol Milan Rúfus. 

Pok je malý časový priestor, aby sa v ňom náležíte 
ukázali tvorivé tendencie, problčmy, prínosy v celej Žán
rovej skladbe literatúry pre deti a mládež. Napokon, ná
dejou pre hodnotový progres je autorsko-generačná zmena 
v slovenskej detskej literatúre. Tvorivými SinmJ určuje 
umeleckú podobu lieratúre stredná generácia, ktorá svojou 
autorskou dvojdomovosťou demonštruje umelecko-tvorivú ná
ročnosť i jednotu literatúry pre deti a mládež v systéme 
literárnej tvorby. Literárne, spoločensko-výchovné a ume-
lecko-poznávacie funkcie - ako to dokazujú viaceré diela 
z pôvodnej tvorby z roku 1987 - celkove zostali v strede 
hodnotových kritérií. Je potešiteľné, že v prekonávaní 
ústupu od nich mé slovenská literárna tvorba pre deti a 
mládež oporu v náročnosti, už udomácnenej v umeleckej a 
kritickej praxi. 



Zápas o normu spisovnej stovenčiny 

v matičných rokoch 

Rudotf Krajčovič 





Ekonomicko-spoločenské, mocenské a kultúrne podmien-
ky, v ktorých jubilujúca Matica slovenská pred stodvad-
siatimi piatimi rokmi vznikla c potom s násilným preru
šením dlhé roky pôsobila ako významná inštitúcia v živo
te slovenskej národnej pospolitosti, dnes sú už relatív
ne dobre preskúmaná a primerane osvetlené. S ohľadom na 
našu tému treba dodať, že Matica slovenské /áalej len 
Matica/ vývin spisovnej slovenčiny mohla ovplyvňovať, 
respektíve usmerňovať inštitucionálnymi formami a norma
tívnou Činnosťou iba v dvoch fázach svojej existencie. 
Prvou fázou bolo obdobie medzi jej oficiálnym ustanove
ním a jej násilným likvidovaním, to jest obdobie rokov 
1863 až 1975. Druhú fázu tvorí obdobie od jej obnovenia 
roku 1919 po rok 1943, ke3 inštitucionálna kompetencia 
skúmať spisovnú normu slovenčiny a rozhodovať o jej kodi
fikácii natrvalo prešla do jazykovedného odboru Sloven
skej akadémie vied, neskôr do jej ústavu. Pravda, ani 
problematika vzťahu Matice k vývinu normy a. kodifikácie 
spisovnej slovenčiny, k jej kultúre a stabilite dnes nie 
je poľom neoraným. Poruke sú už viaceré heuristicke son
dy, Štúdie a Články venované spomenutým otázkam, ba k 
dispozícii sú aj pokusy o predbežné syntézy či celostné 
pohľady na matičné obdobia v dejinách spisovnej sloven
činy opreté o solídny teoretický i dokumentačný základ 
/V. Blanár, J. Ružička a iní/a A práve tieto syntézy na
stoľujú Viaceré otázky, ktoré môžu byť stimulom áaláich 
úvah, názorov i výskumov danej problematiky. Z nich sa 
osobitne vyníme otázka, či postoje Matice, prípadne jej 
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rozhodnutia vo veci spisovnej slovenčiny boli vždy dosta
točne konštruktívne, perspektívne, alebo či neboli neú
merne konzervatívne, priúzko folklórne a podobne. V na-
5om príspevku chceme zaujať stanovisko prove k tejto 
problematike, a to so zacielením na staršie obdobie čin
nosti Matice, ktoré sa niekedy nazýva "matičnými rokmi". 

Odpoveá na nastolenú otázku nie je taká ľahká, ako 
by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hlbšie poznanie činnosti 
Matice v staršom období jej existencie si totiž vyžaduje 
stanoviť také kritériá, ktoré by umožnili odhaliť motivá
cie tejto činnosti tak jazykového ako aj mimojazykového 
charakteru, respektíve faktory, ktoré ju usmerňovali. Z 
jazykových faktorov mohlo to byť úsilie o zdokonalenie a 
ustálenie spisovnej normy, o spresnenie kodifikačných 
pravidiel, úsilie o získanie skúseností s regulovaním 
rozvoja spisovného jazyka, prípadne poznatkov o dobovej 
Štruktúre spisovnej slovenčiny, jej vnútorného Členenia, 
jej vývinu a pôvodu a podobne. Z mimojazykových faktorov 
to boli najmä ideové pohnútky: starať sa o spisovný jazyk 
ako o jeden z najcennejších prejavov národného života. 
Pravda, hneá treba uviesť, že podmienky pre Širšie osno-
vanú činnosť Matice v staršom období neboli ideálne. Po
volenie na jej založenie a pôsobenie tu síce bolo z naj
vyšších miest, no predsa*len pochádzalo z temná mocenskej 
hry, ktoré pre mnohých ostávala nepochopená. Navyše Mati
ca bola jedinou slovenskou kultúrno-spoločenskou inštitú
ciou s možnosťou pôsobiť na spisovnú normu slovenčiny, 
pričom jej kompetencia v tomto smere bola ohraničená. 

Matica v staršom období svojej činnosti mohla svoj 
vplyv na spisovnú slovenčinu uplatniť presadzovaním vlast
nej teoretickej a ideovej základne spisovnej kodifikácie, 
áalej inštitučnými formami /napríklad rozhodnutím o zria
dení jazykovedného odboru, nastoľovaním otázok spisovnej 
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slovenčiny a podobne/, edičnou činnosťou e vlastnou nor
matívnou a kodifikačnou kreativitou. 

V súvislosti s presadzovaním teoretickej a ideovej 
základne treba povedať, že nádejná a liberalizačné doba, 
ktorá po páde Šachovej vlády AL849-1B59/ vznikla, prika
zovala konať rýchlo najmä v konštitučno-organizačnom sme^ 
re. Tak sa stalo, Že na dôkladnejšie úvahy a diskusie o 
teoretickej a ideovej koncepcii rozvoja spisovnej slo
venčiny nebolo veľa času* Matici vlastne nezostávalo nič 
iné, ako siahnuť na tie teoretické a ideové koncepcie, 
ktoré v Čase jej zrodu, respektíve na začiatku jej účin
kovania v domácom kultúrno-spoločenskom prostredí domi
novali. Po odmietnutí Kollárovej staroslovienčiny, pres
nejšie čiastočne poslovenčenej češtiny eáte v päťdesiatych 
rokoch väčšinou slovenských vzdelancov, aktuálne boli dva 
varianty koncepcie: štúrovské koncepcia pôvodu a rozvoja 
slovenčiny hodžovského typu a hattalovská koncepcia. Ja
drom prvej koncepcie bôle hypotéza, že slovenčina je zvyá-
kom prapodstaty slovanských jazykov, opretá o tradíciu 
/prevzatú z Nestorovej kroniky/, podľa ktorej kolískou 
etnickej a jazykovej genézy Slovanov bola karpatsko-du-
najskä oblasť. Táto koncepcia, ako je známe, tvorila zó-
klad vlasteneckej ideológie slovenských vzdelancov už v 
18. storočí. Len mimochodom pripomíname, že niektorí sla
visti se k nej vracajú ešte aj dnes /napríklad O.N. Tru-
bačev/. M.M. Hodža sa vrátil aj k staršiemu eufemizmu, 
ke3 slovenčine pripísal atribút "pramatky" slovenských 
jazykov a mal ju za blízku cyrilometodovskej staroslo-
vienčine. Z pozície práve tejto koncepcie podal kritiku 
štúrovského pravopisu a žiadal ho "poslovenčiť", to jest 
upraviť ho podľa etymolorického princípu /zaviesť ä, ľ, 
ľ, ý atak3alej/. Hattalovská ideová koncepcia vychádzala 
2 Kollárovej tŕzy, Že Česi a Slováci tvoria jeden kmeň 
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a že pred niekoľkými storočiami mali ej spoločný jazyk 
/takto už J.I. Bajza/. Od Kollárovej koncepcie sa však 
líšila tým, že si kládla za cieľ slovenčinu vrátiť do jej 
pGvodného "kmeňového lona" nie miernym poslovenčovaníni 
češtiny, ako to robil J. Kollár, sle zachovávaním,respek
tíve uprednostňovaním "staročeských" archaizmov v norme 
spisovnej slovenčiny /napríklad tvary od gazdy, s chla-
py, ruce, nože, vok. ženo a podobne/ v domnienke, že sa 
tak vytvorí báza postupného zbližovania so súvekou spi
sovnou češtinou. V intenciách tejto koncepcie sa v pred-
matičných rokoch súbor archaizmov rozširuje /napríklad v 
pravopise popri i : y sa presadzuje aj e - e, písmeno w, 
pripúšťajú sa tvary typu chlapúw, v potociech, zámeno se, 
part. byl, byla, bylo a podobne/. Pravde, slovenskí vzde
lanci, ktorí sa v tomto období držali koncepcie, podľa 
ktorej sa vývin spisovnej slovenčiny mal usmerňovať po
stupom "od opravy slovenčiny k Češtine" /napríkled J. Pa-
lárik, J. Viktorin a iní^ .robili tak v predpoklade, že 
v "niečom ustúpia" aj českí vzdelanci. 

Pri hodnotení postoja Matice k týmto dvom koncepcióy 
sa niekedy všeobecne konštatuje, že jej vedenie sa pri
klonilo k hattalovskej ideovej koncepcii. Toto hodnotenie 
však nie je celkom presné. Jednoznačne to možno povedať 
iba o rozhodnutí prijať etymologický princíp v pravopise 
spisovnej slovenčiny. Pokiaľ ide o jazykový zóklad spi
sovnej sloveničny, hlbšia analýza nasledujúcich rozhodnu
tí Matice,týkajúcich sa otázok normy spisovnej slovenčiny 
naznačuje, že Matica mala v úmysle podľa možností rešpek
tovať nielen živý spisovný úzus slovenského vzdelanecké
ho prostredia /najmä martinského/, sle ináč interpretovať 
aj vývin a perspektívy spisovnej slovenčiny, a to v pros
pech jej kontinuity v intenciách koncepcie Štúrovského 
/hodžovského/ typu. Svedectvo o tom podáva napríklad fakt, 
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Že Matica do svojho edičného programu jednoznačne nepri
jala Hettalovu gramatiku, ale požiadala o jej posúdenie 
M.M. Hodžu, ktorý ako je známe, presadzoval síce "slovan
ský" pravopis založený na etymologickom ŕrincípe, ale sú
časne bol zástancom štúrovskej podoby spisovnej slovenči
ny osnovanej na stredoslovenskom základe. Mnohovravná je 
aj požiadavke, aby sa pri posudzovaní Hattalovej gramati
ky bral ohľad na "používanejáie" pra^atiky, ktorého autor
mi boli J. Viktorin a F. Mráz. Ďalej ukážeme, Že v mlad-
áích vydaniach Viktorinovej gramatiky / j . vydanie vyšlo 
roku 1665, teda v matičných rokoch/, ale najmä v Mrázovej 
rramatike sa kodifikujú, respektíve v kodifikácii sa u-
prednostňujú také slovenské javy, ktoré charakterizovali 
živý spisovný úzus /napríklad tvary od gazdu, v potokoch 
a iné/. Úsilie uplatniť lexiku zo živého úzu je priamo 
doložené v pracovných elaborátoch a návodoch na zbieranie 
lexiky pre chystaný matičný slovník slovenského jazyka, 
ktorých autormi boli Členovia matičnej komisie pre slov
ník P. Dobšinský a Ct. Zoch. Napokon pre pochopenie ideo
vej, najmä však teoreticko-metodickej základne poznáva
nia slovenského jazyka, ktorá sa v matičných rokoch for
movala, bez dôležitosti nie je ani vydávanie starého lis
tinného materiálu /F. Sesinek, J. Beck/. Táto činnosť na
značuje, že v Matici SK chystali podmienky na dôkladnej
ší výskum starších i novších dejín slovenského jazyka. 

Osobitné miesto v kompetencii Mbtice v staršom ob
dobí konštruKtívne pôsobiť na spisovnú normu, respektíve 
rerulovať ju,prináležalo inštitučnej forme. Doterajšie 
výskumy ukazujú, Že si tu Matica počínala uvážene. Zo za
chovaných materiálov matičnej správy možno sa napríklad 
dozvedieť, že už na prvom zasadaní výboru bola na progra
me príprava slovensko-maáarsko-ncmeckého slovníka s pozi-
tívnym výsledkom: ustanovila sa komisia, ktoré mala vy-
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pracovať koncepciu slovníka a organizovať zbieranie vhod
ného lexikálneho materiálu. Už sme upozornili na účasť 
P. Dobšinského a Ct. Zocha v tejto komisii. Ich Činnosť 
v nej bola zárukou, že slovník sa bude opierať o živú 
slovnú zásobu domácej reči pestovanej vo vzdelaneckom, 
ale aj ľudovom prostredí /F. Dobšinský napríklad odporú
čal excerpovať lexiku ľudových povesti a podobne/. Len 
nepriaznivý osud Matice, jej násilné zrušenie zapríčini
lo, že lexikálne práce sa nemohli rozvinúť naplno. 

Iným závažným krokom Matice v súlade s inštitučnou 
kompetenciou bolo vypracovanie návrhu na zriadenie "mlu-
vozpytného čili filologického" odboru. V upravenom návr
hu medzi odbormi je odbor pre jazykovedu, slovesnosť a 
krásne umenie na prvom mieste. Ako jedna z najzávažnej
ších úloh sa tomuto odboru pripisuje úloha posudzovať 
umelecké i neumelecké texty v slovenčine tak z hľadiska 
spisovnej normy, ako aj slohovej výstavby. Starostlivosť 
o kultúru spisovného prejavu mala byť nepretržitá a pod
ľa možnosti aj úplné. Okrem toho jazykovedný odbor Mati
ce mal plniť aj úlohy koncepčné a výskumné. Teoreticko-
metodickú základňu tohto programu odrážalo aj zloženie 
komisie, ktorá ho mala realizovať a na jeho realizáciu 
dohliadať. Prítomnosť v komisii M. Hattelu, M.M. Hodžu 
a M. Godru nebola len autoritatívna, ale prezentovala sú
dobé koncepcie minulosti i budúcnosti slovenčiny a sú
časne vytvárala predpoklady, Že sa vo forme diskusií 
stretnú, a tak sa tento závažný problém vyrieši. V člen
stve F. Mraze sa zračí úsilie realizovať inovačné tenden
cie v prospech Živého spisovného úzu. Miesto F. Šujanské-
ho v komisii malo byť zasa zárukou, že sa vo výskumoch 
slovenčiny bude uplatňovať historizmus, ktorý mal prvo
radý význam pri skúmaní dejín slovenského jazyka. Napo
kon prítomnosť L. Mičátku a E. Černého v komisii naznačo-
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vale, že sa pri výskumoch nebudú obchádzať ani súvislos
ti slovenčiny so slovanskými jazykmi /o L. Mičátkovi a 
g. Cernom viac Š. Švaprovský/. No po rekúsko-maáarskom 
vyrovnaní roku 1867, ktoré do života slovenskej národnej 
pospolitosti prinieslo opäť napätie e neistoty, činorodá 
práca Matice bola ohrozená a ciele, ktorá si v súvislosti 
s hlbším poznávaním a kultivovaním národného jazyka klad
ie, realizovali sa len torzovite a bez výraznejších vý
sledkov. 

Ďaláou dôležitou aktivitou, ktorú Matica v staršom 
období mala v kompetencii, bola kreatívna aktivita, kto
rá zahrnovala normotvornú a kodifikačnú činnosť. Pravda, 
aktivita v tomto smere sa mohla realizovať len v takom 
rozsahu, aký miestne podmienky, vedecká pripravenosť, ale 
aj vyššie úrady dovolili. Usmerňovanie a upevňovanie spi
sovnej normy sa mohlo uskutočňovať predovšetkým posudko
vou činnosťou, pripadne starostlivým redigovaním alebo 
lektorovaním rukopisov, ktoré Matica hodlala publikovať. 
V tomto smere dôležitá bola aj Činnosť apretorov a korek
torov, pravda, pokiaľ boli k dispozícii. Kodifikačná ak
tivita, spravidla spojená s úsilím poznať národný jazyk, 
mala iné formy a funkcie. V pravopise jej cieľom bolo 
presadzovať a zdSvodňovať etymologický princíp, prístup
ne formulovať a objasňovať jeho zásady a starať sa o ich 
dodržiavanie. V gramatike a v lexike podľa možností pre
sadzovať živý spisovný úzus. Na uskutočňovanie týchto 
cieľov sa v časopisoch /napríklad v Letopise Matice slo
venskej a v Slovesnosti/ vyčleňovali miesta pre jazykové 
rubriky, publikovali Štúdie, Články alebo glosy venované 
otázkam jazyka. Napokon pre matičné roky je charakteris
tické vydávanie školských gramatik spisovnej slovenčiny, 
ktoré sa však súčasne pokladali ze reprezentatívne. 

Vcelku možno povedať, že publikačná produkcia v ma-
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tičných rokoch^zacielená na problematiku národného jezyka, 

nebola malá. No štúdie, články a glosy boli tematicky ne-

súrodé. Uvažovalo sa v nich o témach nárečových, onomas-

tických, historickojazykových, kultúrnojazykových a podôb-

ne. V súhrne však ;.odávajú svedectvo, Ze v matičných ro

koch budovanie vedeckej základne pre hlbší a systematický 

výskum slovenčiny bol ešte len v začiatkoch. Pozoruhodne,*-

Šia je gramatická produkcia, ktorá v matičných rokoch vy

šla. Matica mala napríklad už k dispozícii Mluvnicu riaz.v-

ka slovenského z pera M. Hattalu, ktoré vyšla v Budapešti 

roku 1864, 3alej Slovenskú mluvnicu pre gymnáziá, reálky. 

preparandie a vyŠ-Sie oddelenie hlavných škôl od E. Mráza, 

ktorá vyšla vo Viedni roku 1864, a opravené dve vydenia 

Viktorinovej gramatiky Grammatik der slowakischen Sprache 

/2. vydanie roku 1862, 3. vydanie roku 1865, obidve vo 

Viedni/. Sama Matica sa pričinila o vydanie Hattalovej 

Skladby jazyka slovenského /vyšla ako druhý diel Mluvni-

ce jazyka slovenského roku 1865/. 

V súvislosti s našou témou zaujímavá je ešte otáz

ka, do akej miery sa tendencie k presazdovaniu živého 

spisovného úzu prejavili v nových vydaniach Viktorinovej 

gramatiky a Mrázovej gramatiky v porovnaní s Hattalovými 

archaizujúcou kodifikáciou. Odpoveá na túto otázku je 

dôležitá najmä preto, že môže priniesť poznatky, do akej 

miery matičné roky, prípadne sama Matica konštruktívne 

ovplyvňovali súdobú normu spisovnej slovenčiny, a podpo

rili tak jej perspektívny vývin. Ma otázku je potrebné 

odpovedať aj preto, lobo niekedy sa tvrdí, že Viktorino-

va i Mrázová gramatika je závislá od Hattalovej gramati

ky a nového prinášajú len mólo. Pravda, aj zbežné porov

nanie prezradí, že závislosť tak-Viktorinovej ako aj Mrá

zovej gramatiky na Hattalovej gramatike je evidentná, 

ale rovnako evidentné je, že najmä v Mrázovej gramatike 
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ie kodifikovaný alebo kodifikačné preferovaný súbor ja
vov, ktoré konkurujú práve Hattalovým archaizmom a kto
ré zóroveň prezentujú živý spisovný úzus. V zásade možno 
povedať, že sa v nich odráža konštruktívne úsilie oživiť 
spoločenský a kultúrny život slovenskej národnej pospoli
tosti v memorandových e matičných rokoch a progresívne 
zámery Matice. To, že z hľadiska kodifikačného ide o ja
vy progresívne, a teda aj perspektívne, svedčí skutočnosť, 
že takmer všetky sa stali súčasťou známej predvojnovej 
Cza^blovej koóifikócie, ba značná Časť z nich má pevné 
miesto v kodifikácii dnešnej spisovnej slovenčiny. Tak 
napríklad oproti Hattalovej nadmernej distribúcii fonémy 
S /ľcosĉ ? päta : kura/ a kvalifikácii o^ ako diftongu F. 
Mráz kodifikuje ä len po perniciach v rozvírenej frekven
cii /mäso, cäta : zarábať, kúpa/ e rozpoznáva 014. od dif
tongu uo proti j) /ó len v cudzích slovách/. V tvarosloví 
oproti Hattalovým archaickým tvarom typu od sluhy, det. 
chlacu/-ovi. y potociech, ^_jphlapy/-ami. dat. lok. ruke/ 
ruce, gen. semena* nom., akuz. pi. dela/-á. mojeho F. 
preferuje tvary od sluhu, chlapovi, potokoch, s chlapa-
IEÍ/-v, gen. semena, delá, tnôŕho popri moreho atakáalej. 

Výrazný posun k živému spisovnému úzu je aj v novších 
vydaniach Viktorinovej gramatiky, hoci už nie v takom 
rozsahu. Tak napríklad namiesto kdo. váetgk. &g, hyl, 
kde ste hvl v prvom vydaní je v nich kto, všetok, sa. 
^ol, kde ste boli a podobne. Časová zhoda kodifikačných 
úprav v prospech perspektívnych javov v Mrázovej, ale aj 
vo Viktorinovej gramatike s memorandovými a matičnými 
rokmi je dostatočným argumentom, Že stimulom k tomuto 
progresívnemu posunu bolo oživenie národného Života a 
zvýšeného záujmu o spisovnú reč v memorandových a matič
ných rokoch* 

V súhrne nám teda vychádza záver, že matičné roky 
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vo vývine spisovnej slovenčiny majú osobitné miesto. V 
nich sa začala budovať genetické báza perspektívnej normy 
spisovnej slovenčiny a jej kodifikácie. Organicky na ňu 
nadviazala kodifikácia S. Czambela, ktorú áalej spresnil 
J. Škultúty. Stalo sa tak krátko pred obnovením Matice 
v Čase, ke3 Slovensku sa ponúkala historická možnosť zba
viť sa sociálnej a národnej poroby. 
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Poľná W.', 5a, P5, Nr, Pažitná NZ, Pod horou Tn, Na doli

nách Tn. 

V bohatom inventári názvov ulíc nachádzame vťčšiu 
skupinu názvov, ktoré boli motivované podľa objektov vy
budovaných ľudskými rukami, napríklad Tehelná LM, NM, Se, 
Staničná LM, Mlynská LM, NM, Železničné Po, Se, Prístavná 
Pš, Cintorínska Pá, Nr, Kostolná Vr, Poštová Ga, Nemocnič
ná Tn, Cukrovarská R5, Nr, Pod bránou Po. Názvy z te-jto 
skupiny vznikli na základe priamej motivácie, avšak v sú
časnosti už zanikli mnohá pôvodné objekty, ktoré boli zá
kladom ich sémantickej motivácie. Bezprostrednú motiváciu 
si pamätajú často iba najstarSi obyvatelia miest a obci, 
pre mladšiu generáciu je ich sémantika neznáma. 

Rozličné vlastnosti ulice sa odzrkadľujú v názvoch 

motivovaných napríklad ôirkou, dĺžkou, tvarom ulice: širo

ká Po, Tn, Úzka Po, Tn, Krátka Po, NM, 5a, Se, Tri, Dlhá 

Lv, S*a, Malá HM, Š*a; geomorfologickým charakterom, naprí

klad Hlboká Br, Po, Pš, HzJ Vysoká Br, ?3, Lv, Strmá Nr, 

respektíve ich inými výraznými vlastnosťami: Jasná Po, NM, 

S*a, Veterné S*a, Tn, Slnečná NM, Pš, S*a, Tichá NM, 5a, Tn. 

Motiváciou pre pomenovania bola aj orientácia ulíc 

podľa svetových strán, napríklad Východná Lv, Južná NM, 

P3, Severná NM. Podnetom pre názvov ulice bol aj istý funk

čný aspekt ulice /či už v minulosti alebo v súčasnosti/: 

Hlavná Vr, Le, PS, Š*a, Tn, Tržná S*o, hraničná Br, Po, Tn. 

Početnú skupinu urbaneným tvoria názvy podľa porastov 

/stromov, krov, rastlín, kvetov/, napríklad Agátová LM, NZ, 

3a, Cédrovd LM, Lipová NM, PS, NZ, Tn, Smreková LM, vŕbo

vá Nr, Š*a, Topoľová Br, NZ, Nr, Gaštanová Br, FS, Orecho

vý sad NZ; Nevädzová Br, Púpavová Br, Snežienková Nr, Ru

žová N!.T, Nr, Pivonkové Nr, Narcisová Tn, Laliová Nr, Fia

lové údolie Br. Popri konkrétnych priamo motivovaných né-



Názvy u)íc na Stovensku zo sémantického 

a štruktúrneho hľadiska 
Ema Krošiáková 





Celkový vzhľad a pôvodné tvér slovenských miest sa 
v posledných desaťročiach podstatne zmenili* Fluktuáciou 
obyvateľstva z dedín do miest i pripojením prímestských 
obcí sa výrazne zvýšil počet obyvateľov a vzrástol aj po
čet ulíc, ktoré bolo treba pomenovať. Zmenili sa aj mnohé 
staršie názvy ulíc, najmg takých, ktoré nekorešpondovali 
ao súčasným kultúrno-spoloČenským a ideologickým kontextom, 

Pri pomenúvaní názvov ulíc a verejných priestranstiev 
sú obdobné pomenúvacie postupy vo väčšine európskych kra
jín. Konkrétne smernice pre pomenúvanie názvov ulíc na 
Slovensku určuje základná norma, ktorou je vyhláška Minis
terstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 93 
z 18. júna 1970. V tejto nézvoslovnej norme sa formuluje 
požiadavka na vecný, formálny a jazykový charakter názvov 
a stanovuje sa, že nózvy ulíc sa určujú podľa významných 
udalostí, miest, oaĎb /nežijúcich/ a podľa rozličných vecí 
a javov. 

Všimneme si teraz podrobnejšie situáciu v tejto ob
lasti na Slovensku, a to na základe pomenovania ulíc a ve
rejných priestranstiev v mestách Západoslovenského kraja. 

/Bratislava - skratka Br, Calanta - Ga, Levice - Lv, 
Nitra - Nr, Nové Mesto nad Váhom - NK, Nové Zámky - NZ, 
Piešťany - Pš, Senica - Se, famorin - 3a, Trenčín - Tn, 
Vráble Vr/, Stredoslovenského kraja /Liptovský Mikuláš -
LM, Rimavská Sobota - PS/ a ojedinelé z Východoslovenské
ho kraja /Poprad - Po/. 
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tlvodom by sme chceli zdôrazniť, íe v minulosti sa 
názvy ulíc tvorili predovšetkým podľa polohy a smeru jed
notlivých ulíc, podľa etnicity obyvateľstva, podľa reme
selníkov, ktorí v nej bývali a len sporadicky podľa vý
znamných budov alebo iných pozoruhodných objektov. Boli 
to takzvané orientačné názvy. Naproti tomu v súčasnosti 
sa do popredia dostávajú názvy dedikačného typu, to jest 
pamiatkové, oslavné názvy podľa významných osobností z 
kultúrnej, literárnej, vedeckej, politickej a vojenskej 
sféry alebo podľa významných politických a spoločensko-
kultúrnych udalostí. 

V príspevku by sme-sa orientovali najmä na zhodnote
nie súčasných názvov ulíc a okrajovo by sme naznačili aj 
vývinovú problematiku pomenovania názvov ulíc. 

V súčasnosti sú medzi názvami ulíc jednak názvy orien

tačné, jednak názvy dedikačné. 

Z hľadiska sémantickej motivácie frekventované sú 
názvy utvorené po^ľa smeru /smerovania/ k blízkym Či vzdia
leným mestám a obciam* Patria sem názvy utvorené priamou 
motiváciou, ale aj názvy utvorené analogicky, bez priamej 
motivácie. Na základe priamej, vecnej motivácie vznikli te-
ké názvy ako napr. Piešťanská ul+ /skratku ul. "ulica" 
ďalej vynecháme/ NM, Bratislavská NM, Nitrianska pš, NZ, 
Topoľčianska Pš, Komárňanská cesta NZ, Banskobystrická NZ, 
Žilinská Pá, Tn. Z názvov utvorených nepriamou motiváciou 
uvádzame napríklad Moskovská Br, Tn, Saratovská Br, NZ 
Nr, Jeruzalemská NZ. 

V názvoch ulíc sa odzrkadľuje aj ich situovanosť v 
blízkosti riek, potokov, jazierí Vážska Tn, Pá, Dunajské, 
Br, Še, Hronská Lv; či ich poloha v blízkosti vrchov, po
horí: Karpatská NM, Inovecká Zn, NM, PŠ, Javorinská NM, 
Tn, ťš, Zoborská Nr; alebo v teréne chotára: Lúčna PŠ, 
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zvoch sme zaznačili aj zovšeobecnené pomenovania, naprí
klad Ovocné Nr, Stromové. Tn, Kvetná NZ, Tn, Lv, PS, Krí
ková Nr. 

tce sú pomencvané aj podľa rozliCných druhov vtá
kov: Hr.vrania Kr, ?K-vi^ia N?, Jastrabia Mr, Slňviíie ú-
dole Br, Lastovičia Nľ-. Názvy s touto sémantickou moti
váciou 3ú iba zrialka spojené s reáln̂ 'm výskytom istého 
druhu vtáctva. 

V néľ.voch ulíc sa odzrkadľujú aj pôvodné zamestnania 
obyvateľov, napríklad Košikárska ^ , Kupecká Fš, Kožušníc
ka Tn, Mäsiarski' Nr, Kovéíska 3a, Hrníiarska, Železničiar
ska, Mlynárski) Ja. 

Menej ulíc je pomenovaných podľa etnického pôvodu 
najstarších obyvateľov: Židí:v3k4 Br, 5eské Ga, Moravská 
Vr. Analogicky sa utvárajú podľa tohto modelu i ďalšie 
názvy podľa rozmanitej etnicity: Bulharská Po, Ruská Ga, 
Kubánska LM, Turecké NZ, PS, Česká Br, Lužická Br. 

Ako sme u% spcmenuli, druhú výraznú skupinu tvoria 
názvy dedikačného typu. V t03to tjpe je zastúpená celé 
séria názvov ulíc podľa významných osobností. Hedikačné 
názvy sú podmienené aj spclo^ensko-kultúrnym vývinom a 
politickou situáciou naSej republiky; vyjadrujú istú spo
ločenskú angažovanosť a sú úzko späté s vývinom a rozvo
jom spoločenského a historického vedomia. 

Medzi najfrekventovanejšie patria názvy ulíc podľa 
celej plejády slovenských spisovateľov, po&núc klasicis
tickými autormi a koníiac predstaviteľmi moderných socia-
listicko-realistických tendencii: Kollárova Vr, LM, Po, 
Pš, Lv, Hollého LM, NM, NZ, Se, Nr, Br, Bajzova NM, Pš, 
Kuzmányho LM, NM, Bottova FS, LM, Nr, Sládkovičova LM, 
Pa, Vr, Lv, Se, Nr, J. Kráľa Po, NZ, Se, Tn, Nr, Hviezdo
slavova LM, Po, NM, P5, Vr, NZ, RS, Se, Tn, Kukučínova 



269 

Tn, LM, Po, NM, Vr, Jeaenského LM, NZ, K , ľ?, Kŕ, Br, Jo, 

TJM, Novcmeského NZ, Tn, Hečkova Nr, Jašíkov* a ďnl^ie. 

Na území Slovenskej socialistickej republiky je veľa 
názvov ulíc pomenovaných podľa význr nj-^ ^eckých spisova
teľov a básnikov: Bezručovu Tn, NZ, Jir^Lkov^ rľ.!, Tn, Iľr, 
p. Nemcovej Po, NZ, Lv, Br, Wolkrova Po, Xľ, Nr, br. 

V pectrom onymickom materî .li popredné miesta v ne
rvoch ulíc patria aj inonárodným spisovateľom a básnikoa , 
napríklad ruským a sovietskym: Gogoľova NZ, ľM, Puškinova 
NZ, Tn, Hr, Br, Tolstého NZ, PS, ľcL'cjevského, Majakov
ského Po, Nr, NZ, Gorkého Br, NZ, K , Tn; csSarskýtr PetS-
fiho Po, NZ, Nr, Madáchova N/., Ton-ova K , Jokaiho ?̂ r, HZ, 
Adyhc Hr, HZ; nemeckým Goetheho Br. 

Z <2alších motivačných zdrojov pozornosť si zaslúžia 
nezvy podľa hudobných skladateľov slovenskýc, McyzeLova 
LM, Po, Pš, Br, M. Scnneidra-Trnavského Br, J. Levosieva 
3ellu LM; Českých Nedbalova Hr, Janáčkove Br, Smetanova 
Nr, Br, Po, Dvorókova Lv aj inonárodných /svetcvýc;./ čaj
kovského Br, Nr, Prokofjevova Br, =?izetove Nr, Beethoveno
va Hr, Lisz tova Nr. 

Aj poprední slovenskí maliari sú zastúpení v názvoch 
Ľlíc: Benkova HM, Nr, J. Mudrocha Se, Meáŕanskéhc Tn, Ba
zovského Tn, Hr. Zriedkavo bývajú názvy motivované cenaci 
známych hercov a režisérov: Bagarova Hr, Borodóčcva Br, 
Nr, H. Meličkovej Nr. 

V inventároch názvov ulíc figurujú ej názvy poól 
mien našich národných a kultúrnych dejateľov: š*turova Se, 
LM, Po, HM, Pš, Br, NZ, Nr, Bernolákova Po, LM, H?.:, NĽ, 
FS, Vr, Lv, Nr, Hurbanova HZ, RS, Se, Lv, Vr, HM, Hattalo-
va Br, Hr, Kuzményho ?Š, RS, Tn. 

Bohato zastúpený je register názvov inšpirovaný najmä* 
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slovenskými a slovanskými historickými osobnosťami: Sväto

plukova Br, Nr, NM, Tn, PS, Rastislavova Ps, Pribinova P3, 

Nr, Mojmírova PŠ, Nr, Cyrila-Metoda Pä, Cyriloctetodovské 

námestie Nr, Gorazdova NZ, Nr, Koceľova Nr, Jánošíkova 

NM, RS, PŠ, Tn, Nr, Br. V mnohých názvoch figurujú aj hi

storické osobnosti České Husova, Br, Nr, %i5kova, Nr, Br: 

ruské Suvorovova NZ, Br, Stenka Razina NZ; maďarské J. Do-

Žu, Lv, F. Koháryho Lv. 

V pestrej sémantickej mozaike názvov dedikačného ty

pu majú podiel aj názvy utvorené podľa vedcov z rozličných 

vedných odborov zo slovenských spomenieme: Holubyho PŠ, 

NM, NZ, Tn, Šafárikova Tn, NZ, NM, Lv, Murgašova Nr; z 

českých Komenského LM, NM, Po, Se, Nr, Br, Z. Nejedlého 

Po, Lv, i-alackého Tn, Nr; z ruských Lomonosovova Nr, 1. 

P. Pavlova P5, NZ, Mičurinova Nr, Tn a inonárodných M. Cu-

rie Po, N. Teslu Pš, Koperníkova Po. 

Do názvov ulíc sa premietli aj mená politických či
niteľov a významných komunistov ako slovenských M. č*ulena, 
Se, Nm, 5*. Majora Lv, A. MarkuSa RS, tak i českých: K. 
Gottwalda LM, NU, RS, Gottwaldovo námestie RS, Tn, A. Zá-
potockého LM, NM, Ls, Se; ruských Leninova LM, NM, po, Pš, 
Ga, Nr, Vr a inonárodných:. Engelsova NM, LM, NZ, Lv, Mar
xova LM, NM, Po, námestie K. Marxa NZ. 

Podľa hrdinov národnooslobodzovacieho hnutia a bojov
níkov proti fašizmu na Slovensku boli pomenované ulice ako 
NeSporova Se, Po, Tn, NM, LM, Br, Nálepkova Lv, NZ, Se, 
námestie kpt. Nálepku Vr, Kukorelliho Pš; podľa Českých 
odbojárov: Fučíkova RS, Tn, Po, NM, Pš, NZ, Ga, Lv, L. 
Svobodu Pá, Tn a podľa sovietskych bojovníkov: maršala Ma
linovského Tn, Se, Br, RS, NM, PŠ, NZ, Jegorovova P,o, Ča
pajevova Po. 

Na počesť kolektívnych hrdinov sa utvorili pomenova-
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nia ako ul. československej armády Po, NZ, RS, Ls, 5a, 

červenej armády Po, NZ, RS, Lv, Podtatranskej brigády Po, 
Československej brigády LM, Kragujevských hrdinov Tn, So
vietskej armády Tn, Br, Nr. 

Niektoré kľúčové historická udalosti sa zapísali na
trvalo do dejín slovenského národa, a tým dali podnet i 
pre dedikačné urbanonymum, ako ul. Slovenského národného 
povstania Tn, LM, NM, NZ, Pš, Se, Nr, Lv, námestie Sloven
ského národného povstania K , Br, 1. mája Tn, Po, Pá, Nr, 
Lv, Februárového víťazstva Tn, Ly, MZ, LM, NM, Veľkej ok
tóbrovej socialistickej revolúcie NZ, Lv. Do tohto druhu 
okruhu možno pričleniť aj názov ulice motivovaný významnou 
slovenskou kultúrnou inštitúciou Matičkou slovenskou, a to 
ul. Matice slovenskej Tn, ako aj názvy ulíc inšpirované 
súčasným mierovým a budovateľským úsilím i názvy vyjadru
júce priateľstvo a spoluprácu medzi národmi: Obrancov mie
ru LM, NM, NZ, Po, Lv, Br, Ga, Mierové námestie Tn, Budo
vateľská Tn, Súťažné Nr, Brigádnické Tn, Družby LM, Česko-
sloveMko-sovietskeho priateľstva Lv, Pš a 3&lšie. 

Názvy ulíc sa menili, podliehali rozličným dobovým 
vplyvom, a preto aspoň sčasti si všimneme urbanonymá z hľa
diska vývinovej dynamiky. NajpremenlivejŠie sú názvy dedi-
kačného typu, ktoré odzrkadľujú vzťah spoločnosti k istým 
významným osobnostiam, respektíve udalostiam, no menili sa 
aj niektoré názvy orientačného typu. Pri sledovaní názvov 
ulíc v mestách Trenčín a Nitra z historickej retrospektívy 
sa ukazuje, že z najstarších názvov /z rokov 1898-1900/ sa 
podnes zachovalo iba minimum pôvodných názvov, napríklad 
Rozmarínové ulica Tn a dva d&lšie názvy, v Nitre 6 názvov, 
napríklad Párovská /pôvodne Pár utcza/, Mostná /pôvodne 
Hid utcza/. Niektoré názvy boli zaregistrované len na ma
pách z Rakúsko-Uhorska a prvej CSR a po roku 1945 z máp 
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vymizli, napríklad Cigánska Nr /pôvodne Czigany utcza/, 
Drevené Nr /pôvodne Fa utcza/. Isté názvy existovali iba 
v prvej ČSR /1918/, neskôr zanikli názvy a po prestavbe 
mesta aj ulice, napríklad Wilsonova Nr, Masarykova Nr, 
Banková Tn, Priechodná Tn. Mnohé staršie názvy pretrváva
li do roku 1945, ba aj dlhšie, ale v súčasnosti boli z ná
zvoslovia odstránené jednak pre administrativno-prévne 
zmeny, napríklad Župná Nr, Radničná Nr, jednak z jazyko
vých príčin /Spitélska Tn/. Zachovali sa aj niektoré cel
kom nezmenené názvy už od roku 1913, napríklad Bernoláko
va Tn, Hurbanova,Rybárska Tn, Fodzámska Nr, Horný Palénok 
Nr. Niektoré názvy ulíc podliehali Častým /nie vždy opod
statneným/ zmene, napríklad v Nitre Furdô* utcza /pôvodne 
Kúpeľná, 1918/, Coboriho /od r. 1945-1971/, Radlinského 
/od roku 1985/, Papnovelde utcza /pôvodne Seminárska -
Hradné - Samova/. 

Čaať názvov ulíc aa zachovala zo starších období, 
avšak väčšina názvov je novoutvorená po roku 1945. Je to 

evidentné najmä pri názvoch dedikačného typu. Hoci po ro
ku 1945 zaznamenávame tendenciu nahrádzať staršie orientač
né názvy ulíc dedikačnými, predsa orientačné názvy dosiaľ 
zostávajú v prevahe, napríklad v Nitre tvoria urbanonymé 
orientačného typu 63% /328 ulíc z 518 ulíc/, v Trenčíne 
60% /119 ulíc zo 199 ulíc/. 

Urbanonymá nie sú zaujímavé len z hľadiska sémantic
kej motivácie /z aspektu, či ide o názvy orientačného Či 
dedikačného typu/, ale osobitnú pozornosť si zaslúži aj 
jazyková atránka názvov ulíc. Možno rozlišovať Štyri 
Štruktúrne typy názvov ulíc: názvy typu determinativnej 
ayntagmy so zhodným adjektívnym prívlastkom; názvy typu 
determinativnej syntagmy a nezhodným prívlastkom; predloŽ-
kové názvy; jednoslovné názvy. Z uvedených typov najfrek-

^ 
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ventovanejšie sú názvy typu determinativnej syntagmy sc 
základným adjektivnym prívlastkom, v ktorom môže byť vzťa
hové prídavná meno individuálne; Hurbanova Nr, Puškinova 
Hr, Tn, NZ, vzťahové prídavná meno v istom vzťahu ku ko
lektívu; Pionierska Tn, Nr, Brigádnická Tn, Robotnícka 
Nr; rodová vzťahová prídavné meno skupinové: Stračia Nr, 
Lastovičia NZ, SojČia Nr, Slávičie údolie Br; iné vzťahová 
prídavné meno: školská Nr, Súdna Tn, Východná Nr. Zhodný 
adjektívny prívlastok môže byť vyjadrený aj akostným prí
davným menom: Slepá Nr, Strmé Hr, Široká Tn. 

Menej frekventovanou skupinou boli názvy ulíc majúce 
podobu determinativnej syntagmy s nezhodným prívlastkom, 
ktorý mohol byť anteponovaný: Hviezdoslavova LM, Po, NM, 
PS, Vr, Novomeského NM, Tn, Nr, alebo postponovaný: 9. má
ja Nr, Pš, RS, Tn, nébr. Februérováho víťazstva Nr. 

Najčastejším determinovaným členom býva substantívum 
ulica /t celkového počtu urbanoným v Nitre je to 91,53%, 
v Trenčíne 85,95% a v Bratislave 78%/. Zriedkavejšie sa 
vyskytuje substantívum námestie /v Bratislave je 45 námes
tí, to jest 3% v Nitre 5, tc jest 0,95%, v Trenčíne 6, to 
jest 2,92%/. Substantiva nábrežie, cesta, rad, trieda ako 
urCené Členy determinativnej syntagmy,majú konkretizečnú 
funkciu; konkrátnejšie vymedzujú Í3tý priestor, napríklad 
nóbrežie "ulica popri rieke", cesta "ulica vedúca von z 
mesta". Iné určené členy determinativnej syntagmy, ako do
lina, údolie, stráne, niv^, bližšie charakterizujú geomor-
fclogický charakter terénu, do ktorého je ulica situovaná. 
V názvoch ulíc sa ojedinelé odzrkadľujú aj staršie chotár
ne názvy, napríklad v Bratislave Nový záhon, Pomové rol<*, 
Mlynská luhy. 

Tretím štruktúrnym typom urbanoným sú názvy charskte-
rizujúce priestor predloíkovýsi 3pojeniari. Názvy vyjadru--
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jú a/ statické vzťahy; označujú polohu ulice, jej situova-

nosť v istom priestore. Najfrekventovanejšie sú predložky 

na /Na predmostí Nr, Na záhumni Tn/; nad /Nad baňou Nr, 

Nad lúčkami Br/; pod /Pod borinou Nr, Pod vinohradmi Nr, 

Pod Lupkou Nr/; pri /Pri strelnici Nr, Pri cvičiaku Nr, 

Pri Červenom kríži Nr/; za /Za tehelnou Br, Za humnami Tn/; 

medzi /Medzi vodami Nr, Medzi koľajami Br/; b/ dynamické 

vzťahy označujú smerovanie ulice a vyjadrujú sa predlož

kami do /Do kameňolomu Nr/; k, ku /K dolnej stanici Tn, 

Ku Gáborke Nr, K Železnej studienke Br/; na /Na dolinu Nr, 

Na Vinohrady Tn/. 

Názvy tohto typu nadväzujúce na staršie chotárne ná

zvy sú zriedkavé a v súčasnosti sa podobné urbanonymé tvo

ria iba zriedka. Z komunikačného hľadiska nie aú dosť prie

zračné, preto bývajú sibstituované frekventovanejšia typom 

/porovnaj Za humnami - Záhumenská ulica Tn/. 

Jednoslovné názvy motivované staršími cnotárnyc-i ná

zvami tvoria štvrtú štruktúrnu skupinu názvov, napríklad 

Kúty Tn, Prúdy Tn, Súvoz Tv; Bitá Nr, ViniČky Nr, Ulička 

Nr, Luk Nr, Bôrik Br. Cú to názvy v slovenskej urbanonymii 

veľmi zriedkavé. 

Najfrekventovanejšie a najvhodnejšie sú urbanonymé 

typu dvojslovnej determinativnej syntagmy so zhodným prí

vlastkom /typ Kukučínova ulica, Kierové námestie Nr/. Troj* 

slovné a viacslovné názvy typu determinativnej syntagmy 

s nezhodným prívlastkom /nábrežie Nitrianskej partizánskej 

brigády Nr/ sú z komunikačného aspektu nie celkom vhodné, 

sú ťažkopádne a neekonomické. Urbanonymé z predložkových 

spojení /Na dolinu Nr/ a jednoslovné názvy /Ulička Nr, Kú

ty TN/ sú zo štruktúrneho i komunikačného hľadiska menej 

vhodné, preto sú v súčasnosti neproduktívne. 

Napokon sa možno zmieniť o tom, ako sa oficiálne, ú-
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radné názvy ulíc používajú v ústnej, neoficiálnej komuni
kácii, ktorá tenduje po stručností prejavu, a práve preto 
ga viacslovné názvy ulíc Často používajú v eliptickej po
dobe. Ide najmä o dvojčlenná názvy typu determinativnej 
syntagmy, pri ktorých dochádza k eliminácii určeného čle
na determinativnej syntagmy, napríklad: bývam na Sládkovi
čovej /to jest na Sládkovičovej ulici/, idem na Kollárovo 
/to jest na Kollárovo námestie/. Prívlastok je zo séman
tického hľadiaka najpodstatnejším nositeľom nevyhnutnej 
informácie a na bežnú komunikáciu je postačujúci. Určený 
Člen v determinativnej syntagme, vyjadrený substantivom 
ulica, námestie a pcdobne sa dokonca v komunikácii vyne
cháva, aj keď ide o prípady nevhodného prívlastku, naprí
klad idem na Odbojárov /to jest idem na ulicu Odbojárov/. 

V ústnej komunikácii fungujú okrem naznačených elip
tických typov aj názvy ulíc v univerbizovanej podobe. Z 
dvojčlennej, respektíve viacčlennej determinativnej syn
tagmy transformáciou vzniká univerbizované podoba, ktorá 
nadobúda slangový chrakter, napríklad Štúrova ulica - !?túr* 
ka, Saratovská ulica -Saratka, ulica Februárového víťazst* 
va - Februárka. 

Viacslovné názvy ulíc sa v bežnej komunikácii ozna
čujú aj ekratkovými pomenovaniami. Bežne sa hovorí miesto: 
bývam na ulici Slovenského náročného povstania - na ulici 
SNP alebo namiesto: na ulici Cervnej armády - na ulici EA. 
ekonomizácia prejavu a stručnosť v komunikácii sa preja
vujú aj v hovorovom úze. 

V neoficiálnej ústnej komunikácii so stretávame aj 

s takzvaným supletivnym použitím názvov ulíc. Ide o použí
vanie staráich úradných názvov ulíc, dnes už zmenených, 
avgak pretrvávajúcich u starŕej generácie. Napríklad dneš
ný úradný názov Malinovského ulica Nr, Cbchočná ulica Br 
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sa nahrádza názvami Kupecká ulica Nr, SchonlLr<l;k:5, res
pektíve Uhorská ulica Br. 

FJaznačené pouíitie diferencovaných typov názvov ulíc 
v ústnej komunikácii je umoEner.é pre^t-víetkýf^ existenciou 
konkrétnej komunikačnej situáci?, v ktcrej sa realizuje 
beíný prejav a istým /blízkym/ vzťahom medzi expedientom 
a percipientcm. Nemalú úlohu vc frekventovanom používaní 
eliptických a univerbizovaných podčb názvov ulíc ?ohréva 
aj úsilie o ekonomickosť reCi, o jej struŕnosť a efektív
nosť, ktoré sú preferované najnt; v úítnej komunikácii. 
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Typotógia siovensttej vety 





Hlavnú úlohu ayntaktickej typológie treba vidieť v 

charakteristike otavby vety na pozadí poznatkov o vetnej 

štruktúre rozličných jazykov, aby vyniklo to, 60 je typic

ké pre stavbu vety skúmaného jazyka, v čom aa líši od stav

by vety v iných jazykoch a 60 je univerzálne prítomné v 

rozličných jazykoch aveta. Zatiaľ čo na rovine morfologic

kej nebolo možné uvádzať hodnotiace aspekty, pretože jed

notlivé morfologické typy nekorelujú a mimojazykovými fak

tami, vo afére ayntaktickej typológie má hodnotenie vetnej 

stavby priamy vzťah k úvahám o rozvinutooti jazyka, aspoň 

do istej miery. Prejavuje sa tu bezprostredný súvie medzi 

zložitosťou myšlienkových pochodov napríklad vo vedeckom 

Štýle a rozpracovanoaťou ayntaktických prostriedkov využí

vaných pri utváraní zložitejších vetných celkov, medziiným 

podraďovacich súvetí. V jazykoch, ktoré slúžia len ako mé

diá ústnej komunikácie a nepoužívajú aa v písanej podobe, 

nemožno predpokladať existenciu prepracovaného aparátu 

syntaktických prostriedkov slúžiacich na organizovanie 

zložitejších ayntaktických celkov. Prejavuje aa to v jed

noznačnej prevahe parataxy nad hypotaxou a v nedostatočnej 

diferenciácii spojovacích výrazov, ktoré - z hľadiska ná

ročnejších požiadaviek - nie sú dostatočne presné a jed

noznačné. Pravda, hodnotiace momenty aa zavádzajú aj do 

typológie jednoduchej vety. Napríklad sa vyslovujú názory, 

Že ergativna vetná atavba je archaickejSia než nominatívna, 

Icým jazyky e takzvanou aktívnou vetnou stavbou aú ešte 

srchaickejiie než ergativne jazyky. Správnosť týchto úvah 
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nie je zatiaľ presvedčivo dokázaná, pretože popri prípa
doch prechodu- od ergetívnej vetnej štruktúry k nominativ-
nej aú dokumentované aj prípady prechodu od nominatívnej 
štruktúry k ergativnej. Syntaktická typológia pracuje s 
pojmovom aparátom adekvátnym charakteristike vetných Čle
nov, ich rozličným druhom /hlavne tu ide o podmet a pred
met vo vzťahu k prísudku/, analyzuje vzťah vetných členov 
k takzvaným hĺbkovým pódom alebo syntaktickým rolám /agens, 
paciens, nositeľ, prijimateľ, nástroj/; opisuje spôsoby 
vyjadrovania vzťahov medzi slovami a syntagnami vo vete 
/primykanie, zhoda, väzba/ a všime si i spôsoby linearizá-
cie slov v reči /slovosled a vetosled/. Predmetom záujmu 
syntaktickej typológie sú aj zložené vety. Fritom se zo
hľadňuje nielen zastúpenie parataxy, respektíve hypotaxy, 
ale aj spôsoby spájania jednotlivých časti súvetia /pri
mykanie, vetosled, spájanie čestí súvetia pomocou spojok 
a iných spojovacích výrazov/. 

Napokon treba eáte uviesť, že syntaktická typológia 
zahŕňa i spôsoby formálneho vyznačovania aktuálneho vetné
ho členenia /slovosled versus morfemetické alebo konštruk
čné ukazovatele/. 

V súčasnej jazykovede prevláda názor o zásadnej zho
de jazykov čo do ich vnútorného usporiadania. Odôvodnenosť 
tohto názoru dokazuje koniec-koncov i prax prekladania. 
S existenciou hlbokých Štruktúrnych zhôd kontrastuje ja
vová rozmanitosť jazykov, variantnosť ich povrchových 
Štruktúr. Zásadné zhodnosť jazykových Štruktúr sa však ne
rovná totožnosti. Rozdiely badať už v spôsobe organizácie 
vetného jadra, predikócie. Fre európske jazyky je typické 
dvojčlennosť predikačnej konštrukcie; kanonický model vet
ného jadra zahrnuje podmet a prísudok, hoci podmet môže 
byť vyjadrený len slovesnou koncovkou, napríklad Pozerám, 
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pozeráš /na hĺbkovej rovine "Ja pozerám","Ty pozeráš"/. Na
proti toinu existujú jazyky, v ktorých podmet nemusí byť 
vždy explicitne vyjadrený, napríklad v japončine. Neplatí 
to len o vetách typu Haišaku Šimasu "Pozerám" Goran ni 
narimasu "Pozeráte", kde je podmet zdanlivo vyjadrený sup-
letívne /v skutočnosti tu nejde o vyjadrenie kategórie o-
soby v našom ponímaní, ale o vyjedrenie sociálnych relácii/; 
za jadro vety sa v japončine pokladá syntagma predmet + slo
veso. Ak to nie je potrebné, pôvodca deja či nositeľ stavu 
sa nemusia explicitne vyjadriť. Pôvodca deja, respektíve 
nositeľ stavu sa pritom často vysúva z vlastnej vetnej 
Štruktúry do témy, ktorá fakticky stojí oproti celej ostat
nej vete a nie je bezprostrednou zložkou konštrukcie s prí
sudkom. Gramatickým jadrom japonskej vety je iba slovesný 
prísudok. Naproti tomu slovenčina patri k jazykom, v kto
rých je kanonické jedro vety dvojčlenné /podmet + prísudok/. 
Existencia jednočlenných viet typu Hrmi, Sneží, ale i viet 
ako Chce sa mi spať, poukazuje na to, že v slovenčine dvoj-
Člennosť gramatického jadra, hoci je pravidlom, nie je do
vedené do dôsledkov - na rozdiel napríklad od angličtiny, 
kde je každá veta dvojčlenné aspoň formálne. Dosahuje sa 
to aplikáciou formálneho podmetu ako vo vete Iťis raining 
"/Ono/ prší", alebo odlišnou syntaktickou konštrukciou ako 
vo vete I feel like sleeping "Chce sa mi spať" /doslova 
Cítim, akoby som rád spel/. 

Porovnanie slovenčiny s inými jazykmi nasvedčuje, že 
počet rozličných vetných typov nemôže byť veľký a je tu 
tendencia niektoré typy generalizovať. 

Ukazuje sa, že najviac sa generalizoval typ agens + 
sloveso /+ objekt/, teda situácia, v ktorej ľudský Činiteľ 
svojou aktivitou pôsobí na nejaký jav a na povrchovej ro
vine sa stvárňuje ako podmet + prísudok /+ predmet/, na
príklad Žiak píše úlohu, Matka varí obed, Roľníci kopali 
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zemiaky. V rámci syntaktickej štruktúry slovenskej vety sa 
tento elementárny jazykový model generalizoval prostredníc
tvom metaforického mechanizmu aj na situácie, kde nevystu
puje agens, ale experiens alebo perceptiv a namiesto aktív
nej Činnosti je tu proces, respektíve stav, napríklad De
ti počuli hrmenie, Vojaci pochodovali, Starec spal. Tento 
model sa však nepresadil absolútne. Vzdorujú mu predovšet
kým slovesá vnímania a niektoré slovesá vyjadrujúce, dušev
né st&vy, pri ktorých hlavným argumentom je experiens, res
pektíve perceptiv. Tu experiens, respektíve perceptiv mô
že stáť vo forme datívu, napríklad Žene sa chcelo spať, 
Bretovi sa páčil najnovší film, Treba mi vody, Protiví sa 
mi nečinnosť, alebo dokonca perceptiv môže byť i v akuza-
tive, napríklad Sestru zaujíma hudba /= Sestra sa zaujíma 
o hudbu/. Pokiaľ ide o stupeň generalizácie modelu agens 
* sloveso /+ objekt/, slovenčina stojí typologický medzi 
angličtinou a ruštinou. V angličtine tento model dosiahol 
maximálnu generalizáciu /porovnaj vety I like renaissance 
music, Father is interested in stamps, The child felt li
ke sleeping s ich slovenskými ekvivalentmi Páči sa mi re
nesančná hudba, Otca zaujímajú známky, Dieťaťu sa chcelo 
spať/. V ruštine naproti tomu je Škála nekánonických mode
lov Širšia. 

V ruštine sd možné nielen konštrukcie typu Mne pon-

ravilas jego kartina "Zapáčil sa mi jeho obraz", Boľno-

mu nado spať "Chorému treba spať" /popri "Chorý musí spať/, 

ale aj konštrukcie ako Jemu vspomnilos o Škole "Spomenul 

si na školu",'Jego ubilo molnijej "Zabil ho blesk". Nie 

je náhoda, že práve konštrukcie so slovesami vnímania odo

lávajú najviac generalizácii modelu agens + sloveso /+ ob

jekt/; odlišné väzba sa pri týchto slovesách asociuje so 

spontánnosťou vôľovou nezvlädnuteľnosťou deje či stavu. 
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Gramatické jadro vety v slovenčine tvorí vzťah medzi 
slovesom e jeho argumentmi. Podľa stvárnenia tejto Štruk
túry na povrchovej rovine je slovenčina jazyk nominatívne-
ho typu na rozdiel od jazykov ergatívneho typu /ku ktorým 
patrí gruzinčina, tongánčine, viaceré austrálske alebo i 
iné jazyka/, prípadne na rozdiel od jazykov takzvaného ak
tívneho typu /napríklad niektoré indiánske jazyky/. 

Pre jazyky nominatívneho typu je príznačné, ža pod
met prechodnej vety sa v nich stvérňuje takisto eko podmet 
neprechodnej vety /Žiak píše úlohu - Žiak beží/ a predmet 
prechodnej vety má svoj osobitný ukazovateľ /v slovenčine 
akuzativ/. V jazykoch nominatívneho typu sa Často vyskytu
je kategória slovesného rodu. 

V jazykoch ergatívneho typu sa predmet prechodnej ve
ty stvárňuje takisto ako podmet neprechodnej vety /v tak
zvanom absolútnom páde/, kým podmet prechodnej vety stojí 
v osobitnom, takzvanom ergatívnom páde. Jazyky ergatívne
ho typu spravidla nemajú skutočné pesivum. V jazykoch ak
tívneho typu sa slovesá delia na aktívne a stativne a po
dobne substantiva sa delia na aktívne /životné/ a inaktív-
ne /neživotné/. Aktívne sloveso sa spája s agensom, stativ
ne sloveso s inaktívnym aktantom. Slovesný prísudok v je-
zykoch tohto typu zjavne dominuje nad ostatnými konštitu-
entmi vety a často sa to prejavuje inkorporáciou menných 
argumentov. 

Slovenčina patrí medzi jazyky s vyhranenou kategóriou 
vetného podmetu, spravidla označovaného substantivom v no-
tninative. Podmet je hlavný člen dvojčlennej vety, s kto
rým sa prísudok gramaticky zhoduje. Často reprezentuje zná-
nu informáciu, východisko výpovede, jej tému. V niektorých 
Prípadoch, napríklad na samom začiatku rozprávania môže 
Podmet predstavovať i novú informáciu; preto stojí až za 
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gramatickým.prísudkom: "Žil raz jeden kráľ". V dalšej ve
te sa však už ako nositeľ známej informácie presúva na za
čiatok: "Ten kráľ mal troch synov". V niektorých jazykoch, 
napríklad v japončine funkcie podmetu plnia dva vetné Čle
ny. Po prvé, je to vetný člen /spravidla menný/ označova
ný postpozitívnou časticou wa, ktorá definuje predchádza
júci výraz ako tému, porovnaj vetu TÓkjó wa Ginza ga júmei 
desu "V Tokiu je Ginza známa ulica /Doslovne "Čo sa týka 
Tokia, Ginza je slávna"/. Po druhé, je to menný výraz ozna
čovaný postpozitívnou Časticou ga, signalizujúcou, Že me
no uvádza novú informáciu, rému. Vetný člen s Časticou ga 
je tesne spätý so slovesom a obyčajne zodpovedá nášmu pod
metu, napríklad Juki ga fúru Padá sneh. Japončina patri 
teda k jazykom, ktoré vyjadrujú protiklad starej a novej 
informácie morfematickými ukazovateľmi. V slovenčine sa 
na vyjadrovanie aktuálneho vetného Členenia využíva pre
dovšetkým slovosled, a to tak, že výraz na začiatku vety 
koreluje so známou informóciou, s východiskom celej výpo
vede, a teda predstavuje tému, kým novo informácia, réma, 
sa koncentruje na konci vety, napríklad Môj priateľ vyuču
je angličtinu. Výraz "Môj priateľ" je pre účastníkov roz
hovoru východiskom, témou, zatiaľ čo nová informácia, ré
ma je sústredná v druhej polovici vety /"vyučuje anglič
tinu"/. Ak by účastníci rozhovoru hovorili o angličtine 
a jeden z partnerov by sa opýtal, kto ju vyučuje, mohol 
by dostať odpovedS "Angličtinu vyučuje môj priateľ", kde 
by témou bol predmet "angličtinu", kým podmet "môj pria
teľ" tu jasne predstavuje novú informáciu, rému. Toto všet
ko však platí v prípade neutrálnej intonécie. Ak sa použi
je dôrazová intonécia, slovosled ustupuje do úzadia. Po
rovnaj "Môj priateľ vyučuje angličtinu" - "Angličtinu vy* 
učuje môj priateľ". V obidvoch vetách dôraz jednoznačne 
určuje novú informáciu, a slovosled tu nehrá nijakú roz-
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liáovecih rolu. Pochopiteľne, sú možné prípady, keá novú 
informáciu signalizuje i slovosled, i dôrazovd intonácia, 
napríklad "Môj priateľ vyučuje angličtinu" - "Angličtinu 
vyučuje môj priateľ". V jazykoch s takzvanom pevným slovo
sledom hrajú pri atvdrňovani aktuálneho vetného Členenia 
dôležitú úlohu konštrukčné prostriedky a intonácia; v pí
sanom prejave sú to, prirodzene, len^Špeciálne gramatické 
konštrukcie typu anglického obratu It is my friend who tea-
ches Engllsh "Angličtinu učí môj priateľ" - It is Anglish 
that my friend teaches "MOj priateľ učí angličtinu". Pri
tom sa však v týchto jazykoch aspoň do istej miery použí
va na stvárnenie aktuálneho vetného Členenia aj slovosled. 
Usporiadanie slov vo vete, slovosled, je prejavom nevyhnut
nosti linearizácie pri každom rečovom prejave, ústnom i 
písomnom. Syntaktická typológia charakterizuje jazyky i 
podľa toho, aký slovosled v nich prevláda, aký slovosled 
je v nich Štylisticky neutrálny. Často se predpokladá, že 
existuje takzvaný prirodzený slovosled /usporiadanie jazy
kových jednotiek v prúde reči paralelne s usporiadaním prv
kov v realite, vo fyzickej skúsenosti/. Keby však toto tvr* 
denie bolo absolútne pravdivé, typológia vety by bola prak
ticky zbytočná. Korelácia medzi realitou a lineárnym uspo
riadaním jazykových jednotiek nie je priama, ale sprostred
kúva ju ľudský subjekt. Slovosled vo vete je teda prirodze
ný v tom zmysle, že odráža subjektívne hodnotenie usporia
dania reality. Za takzvaným prirodzeným slovosledom sloven
činy /a iných európskych jazykov/ stojí antropocentrický 
sémantický model "pôvodca — Činnosť — objekt", ktorý sa ge
neralizoval a stal sa neutrálnym. Na povrchovú rovinu sa 
Premieta ako štruktúra "podmet - prísudok - predmet", skrá
tene SVO. Tento slovosled patri k najrozšírenejším druhom 
linearizácie v rozličných jazykoch sveta /v európskych ja
zykoch, v indonézštine, v Čínštine a iné/. Rovnako, ak nie 
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ešte viac rozšírený je slovosled SOV. Z európskych jazykov 
je doložený v latinčine, a je záväzný pre mnohé aítajské 
jazyky, pre. kórejčinu a pre japončinu) v nemčine sa vysky
tuje vo vedľajších vetách. Pri slovoslede SOV zjavná pre-
vládlo pravidlo, podľa ktorého gramaticky podriadený prvok 
stojí pred gramaticky riadiacim prvkom. Slovosled SVO a 
SOV je najprijateľnejší aj z hľadiska potreby usporiadať 
vetu tak, aby známa, východisková informácia predchádzala 
novej informácii. Stojí za zmienku, že v 90 % jazykov sve
ta je neutrálny slovosled SOV alebo SVO. Iba asi 10 % ja
zykov dáva prednosť takej linearizácii, pri ktorej sloves
ný prísudok stojí na prvom mieste, teda VSO alebo VOS. 
Pritom častejší je slovosled VSO; vyskytuje sa napríklad 
v arabčine a v polynézskych jazykoch. Prísudok na prvom 
mieste pravdepodobne súvisí s dôležitosťou slovesa vo vet
nej Štruktúre a umiestnenie podmetu hne3 za nim vyhovuje 
požiadavke, že konštituenty jednej a tej istej konštruk
cie by mali stáť čo najbližšie pri sebe. Slovosled VOS je 
neutrálny iba v niekoľkých jazykoch /napríklad v malgačti-
ne, v indiánskych jazykoch tzeltal, otomí a iné/. Posled
nú teoreticky možnú linearizóciu predstevuje slovosled 
OSV, ktorý, ako sa zdé, nie je neutrálny v nijakom jazyku 
sveta. 

Jazyky sa líšia aj podľa usporiadania konštituentov 
determinativnej syntagmy, predovšetkým konštrukcie prí
vlastok + podstatné meno. V slovenčine platí, že zhodný 
prívlastok stojí pred podstatným menom, na ktoré sa vzťaht 
je /vysoký strom, synova žena, prvý bežec/; naproti tomu 
nezhodný prívlastok stojí za riadiacim podstatným menom 
/napríklad výbuch atómovej bomby, vlak zo Žiliny/, pravid
lo o prepozicii zhodného prívlastku však pripúšťa i výnim
ky /porovnaj zoologické Či botanické názvy, archaizujúce 
spojenia typu veža Dávidova, Život študentský - život ve-
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gelý/* Podobné pravidlá platia i pre spojenia prislovko-
vého určenia spôsobu so slovesom. 7 niektorých jezykoch, 
ako napríklad v turečtine a v japončine, pravidlo o prepo-
zícii prívlastku pred substantivom a príslovkového určenia 
pred slovesom nepozná výnimky. Na druhej strane existujú 
jazyky, v ktorých prívlastok stojí ze podstatným menom, 
ktoré bližšie určuje. Takáto situácia je napríklad v semit-
ských jazykoch a v indonézátine. V áurópe sem patria ro
mánske jazyky? zo slovanských poľština. V niektorých jazy
koch sa rozlišuje postavenie adjektívnych prívlastkov od 
postavenia ukezovacich a privlastňovacich zámen, respek
tíve výrazov. Napríklad v polynézskom jazyku maori ukazo
vací a privlastňovací výraz stojí pred substantivom, na 
ktoré sa vzťahuje /teenei tangata "tento Človek", tooku 
whaeaa "moje matke", too Te Rauparaha hoa "Te Rauparahov 
priateľ"/, kým ostatné prívlastky nasledujú za riadiacim 
substantivom /napríklad he tangata pai "dobrý človek", 
ngaa hoa tokomaha "veľa priateľov"/. 

Nerozlučnou súčasťou základnej vetnej štruktúry dvoj
člennej vety je protiklad Činného a trpného rodu. Opätov
ne sa konštatovalo, že nie je možné podať tBkú definíciu 
slovesného rodu, ktorá by vyhovovala všetkým jazykom. V 
slovenčine je hlavnou funkciou trpného rodu vysunúť do po
predia cieľ deja, jeho objekt a odsunúť do úzadia pôvodcu 
deja, pripadne ho úplne vylúčiť, porovnaj vetu Žiak napí
sal ten list včera s vetou Ten list bol napísaný žiakom 
včera alebo s vetou Ten list bol nepísaný včera. V aktív
nej vete plní syntaktickú funkciu podmetu agens, takže mó 
dynamický charakter. Oproti tomu pasívne konštruovaná ve
ta vysúva do popredia /do syntaktickej funkcie podmetu/ 
deľ,výsledok deja, a preto neprekvapuje, Že celá veta na
dobúda statický charakter, ktorý je ešte zvýraznený v kon
štrukcii bez agensa v inštrumentali. Vzťah aktívnej a pa-
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sivnej konštrukcie teda nie je v slovenčine symetrický. 
Pasívna konštrukcia je príznaková a podstatne menej fre
kventovaná než aktívna konštrukcia. Presuny menných argu
mentov v pasívnej vete majú navyše za následok to, že z 
dynamického slovesa se stáva kvázistatické sloveso. Vzaté 
z tohto hľadiska, jazyky s protikladom aktíva a pasíva sú 
pružnejšie než jazyky bez tejto opozície, pretože umožňu
jú používateľom jezyka modifikovať postoj k jednej a tej 
istej udalosti a podľa potreby zdôrazniť raz jednu, raz 
druhú stránku veci. 

V slovenčine sú pasívne konštrukcie podstatne menej 
frekventované než napríklad v angličtine. Nielenže sa v 
angličtine pasívna konštrukcia vyskytuje v texte oveľa Čas
tejšie než v slovenčine, ale anglické pasívum umožňuje pre
sunúť do funkcie podmetu nielen objekt, ale i adresóta de
ja, porovnaj vetu The child was given a present "Dieťa do
stalo /doslova "bolo dané"/ dar". Širší syntaktický záber 
anglického pasíva pravdepodobne súvisí s tým, Že anglické 
pasívum slúži aj na vyjadrovanie aktuálneho vetného člene
nia. Sú i jazyky, napríklad filipínske, v ktorých sa pod
metom pasívnej vety môžu stať aj áalšie menné argumenty. 
V jazykoch juhovýchodnej /zie /malajčina, indonézština, 
japončina a iné/ pasívna konštrukcia môže obsahovať i vý
znamový odtienok spontánnosti deja, ktorý postihuje sub
jekt. Porovnaj indonézsku pasívnu vetu Anak kejatuhan buah 
kelapa so slovenským ekvivalentom "Na dieťa spadol kokoso
vý orch". Doslovný preklad by znel asi takto: "Dieťa bolo 
spadnuté na kokosovým orechom". Podobne je to v japončine, 
napríklad Tomodači wa ČiČi ni šinareta "Priateľovi zomrel 
otec", doslova "Priateľ bol odumretý otcom". Zaslúži si 
zmienku, Že japonské pasívum znie v porovnaní s aktívom 
zdvorilejšie. 
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Iná syntaktická typologizácia vznikla v psycholingvis-
tike a vychádza z limitov, ktoré na zložitosť vetnej štruk
túry kladie obmedzená kapacita ľudskej pamäti. Z hľadiska 
tejto typológie možno rozlišovať regresivne a progresívne 
typy vetnej Štruktúry. Pri regresívnom type vety sa naj
prv generujú ľavostranné zložky konštrukcie, takže potom, 
ke3 príde na rad generovanie pravostrannej zložky, treba 
si držať v krátkodobej pamäti už generovanú ľavú časť kon
štrukcie. Regresivny typ štruktúrnej výstavby je veľmi roz
šírený napríklad v japončina s jej prísnym slovosledom de
terminant + determiné, napríklad Tókjó eki no čikaku de 
hataraite iru hito, doslova "Tokio stanica genitív blízko 
lokál pracújú/ci/ ľudia". V slovenčine by bola prirodzeným 
ekvivalentom veta, ktorej štruktúra je progresívna, teda 
rozvíjané doprava: "Lu^ia, ktorí pracujú na stanici blíz
ko Tokia". 

Rozdielnosť regresívnej výstavby japonskej vety e 
progresívnej výstavby jej slovenského ekvivalentu najzre-
teľnejSie vynikne na schémach uvedených nižšie: 

1 

4 

1 

1 

Ď 0 0 

!6hj6 no clkaku no eH d? hataraite iru hito 

/Vetná hĺbka - 4/ 
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Ľudia, ktorí pracujú na stanici bLixko Tokia 

/Vetná hĺbka - 1/ 

Druh výstavby /regresívna respektíve progresívna vý
stavba/ súvisí s vetnou hĺbkou. Ak chápeme hĺbku slova ako 
počet pravostranných konštituentov, ktoré si treba držať 
v pamäti, kým sa generuje doľava, potom vetná hĺbka sa rov
ná hĺbke toho slova vo vete, ktoré najviac zaťažuje krát
kodobú pamäť. Regresivne štruktúry sú teda náročnejšie z 
hľadiska krátkodobej pamäti než progresívne. Prirodzene, 
že táto nevýhoda regresívnej vetnej výstavby sa prejavuje 
len v hovorovom jazyku, a aj to iba pri dlhších vetách. 

Flektívna povaha slovenčiny sa prejavuje v spôsoboch 
spájania slov vo vete. Spomedzi troch rozličných technik 
spájania slov v syntaktických jednotkách má azda najmenšiu 
váhu primykanie, to jest spájanie konštituentov do väčších 
celkov bez flektivnych ukazoveteľov. Vyskytuje sa predo
všetkým v determinativnej syntagme, ktorej zložkami sú 
prislovkové určenie a sloveso /pekne píše, odrazu zaspal, 
pracujú doma/ a v determinativnej syntagme, ktorej členmi 
sú prislovkové určenie a prídavné meno /veľmi dobrý, úžas
ne zlostný/. 

Zhoda je technika, ktorá sa v slovenčine využíva 

pri spájaní menného podmetu s prísudkom, a to predovšet

kým v Čísle /Žiak píše - Žiaci píšu/, ale, v závislosti 
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pd slovesného tvaru i v rode /Žiak písal - ŽiBčka písala/. 
Aj prídavné meno fungujúce ako prívlastok podstatného me-
pa sa s nim zhoduje, a to v čísle, rode i páde /dobrý žiak 
- dobrému žiakovi - dobrých Žiakov/. Zhoda sa uplatňuje i 
pri prídavnom mene vo funkcii doplnku /Prišiel domov smut
ný. Vojaka našli mŕtveho/. 

Väzba sa uplatňuje pri spojení syntaktického predme
tu so slovesným prísudkom, ktorému je tento predmet pod
riadený; je výrazom valencie slovies /píšu úlohu, bojí sa 
tmy, priatelí sa s umelcami/. Väzba sa využíva i pri pri
pájaní podstatných mien k niektorým adjektivam /hodný od
súdenia, plný odporu/ a aj k niektorým slovesám /láska k 
vlasti, mrhanie materiálom/. 

Flektívne spôsoby spájania slov vo vete sú dôležité 
najmä v jazykoch s gramaticky voľným slovosledom, pretože 
vyznačujú konštituenty syntaktických konštrukcii. V jazy
koch s pevným slovosledom hró dôležitejšiu úlohu primyka-
nie; zhoda sa prakticky nevyužíva /porovnaj čínštinu, an
gličtinu, japončinu/ a väzba nadobúda analytickú povahu, 
pretože pády-sa vyjadrujú pomocou častíc /porovnaj japon
skú vetu ̂ on wo jonda "Čítal knihy", kde wo je akuzativna 
častica, ale anglickú vetu He is afraid of someone Nieko
ho sa bojí", kde je of analytickým ukazovateľom genitivu. 

Za typologickú osobitosť slovenčiny /aj iných slovan
ských jazykov/ možno pokladať pomerne zložitú techniku 
spájania základných čísloviek s podstatnými menami. Číslov
ka jeden sa spája s podstatným menom pomocou zhody v rode, 
Čísle e páde;: takisto Číslovky dva, tri a štyri. Číslovky 
°6 päť vyššie, hoci sú významovo podriadené podstatnému 
nenu, s ktorým vytvárajú syntagmu, môžu vystupovať ako 
gramaticky riadiaci Člen konštrukcie, v ktorej sa podstat-
"6 meno viaže na Číslovku v genitive plurálu /pri neživot-
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ných substantivach je to jediná možnosť, napríklad päť do

mov/, alebo, ak ide o životné substantívum mužského rodu, 

okrem tejto konštrukcie /napríklad päť chlapov/ sa vysky

tuje i konštrukcia, v ktorej sa číslovka zhoduje so sub

stantivom /napríklad piati chlapi/. Pravda, pri číslovkách 

sto, tisíc a milión /a pri ich násobkoch/ zhodné tvary ne

jestvujú. Vo väčšine európskych jazykov sú spojenia základ

ných Čísloviek so substantivami vcelku jednoduché; využí

va sa tu primykanie. Zhoda sa vyskytuje v niektorých jazy

koch pri ekvivalente číslovky jeden /napríklad nemecké ein 

Mann "jeden muž" - eine Frau "jedna žena" - ein Kind "jedno 

dieťa"/. Komplikácie spájania základných Čísloviek so sub

stantivami, hoci celkom iného druhu, sa vynárajú v tých 

jazykoch, v ktorých sa substantiva môžu kvantifikovať je

dine prostredníctvom takzvaných numeratívov, napríklad v 

indonézštine /porovnaj anjing pes: dua ekor anjing "dvaja 

psi", kde dua je číslovka dvaja a ekor je numeratív použí

vaný pri počítaní zvierat; doslovný preklad konštrukcie 

by znel "dva chvosty psov"/, v čínštine, japončine, viet-

namčine a v iných jazykoch Juhovýchodnej Ázie. 

Typologická charakteristika slovenskej vety zahrnuje 

i charakteristiku mennej vety. V porovnaní s inými jazyk

mi je pre elementárnu mennú vetu v slovenčine príznačná 

obligatórna prítomnosť spony byť, a to nielen vo vetách 

so substantívnym prísudkom, ale aj vo vetách s adjektivnym 

prísudkom. Spona je nositeľom slovesných morfologických 

kategórii, ktoré umcžnujú mennému prísudku zhodovať sa s 

podmetom vety a súčasne vyjadrovať kategóriu času, vidu, 

osoby at<3. V niektorých jazykoch sa spona v menných vetách 

nepoužíva vôbec /napríklad v indonézštine/, alebo sa po

užíva iba so substantivami, a nie s adjektívami /ako na

príklad v japončine/. V ruštine sa nepoužíva v prítomnom 

čase. Slovenská menná veta môže vyjadrovať stálejšia cha-

t 
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rakteristiku a vtedy substantívum v prísudku je v tvare 
nominatívu /napríklad Môj otec je Slovák/, alebo vyjadru
je charakteristiku Časovo limitovenú, a vtedy môže sub
stantívum stáť v inštrumentóli /napríklad 3ret je velite
ľom druhej roty/. Tento protiklad trvalejšej a prechodnej 
charakteristiky je známy aj z' iných jazykov, ale nie vša
de sa stvárňuje gramaticky, pripadne sa stvárňuje inými 
prostriedkami, napríklad v Španielčine výberom spony ester 
/česovo limitovaná charakteristika/ a ser /trvalá charak
teristika/. 

Na rovine súvetí sa slovenčina vyznačuje zreteľným 
rozlíšením parataxy a hypotaxy. Najmä stupeň rozvinutosti 
hypotaxy a prostriedkov spájania častí podraáovacieho sú
vetia možno pokladať za index rozvinutosti jazyka, pretože 
práve hypotexa sa využiva na vyjadrovanie zložitých logic
kých spojitosti p neprekvapuje preto, Že parataxa je dia-
chronicky primárnejšia a bežne sa vyskytuje v hovorovej 
reči. Jasne to vysvitá pri porovnávaní staräich fáz jazy
ka so súčasným jazykom. Pokiaľ v starších fázach vývinu 
jazyka existovala hypotaxa, rozličné druhy vzťahov medzi 
hlavnou a vedľajšou vetou neboli tak zreteľne rozlíšené 
ako v súčasnosti. 

Vzťahy medzi Časťami súvetia sa vyjadrujú rozlične. 
Najelementárnejší spôsob spájania viet v súvetí je juxta
pozícia, radenie zložiek súvetia ze sebou, napríklad Ne
páčilo se mi tam, odišiel som. Nevýhodou tohto druhu spo
jenia je viacznačnosť. Toto súvetie by mohlo stať za sú
vetie Nepáčilo sa mi tam a odišiel som, alebo Nepáčilo 
sa mi tam a potom som odišiel, prípedne za súvetie Nepá
rilo sa mi tam, preto som odišiel. 

OveTa frekventovanejšie je v slovenčine vyjadrovanie 

syntaktických vzťahov medzi zložkami súvetia pomocou spo-
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jovacich výrazov, hlavne spojok /a, ale, lebo, aby, preto
že, kým, prv než at3./, pripadne pomocou vzťažných zámen 
/ktorý, aký, kde, odkiaľ atď./. Využitie spojok a iných 
spojovacích výrazov v súvetí súvisí akiste aj s pomernou 
voľnosťou usporiadania viet ako zložiek súvetia, takže sa 
nedá jednoznačne povedať, že by vedľajšia veta vždy pred
chádzala hlavnej vete, alebo že by za ňou vždy stála, na
príklad Nezložil skúšku, pretože sa nepripravil = Pretože 
sa nepripravil, nezložil skúšku. 

Zatiaľ čo v slovenčine, tek ako v iných európskych 
jazykoch spojky predstavujú najdôležitejší štruktúrny prin
cíp, v niektorých jazykoch sa využívajú iné možnosti. 

Napríklad pre syntax japonského súvetia platí, že pod
radená veta musí vždy stáť pred nadradenou vetou, teda li-
nearizáciu zložiek súvetia určuje to isté pravidlo deter
minant - determiné, ktoré platí aj pre spojenia slov v 
syntagme. Toto pravidlo umožňuje japončine zaobísť sa bez 
vzťažných zámen. Ďalšou zvláštnosťou japonskej vety je 
pomerne obmedzené využívanie spojok. Dôležitejšiu úlohu 
tu hrajú samotné slovesné tvary. Podobne i v polynézskych 
jazykoch je pravých spojok pomerne málo a pri výstavbe sú
vetí sa využívajú slovesné častice alebo slovesné tvary, 
najmä nominalizácia. Japončina, polynézske jazyky, ale aj 
niektoré iné jazyky formálne narábajú s vedľajšími vetami 
ako s vetnými Členmi jednoduchej vety. Práve v porovnaní 
s takýmito jazykmi lepšie vyniká ako charakteristické čr
ta slovenskej syntaxe relatívne nízky výskyt prechodnikov 
a slabá rozvinutosť nominalizácii v syntaktických funk
ciách. 

Za situácie vedecko-technickej revolúcie a informač
nej explózie sa moderné jazyky musia v.-rovnať ešte s jed
nou požiadavkou, a to je schopnosť kondenzovanejšieho vy-
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iaórovania zložitých významov a spojitosti. V tomto ohľade 
aú vo výhode jazyky, ktoré majú k dispozícií takzvané po-
lopredikativne konštrukcie, ako napríklad väzbu akuzatívu 
s infinitivom /napríklad anglické Some report this rumour 
to be exaggerated "Niektorí tvrdia, že tieto chýry sú zve
ličené"/.V japončine obdobnú úlohu hrajú nominalizovené 
prísudky /i keď ide o finálnu predikáciu/. Ako sa zdá, v 
slovenčine sa zatiaľ takéto spôsoby kondenzácie významu 
ešte Širšie nevyužívajú. 





Vznik českosiovenského štátu 

a s!ovenský národopis 

Ján Michátek 





Vznik Československej republiky ako samostatného 
štátu Čechov a Slovókov bol optimálnym dobovým vyvrcho
lením boja našich národov za národnú samostatnosť a štát
nu zvrchovanosť. Pre naše národy sa naskytla príležitosť 
nebývalého rozvoja národného Života, Čo bolo sprevádzané 
rastom možností a prudkého vývoja v hospodárskej sfére. 
Najmä pre Slovákov, ktorí žili mnoho storočí v pomeroch 
nežičlivých kultúrnonérodnámu životu, v podmienkach ras
túceho národného útlaku v rámci Uhorska, stal sa fakt 
vzniku československého Štátu v roku 1918 istotou a záru
kou národnej existencie a rozvoja. 

V novom štáte "precitli k plnému národnému uvedome
niu v každom ohľade najširšie masy slovenského národa. To 
znamená, že až obdobie po roku 1918 bolo v istom zmysle 
zavŕšením národného obrodenia Slovákov, nehovoriac už o 
dobudovaní slovenského národného trhu, o rozšírení sloven
skej národnej kultúry na celé územie Slovenska, o vybudo
vaní slovenského národného centra v Bratislave atekáalej. 
Slovom: až po vzniku Československej republiky sa v priaz
nivejších podmienkach buržoáznodemokratického vývinu a 
Priaznivejšieho rozvoja národných snažení stal slovenský -
národ naozaj moderným národom, a to aj napriek tomu, že 
vinou oficiálnej ideológie čechoslovakizmu, zakotvenej pj 
v základnom zákone republiky, v ústave ČSR z februáre 
1920, sa existencia tohto moderného národa po celý čas 
Predmníchovskej republiky vôbec popierala^Gosiorovský, M. 
1978, s. 13/. Slovenský národ sa v podmienkach zvrchova-



J 02 

neho Československého štátu nepochybne povzniesol nielen 
hospodórsky, ale predovšetkým kultúrnospoločensky, a to 
najmä vo vytvorení predpokladov pre rozvoj plnokrvného 
národného života. Vo vede, kultúre, Školstve, zdravotníc
tve a v početných Salšich oblastiach života prispeli k 
tomu priamou osobnou účasťou mnohí predstavitelia českej 
kultúry a vedy. Tak to bolo aj v prípade etnografickej 
vedy a výskumu ľudovej kultúry Slovákov. Dejiny sloven
ského národopisu poskytujú od obrodeneckých čias /od vzni
ku národopisu ako vedy/ až po súčasnosť množstvo presved
čivých dokladov nielen o jestvovaní úzkych kontaktov s 
českým národopisným výskumom, ale aj o mimoriadnej oboj
strannej užitočnosti tejto spolupráce. Osobitný význam 
mala pre bádanie o ľudovej kultúre na Slovensku po vzniku 
československého Štátu. 

Štúdium ľudovej kultúry u nás nadväzovalo v tom ča
se úspešne na domáce bádateľské tradície, na viaceré po
zitívne stránky a výsledky práce v predchádzajúcich de-
saťročiach /rozvoj a výsledky zberateľskej Činnosti vo 
viacerých oblastiach ľudovej kultúry, na viacerá cenné 
možnosti a výsledky publikačné - Zborník Muzeálnej slo
venskej spoločnosti, Časopis Muzeálnej slovenskej spoloč
nosti, na spoluprácu a kontakty s českými bédateľmi na 
príprave Národopisnej výstavy Československej r. 1895 a 
s Českým lidom, na činnosť Muzeálnej slovenskej spoloč
nosti atakáalej/. Značný rozbeh výskumnej činnosti v ob
lasti ľudovej kultúry z posledných desaťročí minulého sto
ročia utrpel však vo vojnových rokoch /1914-1918/ nielen 
na tempe, ale aj na intenzite a publikačných možnostiach, 
a tým aj výsledkoch. Povojnová generácia, respektíve bá
datelia z predchádzajúceho obdobia museli aa preto aj na 
úseku národopisu predovšetkým organizačne stmeliť, získať 
inštitucionálnu podporu a publikačné možnosti. To všetko 
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ia krátko po vzniku Československej republiky poskytova
la postupne predovšetkým obnovená Matica slovenská. 

Hned po oživení jej Činnosti vytvára sa v jej orga
nizačnej štruktúre aj samostatný Národopisný odbor, kto
rého predsedom sa stal Karol A. Medvecký. Sústredila sa 
v ňom väčšina vtedajších aktívnych pracovníkov pri výsku
me ľudovej kultúry na Slovensku, a tak sa čoskoro pod zá
štitou Matice slovenskej začína systematicky pracovať ne 
viacerých úsekoch. Bolo veľmi správne, Že sa táto činnosť 
vyvíjala podľa náročných koncepcii e cieľov hneá od po
čiatku. To sa vzťahuje na úlohy súvisiace so spracováva
ním jestvujúcich fondov zbierkových i nových terénnych 
zberov, ako aj publikačných zámerov. 

Zberateľská práca sa začala najprv na úseku ľudovej 
piesne, úspešne sa rozprúdila postupne aj bádateľská teo
retická práca, sformovali sa náročné publikačné projekty 
a vytvorili sa aj publikačné príležitosti, ktoré sú pre 
úspešný rast a napredovanie vedeckej práce nepostrádateľ
né* Národopisný výskum na Slovensku potreboval vtedy zís
kať aj novú kvalitu, nový rozmer, vystúpiť za hranice 
skromných možností a stavom národného života a spoločnos
ti určovaných cieľov a potrieb z predchádzajúcich období. 
*?e celkom pochopiteľné, že dovtedajší vývin národopisu, 
charakter a ciele jeho práce boli motivované a nevyhnut
ne aj určované predovšetkým možnosťami a podmienkami slo
venského národného organizmu. Národopis bol preto orien
tovaný - podobne ako oalšie vlastivedné disciplíny - do
vtedy takmer výlučne na vnútorné potreby národného živo-
^3' spomedzi ktorých do popredia vystupovala najmä požia
davka boja ze áelšiu existenciu nášho národného spoločen
stva. 

Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov túto situ-
ciu zmenil od základu. Pohľad na národopisný výskum, je-
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ho koncepcia a orientácia musela na túto podstatnú zmenu 
dôsledne reagovať. A v tejto situácii treba považovať za 
fakt ďalekosiahleho dosahu a významu to, že na Slovensko 
prichádzajú vtedy viacerí poprední Českí bádatelia, pri
padne pracujú systematicky s materiálom slovenskej ľudo
vej kultúry. Vo väčšine prípadov boli to už vtedy - čo 
treba podčiarknuť - skúsení vedci, známi a uznávaní v 
európskych či svetových vedeckých kruhoch. Ich príchod 
na Slovensko vytváral predpoklady na dosiahnutie konkrét
nych a závažných výsledkov v relatívne krátkom čase i pod
mienky pre celkový rast úrovne národopisného výskumu. 
Krátka budúcnosť to potvrdila. Na viacerých úsekoch sa 
začalo pracovať systematicky a s vedeckou náročnosťou. 

Vo vedecko-výskumnej a zberateľskej práci sa o to 
pričinili už v dvadsiatych rokoch najmä Jiri Polivka, Ji-
rí Horák a Karel Pllcke, v neskorších rokoch aj Antonín 
Véclavík, Vilém Pražák a áalší. 

Na úseku ľudovej prózy vzal na seba náročnú úlohu 
J. Polivka, keo* sa podujal ne široko koncipované dielo v 
podobe katalógu slovenských ľudových rozprávok. Zhrnul v 
ňom a do systému uviedol dovtedajšie záznamy a údaje o ľu
dovej próze Slovákov v Čase, ktorý nijako nezaostával za 
prácami tohto druhu v bádateľský popredných krajinách 
Európy. Pripravil monumentálne dielo päťzväzkový Súpis 
slovenských rozprávok /1923-1932/, ktorý vyšiel zásluhou 
Matice slovenskej. Ide o prácu, ktorá je dosiaľ najväčším 
súpisom ľudovej prózy u nás, dielom, ktoré nebolo dosiaľ 
u nás prekonané, či presnejšie, nahradené iným, novým a 
dokonalejším. Až Pclívkovým Súpisom slovenských rozprávok 
sa ukázalo, aké rozsiahle je bohatstvo ľudového prozaické
ho materiálu u nás, ale aj to, čo všetko sa dokázalo v 
zložitých podmienkach nepriaznivého kultúrno-nérodného vý
vinu urobiť pre jeho zber a publikovanie. Nastavilo tiež 
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zrkadlo vtedajšiemu stavu prozaickej tradície na Sloven
sku* jej živosti, aktuálnosti práce s nou, terénnym vý
skumom počínajúc. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že 
priamy ohlas v podobe konkrétnych činov sa dostavil až 
po viacerých rokoch /zberateľská akcia vedená F. hollma-
non/. Súpis slovenských rozprávok však jednoznačne upozor
nil na to, Že práca s ľudovou slovesnosťou - podobne ako 
celý výskum ľudovej kultúry, počínajúc zberom materiálu 
v teréne - musí stáť na vedeckých základoch, Že musí spĺ
ňať náročná kritériá bádania, ktoré si osvojila a ku kto
rým sa dopracovala vtedajšia národopisná veda. 

Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov Českej ve
dy bol v týchto súvislostiach aj Jiŕí Horák, bádateľ-
slavista, ktorý už počiatkom dvadsiatych rokov ako uzná
vaný vedec prišiel do Matice slovenskej za obsiahlymi 
fondami piesňovej zbierky Andreja Halaša. Charakter a roz
sah jeho činnosti na rozvoji slovenského národopisu je na
toľko zaujímavý, Že si zasluhuje osobitnú pozornosť. 

Jirí Horák Študoval na Filozofickej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe slavistiku a germanistiku a už roku 
1922 bol menovaný za mimoriadneho profesora na brnianskej 
filozofickej fakulte. Ako vedecký pracovník sa zameral na 
Štúdium dejín slovanských literatúr, na dejiny vedy, naj
mä slovanskej filológie a etnografie a najmä na porovná
vacie štúdium slovanskej ľudovej slovesnosti. Patrí k naj
väčším českým bádateľom v oblasti porovnávacích dejín 
slovanských literatúr a folkloristiky. Ľudovej kultúre 
slovanských národov venoval dlhší Čas sústredenú pozornosť 
60 platí predovšetkým o Slovensku. Avšak vedecký záujem 
*I- Horáka o život e kultúru Slovákov vObec a ľudovú kul
túru zvlášť áaleko presahuje bežný záujem bádateľa o ma
teriál z inonárodného prostredia. 
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Po preštudovaní spomínanej Halašovej zbierky piesní 
v M&tici slovenskej, s Čím súvisí viacero odborných Štúdií ] 
ktoré* publikoval postupne ne Slovensku i v iných krajinách ' 
a jazykoch, pracoval systematicky so slovenským meteriálon-, 
takže jeho bibliografia vykazuje vyše štyridsať jednotiek 
tohto zamerania. Ze mimoriadne potrubné a významné pre si
tuáciu vo vtedajšej slovenskej národopisnej vede - i v Šir
ších vedeckých a kultúrnych súvislostiach - treba považo
vať Horákové vydania výberov zo slovenského folklóru pre 
Študujúcu mládež /Výbor slovenskej poézie ľudovej, I, 
Piesne epické, Turč. Sv. Martin 1923; Výbor slovenskej 
poézie ľudovej, II, Msne lyrické, Turč. Sv. Martin 1926/. 
Hoci álo o Študijné pomôcky, ich význam, v3aka obšírnym 
poznámkam, komentárom a doslovom,presiahol toto ich pôvod
né určenie, stali sa príkladom účelového spracovania a vy
dania folklóru pre výchovné ciele. Vyzdvihnúť treba ešte 
aspoň dve knižné publikácie, ktoré J. Horák pripravil ako 
vzorové výbery tvorby slovenského ľudu s vysokou odbor
nosťou ich spracovania. Je to predovšetkým zbierka slo
venských ľudových balád /Slovenské ľudové balady, Brati
slava 1956, 2. vyd. 1958/ a kniha, ktorú vydal spolu s 
Karolom Hickom pod názvom Zbojnícke piesne slovenského 
ľudu /Bratislava 1965/. V obidvoch prípadoch ide o základ
né práce, prinášajúce ucelený a reprezentatívny obraz o 
tvorbe slovenského ľudu v Širšom porovnávacom rámci. Naj
mä dielo J. Horaka v oblasti výskumu ľudových balád má 
základný a zakladateľský význam pre vedecké štúdium našej 
a slovanskej folklórnej baladiky a je podnetné dodnes. 
"Horákov prínos má však ešte vyšší vedecký a kultúrny roz
mer. Horák svojimi početnými a mnohostrannými Štúdiami 
ukázal folklórnu baladu ako prvoradý jav Českej a sloven
skej ľudovej slovesnosti, z ktorého výkladu vyplývajú zá
važné poznatky pre interpretáciu celej ľudovej kultúry, 
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iej vývoja a obsahu, jej národnej Špecifickosti i inter-
etnických spojitostí. A Horákové antológie slovenských 
ľudových balád a Českých legiend, zamerané i na širšie 
Čitateľské kruhy, urobili tieto jedinečná a sugestívne 
prejavy ľudovej poézie i súčasťou všeobecného literárne
ho a kultúrneho povedomia" /Sirovétke, 0.: 1975, s. 28/. 
To všetko mBlo v slovenských pomeroch neobyčajný význam 
najmä v rokoch po druhej svetovej vojne, keá sa ľudové 
balada dostala okrem iného na javiská divadiel a do pove
domia Širokých ľudových vrstiev ako vynikajúca hodnota 
tvorby a poézie, tvorby ľudovej a aktuálnej. 

Slovenská ľudová kultúra bola takto jedným z prie
storov, ktoré ho priťahovali k Slovensku, k slovenskej 
vede a kultúre natoľko, že tvorili veľmi výraznú a zvlášt
nu sličasť jeho životaa diela. Tak sa dostal ej k pestova
niu vzťahov česko-slovenských. Pozorne ich sledoval a naj
mä vo vede na ne osobitne upozorňoval. Usiloval sa o ich 
dôstojnosť a čistotu a sám ich v tomto zmysle obohatil 
množstvom konkrétnych Činov. Hľadal a znovu nachádzal pre 
ne hlboké odôvodnenie. Sústredene a cieľavedome ich posú
val do aktuálnych polôh spolunažívania našich národov. 

Aj Karel Plicka prišiel na Slovensko v poprevrato-
vých rokoch - ako sám uviedol - v čase, keď Slovensko 
predstavovalo "mnohotvárny svet starobylý, vysokej ľudo
vej kultúry", ktorej umelecké sila a krása si ho "doslova 
podmanili". Roku 1923 vstúpil do služieb Matice slovenskej, 
ktorá mala vtedy v rámci svojho Národopisného odboru už 
vytýčený náročný program, ktorý sa zameriaval jednak na 
zber slovenského folklóru /vtedy najmä piesní/ a potom 
sj na spracovanie jestvujúcich archívnych fondov a publi
kovanie reprezentatívnych diel z tejto oblasti. K. Plicka 
Prijal funkciu organizovať a priamo zapisovať po sloven
skom vidieku ľudové piesne /okrem nich zapisoval aj hry 
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detí, riekanky a áalšie prejavy duchovnej kultúry/. S veľ
kým elánom vstúpil do terénu, húževnato kráčal z jedného 
regiónu do druhého, zhromažďoval bohatstvo materiálu s 
veľkým kultúrnym a vedeckým významom. Výsledky tejto prá
ce boli skutočne veľkolepé: údaje o nich hovoria, Že za
písal takmer dvanásť tisíc nápevov piesni a vyše dvadsať 
tisíc textov. Z tohto fondu vydal však len dve zbierky 
/Eva Studeničovó spieva - 1928/, ktorá predstavuje veľmi 
dobrú monografiu speváčky a Slovenský spevník /19čl/. Spo
lu s J. Horákom vydal aj spomínanú zbierku slovenských 
zbojníckych piesní /1965/. 

Počas svojich ciest za ľudovou piesňou K. Plicka fo
tografoval, lákal ho "silný moment výtvarný, ktorý preni
kal ľudovú kultúru". Tak sa zgrupoval veľký, tematicky a 
kvalitatívne mimoriadne hodnotný a špecifický súbor foto
grafických prác o Slovensku a potom tiež filmové diela 
Pod Tatrami /1926/, Čičmany /1927/, Za slovenským ľudom 
/1928/, Po horách po dolách /1929/ a najmä preslávená 
Zem spieva /1933/. K. Plicka sa zaslúžil touto svojou 
prácou o uchovanie špecifického a silného svedectva o ži
vote slovenského ľudu v čase po vzniku československého 
Štátu, ktoré predstavovalo a približovalo Slovensko, je
ho ľud, umenie a kultúru vtedajšiemu svetu v podobe neo
pakovateľnej výpovede. 

Skutočnosťou zvlášť dôležitou pre rozvoj národopisu 
po vzniku Československej republiky bolo 3alej to, že sa 
roku 1921 začal na Filozofickej fakulte Univerzity Komen
ského v Bratislave prednášať národopis /nie hneá ako sa
mostatný Študijný predmet/. A bol to opäť uznávaný Český 
profesor etnografie Karel Chotek, ktorý svojimi prednáš
kami zo všeobecného a slovanského národopisu, ako aj svo
jím záujmom o slovenskú ľudovú kultúru a Slovensko, pri
tiahol hneá na počiatku svojho účinkovania v Bratislave 
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skupinu mladých vtedajších vysokoškolákov, z ktorých ne-
skOr vyrástla prvá slovenská generácia profesionálnych 
národopiscov /J. Mjartan, R. Bednárik a iní/. To bolo pre 
upevňovanie zdravých základov vedy o ľudovej kultúre na 
Slovensku v medzivojnovom období veľmi dôležito, ale uni
verzitná výuka národopisu vytvárala predovšetkým predpo
klady pre rozmach národopisného výskumu výchovou odborní
kov pre túto prácu na úrovni, ktorá zaručovala jej vyso
kú profesionalitu a hodnotu. A pokiaľ ide o K. Chotka ako 
o učiteľa a bádateľa, treba ešte dodať, že úspešnosť jeho 
výchovnej práce vo vtedajších univerzitných podmienkach 
spočívala aj v tom, Že dobre poznal Slovensko i slovenskú 
ľudovú kultúru už dávno predtým z vlastnej vedecko-výskum-
nej práce /roku 1906 uverejnil monografiu slovenskej de
diny Cerovo v Národopisnom vestníku československom I. a 
v tom istom periodiku roku 1924 Poznámky k národopisu 
Slovenska/. 

Na Univerzite Komenského sa v tridsiatych rokoch ha
bilitoval a v päťdesiatych rokoch začas aj externe pred
nášal docent Vilém PraŽák. V medzivojnových rokoch pôso
bil na Slovensku a zaslúžil sa o štúdium slovenskej ľudo
vej kultúry významnými prácami o ľudových výšivkách a ne
skoršie Štúdiami o ľudovom staviteľstve. Zvláštne posta
venie medzi Českými vedcami, ktorí na Univerzite Komenské
ho v Bratislave v medzivojnovom období pomáhali pri vý
chove mladej slovenskej vedeckej generácie a pomáhali or
ganizovať slovenský vedecký Život, zaujímal aj profesor 
Frank Aollman, Žiak Jirího Polívku. Do dejín slovenskej 
folkloristiky sa zapísal najmä tým, že pripravil a dlhší 
Čas viedol zberateľskú akciu ľudovej prózy na Slovensku. 
Jej výsledky - zatiaľ len v archívnej podobe - predstevu-
Jú rozsahom i odbornou hodnotou jednu z najzóvažnejších 
zbierok slovenského prozaického folklóru. Pre zvýšenie 
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teoretickej úrovne národopisného štúdia na Slovensku roz
hodnou mierou prispel aj Peter G. Bogatyrjov, ktorý pri
šiel na Slovensko z Prahy a pôsobil v tridsiatych rokoch 
na univerzitnej pôde v Bratislave. 

Závažný bol príspevok českých bádateľov v medzivoj
novom období aj do rozvoja národopisného múzejnictva na 
Slovensku. Týka sa to ponajprv popredného predstaviteľa 

Českého národopisu Antonína Václavika, neskoršieho brnen
ského profesora etnografie. A. Václavík bol výrazne zain
teresovaný do realizácie mimoriadne úspešnej národopis
nej expozície v Slovenskom národnom múzeu v Martine, kto
rá pretrvala vo svojich základoch do povojnového obdobia, 
prakticky až do roku 1975. Na Slovensku realizoval aj roz
siahle terénne výskumy a publikoval viacero samostatných 
publikácií /Podunajská dedina - 1925, Tradície ľudovej 
drevorezby - 1936, Slovenské palice - 193S/ i väčší počet 
hodnotných odborných štúdii. Do sféry múzejnictva zasia
hol svojou prácou aj spomínaný Vilém PraŽák i 3alŠí. 

7 tomto krátkom prehľade sa žiada ešte spomenúť, že 
organizátorský a publikačné sa prejavili na viacerých ú-
sekoch kultúrneho a vedeckého života na Slovensku v me
dzivojnovom období záslužnými činmi viacerí 3alŠí pred
stavitelia kultúrneho diania z Čiech. Vo vzťahu k národo
pisu to bol J. Húsek /okrem iného autor publikácií o slo-
vensko-moravgkom pomedzi/ a Jozef Vydra, ktorý účinkoval 
na Slovensku začas ako profesor výtvarnej výchovy, ako 
Školský inšpektor a v rokoch 1930-38 ako riaditeľ školy 
umeleckých remesiel v Bratislave. J. Vydra bol dobrým or
ganizátorom, jeho prácu v oblasti školstva treba vysoko 
vyzdvihnúť, ale z etnografického hľadiska najcennejším 
bolo aj na Slovenskú jeho pôsobenie v oblasti ľudového 
výtvarného umenia /výšivky, textil, keramika, staviteľ
stvo/ a ľudovej umeleckej výroby /dlhoročným úsilím sa 
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pričinil o zdokonaľovanie organizácie ľudovej umeleckej 
výroby/. Hoci nebol školeným etnografom /študoval na Kar
lovej univerzite a na Akadémii výtvarných umení v }rahe/, 
zenechal aj na Slovensku rozsiahle publikačná dielo /íi-
dová stavitelstvi na Slovensku, Praha 1925; Ľudová modro-
tlač na Slovensku, 3ratislava 1954; Ľudová architektúra 
na Slovensku, Bratislava 1958, a mnoho odborných štúdií/. 

Pre národopisný výskum na Slovensku sa vznikom česko
slovenského štátu roku 1918 vytvorili postupne - a to po
merne rýchlo - kvalitetivne nové podmienky. K dynamike a 
úrovni ich využitia prispievali už od počiatku dvadsia
tych rokov viacerí poprední českí vedci a kultúrni pracov
níci. Podstata ich prínosu pre folkloristické a etnogra
fické bádanie na Slovensku v povojnovom období spočívala 
v tom, Že aktívnou prácou vo viacerých rovinách i inšti
túciách sa priamo zúčastňovali na rozprúdení a organizo
vaní vedeckého života, že na Univerzite Komenského v Bra
tislave prispeli najmä zásluhou K. Chotka k výchove slo
venskej novej generácie närbáopiscov, Že sa ako zberate
lia /najmä K. Plicka na úseku ľudových piesní a A. Václa-
vík pre múzeá/ zaslúžili o závažné rozšírenie zbierkové
ho fondu. Na keždú činnosť v týchto širokých pracovných 
záberoch kládli prísne požiadavky odborníkov, čo predsta
vovalo často úroveň najvyšších možností vtedajšej vedy 
a praxe porovnateľnú s poprednými výsledkami v iných eu-
ropskych krajinách. Usilovali sa o nové metódy práce a o 
zvyšovanie úrovne jej vedeckosti na každom úseku a v kaž
dej oblasti. To bolo pre rozvoj slovenskej vedy v nových 
Podmienkach jej rozvoja veľmi dôležité, Čo treba dnes aj 
z historického hľadiska vyzdvihnúť a oceniť. Ve3 je ne-
Pochybné, že v rokoch po vzniku Československej republi
ky etnografická a folkloristická práca na Slovensku do-, 
stávala sa postupne na vysokú odbornú úroveň, dosiahla 
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závažné výsledky. Príspevok Českých vedcov bol aj vo vý
chove novej generácie slovenských národopiscov, ktorá po
stupne zohrávala rozhodujúcu úlohu vo výskume ľudovej kul
túry u nás na dlhú dobu, veľmi výrazný. Bol to nie súbor 
nejakých programov a proklamácií, ale príspevok v podobe 
konkrétnych činov a výsledkov. Tohoročné výročie vzniku 
československého Štátu nás nabáda si aj tieto Činy pri
pomenúť a oceniť. Rozhodné a výrazné úspechy slovenského 
národopisu v neskorších obdobiach geneticky súvisia aj 
s nimi. 
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Funkčné arytmie v modernej stovenskej próze 

Jozef Mistrik 





V našom texte sústreďujeme pozornosť na otázky rytmu 
v modernej slovenskej próze. Rytmus textu chápeme ako je
den z faktorov sujetovania. Zatiaľ, čo sujet chápeme ako 
autorov systém tematických zložiek usporiadaných funkčne 
s umelecko-estetickými zámermi, fabulu iba ako rad udalos
tí, pripadne logický priebeh deja. Jedným z prostriedkov, 
ktorými autor dosahuje estetický zámer prózy, je napätie 
medzi fabulou a sujetom. Inými slovami to možno povedať: 
úsilím o funkčnú entropiu zložiek umeleckej prózy, pričom 
entropia sa realizuje funkčným zneusporiadanim alebo nedo
končením logiky fabuly. Jedným z najvýraznejších faktorov 
entropie v umeleckej próze je narúšanie jej rytmu a vyvo
lávanie arytmickej podoby sujetových zložiek. 

Ktorŕ súčasní prozaici najviecej využívajú vo svojich 
kompozičných postupoch princíp funkčného narúšania rytmu. 
So zreteľom na silu manipulácie s rytmom v próze možno vy
členiť tri typy autorov; Prvý typ je taký, ktorý stavia 
â sile fabuly, rozprávačský typ, kde zara3ujeme najmä V. 
Mináča, L. Balleka, P. Jaroáa, A. Chudobu. Druhý typ je 
^aký, ktorý vyvoláva arytmie na menších plochách textu, 
Predovšetkým syntaktickými a mikrokompozičnými prostried
kami, do ktorého patri napríklad R. Jašík, J. Johanides, 

- Vilikovský, F. Šventner, L. Ťažký a autori najmä povie-
°Pk a noviel. Konečne tretí typ autorov je taký, ktorý vy
voláva arytmie väčšími ruptúrami v texte hlavne na Časovej 
Priestorovej osi fabuly. K takým patrí napríklad V. Ši-

kul a, A* Hykisch, A. Bednár, P. AndruŠka, J. PuŠkóS a nie-
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ktorí 3elŠÍ autori súčasných slovenských románov. 

Všimnime si áalej najviacej používané prostriedky na 
vyvolávanie funkčnej arytmie v modernej slovenskej umelec
kej próze. 

V oblasti syntaxe takúto funkciu plnia v podstate 
všetky syntaktické celky, ktoré pri Čítaní vyvolávajú Su
my spôsobené neprediktabilitou konštrukcie. Tak je to na
príklad vtedy, ke3 celé vetné výpovede suplujú iba fragmen
ty viet, napríklad apoziopézy. Apoziopéza je síce klasic
kou formou repliky v dynamickom dialógu, dyadickej komuni
kácii, ale na zmenu rytmu v rozprávaní sa uplatňuje aj v 
reči rozprávača. Tak to robí nepriklad V. Sikula. Uveďme 
príklady z jeho Liesok, ktoré idú v texte bezprostredne 
za sebou: Klinga si kúpim a... Koláčiky... Mám na cestu... 
Kebyste náhodou niekedy našli cestu zo Zálesia do Ivanky... 
v priekope... macám... kolá-ač... Plné znenie všetkých apo-
ziopéz sa dá identifikovať iba na pozadí kontextu. Nieke
dy na nerozoznanie je apoziopéza od prerušenej výpovede. 
Prerušené výpovede ako štylistický prostriedok uplatňuje 
napríklad Ján Johanides takmer vo všetkých svojich prózach. 
Príklad: "Hej, áno, čítal som všeličo, hej, áno, o takých 
veciach, hej, áno, o okultizme, o Špiritizme hej, áno, no 
vôbec... proste... - o takých veciach, ale..." veta mu z 
ničoho nič uviazla v hrdle. Autori využívajú takéto kon
štrukcie na vykreslenie myšlienkového pochodu vo vnútornom 
monológu. Každé prerušenie toku reči signalizuje dynamic
kosť myšlienkového pochodu a kolísanie vo formulovaní in
formácii. Opakovanie a vôbec recidíva výrezu je tiež zna
kom narušenia normálneho rytmu v texte. Nim sa naruší vet
ná konštrukcia, lebo každé opakovanie v plynulej reči je 
príznakový jav. Tento prvok je sám v sebe síce rytmický, 
avšak uplatnený v širšom kontexte sa vymkýna ako niečo 
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zvláštne. Opakovanie ako štylému využívajú lyrizovaní pro-
zeíci a autori detskej prózy. Ako vlastnú manieru ho uplat
ňuje napríklad Ladislav Ťažký. Uvedieme príklad z Dunaj
ských hrobov. V kapitole Zjavenie Otca sarkasticky enorm
ne frekventuje slovo Otec: Obraz aa kýva, hlasy burácajú. 
Otec sa usmieva, blahosklonne ukazuje: dosť, čim je blaho-
sklonnejši, tým mohutnejšie znie: Nech Žije Otec, Nech ži
je Veľký Otec, sláva mu! Tlieskajúce ruky sa mu pchajú k 
očiam, ale Otec je blahosklonný, priatelia, dosť, priate
lia... Otec to nehovorí dosť odvážne, ba niektorým sa zdá, 
že to dosť znamená ešte! Vladimír Mináč opakovanie uplat
ňuje v jeho známych triedach, ktoré majú charakter rétoriz-
mov. 

Výrazným prvkom, ktorý ide funkčne proti pokojnému 
rytmu prózy, je diskrepancia medzi vetou a výpoveďou. V 
bežnej reči sme zvyknutí, Že sa hranice viet vcelku kryjú 
s hranicami výpovedí. Takúto rovnováhu autor narúša tým, 
že na pôde jedinej vety uplatni viacero výpovedí alebo za
sa naopak - jedinú výpove3 vyjadrí viacerými vetami. Uve3-
me príklad z Hronského Jozefa Maka: Neskoro je, Jozef Mak, 
i keby si Aduša zabil, že ťa sem poslal. I keby si Júlu 
zabil, že sa postavila vedia teba v ťažkom živote. I keby 
si seba zabil - i to by bolo neskoro. Len sa rozpamätaj, 
ako vstala Maruša... Vedľajšie vety začínajúce sa slovami 
"i keby si..." majú vo vetnej konštrukcii absolútne rovna
ké miesto. Autor by bol mohol tieto vedľajšie v podstate 
kusé vety uplatniť v náležitých súvetných konštrukciách, 
avšak jemu vyhovuje uplatniť nezhodu medzi gramatickou a 
textovou hodnotou syntaktických konštrukcii. 

Majstrom vo vytváraní funkčných arytmii v texte je 
Rudolf Jašík, ktorý vo svojom texte strieda akceleračné 
Prvky s retardujúcimi. Tým jeho próza nadobúda dynamický 



nepokoj a konštrukcie preberajú sémantické hodnoty. Anu
lujú so hranice viet i odsekov. Vznikajú presahy. Napríklad-
Tvár zaťatá, ešte aj po smrti zaťatá. Zaseknutá! Pery zom
knuté, so stopami po zuboch. Lebo Alino chcel umierať ti
cho* Ti, Čo utekajú pred potupou, nekričia a neplačú. Od
sek Nekričia a neplačú. Ešte jeden príklad: 

Ó, noci, ktoré nechcete dožičiť deťom spánku! /Odsek/ 
Preklínam vás... /Odsek/ Preklínam. /Odsek/ Preklínam! Na 
jednom mieste vygreduje situáciu tak, že jedna hláska plní 
funkciu odseku: "Igor..." Eva sa usmieva. /Odsek/ Život vy
teká, farbi trávu. /Odsek/ "Igor..." /Odsek/ :I...". /Od
sek/ 

Prostriedkom idúcim proti pravidelnému rytmu prozaic
kej reči je polopriama a nevlastná priama reč vkladaná do 
reči rozprávača. Takéto reči postáv naznačujú síce syntak
tickú adhéziu, ale sémanticky sú s ostatným textom rozprá
vača v homogenite. Tohto typu konštrukcie sú dosť bežná 
už u väčšiny súčasných prozaikov. 

Ešte výraznejšie používanými, avšak funkčne skrytými 
prvkami arytmie sú ruptúry, ktoré lámu časovú alebo lokál-
nu plynulosť rozprávania. Je to Častý sujetový prvok na
príklad Petra AndruŠku /Hodiny s kukučkou/, Jozefa Pušká-
ša /Štvrtý rozmer/, Vincenta Šikulu /vo všetkých prózach/, 
Stanislava Rakúsa a áalšich súčasných autorov. Čitateľ sí
ce arytmiu v sujetovej podobe prózy nepocíti, ale vo fabu-
le je veľmi zjavná. Autor totiž rieši ruptúru napríklad 
slovami: "A potom prešli Štyri roky..."alebo "Vráťme sa 
však", "Zatiaľ však inde..." atá. Niekedy hranice exkurzu 
nenaznačí /Jozef PuŠkáš/ a nechá prekrývať dve textové ro
viny alebo sa spoľahne na asociácie Čitateľa. Výsledkom 
týchto arytmii v texte potom býva, že napríklad jednej ho
dine z reálneho času fabuly sa venuje v texte desať strán, 
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zatiaľ čo napríklad inde jednému celému roku fabuly sa ve
nuje jediný riadok, jediná vete. Sujetovenie prózy na ro
vine makrokompozicie sa približuje sujetovaniu drámy, čo, 
pochopiteľne, celý text dramatizuje. 

Naznačili sme, že jedným zo sujetujúcich prostriedkov 
v súčasnej slovenskej próze je narúšanie pravidelného toku 
fabuly, funkčné ruptúrovanie rytmu, deformácia EKG v texte. 
Realizuje sa na rovine vety aj na rovine tektoniky celého 
textu. Funkcie takejto arytmie sú čitateľné často iba na 
Širokom textovom pozadí. Sú to síce skryté, ale o to záker
nejšie v procese tlmočenia do iného jazyka. Keá nie sú ex* 
plikované, predpokladajú od prekladateľa dobrú orientova-
nosť v reáliách krajiny, v jej histórii a kultúre, v mysle
ní ľudí, ale aj v mentalite autora, ktorý ich pri výstavbe 
textu uplatňuje Často podvedome, ako napríklad V. Šikula, 
P. Vilikovský, L. Ťažký, R. Jašík, A. Hykisch, P. Andruš-
ka, J. Johanides. Menej ich využíva napríklad E. Dzvonik, 
J. LenČo, L. Ballek, A. Chudoba, 1. Hebaj, P. KarvaS, K. 
Jarunková, R. Móric, t. Ondrejov, ktorí sú skôr sugestív
nymi rozprávačmi, než sujetovanim formy prozaického textu. 
Končím otázkou, či sú to iba formálne výrazové prostried
ky, alebo sú aj nositeľmi obsahu diela. Odpoveá je jedno
značná, že rovnako ako v básni je obsahom aj forma, tak 
sj v próze ide o postupy, ktoré sa zúčastňujú na výstavbe 
obsahu a sémantiky textu: samy dramatizujú, zdôrazňujú -
tvoria obsah. 



Sémantika gtutinacie textu 



I 



V posledných desaťročiach sa na čelo jazykovedných 
výskumov doatali otázky textu. Sleduje aa najmä proces 
jeho výstavby a interpretácie. Osobitná pozornosť sa pri
tom venuje jeho koherencii a kohézii. Už pred dvadsiatimi 
rokmi /Jazykovedný časopis XIX, 1968, č. 1-2/ sme publiko
vali Článok o takzvanej glutinácii textu, ktorá aa tu ako 
jazykovedný pojem vyskytuje po prvý raz. Základné princí
py formulované v tomto článku ostávajú platné doteraz, v 
zmysle modernizácie terminológie upravujeme iba niektoré 
termíny. /Niektoré termíny sme upravili v súlade a mono
grafiou M. Dudoka, Glutinácia textu v slovenčine a srbo-
chorvátčine, Nový Sad 1987/. 

Text chápeme ako jazykovo-tematickú Štruktúru ao zá
merným usporiadaním výpovedí, ktorým aa vyjadruje relatív
ne uzavretý myšlienkový komplex. Je to jazykovo i obsaho
vo koherentný súbor výpovedí s relatívne záväzným poradím. 

Pod glutináciou v širokom zmysle alova rozumieme zlie-
panie jednotiek do väčšieho celku. Glutinácia v texte je 
teda akt postupného pripájania, "zliepania" výpovedi vy
jadrovaných syntaktickou i pravopisnou formou viet. Tento 
proces i jeho výsledky sú exaktne merateľné. 

Pri meraní hustoty textu vychádzame z empirického 
zistenia, že nadväzovacia sila medzi jednotlivými výpove
ďami nie je rovnako veľká a že jej rozsah je jedným z re
levantných Štylistických prvkov. Spôsob postupného pripá
jania viet predstavuje najelementárnejšie kontextové kroky 
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Sila glutinácie novej výpovede k predchádzajúcemu textu 
naznačuje sémantickú vzdialenosť medzi výpoveďami, a tým 
aj hustotu textu, čím sú jednotlivé výpovede jedna k dru
hej primknuté tesnejšie, tým je text zovretéjši, tým rých
lejšie tempo sa diktuje pri jeho percepcii. A aj naopak, 
čím väčšie ruptúry aú medzi výpoveďami, tým menšia je je
ho kohézia. Stupeň glutinócie je daný charakterom výpoved
ných hraníc alebo ešte lepšie, charakterom Čela novej vý
povede. Stupeň glutinácie naznačuje aj rytmus, identifiku
je autora textu, niekedy jeho kvalitu a je súčasťou séman
tiky textu ako celku. Výsledky merania platia pre vecné 
texty viac, ako pre beletrizované. V minimálnej miere ich 
možno využiť pri skúmaní veršovaných textov. 

Podoba čela výpovede závisí najprv od slohového postu

pu, ktorého konštitutívnou zložkou je práve spôsob radenia 

výpovedi, a potom od ich aktuálneho členenia. 

Súvislosť čela výpovede so slohovým postupom je daná 
takto: v informácii sa konštatuje existencia faktu alebo 
faktov, pričom každé konštatovanie je relatívne autonómne, 
obsahové i formálne dosť ohraničené; v rozprávaní sa sle
duje priebeh deja usmerňovaný časovou osou, pričom preho
vor pozostávajúci z jednotlivých výpovedi je relatívne kom
paktný; v opiae sa všetky vlastnosti javu sledujú samostat
ne, čím celý prehovor vyznieva potenciálne ako dosť dispa
rátny po obsahovej i formálnej stránke; vo výklade sa vy
svetľujú vzťahy javov, pričom vyevetľovaci postup nevyhnut
ne predpokladá prehovor formálne skĺbený, uzavretý a uce
lený. Najviac možnosti na komutovanie dáva informácia a 
čiastočne aj opis, takmer vylúčená je komutácia v rozprá
vaní a do istej miery aj vo výklade. Kohéznosť prejavu je 
vyjadrená stupňom glutinácie jeho častí. 

Súvislosť Čela vety s aktuálnym členením je daná tak-
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to: východisko výpovede môže byť vo vete vynechané alebo 
sa vyjadruje expressis verbis; keď aa nevyjadruje, pričle
nenia novej vety je tesné, keď aa však vyjadriť musí, no
vá veta má charakter tematicky samostatnej výpovede - mi-
kroprehovoru. Vo všeobecnosti sa východisko najviac vyne
cháva v rozprávaní a miestami vo výklade, najmenej zasa v 
informácii a miestami v opiae. 

Formálnym signálom ukazujúcim na stupeň glutinácie 
výpovede je sémantika jazykového prvku atojaceho na samom 
začiatku výpovede. 

Keďže veta vstupuje do textu ako výpovedný prvok, 
treba sa aj pri meraní hustoty textu opierať o sémantiku 
viet, ktorá aa realizuje vo výpovednej funkcii. Ak pri me
raní glutinácie vychádzame z čela výpovedí, treba najskôr 
uviesť prvky výpovedí, ktoré aa môžu vyskytnúť na čele vý
povede * 

Najskôr je to výraz, ktorý v objektívne členenej vý
povedi predstavuje novú tému aktuálneho Členenia. Budeme 
ho nazývať temativom /v pôvodnej, cit. Štúdii to bol pod
met/. Potom to môže byť výraz, ktorý ako objekt novej vý
povede ea ocitne na Čele v prípadoch subjektívne členenej 
výpovede vo funkcii opakovaného východiska, syntaktický 
formovaného ako predmet vety. Budeme ho nazývať objektí
vom /v pôvodnej, cit. Štúdii to bol predmet/. Čalej to mô-
%e byť výraz, ktorý poukazuje na situáciu, v ktorej sa vy
skytuje nová výpoveď a začleňuje novú výpoveď do priesto
rovej alebo časovej situácie. Budeme ho nazývať situativom 
/v pôvodnej, cit. Štúdii to bolo okolnostné určenie/. Ma 
Cele výpovede sa však môže ocitnúť aj tranzitný výraz -
obyčajne verbum finítum, ktorým sa veRni tesne pripája no-
6̂ výpoveď - a abaentovaným východiskom - k predchádzajú
cemu textu. Budeme ho nazývať tranzitivom. Avšak na čele 
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výpovede sú často osobné, uvádzacie slová - častice, spoj
ky, citoslovcia -, ktorým sa pripája novo výpoveď k pred
chádzajúcemu kontextu. Tieto budeme nazývať konektívami. 
Poznámka: Spojky ako gramaticky homogénny slovný druh, ma-
jú z hľadiska fungovania v texte disparátne vlastnosti. 
Kým priraďovacie spojky sú obrátené len jedným smerom, sm< 
rom k predchádzajúcemu výrazu, ku ktorému "pripájajú", za
tiaľ sila podraďovacích spojok sa triešti na dva smery, 
podraďovacie spojky "spájajú". Ak stojí na čele výpovede 
priraďovacia spojka, jej funkciou je pripájať novú vetu 
k známemu textu, spojka "pozerá" t vety von, je exoklitic-
ká. Podraďovacie spojka stojaca na čele výpovede ignoruje 
vzťah k známemu textu, ale obstaráva spojenie vo vnútri 
vety, "pozerá" do vnútra novej vety, je endoklitická. Pod
raďovacie spojka na Čele výpovede má vždy jedine gramatic 
kú funkciu, inertná je voči textu, a preto pri meraní glu
tinácie textu ju kladieme na úroveň ostatných gramatickýci 
slov, napríklad predložiek. Avšak priraďovacia spojka na 
čele výpovede sa dáva do služieb textu, atáva aa konekto
rom, ktorý iniciatívne stmeľuje text a zvyšuje stupeň hus
toty prejavu. /Verifikácia tejto tézy je možná pomocou 
traneformačnej metódy: alovosled 1. priraďovacia, 2. pod-
raďovacia spojka je možný, obrátený aa vylučuje./ 

Pri glutinácii, ako vidieť sa osobitne neráta s atri-
butívnymi slovami, ako sú adjektíva a nesamostatné prísloi 
ky. Sú to slová, ktoré sa akcentujú iba pri subjektívne 
členenej výpovedi v beletrizovaných textoch. Glutinácia 
vyjadrená exaktne aa pri výskume štruktúry textu musí chá
pať rovnako ako všetky exaktné parametre, ktorými sa kvali* 
fikuje text: iba ako viacfunkčný signál. 

Kohézne vlnenie sémantiky textu možno eledovať na zá
klade využitia štandardnej sémantiky výrazov vo funkcii 
pripájania výpovedí. Ak odstupňujeme silu glutinácie od 
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ď do 4, potom môžeme určiť tieto hodnoty pre jednotlivé 
pripájecie prvky: tematív = 0, objektív - 1, situatív a 2, 
trauzití? = 3, konektív = 4. To pravda,platí len pre ne-
analytická typy jazykov. Napríklad to neplatí pre anglič
tinu, kde je slovosled v službách gramatiky. Výpovede a 
gnomickým there alebo s it na čele /v nemčine obdobne es-
vety, vo francúzštine vety s 11 y a/ tu patria k 2. stup
ňu /ako naáe a ono a to na Čele/, výpovede a tematívom na 
Čele môžu mať aspoň o 2 atupne vyššiu hodnotu, výpovedí 
s objektívom na čele takmer niet, a to všetko predpokladá 
existenciu odlišnej stupnice v analytických jazykoch. 

Zistením jednotlivých hodnôt glutinácie a vyrátaním 
aritmetického priemeru ta vo vymedzenom texte, v odseku 
alebo v celom prehovore stanoví priemerný stupeň: 

Ukážeme zisťovanie glutinácie textu na konkrétnych 
prípadoch. Úsek z Urbanových Zhasnutých svetiel hovorí o 
plynutí myšlienok. Tempo je allegrové, glutinácia vysokého 
stupňa. 

A jeho myšlienky volky-nevolky sústredili aa na nu. 
Zoznámili sa na univerzite. - 3 - Študovala na filo

zofickej fakulte slovenčinu a francúzštinu, no po treťom 
aemeatri jej záujem o tieto jazyky ochabol* - 3 - Objavi
la v sebe výtvarné vlohy a celkom vážne začala malovať* 
^ 3 - Nezdalo sa, že je to len planý dievčenský vrtoch. 
* 3 - Driemalo v nej čosi... 

Priemerný stupeň glutinácie v tomto úryvku je 3,12:4 
Ako príklad uveáme eáte jeden odsek, adaptovaný z 

Práce P. Breiera a R. Menkynu Choroby srdca arciev. 

Obliekanie chorých na srdcové choroby aa spravuje po
dobnými zásadami ako u zdravých ludí. - 1 - Zvýšenú pozor
nosť venujeme tým, ktorí trpia na vencovité choroby srdca. 
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- 2 - V zimných mesiacoch im odporúčame teplá oblečenie 
- 1 - Chorým s cievnym ochorením, najmä na končatinách 
odporúčame teplú obuv. - 3 - Dávame pozor hlavne na to 
aby obuv netlačila. - 3 - Zásadne sa nemajú nosiť rozličné 
gumové podväzky. - 0 - Starostlivá čistenie a ošetrovanie 
prstov dolných končatín je samozrejmou požiadavkou. - 2 -
Pritom však treba dbať na to, aby sa chorí počas strihanie 
nechtov zbytočne neporanili. - 4 - A mali by vedieť, že po 
strihaní nechtov je vhodný teplý harmančekový kúpeľ nôh 

Z konfigurácie 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - 0 - 2 - 4 vychádza 
priemerná glutimácia textu 2 16:8 . 

V umeleckom štýle sa rozpor medzi teoretickým a sku
točným členením využíva Štylisticky ako príznakový prostrie
dok. Miesta diskrepancií tohto charakteru sú prostriedkami 
vyvolávajúcimi napätie. Ale aj neobvyklé, niekoľkonásobné 
opakovanie rovnakej ruptúry, rovnakého stupňa glutinácie, 
sa môže využívať funkčne rovnako ako opakovanie výrazu. 

Najväčšia ruptúra v úryvku z textu Choroby srdca a 
ciev a zákonite aj najnižší stupeň glutinácie je medzi 6. 
a 7. výpoveáou. Ak by sa úryvok členil na odseky, najprv 
by sa musel rozčleniť na tomto mieste. Nasledujú rovnaké 
ruptúry a aj glutinócie medzi 1. a 2. i medzi 3- a 4. výpo-
veáou. Eventuálne Čalšie Členenie sa žiada na týchto mies
tach. Vo vecnom, neumeleckom prejave sa členenie na odsedí 
uskutočňuje so zreteľom na hierarchiu textových ruptúr i 
stupňov glutinácie. Pri glutinácii textu s hodnotami 4 

- 4 - 0 - 1 - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 4 sa členenie na od
seky uskutoční najprv pri ruptúre Štvrtej a desiatej, až 
potom - ak treba - pri ruptúre piatej, ôsmej*, desiatej a 
Ale nikdy nie v opačnej alebo akejkoľvek inej' postupnosti. 

Autori však členia prejavy na odseky zväčša na záK 
de istej intuície. No ak sa vo vecnom štýle pri členení 
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x̂ ava hierarchia textových ruptúr, dano glutinóciou 
ňvedi právom možno hovoriť o nardSaní logických i za
dných Štylistických princípov. Naše výskumy ukázali, Že 
textoch je stupeň glutináciou medzi odsekmi v priemere 
- o pol stupňa nižší od stupňa glutinácie medzi výpove

ďami Aj pri členení textu na odseky sa nezhoda medzi ob
sahovým a formálnym Členením v umeleckých prejavoch využí
va ako Štylistický prostriedok. 

Vzorec na vyrátanie glutinácie textu pomocou - rýchlej

šie zistiteľnej - glutinácie odsekov je 

*6 = n 
- 0,5. 

V príručke Choroby srdca a ciev x odsekov je 2,9, x 
v texte je 2,4. Stupeň glutinácie je dosť nízky, lebo ide 
o populárnu príručku písanú veľmi prístupným átýlom. V <i-
vode do knihy Morfológia slovenského jazyka /Bratislava 
SAV, 1966/, ktorá je písaná vedeckým Štýlom e má v prieme
re dlhšie i výraznejšie odseky, ja stav takýto; Z 910 od
sekov stupeň glutinácie 4 má 660, stupeň 3 má 108, stupeň 
2 má I40, stupeň 1 je len v 2 prípadoch a stupeň 0 je v 6 
prípadoch. Priemerný stupeň glutinácie v odseku v tomto 
texte je 3,6, z čoho vychodi, že stupeň medzivetnej gluti
nácie bude okolo 3,1. V porovnaní s populárnou príručkou 

je to asi o 7 desatín stupňa viac, čo je už dosť značný 
rozdiel. 

Záver. Ostrosť Čela výpovede, a eo ipso aj odseku, je 
anó obsahom i formálne - funkciou iniciálneho výrazu. Če-
výpovedi su signálmi pri členení v priebehu realizácie 
°̂  ̂  ̂  signálmi pri obrátenom postupe - pri interpre-

' d* alebo pri typológii textov. 

tecl 
Cim väčšia je spolupatričnosť susedných výpovedi, a 
vačši stupeň glutinócie, tým menšie a nenápadnejšie 
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významové i formálne ruptúry, prerušenia, sú medzi výpove

ďami. A aj naopak. Sila glutinácie a frapantnosť ruptúry 

závisí od subjektívnych i objektívnych štýlotvorných čini

teľov. 

Pri formalizácii textu - a teda aj tu - však treba rá

tať s istou aproximáciou, ktorá sa dakedy možno dostane do 

rozporu s lexikálnou sémantikou. 

V dorozumievacích prejavoch autor analytik máva "tr
haná", neplynulé, toporná, málo kontinuitne texty. Autor 
kurzorik má plynulý, neprerušovaný, silno glutinovaný text, 

Slohová postupy usporiadaná podľa stupňa glutinácie 

majú - počnúc najplynulejšim, najzovretejším - takáto po

radie: rozprávanie, výklad, opis, informácia. 

Pokiaľ ide o dialóg /potenciálne polytematický/ v po

rovnaní s monológom, je silnejšia glutinácia a menšia rup-

túrovitosť v monológu, ako potenciálne koncentrovanejšom, 

plynulejšom a uzavretejšom texte. 

Vonkajšie Časti slohových útvarov /úvod, záver, zakon

čenie, resumé.../, ktoré majú relatívne autonómne, obsa&-

né, zhrňujúce výpovede, sú obsahovo i formálne disparátnej-

šie, s menším stupňom glutinácie ako vnútorné čaati sloho

vých útvarov a prejavov vôbec. 

Na hraniciach odsekov sú väčšie obsahové i formálne 

prerušenia ako medzi jednotlivými výpove3ami. A čim sú od

seky rozsahom väčšie, tým sú ich hranice ostrejšie. V teo

retických textoch ide tendencia stupňa glutinácie smerom 

k 4, v populárnych opačne. Rovnaká situácia je aj vo vnú

tri odsekov. 

V umeleckom Štýle sa diskrepancia medzi formálnym Čie 

nením a obsahom využíva Štylisticky na posun významu, na 

usmernenie tempa reči /akcelerácia a retardácia deja/, na 
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vyrovn' ^nie epického a skutočného času, áalej ako etrfa-
tický alebo emocionálny prostriedok at3. 

Stupeň glutinácie a kohézie textu sa dá aspoň približ
ne merať prostredníctvom formálnych jazykových prvkov pre
javu. 



^ 

K aktuaíizácii írazeo!ógie 

^ 





Pod aktualizáciou frazém rozumieme v našej termino
lógii to, čo se v niektorých školách frazeologického vý
skumu nazýva ej individuólnymi veriantmi, autorskými zme
nami alebo rečovými premenami ustáleného zloženia, tvaru 
ej významu frazeologických jednotiek. Ide teda o rozlič
ní aktuólne obmieňanie jednotiek frazeológie, ktoré se 
prejavuje najmä v publicistickom, umeleckom, esejistickom, 
ale aj hovorovom vyjadrovaní. UŽ v niektorých našich pred
chádzajúcich prácach o aktualizáciách frazém sa ukázalo, 
ie najmä v oblasti umeleckej literatúry a ešte viacej v 
publicistike sa niekedy sama frazeológia i jej aktualizá
cie nielen využívajú, ale aj nadužívajú, ba občas až zne
užívajú, a tak sa naozaj priam natíska otázka z názvu toh
to príspevku, či totiž takéto obmieňanie, parafrózovaňie 
ustálených jednotiek nie je už obyčajnou, prázdnou hrou 
so slovami, nie je už verbalizmom alebo až nejakým rečo
vým exhibicionizmom. 

Aby sa hne3 na začiatku ukázalo, o aké prípady ide 
na pozadí akých uplatnení budeme analyzovať aj vlastný 
Bteriál, uvedieme aspoň jeden výrečný príklad. Je od P. 
^Báa, ktorého reč však týmto nechceme nijako znižovať; 
ceré jeho aktualizácie pre ich výrazovú pestrosť bude-

** rozoberať aj v celom 3alSom výklade. Najskôr však na-
"Bčený typ uplatnenia frazeológie: Slovo môže byť oby-
n* ̂  " ^ peceň i čestné, vybrané i nevyberavé, pravé i 
^ -Etvg ako mačacie zlato. Môže byť božie i krivé, možno 
^tiar^ ^ sviatosť i prekrútiť ho, možno zaň niekoho 

' ako na udicu chytiť a stratiť ho za dakoho, slovo 
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môže zaznieť i padnúť. A trochu 3alej v tom istom texte 
P. Karvaä eáte pridáva: Takto to už so slovami chodí. Kt 
chce so slovami žiť, musí slová viť. A ryť. A myť. A krvť 
A biť. A všetko ostatná. - Škoda - Čoho ináho - slov. Za
iste možno o týchto úryvkoch konštatovať so S. Babom kto
rý po S. Skorupkovi zdôrazňuje, že nahromadenie frazém v 
texte robí Štýl ťažkým a hyperbolickým /Baba, 1986, s. 
49/, ba možno zistiť, že tu ide eáte o voľačo viacej, le
bo v úryvku nie sú iba ustálená frazémy, ale aj ich rečo
vá varianty /s elipsou niektorej zložky/ aj zreteľná ak
tualizácie. Je to však iba hra so slovami, nefunkčná ra
denie frazém, ich zložiek a obmien? Text ukazuje, že nie, 
že aj v takomto krajnom prípade zmeny zvyčajne majú neja
kú osobitnú funkciu, niečo v danom texte, v danej vete 
signalizujú. 

Predchádzajúce konštatovanie dovoľuje už na tomto 
mieste odpovedať na otózku z názvu príspevku: aktualizá
cie frazém nie sú iba hrou so slovami, nie sú iba prázd
nym verbalizmom ani rečovou exhibíciou. Táto odpove3 je 
tu však iba rámcová, viac-menej proklamatívna. Úlohou 
nášho výkladu teda bude sledovať sémantická funkcie a 3al-
Šie hodnoty aktualizácie frazém. Nazdávame sa, že po ta
kejto modifikácii nijako nejde o odbočenie od našej témy, 
ale ide o jej hlbšie zachytenie, o jej výklad na pozadí 
sémantických a áalšich vlastnosti samej frazeológie. 

Rozbor sémantických vlastnosti aktualizovania frezetr 
je naliehavou úlohou súčasnej analýzy fungovania frazeoi 
gie v reči. V situácii, ke3 sa aktualizácie nielen často 
uplatňujú v reči, ale ke3 sa začínajú aj hodnotiť na P° 
zadí systémových prvkov v jazyku /porovnaj napríklad 
tovaný Baba, 1986/, ke3 sa dokonca tvorí projekt slovni*^ 
kového /frazeologického/ spracovania aktualizovaných 
zem jedného jazyka /Melerovič-Mokijenko, 1967/, treba 
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skúmať aj funkcie frazeologických aktualizácií v slo-
ŕine. Maše doterajšie výskumy problematiky aktualizova-
frazám sa dotýkali najmä podstaty a výrazovej strán-
ektualizácií, pripadne ich klasifikácie /Mlecek, 1971; 

1982/ kým funkčnú povahu tejto kategórie sledovali iba 
rámcovo a všeobecne alebo zasa zúžené podľa povahy textu, 
v ktorom sa sledovaná aktualizácie uplatnili. Vlastným 
cieľom tohto príspevku teda bude podať rozbor všetkých 
podstatných stránok sémantickej problematiky aktualizova
nia frazeológie. 

Východiskom takéhoto rozboru sa musia stať výsledky 
doterajších výskumov v dvoch oblastiach frazeologického 
bádania, a to na jednej strane výskum funkcii frazém v 
ich základnej podobe a na druhej strane zasa predchádza
júce analýzy výrazovej stránky, klesifikovania a typoló
gie samých aktualizácii. Obidva spomenuté okruhy výskumov 
totiž veľa napovedajú aj pre špecifický výskum sémantiky 
frazeologických aktualizácií. Pred vlastným rozborom tak-
to vymedzeného cieľa tohto príspevku zhustene pripomenie
me aspoň niektoré podstatnejšie fakty z obidvoch uvedených 
okruhov výskumu. 

Už pri pohľade na prvý z týchto okruhov, totiž na 
!émantiku samých frazám, musíme počítať s dvoma činiteľmi, 
rvym z nich je povaha samého frazeologického znaku, dru-
hym zasa štruktúrna rozmanitosť frazém. Prvý spomenutý ci

eľ sa v sémantike frazém prejaví už v tom, že sú v nej 
ako vo význame slova zastúpené jednotlivé významové 

sy, že vo význame frazém je konotetívne zložka obligát
nym 
Pri 

ne 

centrálnym prvkom významu, že teda frazéma nesie po-
°vojej osobitnej denotativnej, respektíve designatív-
funkcii aj viaceré sprievodné konotatívne prvky, pri-

to nie sú v nej nejakým okrajovým Činiteľom, ale Čas-
sti 

závažnejšie ako vlastné pomenovacie prvky, takže po-
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tom frazéma je viacej hodnotením ako pomenovaním. Už z 
tohto pohľadu vystupuje do popredia aj pragmatická zložka 
funkcie frazém /porovnaj Čermák, 1985/. 

Je tu však aj spomenutý druhý činiteľ, a to Štruktúr
na pestrosť samej frazeológie. Ak ostaneme iba pri rámco
vom rozdelení frazém z tohto hľadiska, budeme tu hovoriť 
o jednotkách so stavbou slovného spojenia a o jednotkách 
s vetnou stavbou. Citovaný F. Čermák, ktorý doteraz najáa-
lej zašiel v analýze funkcií frazém, hovorí o frazémach 
s adkolokačnou funkciou a o frazémach s adpropozičnou 
funkciou. Kým pri prvých ide o osobitnú pomenovaciu funk
ciu so spomenutými konotačnými a pragmatickými Špecifika
mi, pri druhých zasa o modifikácie tých funkcií, ktoré ma
jú v bežnej syntaxi jednotlivé typy viet /teda napríklad 
indikatívna, imperatívna a interogativna funkcia - porov
naj čermák, 1985, s. 63/. 

Prirodzene, takto rozčlenené funkcie frazém-vidíme, 
že ich je viacej - budú sa istým spôsobom prejavovať aj 
v sémantike aktualizácií frazém, na druhej strane sa však 
zreteľne ukazuje, Že týmito funkciami sa funkčné pol:e ak
tualizácii nevyčerpáva, že tu nastupujú aj také funkcie, 
ktoré viacej súvisia s podstatou aktualizovania. Preto sa 
ešte pristavíme pri stručnom pohľade na povahu a typoló
giu týchto aktualizácii. Možno totiž odôvodnene predpo
kladať, že rozličným druhom aktualizečných zásahov do fra
zém budú prislúchať aj osobitné funkcie. 

K analýze frazeologických aktualizácií aj k ich trie
deniu možno pristupovať z rozličných hľadísk, napríklad 
podľa roviny vo výstavbe frazém, na ktorej zmeny prebie
hajú /potom sa vydeľujú napríklad morfologické, lexikálne 
a syntaktické aktualizácie/, alebo podľa toho, či sa aktu
alizujúca zmena dotýka iba jednej roviny vo výstavbe fra
zémy, alebo sa dotýka viacerých rovín /potom možno vyde-
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ľovať jednoduché a kombinované druhy aktualizácie/. Keá-
Že predmetom nášho rozboru je sémantika aktualizácií fra
zeológie, uplatnime tu komplexnejší prístup k ich triede
niu, pretože iba takto sa zreteľne ukážu súvislosti medzi 
jednotlivými druhmi aktualizácie a jej funkciami. 

V naznačených súvislostiach možno vyčleňovať nasle
dujúce druhy aktualizovania fra2ém: a/ aktuálne zmeny nie
ktorého komponentu, respektíve niektorých komponentov, 
pričom tu môže ísť o tvarové alebo lexikálne zmeny /pri 
lexikálnych možno ako osobitnú podskupinu vydeliť slovo
tvorné aktualizácie, pravda, treba ich odlišovať od frezeo* 
logických derivátov/; b/ syntaktické aktualizácie čiže 
rozmanité individuálne zmeny v celkom ustálenej stavbe 
frazémy; c/ komponentovo-syntaktickó aktualizócie, medzi 
ktoré se zoraáujú prípady, v ktorých sa z frazémy aktuól-
ne vypúšťa nejaká ustálená zložka, alebo zasa prípady, 
keá sa do ustáleného zloženia frazémy aktuálne vkladá ne
jaké slovo z kontextu /niekedy sa tieto aktualizácie ozna
čujú názvom kvantitatívne aktualizácie/;; d/ kontextové 
aktualizócie, pri ktorých sa vonkajšia stavba frazémy vô
bec nemení, ale jednotka sa zapája do kontextu tak, že na
dobúda nový, respektíve "doslovný", neprenesený význam. 

Uvedené dva fakty, teda sémantická hodnota východis
kovej frazémy a typológie aktuelizačných zmien, sú najzá
važnejšími Činiteľmi, ktoré podmieňujú platnosť konkrét
nych aktualizácii. Popri týchto dvoch faktoroch treba pri 
analýze funkcii aktualizovania prihliadať aj na niektoré 
oaläie stránky frazeológie, ako je napríklad stupeň sé
mantického špatia zložiek vo frazéme /už v našom predchá
dzajúcom výskume sa ukázalo, že Čim je sémantické spatie 
medzi zložkami väčšie, Čím je teda vyššia miera frazeolo-
Rizovanosti danej jednotky, tým nápadnejšia a účinnejšia 
Oe každá aktualizačná zmena vo frazéme - Mlacek, 1971, s. 

^ 
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236/, áelej Štylistická platnosť frazém pred ich aktuali

zovaním a tak 5alej. Iba rešpektovanie všetkých uvedených 

daností je predpokladom adekvátnej analýzy sémantických 

funkcii aktualizácie frezém, a tak aj v celom nasledujú

com rozbore aktualizácií budeme s nimi v príslušnej miere 

počítať. 

Ak v sledovaných súvislostiach odhliadneme od spon

tánnych a neuvedomovaných obmien frazeológie /citovaný S. 

Baba ich všetky hodnotí ako frazeologické chyby; uvidíme 

však, že chybné bývajú niekedy aj zámerné aktualizácie/, 

treba konštatovať, že tou najvšeobecnejšou úlohou akého

koľvek obmieňanie, parafrázovania jednotiek frazeológie 

je narušiť ich ustálenosť, vysloviť ich ináč, povedať ni

mi niečo iné, ako ony vyjadrujú svojím ustáleným zložením 

i svojím ustáleným významom. Pôvodca aktualizácie teda na 

jednej strane vyzdvihuje a oceňuje hodnotu frazeologické

ho výraziva /ve<3 sa takmer v každom prípade mohol vyjad

riť ináč, bez frazeológie/, na druhej strane však nadvä

zuje na túto hodnotu - povedané terminológiou metatextov 

/porovnaj napríklad Popovič, 1975/ - kontroverzné, keá 

v nej niečo mení, modifikuje a pretvára. Uvedené konštato

vanie vystihuje iba najvšeobecnejšie znaky funkcie frazeo

logických aktualizácii, ale je zároveň bázou, od ktorej 

sa podľa predtým spomínaných sémantických vlastnosti sa

mej frazeológie i typológie aktualizácií odvodzujú jednot

livé špecifickejšie funkcie všetkého aktualizovania frazeo

lógie. 

Azda najfrekventovanejšie medzi týmito Špecifickejší

mi funkciami aktualizovania sú prípady, v ktorých zmena 

ustáleného zloženia, ustáleného tvaru i ustáleného význa

mu frazémy smeruje k oživeniu priamych významov jednotli

vých zložiek spojenia, k oživeniu "doslovného" významu 

danej jednotky. Aj za takýmto jediným druhom zmien možno 
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vidieť niekoľko dôležitých skutočností. Ide najmä o toto: 
a/ Jedným z predpokladov vzniku frazémy vôbec je de-

sémantizácia jednotlivých pôvodných slov v spojení. Aktu
alizácia tohto typu naopak vedie k resémantizácii jednot
livých zložiek: zložky frazémy sa opäť stávajú osobitnými 
slovami, ktoré možno slovotvorné ľubovoľne obmieňať, mor
fologicky charakterizovať a syntaktický rozvíjať inými 
slovami. Napríklad: Dostal na frak, bože sladký!/ Štyri 
metre krásnej látky /Janovic/. - Nebudem jej viac klásť 
na srdce / svoje rozdýchané dlane /Žtrasser/. 

b/ Resémantizácie jednotlivých zložiek nevedie pri 
aktualizácii k prostému popretiu celku frazémy a k úplné
mu návratu do situácie pred frazeologizáciou daného spo
jenia. Vzniká tu dynamické napätie:, resémantizácia niekto
rej zložky vedie k jej osamostatnovaniu, ale celok spo
jenia, jeho lexikálne zloženie, jeho stavba, jeho ustále
nosť uchovávajú do istej miery aj niečo z ustáleného vý
znamu frazémy. Óspeáná aktualizácia sa zakladá práve na 
tomto dynamickom napätí obidvoch významov. Ak tohto napä
tia niet, aktualizócie stráca svoj zmysel. Takáto situá
cia pritom vznikó dvoma spôsobmi: 1. Nevýrazná je aktua
lizácia, pri ktorej sú inovačné prvky príliš slabé na to, 
aby vyvolali spomínané napätie, neprinášajú teda so zása
hom nijaké významové zmeny smerom k resémantizácii zložiek, 
Napríklad: Nepravda má krátke nohy /tlač/. 2. Druhou kraj
nosťou sú zasa prípady, v ktorých po aktualizačných zme
nách zostalo málo signálov frazeologickosti daného spoje
nia - spojenie sa už chápe ako obyčajné voľné slovné spo
jenie. 

c/ 0 tom, že tu nejde ani o prostý návrat k "doslov
nému" významu slovného spojenia ani zasa o obyčajnú hru 
so slovami, presvedčí nás najmä uplatnenie takýchto aktu-
siizácii v poézii, ktorá ich využíva ako prostriedok na 
la dosiahnutie sémantickej dvojplánovosti, respektíve viac-
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plénovosti básne. Práve v poézii sa spomenuté napätie 
dvoch významov aj navonok najvýraznejšie prejavuje, a to 
až natoľko, Že tu možno určiť, 5i sa na príslušnom mieste 
básne navrstvuje aktualizovaný /teda vlastne "doslovný"/ 
význam na frazeologický alebo naopak. Dôležitým ukazovate
ľom je v takýchto prípadoch sám verš, jeho hranice, avšak 
toto navrstvovanie obidvoch významov sa môže prejaviť aj 
v jedinom verši. Napríklad u M. Vólka Čítame verš: Život 
jej prešiel, ako keá pleskneš bičom - tak to bolelo. Ked* 
tu najskôr vnímame iba Časť verša pred pomlčkou, prijíma
me frazému v jej ustálenom obraznom význame /ako keá bi
čom pleskneš, akoby /si/ bičom pleskol = veľmi rýchlo/. 
Dodatková veta však v spojení so zložkou "bič" z frazémy 
navodzuje druhý, ba vlastne prvotný význam: úder biča je 
síce aj rýchly, ale v prvom rade je bolestivý. Sémantika 
výrazu z verša sa obohatila, je tu spomenuté dvojpláno*-
vosť: verš obsahuje výpoveá, že Život jej prešiel nielen 
rýchlo, ale aj bolestne, ťažko. 

Uvedené dvojplánovosť sa niekedy signalizuje hranica
mi verša: Ráno jej začnú vyhadzovať na oči / hlinu ... 
/Štrasser - hranica verša tu podčiarkuje frazeologickú 
platnosť spojenia, začiatok áalšieho verša obrecia pozor
nosť k doslovnému významu; je tu-reč o pochovávaní, o za
sypaní mŕtvej ženy v hrobe hlinou/. Ešte jeden prípad ta
kéhoto druhu a tiež od'J. Štrassera: Kto jej to len zaťal 
do živého / srdca... Aj tu hranica verša naznačuje vlast
nú ustálenú platnosť frazémy zaťať, trafiť do Živého, ale 
začiatok nasledujúceho verša ukazuje odlišnú platnosť: 
zaťali jej do srdca = umrela. Podobný postup však nachá
dzame nielen v poézii, ale niekedy aj v prozaickom texte: 
Premenil som sa na soľný stĺp, okoštujte /Karvaä/. 

Vzájomná súhra aktualizačných zásahov do frazémy s 
veršom dovoľuje vydeliť aj opačný prípad, totiž výrazy, 



343 

v ktorých v rámci verša prijímame isté spojenie ako voľ
né, ale jeho doplnenie z áalšieho verša signalizuje aj 
prítomnosť frazeologického významu. Porovnaj: Mráz ho chy
til / za srdce. - Aj stromy za ňou smútia. Sústrastnýtri 
listami / poznačili ju krížom - / krážom /Štrasser/. V 
obidvoch prípadoch vnímame najskôr obyčajné spojenie 
/mráz ho chytil, poznačili ju krížom/, až potom sa nan na-
vrstvuje druhý, a to frazeologický význam. 

d/ Ako špecifický prípad v rámci tohto druhu aktuali
zácii vybudovaných na oživovaní doslovného významu spoje
nia, respektíve vlastných významov jeho zložiek možno u-
viesť aj menšiu skupinu výrazov, v ktorých sa pôvodca aktu
alizácie zamýšľa nad zmyslom, etymológiou danej frazémy, 
skúma jej obraznosť a podobne. Aspoň jeden príklad tohto 
druhu: ...prečo sa tomu vravelo krátke spojenie? Nebolo 
to naopak skôr dlhé spojenie? /Karvaš/ 

Ke3 chceme súhrnne charakterizovať všetky aktualizá
cie frazém s takouto funkciou na pozadí predtým spomína
ných funkcii vlestnej frazeológie a typológie aktualizač-
ných postupov, môžeme konštatovať, Že takýmto zásahorr sa 
menia najmä frazémy a vyšším stupňom frazeologizécie /re-
sémantizácia zložiek je tým účinnejšia, Čím výraznejšia 
bola predtým ich desémantizécia v procese vznikania fra
zémy/. Spomedzi spomenutých druhov aktualizácie mávajú 
túto funkciu najmä kontextová a do istej miery aj kompo-
nentovo-syntaktické aktualizácie. Z predchádzajúcich zis
tení zároveň vyplýva, že aktualizácie s takouto funkciou 
nebývajú časté medzi frazémami s vetnou e súvetnou stav
bou, teda najmä medzi parémiami zákledných typov. 

Z funkčného hľadiska druhým osobitným typom aktuali
zácií frazém sú také zásahy do ustálenej frezémy, pri kto
rých ide o utvorenie nového obrazného výrazu, a to na po
zadí, respektíve báze nejakej hotovej frazémy a niektorých 



344 

jej vlastností. Ak sme už pri predchádzajúcom funkčnom 
type aktualizácií konštatovali, Že nie sú iba obyčajným 
návratom k doslovnému významu spojenia, že aj pri nich 
sa prináša niečo nové - ak už nič iné, tak aspoň spomína
né napätie medzi obidvoma významami -, potom o týchto 
áalšich aktualizáciách treba povedať, že vychádzajúc z 
nejakej frazémy a jej významu, utvárajú slovné spojenie 
s celkom novým významom, a teda aj novú jednotku. 

Takýto druh aktualizácie sa tvorí vedľa existujúcej 
frazémy a v istom vzťahu k nej, k jej významu, a to na 
takom mieste, kde súbor ustálených frazém má akoby medze
ru, kde do istej korelácie s nejakou frazémou vstupuje 
iba nákladnejší voľný opis, voľné slovné spojenie. Naj
častejšie ide o tvorenie výrazov opozitných k existujú
cej frazéme, pričom sa aktualizácia tohto druhu uskutoč
ňuje najmä tak, že sa na mieste nejakého hodnotiaceho slo
va z frazémy uplatní antonymný výraz. Sledujme nasledujú
ci príklad: ...bol veľmi rozumný a mal dve pravé ruky. 
/Ballek/ Je evidentné, že *nový výraz vznikol na pozadí 
frazémy mať obidve ruky ľavé, ktorá má význam "byť neši
kovný pri nejakej, pripadne pri každej ručnej práci". 
V aktualizovanom výraze sa ponechala podstatná Časť vý
chodiskovej jednotky, iba slovo "ľavé" sa nahradilo opo-
zitom "pravé". Zreteľné je aj to, že sa tým chcel utvoriť 
výraz s významom protirečiacim významu danej východisko
vej frazémy. Jednotka s významom "byť nešikovný pri akej
koľvek ručnej práci" má síce aj v samej frazeológii pro
tirečiace frazémy /existuje napríklad zvrat mať zlaté ru
ky/, ale tie už majú iné konotácie, iné hodnoty. Autor 
preto siahol po uvedenej aktualizácii. Výsledok jeho ob
mieňanie, pravdaže, nie je nejakým variantom východisko
vej frazémy; varianty sú významovo viac-menej rovnocenné, 
tu ide o zvrat s celkom odlišným významom. Z podobných 
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áôvodov nemožno tento postup pokladať ani za frazeologic
kú deriváciu /pri tej sa mení kategoriálny, ale nie vec
ný význam frazémy/, hoci isté odvodzovanie tu existuje. 
Je to špecifický druh aktualizácií frazémy. 

Uvedieme ešte aspoň dva podobné príklady, ktoré na
značujú, že takýto postup nie je celkom okrajovým zjavom 
v oblasti aktualizovania frazeológie: Sedí si hrdina s 
malým "h", ve3 iba pribehový, aj ke3 stokrát skutočný... 
/Hudec - aktualizácia na pozadí frazeologizovaného modelu 
"Človek s veľkým 6"/ - ... predsa ich len unavuje ten na 
krátke lakte síce, ale donekonečna predlžovaný život. 
/Jarunková - aktualizácia frazémy robiť niečo na dlhé lak
te; táto frazéma má význam "robiť niečo, napríklad vyba
vovať, riešiť veľmi zdĺhavo, s prieťahmi"; uvedená aktu
alizácia má opačný význam "robiť niečo veľmi krátko, res
pektíve rýchlo, skoro."/ 

Pravda, takéto utváranie nových aktuálnych výrezov 
s niektorými vlastnosťami istých frazém nemusí sa zakla
dať iba na spomínanom antonymickom vzťahu nového výrazu 
k nejakej bežnej frazéme, môžu tu byť aj iné vzťahy. Nie
kedy sa v takomto procese - aj napriek tomu, Že ide stá
le o aktualizácie - ešte viacej podčiarkuje, zvyšuje obraz
nosť slov v novom výraze. Napríklad na pozadí spojenia 
pitná voda, ktoré stojí na samom dolnom prahu frazeoló
gie, hovorí P. KarvaŠ o nedostatku pitného vína. Zložky 
voda a víno sa v uvedených spojeniach uplatňujú v pria
mom význame, slovo pitný v novom výreze zreteľne posúva 
svoj význam: nie je to už obyčajné víno na pitie, ale je 
to víno, ktoré sa dobre, rado, s pôžitkom pije. Podobné 
posuny nachádzame aj v nasledujúcej Janovicovej aktuali
zácii; Letí k svojej milej. Dôvod? Celkom prostý. /Chce 
si splniť nemanželské povinnosti - slovo"nemanželské" tu 
**ie je iba opakom k výrezu "manželské", ale je zároveň 
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slovom, ktoré prináša 3alšie konotócie, súvislosť s iný
mi spojeniami, v ktorých sa toto slovo bežnejšie uplatňu
je, napríklad nemanželské dieťa a podobne/. 

Pri celkovom hodnotení tejto druhej skupiny aktuali
zácii podľa osobitnej funkcie treba konštatovať, že tu 
jednoznačne prevláda komponentový typ aktualizovania, vo 
väčšine prípadov tu ide z hľadiska výstavby o lexikálne 
obmieňanie niektorého komponenta. Zistenie o prevahe le
xikálneho aktualizovenia zároveň napovedá, že máme do Či
nenia s postupom, ktorý môže vychádzať zo všetkých séman
tických druhov frazém; predpokladom pre jeho vznik sú to
tiž najmä isté typy slov vo funkcii zložiek východiskovej 
frazéme /uviedli sme už, Že možnosti takéhoto tvorenia 
nesú so sebou najmä hodnotiace adjektíva, príslovky a po
dobne. 

Popri doteraz spomínanej resémantizácii komponentov 
a tvorení v podstate ncv.fch výrazov sa ako tretia osobit
ná funkcia aktualizovania vydeľuje modifikačná funkcia". 
Do tohto typu sa začleňujú všetky tie aktualizačné zásady 
do zloženia a ustáleného významu frazémy, ktoré nadväzujú 
na platnosť východiskovej frazémy, avšak aktuólne zosilňu
jú, alebo naopak zoslabujú, zovšeobecňujú, alebo zasa kon
kretizujú a podobne. Práve preto, že sa tu zasahuje aj 
ustálený význam východiskovej frazémy, nemožno tu hovoriť 
o variantoch /ani o takzvaných individuálnych variantoch/) 
ale o aktualizáciách alebo parafrázach jednotiek frazeoló
gie. 

Pri svojej viaczložkovosti dáva frazéma možnosť svoj
ho aktualizovania v rozličných smeroch. Na ilustráciu u-
vedieme niekoľko takýchto modifikácií ustáleného prirovna
nia chudobný ako kostolná myš: ... boli chudbní ako myši. 
Ako myši z ktorého kostola - to veru ani neviem /KarvaŠ/. 
- Nebol to ináč človek zlý, taká krotká, len trochu obrne-
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gzená kostolná myš /Jarunková/. - ...lenže pri Čechoch, 
hoci pokrokových bratoch, chudobnieme ako kostolné myši 
/Ballek/. Charakterizujme uvedené modifikácie: KarvaŠova 
aktualizácia sa rozkladá do dvoch syntaktických celkov, 
teda štruktúrne, pričom druhá Časť zreteľne parodizuje 
dobovú tendenciu zužovať toto ustálené prirovnanie do 
podoby, ktorú on zachytáva v prvom celku /chudobný ako 
myš/. K. Jarunkovó dáva spojeniu vytrhnutému z ustálené
ho prirovnania celkom iný význam. Ballekove aktualizácia, 
vzťahujúca sa na fakt odbúravania priemyslu v prvých ro
koch ČSR, je zásahom najmä do Štruktúry frazémy: výraz 
zostáva komparatívny, ale mení sa kateyoriálne. 

Na ilustráciu uvedieme ešte jeden prípad takéhoto 
diferencovaného prístupu k možnostiam obmieňania, teraz 
však výrazu figu borovú /drevenú/: No teraz figu, figu 
hrubú /Šikula/ - Ten vie frčku borovú /He5ko/. - Tretia 
obmena je v Janovicom epigrame s názvom ŕri Čítaní Karia 
Havlíčka /Borovského/: Naše epigramy? Obrovské / figa bo-
rovskó. Šikulova aktualizácia mieri najmä na zosilnenie 
výrazu, hoci základný význam vlastnej frazémy zásadne ne
mení. F. Hečko naopak aktualizoval substantívnu zložku 
/Častejšie sa tu totiž aktualizuje práve adjektivna zlož
ka/, obmena má skôr akýsi odstupňovací odtienok. Janovi-
cov zósah je typickou okazionálnou zmenou /tu aa dá do 
istej miery hovoriť o hre s frazémou a menom spomínaného 
Českého autora apigramov/. 

UŽ týchto niekoľko príkladov ukazuje, že zásahy také
hoto druhu môžu meniť kategoriálny význam frazémy /pri 
zmenách svojej štruktúry/ i rozlične obmieňať jej konkrét
ny vecný význam. 

Osobitným podtypom týchto modifikačných aktualizácií 
siS prípade takzvaného rozštiepenia frazémy. Ide o zásahy, 
Pri ktorých se do pevne ustáleného zloženia frazémy vsu-
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nie nejaké slovo z kontextu, pričom sa týmto vložením ne
signalizuje iba užšia zapojenosť jednotky do jej kontextu, 
ale sa dosahuje aj istá konkretizácia významovej platnos
ti frazémy, ťráve pre spomenuté príčiny sa tekýto aktueli-
začný zásah najvýraznejšie prejavuje pri takých uzavre
tých jednotkách, ako sú príslovia /porovnaj Mukarovský, 
1971/. Napríklad: Tichá vode medzi nami brehy myje /Štras-
ser/. - ...noc mala nad nimi svoju moc /Sallek/. 

K modifikačným aktualizáciám majú blízko takmer všet
ky zásahy do frazém, ktoré sa prejavujú ako výsledok kon-
taminovania frazém. Nechceme na tomto mieste rozoberať 
všetky druhy frazeologických kontaminácií, dotkneme sa 
iba niekoľkých prípadov takzvaného medziúrovňového konta-
minovania a v jeho rámci konkrétne iba kontaminácie fra
zém a ich nefrazeologických ekvivalentov. Ide o takéto 
spojenia: ...Či si neobjednať pohárik whisky na otrávenie 
raňajšieho Červíka /Jarunková/. - ...zľahka si ohmatal 
Adamov ohryzok a zopakoval... /Johanides/. - Nebola vre
com šibnutá, aby nevidela.../Zelienka/. - ...vonku je psí 
nečeš /noviny/. Aj tieto zásahy modifikujú hodnotu výcho
diskových frazém, avšak ich spojenie s významovo rovnocen
ným slovom, respektíve spojením vedie k nepotrebnej tau
tológii. Takéto prípady treba pokladať za neústrojné a 
hodnotiť ich ako frazeologickú chybu. Fráve na ne sme my
sleli v úvodnej časti tohto príspevku, keá sme k Sabovmu 
vymedzeniu frazeologickej chyby dodali, že môže vznikať 
nielen spontánne, ale aj pri úmyselných, zámerných, ale 
na druhej strane neprimeraných zásahoch do frazémy. 

Aktualizácie komponentov frazémy môžu mať v rámci 
spomínaného modifikovania aj áaläie špecifickejšie funk
cie. Môžu slúžiť napríklad na vyjadrenie nejakého miest
neho alebo dobového koloritu. Porovnaj ...lebo ja mačku 
v žéku nekupujem /Ballek - text sa dotýka diania na slo-
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vensko-maáarskom pomedzi/. - ...tĺklo mi srdce pod adam-
čutkou /KarvsŠ - odkaz na staršie všeobecné rozšírenie 
znalosti maáarčiny u Slovákov/. Inokedy sú takéto aktua
lizácie výrazom príležitostného použitia, sú typickým oka-
zionalizmom platným iba v danom texte a kontexte. Nepri -
klad v reči o Čase poddanstva aktualizuje P. KervaŠ lúčav-
ku kráľovskú na lúčavku poddanskú, v inom texte v reči 
čerta sú výrazy "môj diabol strážny, kde do anjela je ten 
lotor?" a tak áalej. Niekedy slúži aktualizácia komponen
tového typu na stupňovanie alebo odstupňovanie výrazu; 
Pomlčať by neraz bolo bývalo priam platine. /Kervaš/ -
...sa váetci tvária..., akoby váetko bolo s kostolným, 
ba priam katedrálnym riadom /Karvaä/. - Veá ťa ja naučím 
po kostolíčku hvízdať! /3allek/ 

Spomínané Štruktúrne aktualizácie sú viacerých dru
hov, a to podľa miery zásahu i podľa jeho povahy. Preto 
neprekvapuje, že aj ich funkčné rozpätie je tiež dosť ái-
roké. Uveáme niekoľko osobitných príkladov: Poviem to tým 
huspeninám, rozhodne sa dievča mlado, veľkodušne. Nech sa 
toľko netrasú /Jarunková - až druhá veta napovedá, že ide 
o rozbitie ustáleného prirovnania triasť sa ako huspeni-
na, bez tohto dodatku by bol výraz huspenina v prvej ve
te nejasný/. - Dnes trafené husi gánia, / ale ticho - bez 
Rágania /Janovic/. - Čo ke9 tera2 nie sú v móde fary? / 
Najprv M8ra, potom láry-fáry /Janovic/. 

V istých prípadoch vyznieva takáto Štruktúrna zmena 
násilne, e tak aj jej modifikačné zacielenie ostáva prob
lematické: Sám aa poznávam podľa takejto sleiry, akú mló-
time jazykom teraz spolu /Hudec - rozbitie ustáleného 
zloženia komplikované aj prvkami tautológie: hovorenie -
Jazyk/. - ...kaälem na vaše prázdne mlátenie slamy /Hy-
kisch - výrazová nadbytočnosť, tautológia: mlátiť /prázd
nu/ slamu = viesť prázdne reči; prázdne mlátenie slamy = 

! ^ 
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"naprázdno hovoriť prázdne reči"?/. - ...e Čo chce? I ko
zu zožrať, i vike nasýtiť! /Hečko - nedomyslená aktualizá
cia reduplikujúca platnosť jednej časti východiskovej fra
zeologickej jednotky/. 

Ani týmto Širáítn rozborom podtypov modifikačných ak

tualizácií se výpočet funkcii aktualizovania nevyčerpáva. 

Je tu ešte jedna funkcia, ktorá naznačí nasledujúci prí

klad: ..s rednúcimi vlasmi hustnú Železné košele, ku kto

rým sa dobrovoľne hlásime.../Karvaä/. O akých železných 

koäeliach sa tu hovorí? Význam spojenia ostáva nejasný, 

kým si neuvedomíme, že ide o časť jednotky Zvyk je Želez

né košeľa. Pri tomto type ide o zvyšky výrazov, ktoré ma-

já v novom kontexte odkazovať na význam celej frazémy, 

ktoré ju ako celok zastupujú. Možno tu hovoriť o alúziách, 

o aluzívnej funkcii aktualizácie. Tento druh aktualizácie 

je na vnímanie náročný, ale na druhej strené môže byť vý

chodiskom celkom novej obraznosti, prekvapujúcich metafor 

a tak áalej. 

Po rozbore viacerých funkcii frazeologických aktuali

zácii môžeme sa vrátiť k východiskovej otázke nášho prí

spevku. Analýza ukázala, že frazeologické aktualizácie sa 

takmer vždy vyznačujú osobitnými sémantickými hodnotami, 

a tak ich nemožno pokladať za obyčajnú hru so slovami. 

Vždy totiž slúžia nejakej novej myšlienke, novému vyjadre

niu. Tu sa však vynára aj opačná otázka: Aktualizácia te

da nie je nikdy hrou so slovami? Nazdávame sa, že aktuali

zácia môže dostať takéto vyznenie, a to vtedy, keá nenesie 

nijakú osobitnú informáciu. Takých prípadov je však málo. 

Ponúka sa zaradiť sem napríklad MoravČikovu parafrázu Zlá 

zelina nehy vinie / mäkké roky do biela, ale aj tu preš-

myčka má ukázať mnohotvárnosť vyjadrovacích možnosti, tak

že aj tu*zachytávame aspoň vo forme konotécii prípad blíz

ky aluzívnej aktualizácii. Po takomto zistení môžeme celý 
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predchádzajúci výklad uzatvárať konštatovaním, že aktuali
zácie frazém sú zvyčajne prostriedkom na vyjadrovanie roz
ličných zložitejších sémantických a štylistických javov, 
pričom veľkej rozmanitosti formálnych typov aktualizácie 
zodpovedá aj jej funkčná pestrosť. 
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podárskej, kultúrnej a nárečovej izolácie jednotlivých 

hornouhorských regiónov obývaných Slovákmi. V druhej po

lovici 18. storočia, ke<3 Slováci už vystupujú s kultúrnym 

a postupne i národne-politickým programom, začína sa ob

dobie slovenského národného obrodenia, Čiže obdobie po

stupnej premeny slovenskej národnosti v novodobý sloven

ský národ. 

Počiatky slovenského národného obrodenia spadajú do 

doby osvietenského absolutizmu, ktorý sa vyznačuje zavá

dzaním ekonomických a sociálnych reforiem v záujme zveľa

denia krajiny a pozdvihnutia životnej úrovne jej obyvate

ľov. Feudálna vrchnosť - v rámci úsilia o pozdvihnutie 

poľnohospodárskej výroby - obracia pozornosť na poddaný 

roľnícky ľud, ktorý začína byť uznávaný za významný fak

tor v hospodárskom Živote štátu. Záujem o poddaný ľud zo 

strany osvietenských ekonómov a kultúrno-osvetových čini

teľov mal za následok bližšie poznávania ľudu a jeho spô

sobu života. Takto dochádza k skúmaniu roľníckeho ľudu 

a prostredia slovenskej deáiny podľa vtedajáích vlastived

ných /predovšetkým historicko-geogreficko-demografických/ 

kritérií. Xa zäklede poznatkov o spôsobe života ľudu sa 

začína poukazovať na nízku životnú úroveň roľníckych 

vrstiev na dedine, na ich sociálnu biedu a kultťrnu zaos 

los ť. V kritike feudálneho vykorisťovania poddaných sa 

vyslovujú najprv len požiadavky sociálneho charakteru, 

postupne se prechádza aj na požiadavky politické a národ

né; požaduje sa rozvoj škôl s vyučovacím jazykom sloven

ským a národné zrovnoprávnenie Slovákov v Uhorsku. 

V druhej polovici IS. storočia bolo ekonomicky naj

vyspelejším regiónom Horného Uhorska západné Slovensko. 

Táto Časť slovenského etnického územia sa rozvíjala eko

nomicky a kultúrne jednak pod vplyvom 3ratislavy ako naj

významnejšieho strediska vtedajšieho Uhorska, jednak pod 
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vplyvom neáalekej Viedne ako hlavného mesta Rakúsko-Uhor-
gke. Trnava - centrum juhozápadného Slovenské - bola uni
verzitným mestom a prechodne aj sídlom ostrihomského arci
biskupa. Bratislava bola sídlom uhorského snemu. Juhozá
padné Slovensko ako ekonomicky a kultúrne najrozvinutej
šie česť slovenského etnického územia zohralo významu 
tilohu v t<. j'.o etape etnického vývinu Slovákov;, v tejto 
oblasti so začal utvárať novodobý slovenský národ. Ma če
lo tohto národne buditeľského hnutie, ktorc poznáre ako 
slovenské národné obrodenie, sa v tejto prvej etape do
stala národne uvedomelá inteligencia, pôsobiaca v dedi
nách a mestečkách tejto oblasti. Prejavom národného pove
domia u inteligencie bol záujem o slovenskú nérodnL minu
losť /najmä o dejiny Veľkej Moravy a o kultúrne dedičstvo 
cyrilo-metodejskej misie/, snaha pestovať materinský ja
zyk a najmä vydávať literatúru v tomto jazyku /aby bola 
prístupné najširším vrstvám ľudu/. 

Na Čele národného obrodného procesu stál katolícky 
kňaz Anton Sernolák /1762-1813/. Historicky významným Či
nom tohto národovca bolo povýšenie západoslovenského ná
rečia z okolia Trnavy na spisovný slovenský jazyk /l787/. 
Ne vydávanie literatúry v slovenskom jazyku a na rozvíja
nie vlastivednej činnosti bolo založené "Slovenské učené 
tovarišstvo" /1789/, ktoré plnilo funkciu vedeckej spoloč
nosti. Pre osvetové a literárne ciele sa začali skúmať 
slovenské nárečia. Prostredníctvom výskumu nárečových pre
javov sa prešlo k zbieraniu slovenských ľudových prísloví 
a iných prejavov folklóru. Súčasne sa začal prejavovať zá
ujem o duchovnú kultúru ľudu, predovšetkým o tradičné zvy
ky a obyčaje, ktoré mali podľa súdobých názorov predkres-
ťanský pôvod. Ľudová kultúre sa skúmala v období osvieten
stva s cieľom osvetovo-výchovným: spoznávať staré zvyky 
R*du, aby sa mohlo proti nim účinne bojovať ako ̂ roti pre-

^ 
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javom kultúrnej zaostalosti. Šírením poznatkov o racionál
nom hospodárení sa dvíhala sociálna a kultúrna úroveň ľu
du a napoméhelo sa všestrannému pokroku podanných roľníkom 
Hoci v záujmoch osvietenskej inteligencie o roľnícky ľud 
prevládali ciele výchovno-vzdelávacie, etnografickým skú
maním ľudu sa zhromaždili cenné poznatky o tradičnom spô
sobe života roľníckeho obyvateľstva, o jeho kultúre a ja
zyku v 2. polovici lb. storočia. 

Zatiaľ čo u bernolákovcov ľudová kultúra slúžila 
potrebám národného obrodenia predovšetkým ako jeden z 
prostriedkov ľudovýchovy, na rozhraní 18. a 19. storočia 
sa názory na význam ľudovej kultúry začínali meniť; po
znatky o ľudovej kultúre sa mali využívať ne postupné vy
tváranie vedeckého obrazu o povahe národa. Zásluhu na ta
komto chápaní ľudovej kultúry si získal predovšetkým Ju
raj Ribay. Tento slovenský osvietenec - pôsobiaci pod 
vplyvom českého filológa Josefa Dobrovského - sa venoval 
nárečovému výskumu a v súvislosti s tým aj zbieraniu ľu
dových prísloví a iných prejavov folklóru a zvykoslovia. 
Na vedecko-organizačnom poli sa usiloval o založenie slo
venskej vedeckej spoločnosti, ktorej ciele vypracoval v 
projekte z roku 1793 "Proiectum instituti seu societatis 
bohemo-slavicae inter Slavos in Hungariam". V tomto návr
hu sa požadovalo skúmanie nárečí, zbieranie literárnych 
pamiatok a Študovanie kultúrnych starožitností a povahy 
národa /konkrétne folklóru, zvykov a obyčají ľudu, povier, 
ale aj javov materiálnej kultúry/. Hoci návrhom na skú
manie jazyka a ľudovej kultúry sa nesledovali ciele slo
venského národného obrodenia v takom zmysle ako u berno
lákovcov, ale sa zohľadňovali predovšetkým vedecké potre
by rodiacej sa slavistiky, jednako zdôrazňovaním sloven
ských Špecifík v kultúre a jazyku sa slúžilo aj potrebám 
etnického vývinu Slovákov. 

. 
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Xovú etnpu v záujme o ľudovú kultúru znamená počia
tok IS. storočie. Zásluhou slovenského vzdelanca ^ána Čap^ 
loviča /1780-18A7/ se začala ľudová kultúra ne Slovensku 
skúmať z hľadiska etnografie. Vznikli prvé etnografické 
monografie o národoch a národnostiach Uhorska. Objavili 
sa prvé etnografické prace o Slovákoch ako osobitnej et
nickej skupine, ktorá sa líši od iných národnosti svojim 
jazykom a ľudovou kultúrou. Pri Štúdiu ľudovej kultúry 
ne Slovensku a vôbec v Uhorsku začínajú sa aplikovať teo
retické a metodologické kritéria súčasnej európskej /pre
dovšetkým nemeckej/ etnografie. Už roku 1818 sa Čaplovič 
pokúša charakterizovať znaky národa. Za atribúty národe 
považuje osobitý pôvod, reč, psychické a morólne založenie, 
špecifické mravy a zvyky, ba i zvláštnosti v spôsoboch 
hospodárenia. Okrem toho diferencuje pojny národ a ľud. 
Károd chápe v zmysle etnickom a ľud v zmysle sociálnom. 
Podľa neho príslušníkov národa spája osobitný jednotný 
pOvod a jazyk, zatiaľ čo ľud predstavuje "celok všetkých 
obyvateľov niektorej krajiny, ktorý m6že pozostávať z roz
ličných národov". Ján Čaplovič ako prvý v slovanských kra
jinách začal používať na označenie vedy o národoch termín 
"etnografia"/od roku 1820/. Hoci etnografiu považuje za 
národnú vedu, nevymedzuje jej iba zisťovanie etnických 
Špecifík v ľudovej kultúre, ale aj objasňovanie vzťahov 
medzi susednými etnikami a procesov ich vzájomného ovplyv
ňovania. Dejiny etnografie právom považujú Čaploviča za 
zakladateľa etnografickej vedy nielen na Slovensku, ale 
aj v celom Uhorsku. Jeho vedecké práce slúžili ako teore
tický a metodologický vzor pre nasledujúce generácie et
nografov, no najmä ako východisko pri vedeckom dokazova
ní odlišného vývinu slovenského etnika od vývinu iných 
národov strednej Európy. Možno teda povedať, Že obdobie 
osvietenstva na Slovensku znamenalo prínos nielen na poli 
zbierania údajov o ľudovej kultúre pre ciele ľudovýchovy, 
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ale aj na poli využívania získaných poznatkov pre ciele 
vedecké a prostredníctvom etnografickej vedy pre ciele 
utvárajúceho sa slovenského národa. 

0 plnom využití poznatkov o ľudovej kultúre pre po
treby etnického vývoja Slovákov možno však hovoriť až od 
dvadsiatych rokov 19. storočia. Pod vplyvom nemeckého ro
mantizmu sa v tom čase začína na Slovensku meniť vzťah k 
ľudu. Zatiaľ čo osvietenci skúmali roľnícke vrstvy pre
dovšetkým s cieľom vzdelávať ich a povzniesť ich životnú 
úroveň - pretože roľnícky ľud sa začínal chápať ako vý
znamný faktor v hospodárení Štátu -* predstavitelia roman
tizmu považovali roľnícky ľud za nositeľa etnických špe
cifík a za nositeľa "národného ducha", prejavujúceho sa 
v ľudovom jazyku a v "pradávnej kultúre"; z javov tradič
nej ľudovej kultúry obsahujú etnické špecifiky najmä ľu
dové piesne, povesti, rozprávky a zvyky. Najsilnejší 
vplyv na takéto chápanie ľudovej kultúry na Slovensku mal 
reprezentant romantizmu v nemeckom národopise J. G. Her-
der, a to menovite svojimi dielami Ideen zur Philosophie 
der Geschíchte der Menschheit a Stimmen der Volker in 
Liedern. Podľa Herderovej filozofie dejín Slovania majú 
v budúcnosti hrať vo svete dôležitú úlohu najmä pre svo
ju ľudskosť, pracovitosť, morálnosť a mimoriadne nadanie 
na tvorbu kultúrnych a umeleckých hodnôt. Jeho myšlienky 
o význame ľudovej piesne u Slovanov a jeho priekopnícke 
zberateľské dielo nielen podnietili výskum folklóru v 
slovanských krajinách, ale na celé desaťročia aj ovplyv
nili názory na funkciu ľudovej kultúry v procese formova
nia novodobých slovanských národov. Herderov vplyv na roz
voj etnografie u Slovanov sa zvlášť výrazne prejavil na 
Slovensku. Mladá inteligencia zo slovenských protestant
ských rodín s obľubou študovala filozofiu a teológiu v 
Jene a na iných nemeckých univerzitách. Tam si osvojova-
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la nielen nové myšlienková prúdy nemeckej filozofie, ale 
pj teoretické a metodologické výsledky národopisnej vedy, 
ktoré po návrete na Slovensko uplatňovala pri skúmaní ľu-
áovej kultúry. 

Vedúcimi osobnosťami slovenského národného obrodenia 
v období prechodu od osvietenstva k romantizmu sú Ján Kol-
lár /1793-1852/ a ŕavel Jozef Šafárik /1795-1861/. S me
nami týchto dvoch slovenských bádateľov sú spojené poČiat< 
ky organizovaného zbierania a vydávania ľudových piesní 
a postupne aj iných folklórnych prejavov na Slovensku. 
Zásluhou týchto vedcov sa začínajú pri výskume folklóru 
takmer súčasne uplatňovať kritériá národne-buditeľské, 
estetické i striktne vedecké. Ľudová pieseň v súlade s 
platnými názormi Herdera sa stáva zdrojom jazykového štú
dia, pretože poskytuje východisko pre utváranie národné
ho jazyka. Vyzdvihuje sa estetická hodnota ľudovej pies
ne, ktorá slúži ako vzor pre poéziu umelú. Folklórne ja
vy sa skúmajú aj pre ciele národne-buditeľské. ^odľa J. 
Kollára folklór je prejavom života ľudu, vo folklóre sa 
odráža pôvodný charakter národa a jeho duša. V neskoráich 
etapách 3túdia ľudovej piesne prechádza Kollár k áeleko* 
siahlym úvahám historizujúceho charakteru? najmä pri svo
jom mytologizovaní upúšťa od striktne vedeckých kritérií. 
Takýto postup bol však v súlade s nastupujúcim ronantic-
kým chápaním folklóru ako zdroja výskumu slovanských i 
slovenských starožitností. Idealizovanie kultúrnej stari
ny v období romantizmu nebolo charakteristické len pre 
štúdium ľudovej kultúry na Slovensku, ale sa uplatňovalo 
aj v národopise Čechov, Poliakov, Rusov, Ukrajincov a 
južnoslovanských národov. 

Zatiaľ čo J. Kollár prispôsoboval svoju fokloristic-
^ a literárnu činnosť aktuálnym potrebám pestovania slo
vanskej vzájomnosti - a v záujme tejto idey bol ochotný 
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robiť aj ústupky od striktnej vedeckosti - P. J. Šafárik 
posudzoval súdobá podmienky slovenského etnického vývinu 
skeptickejšie. Preto sa už v mladých rokoch plne venoval 
filolgickámu, etnografickému, archeologickému, historic
kému a sidelno-demografickému skúmeniu Slovanov. Pri filo
logickom a etnografickom Štúdiu sa orientoval výlučne na 
roľnícke vrstvy žijúce na dedine. Iba u roľníckeho oby
vateľstva predpokladal stabilitu etnickej príslušnosti. 
Iba v kultúre roľníkov hľadal a nachádzal špecifické zna
ky etnika. V roľníckom ľude na dedine videl hlavný zdroj 
etnického vývinu národov. Z takéhoto hľadiska hodnotil 
jazyk a kultúru roľníckych vrstiev aj v procese utvárania 
novodobého slovenského národa. Ideu slovanskej vzájomnos
ti chápal na rozdiel od J. Kollára reálnejšie a z hľadis
ka áalšieho etnopolitického vývoja slovanských nórodov 
perspektívnejäie. Šafárik uznával i vedecky dokazoval 
jednotný pôvod Slovanov a spoločné Črty v ich jazykovorr 
a kultúrnom vývine. Podľa neho sa veľká rodina slovanských 
národov odlišuje od iných etnických skupín pôvodom a kul
túrnym vývinom,ako napríklad od Germánov, Románov a iných 
Neslovenov. Etnická skupina Slovanov sa však napriek svoj 
mu jednotnému pôvodu v priebehu historického vývoja vnú
torne diferencuje a postupne delí na menšie etnické cel
ky, ktorými sú jednotlivé slovanské národy. Každý z tých
to národov má svoj vlastný jazyk, každý má osobitné črty 
kultúrneho vývinu. Predovšetkým na základe jazykových 
a kultúrnych osobitosti treba každému národu priznať prá
vo na samostatný vývin. Takéto chápanie idey slovanskej 
vzájomnosti - rozdielne od chápania Kollárovho - vyhovo* 
valo aktuálnym politickým koncepciám rodiacich sa slovan
ských národov. 

V období slovenského národného obrodenia bol ŕ. J. 
Šafárik prvým etnografom, ktorý vedecky vysvetlil vzä-
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jonmé vzťahy medzi kultúrou ľudovou /podľa neho roľníckou/ 
a kultúrou národnou, sudovú kultúru považoval za hlavný 
zdroj, z ktorého sa Čerpá pri formovaní kultúry národnej. 
Okrem jazyka e kultúry ľudu /roľníkov/ za súčasť národnej 
kultúry považoval aj literárnu a ostatnú umeleckú tvorbu, 
pokiaľ má etnické znaky a vychádza z tvorby ľudovej. Pri 
svojich výskumoch sa neorientoval iba na Slovákov, ale na 
váetky slovanské národy, s predstaviteľmi ktorých mal in
tenzívne styky; z Rjsov boli jeho spolupracovníkmi °. M. 
Bodjánskij a 1. 1. Sreznevskij, z Ukrajincov N. Vahylevyč 
a J. Holovackij, z Poliakov K. W. Vójcicki a historik prá
va W. A. Maciejowski, zo Slovincov B. Kopitar, z Chorvátov 
L. Qaj a zo Srbov predovšetkým Vuk Karadžic. Váaka Širokej 
spolupráci s najvýznamnejšími predstaviteľmi slavistiky 
zhromažáoval Šafárik najnovšie poznatky o jazyku, kultúre, 
dejinách a sídelnom vývine slovanských národov a dospieval 
k záverom v otázkach slovanskej etnogenézy a slovanského 
etnokultúrneho vývinu. Pri určovaní etnických oblasti a 
etnických hraníc Slovanov nevymedzoval iba územia jednot
livých slovanských národov, ale aj takzvaná etnografické 
regióny, ktoré sa sformovali na územiach jednotlivých et
ník. Hoci aj P. J. Šafárik pracoval pod vplyvom nastupujú
ceho romantizmu, vo vedeckom bádaní bol kritický a opieral 
sa iba o overené fakty, Do dejín vedy sa zapísal ako zakla
dateľ slovanského národopisu a demografickej štatistiky 
/v európskom meradle/. 

Obdobie počiatočného vplyvu romantizmu v slovenskom 
národnom obrodení /dvadsiate a tridsiate roky 19. storočia/ 
nám zanechalo rozsiahle zbierky ľudových piesni a vedecké 
zdôvodňovanie existencie osobitnej slovenskej národnosti 
/na základe špecifických prejavov v jazyku a kultúre roľ
níckeho ľudu/ a vedecké objasnenia kultúrnó-historického 
vývinu Slovákov v kontexte slovanskom. Dokazovanie prísluš-
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nosti Slovákov do veľkej rodiny slovanských národov bolo 
v tejto etape slovenského národného vývinu nevyhnutné. V 
dôsledku sociálneho a národnostného útlaku v Uhorsku bolo 
národné povedomie Slovákov v prvej polovici 19. storočia 
na nízkej úrovni. Výhľady na Salšie dotváranie slovenské
ho etnika v národ sa mohli opierať iba o pomoc iných slo-
vanskýci. národov, najmä Čechov, Chorvátov a Rusov. Tým sa 
čiastočne vysvetľuje, prečo J. Kollár zdôrazňoval ideu-
všeslovanskej vzájomnosti a Československú jazykovú jedno
tu. V tejto súvislosti je však príznačné, že príslušnosť 
Slovákov do rodiny slovenskej dokazoval predovšetkým na 
základe skúmani'a slovenského folklóru. J. Kollár nepova
žoval Slovákov za osobitný národ, ale iba za súčasť "česko
slovenského kmeňa", ktorý bol Časťou "slovanského národa". 
Idea slovanskej vzájomnosti stála u neho nad ideou sloven
ského národa. Ak teda J. Kollár spolu s P. J. Šafárikom 
aj napriek svojej myšlienke o slovanskej jednote kládli 
dôraz na výskum slovenskej ľudovej kultúry, robili tak v 
záujme dokazovania spolupatričnosti Slovákov do rodiny 
slovanskej, od ktorej očakávali pomoc pri záchrane sloven
skej národnosti pred pomaďarčením. Vedecké závery o etnic
kých Špecifikách v slovenskom jazyku a v ľudovej kultúre 
- vyslovené v dielach J. Kollára, ale najmä P. J. Šafári
ka - napokon poslúžili aj politickým potrebám slovenského 
národného obrodenia v áalšich etapách jeho vývoja. 

Proces likvidácie feudalizmu a nastolenia kapitalis
tického spoločenského poriadku v Uhorsku je sprevádzaný 
vznikom a rozvojom národných /to jest národnozjednocova-
cích a národnooslobodzovacích/ hnutí, na čele ktorých sto
jí nastupujúca buržoázia. Slovenskú národnosť v Uhorsku ' 
predstavovalo v štyridsiatych rokoch 19. storočia dva a 
pol milióna obyvateľov. Z tohto počtu vyše dva milióny 
tvorili poddaní roľníci a Želiari, okolo dvesto tisíc bo-
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lo obyvateľov slobodných kráľovských miest a len zvyšok 
tvorila drobné šľachta a inteligencia. Vyššia Šľachta ži
júca na Slovensku a úradníci štátneho aparátu sa hlásili 
k maSarskej alebo nemeckej národnosti-. Na čele slovenské
ho národného hnutia v polovici 19. storočia stála národne 
uvedomelá inteligencia, ktorú predstavovali zväčša kňazi 
katolíckej a evanjelickej religie. Boj proti feudálnemu 
zriadeniu a proti sociálnemu a národnostnému útlaku by in
teligencia nemohla úspešne zvádzať bez spojenectva s ľudo
vými masami, ktoré predstavovali poddaní roľníci ako pod
statná Časť slovenskej národnosti. Z tohto spojenectva s 
ľudom vyplývala pre inteligenciu nutnosť skúmať roľnícky 
ľud a predovšetkým na základe jeho jazyka a kultúry doka
zovať osobitosť slovenského etnického vývinu,e teda i o-
právnenosť Slovákov na slobodný národný život. Teda zatiaľ 
Čo v období osvietenstve sa skúmal ľud a jeho kultúra pre 
potreby hospodárskeho rozvoja štátu /roľnícky ľud pred
stavoval významný ekonomicky faktor/, v buržoäzne-revoluč-
nom hnutí v polovici 19. storočia zohrával ľud úlohu spo
jenca pokrokovej a národne uvedomelej inteligencie v boji 
prcti feudálnemu spoločenskému poriadku, no súčasne aj v 
boji proti národnostnému útlaku. Z tejto novej skutočnosti 
vyplýva aj zmenené poslanie ľudovej kultúry v tejto etape 
etnického vývoja Slovákov. 

V Štyridsiatych rokoch . storočia sa dostáva na če
lo slovenského národného hnutia významný politik a vedec 
LudovÍĹ štúr /1615-Í856/. Ako poslanec uhorského snemu sfor
muloval slovenský národný program, ktorý obsahoval požia-
devky slovenskej národnej emancipácia, aj požiadavky vše
obecného sociálneho pokroku v Uhorsku /zrušenie poddanstva, 
účasť ľudu na riedení verejných záležitosti v krajine, re
formy školstva a súdnictva, slobodu tleče a podobne/. K 
Štúdiu ľudu a jeho kultúry pristupoval ako vedec /nejmä 



366 

jazykovedec, literát, folklorista/, ale aj ako politik. 

Za jednu z hlavných podmienok utvorenia novodobého sloven

ského národa považoval jazykovú integráciu slovenského et

nického územia, preto povýšil stredoslovenské nárečie na 

spisovný slovenský jazyk. Po uzákonení slovenského spisov

ného jazyka zameral svoju pozornosť na výskum slovenského 

a slovanského folklóru. V duchu Heglovej estetiky dospel 

k poznaniu, že národným umením Slovanov je pieseň a kult 

slova vôbec. Pri skúmaní folklóru sledoval ciele nenárodo-

pisné, predovšetkým národne buditeľské a literárne. Veril 

v spásonosné poslanie slovanskej poézie, ktorá by mala ob

rodiť upadajúcu poéziu národov západnej Európy. V ľudových 

umeleckých prejavoch nachádzal doklady na podopretie svo

jej koncepcie národa. Pod národom rozumel "spolok ľudí jed

nu reč od prirodzenia užívajúcich"; v tomto zmysle "sme i 

my národom a je národom každý, ktokoľvek takýto, od iných 

ho oddeľujúci znak má". Kultúrne a umelecké výtvory ľudu 

necenil predovšetkým z hľadiska folkloristiky, ale z hľa

diska možnosti ich využitia pre politické ciele slovenské

ho národného hnutia. V ľudových piesňach hľadal plody ľudo

vej tvorby, doklady ľudovej etiky, ideálny obraz Života 

rodinného a spoločenského. V ľudových povestiach nachádzal 

prameň poznania mravnej povahy slovenských predkov. Najmä 

zásluhou L. Štúra zohrával folklór a postupne celé duchov

ná kultúra ľudu pozitívnu úlohu v tejto etape národného 

obrodenia a ovplyvnila aj obdobie nasledujúce po porážke 

revolúcie. Folklór poskytoval niekoľko áelšich desaťročí 

hlavné svedectvo o mravnej úrovni a umeleckom nadaní Slo

vanov; u Slovákov posilňoval povedomie jednotného slovan

ského pôvodu a príslušnosti do rodiny slovanských národov. 

Štúrove myšlienky o obrodnom poslaní folklóru v pro

cese etnick-j konsolidácie slovenského národa platili na 

Slovensku až do konca 19. storočia vo folkloristike a tiež 
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v literárnej a ostatnej umeleckej tvorbe. V oblasti folklo
ristiky sa to prejavilo v intenzívnej zberateľskej, výskum
nej a publikačnej činnosti, o rozvoj ktorej sa zaslúžili 
p. Dobšinský, J. Francisci, P.Kellner-Hostinský, S. Reusz, 
A. H. Škultéty, A. P. Záturecký a iní. Pozbieraný folklór
ny materiál bol vydávaný v osobitnom zborníku, kde našli 
svoje miesto ľudové piesne, povesti, príslovia, hádanky, 
hry, obyčaje i ľuáové povery. Predmet národopisu v tomto 
období obsiahol všetky prejavy duchovnej kultúry ľudu.U P. 
Dobšinského, ktorý stál na Čele tohto zberateľského a vy
davateľského ruchu, se však stretávame aj so Širším chápa
ním úloh národopisnej vedy. Podľe návodu na skúmanie ľudo
vej kultúry, ktorý uverejnil roku 1863, za kultúrne hodno
ty ľudu treba považovať nielen foklór a javy ľudovej kul
túry duchovnej, ale i javy ľudovej kultúry hmotnej; v ná
vode sa požaduje skúmať napríklad aj ľudové kroje, jednot
livé druhy remesiel, obchodu a áalšie odvetvia hospodárske
ho života ľudu. 

Skúmanie jazyka, folklóru a javov duchovnej kultúry 
ľudu sa v druhej polovici 19. storočie odôvodňovalo potre
bami rozvoja národnej kultúry a národného umenia. Úloha je
zyka a ľudovej kultúry v tvorbe kultúrnych hodnôt mladého 
slovenského národa sa zvlášť vyzdvihovala a dôsledne uplat
ňovala v kultúrnom a vlastivednom pôsobení Matice sloven
skej /1863-1875/. Jazyk ľudu - t. Štúrom povýšený na jazyk 
spisovný - ako najvýraznejší prejav národnej osobitosti 
sa plne uplatnil v literatúre, ktoré stála v službách všet
kých vrstiev národa. Podobne se aj kultúra ľudu - to jest 
kultúra roľníckeho a dedinského obyvateľstva ako jadra no
vého národa - začala chápať ako neoddeliteľné súčasť národ
nej kultúry. Kultúrnym potrebám národa mohli však vyhovo
vať z ľudovej kultúry predovšetkým javy, ktoré niesli na 
sebe znaky etnickej individuality. V súlade s predmetom 
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pr*3ETÍ4' ^Vy, 3^^J ni^^SCf< atťlt) 3iATíMľ< 

ť ťt^c^í rtutMUtau Î Ĉ M̂ áuH^rn pra^atstctala 

í̂ iaalĥ  < amr^LH <a -̂ * vmry pra vttalú 
twur!vt frntc aa v UtaraHlra toM^ p^íatHH n#&vaK^v*lo 
na Hidon* <loa%atMať) na^aí v Mani^aí tv^rra aa ĥ  

< ^*t^do^Aó^U Ttary v r^ťoraj p ^ « H . V pnmitaaj tv 
ta aa čafpalí náaatj tcäaar v.fíufr̂ a ao HWeta d+3Í!uHh6 
?s^vj t̂ it̂  pr#trY<ta<l̂  v alOTanaSw: lHaratdra aj ̂  nd* 

F j;a y**Htcu. í^^vA kultúra ̂ ahyt^vaía r̂a-aan aj pr* 

rt4 tt̂ rtat M ílcvatMan críaatOvwla n* M o r * pia^f^. 
t^^nia^ta^c a* aMaraíU* hĽ^tm4bofo*HÔrM. a#ťat: aa 
w^Mvať Movl pí#*aa^ t<ntm:i rrv# ̂ r*ea a oHaaSi ta&-^ 
r), t ; „n ,̂  ^^tftrk* Maky alci.Aaka; ^iavaj; 
hvd^y # ň« aáMa^a ľudových v<owv -*Aik.:i hn^abn^ <hl.4 
ty, htor* M < hra^taXa fot̂ y <* obaaJw poT^)CT#H #a t 3-
K* AáŕTňMť. <^eaac* taf^aMla f*ťňM*a*< *J v faâ aatn*J 
tvart# <H^Th Hl^d#t4]^v^ Kapo^n #d polovica t?* atc 
îai aa pcMmoat &pflan*jw aj na- H*dw< v^tYam# u**fiHt 
<*taH ^a <viafa-t a nua*t *w*r̂ Aaal kroja* /roas-naS aa 
t!-*tucfu TiA^v^ e-Sav/. r^icľ# T̂ ttv<y< ftpty. i<araHika -
tn4 rvúu'* itMltaM ̂ fo^šy. * ^ ^ in̂ ch atradaaur̂ tickjti) : 
äfMjtnéch /ftajaäl ̂  ̂ aťM^h s w )Ta##ťtM̂  <^ <aa Blovatuku 
v^tvarn< pra^at^ ?\ídv <talí pr*d*wtw* <á<íjan pfâ 3vá< 

amvnycH vAtvarn^ťA msattOT. ktorí h^#aa^^ v MfTt-
tsamao taMAÍ prad^hy s oáaaty pr* a^^o tvorím* 

ô ch rvk&th, t*& <fu<*ňt Matte# <t?t<!M*a^ w t toato* i^. 
at^fcťtH <a <bísr<H u*tl*cH pr^R#\/ pf#^w<#t^^ pf# 
et-1^ *itijo*. X Ď<t^tnýfH Fr«!<-t^w hMt^j XaHdry 
#a KSl^rwH Ao wdMÍ nrtčťTt<tkyn #wp^A*ty, n« t^T^ch 
H doHtat+ml #tňiCť4 cajHto<t:. ^ ̂ ^lUna^w^í^ ts*yrR-

P^^^f 1* *J ľ^ <&Trásf-t pr̂ ťw*s* <16v*TMh*ho n<r^dn4^ c ^ 
f*̂ #n̂ ^ Htr^tŕ.a T+dwrH t^atry r^ ^f^ 

^y*tťw CtaTc*! no nAkladv ̂ ^v<j &i\^ry s03*ťH? #l^w<^-
<M Aér^laď USíHvHu*HtHt < tAk ^ťportť Cír^v^^not^ ^j^ 

M'lftych ^OÍl^d^Tt^ *iOV#K*<<h# M M Č * T 6&Cobt Bt<la&^-

^v^roa M * M povad*F, ta <n! t^leviea IV. atgp&tte 
aí aw vtň4^ l. av^cv*; v̂ :̂ f <# y^cor^ kultúr* na 6I&-
vsnakv - t porcTnaM a mťaH <MT-Mak^aít äfc3í^a^ * a*it* 

<-la, t#ts^ et4ľsT#d<^-. V nitatorŕch r^kcch 31ovaM^ b^* 
: r ̂ tr^ť Mtr&aetHao^ha Md^nta v catvtl<MVMa<% n<r*ňla. 
^ aa^tatu* lv, a^roCla M M a i * huítiíya ̂ HhnQa hltva# 
rr' ŕlal* 3S*ú̂ vj?cĥ vR4. !oat*jpn# prav^íaH T atQdtu ^^^* 
-s^ hľjltUry clala TačaťT^, wtWa tfHp5ao^#Bá p^Sy^^a 
Hredna p^lHlťkyA. Oâ rra jaá^ha ĉ iaâ atâ * M*t& atntck#J 
<woMtc*tl ň^vc# ivťot^ aultdn. H^r* MhrAvmt^ v OM^-
bi aiovttuklAc nšr^n^to c&ro<aâ lt ̂  al< ̂  v AM^a^v;^^ciTh 
^M^tnach aloT<nakfim #!nt^k4h^ vyTtfa* <í dú v*mm (wakc-
'̂ -v#naaai - ClchQ tlHH*čn4*w a^ro^a, a ttj?ralM n ttrptto 
ptt tvorba hcdoOt k^lťí^ tUTciMJ. ľrač^t^ta^ ̂  *<SU— 
^^toica^ah^acbito^tt j.^ktaruCoF^. ..ľ.^ „ ťoka-
n̂ vwt ̂ #^bn^ -i^;ľay vŕvtB sic^aov # p^vo «a ^t <-a#-
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Stovenská žumatistika v matičných rokoch 

(1863-1875) 

Fraňo Ruttkay 





Martin mal v minulom storočí významné postavenie nie

len v sociálnom e v národnom hnutí Slovákov, ale sa zaslú

žil - a to významnou mierou - aj o rozvoj slovenského no

vinárstva. Jeho "veľké dejiny" sa začínajú, podľa Vladi

míra Mináča,^ 6. júna 1861, kedy účastníci národného zhro

maždenia v tomto neste prijali Memorandum - požiadavky 

slovenského národa oprávnene považované za program celého 

národného hnutia. Väčšinu politických požiadaviek Memoran

da síce vláda nesplnila - no založenie Matice slovenskej 

a nižšieho slovenského gymnázia v tomto smere sa stalo 

skutočnosťou. 7 rokoch 1863-1875 plnila Matica slovenská 

úlohy akadémie, múzea, knižnice, vydavateľstva. Právom rro-

hol jej podpredseda Viliam Pauliny-Tóth na uhorskom sne

me roku 1870 vyhlásiť;: "Čo je pre Maáarov akadémia, to je 

pre Slovákov Matica slovenská, Čo je pre PeŠť Múzeum, to 

je pre Slovákov matičný dom. Čo je pre Maďarov maáarské 

divadlo v Pe3ti,to je pre Slovákov dvorana matičného domu 

v Martine".^ 

Podľa stanov mala Matica slovenská za povinnosť vydá

vať nielen vedeckú, ale aj vedecko-popularizačnú a takzva

nú ľudovovýchovnú literatúru. Uvádza sa v nich napríklad, 

%e táto inštitúcia má "v členoch slovenského národa mravnú 

a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, sloven

skú literatúru a krosne umenie pestovať."^ 

Hoci v rokoch 1863-1875 vydala Matica slovenská iba 

*1 titulov kníh popularizačno-vedeckého charakteru, vrá

tene 12 ročníkov prvého slovenského vedeckého časopisu 
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L*:opnu ^ t m #lovTMh#j /M6**1M73/. tMo o ťiM^-t^. 
cwloMrod^y dMth.* Matíc) <l^THň*^j v^^ u3 39 j*y 

wsUv naH#h#TO chyb#ls tlutna tlaťtaroA* T#a jaj <pt<y 
<?<Hlith; -n.H -ycháJnf v tJaťt.fnS tr-fHith. ̂ .t.ra 
^MftL^lo v íkmcl - I.r+1* O^rn^a vo Ti^ent. Prn+ aj 

< ̂ lctatt^y ^ovtw^fh aAMKJtľľfev - n&ňket&n4rov <mtcw 
alovoňátíáj 3*1* r&m 1<W v HarUAw mostní tl-ílw#^& 

KaíAttatiaraSaRo <ieMtlnárak#ho <p^Uu. J*<) mi#do# M 
<t*lo t.rnnSc^4 -ybtttňt* tlaH-rn. yr.f^ *M-f- < Pr-Hy. 
tAÍhtlaťi^Mky t!ť#*Ho*nHy <pol^ v Mtrum ŕ̂̂ #̂p<r<̂ T-̂  
cnjaí v ťôbMb Wi-IWM. tWy bol J^o pr*d<*dM -Jdn 
n.ct* T t.jto U*í)-fA- vyfhtdnU vy<n<aná p*n&diká< 
napríklad Wrodts4 sovlo/. [Harcdny htá^nta. íld^aoaká po
hľady, Ľ^ÍOY< noytfy, Or^l, TorHlťka. Nr&dftatnU, aará*! 
* a - ^ 

Uto^ňia Kňíhtl+aí.rrhthc tMMtUMTrakaňo npolM v 

W^rStM <nl<o6oval a^ tTdaiav*c< a doaroťSwy -coloit ̂t 
T#MV^h <ía« ílvana, Hory <a raťakcta áaĎFa Hatra vydl 
Tal alaa^aohy w latoptay. Vŕta** odlCňaJ ťíMOHt ÍWany 
aM^^tol ň*3*í ># raaH 1C71, &a3 t* **ttor*r*i ta-ttťa -lo-

Yaamaj pfav^ala Mdŕavsdooat ^ or^mtoTaAla <ttro6a*Ao 

V a^rnaa C^ fonn lÝlS vy^ha^íalo ]j Hlovaoaa^cR 
v<^ - íaaopiacv,'' ?iato parl^iié aaili coldfwU-odny doaah.; 

1^ r̂ kn 1H6 vAak t^varuHl MYtRy a tanOpSt/ vyťhád^alt 
t:*: v Bud*p+m ta/, v sunci /)#/, v )b<oa^aHtM /??/ 
* toda. Calonárodny aoaah v Mirna* T*čATSA?fh Mr^<^^ 
t̂ l T toH. *w prinášal* lfv*ór̂ ácía & od<a6onl rtloeifod* 
ny?h Snítitslťi! otíot.f^ch pr#T# v loato awota, V rcíoc& 
1661-1916 ao) Mľntn aj týFnaaiíiya -!f*dí*ho* alova/u^ych 
YadalaňfOY. íili tv napríHal J*n fraň?itr\, Jan ťalíníl 
T U i M )^alfny-?atb, íYatoaár H^ra^n-Vaj^naV, -̂ o**f '' * 

SU**! iMhvj. *mr#j Ktsť. M^m^ r̂ t< 

^^T.w!*^. br^^ry - KHŕy. r^^^ň^y. K -k^fh títo n*d* 

^^M^ rtsť^vwitf ̂ oii v ^ M c*t**. ?#3 de Tvm i?ic w*n 
t?Mta# rw*nMc* at^thMtt v ̂ .̂ft̂ B. íb* Mrodň* t^viny. 
O^t^sn* nrn^lh* rt^S^v^H írh ̂ ^M<-wt# T# Tlttunŕth 

&a hnuti*. Há^te* < 1 ^ # M M MdM^^THl< hon^ksy < kultúr
n u !ň)tttífi.-H ^ ť h . n*j<5 *tov*M^ťh ňtáM^rT-

v w # H W c h rotoru HvplcwU #icw.M^^ w^s^v a f*m* 
m y -j ̂ sahT a#ňovi&*f^H tMoňy. *J t^^tek nt**yw n*M#-
3&#, akra^n#j grafif^#J ťpr^Tr < trwd!ŕn*3 fM*^e&a Tyean-
t.tssv t r+t*Horo* *-H M<nl-ryy <colať#ňaM^-T^m^kj 
3G«b, BH*kcl* .^v#twi^rh Mvín « c^op**OY pr*t rok^ 
1916 dť <nacHV^ nHry <^plot^H ň*ňkr^ <^kf-t-rldto H^* 

% t*roaMj <tr#ny " t*l* dói<HW)< Cstno d*dlny# 
prATtría*^w ttivj'tH* ̂ wc^w<Yi a n̂̂ ^̂ túf H národného hnu-

tt< a ^Mdot^MvoyBt owvv^vyet Hr*!****. ' ^ ^^ * nár^dn-
jt*do*#iy*t JodHctUvron* pA^B^^Lai t #lot#rn^^ Ktolt-
^iMh^ 6lw #J <HM tlowmUlho d«Hi«. 

Y ío<a n-^ru&tKtr^ ^a-!*H*fn.h'? u M U u w. olovaň*ké 

^<H BClU Cí^tf < ^**T : d<t*^ŕťh t t nláťw^ífkycti ̂ á-
topUov. 3Rboroá ťoMpKy vt*4y ^uploml^ *j ̂ ^ahy fi<4-^^ 

tujC#tťh o^w.r^kyrh Hiltdmjf*. -mS#elcy<A - vwťá^^ch 
-trodí^ - t.rl.!.!*fH. l^MMfk4 ^vSf^ bjv-H j*am?Kpro-
'tríoúkvw orgoniMw-fHá # v#d<AlH aároJnáho o C-*to oj M * 
<^<t!Mt* po^bt<, dH#*Hjw Hp^vcťo^ftya ohnt#M# * <pre-
vr.áketttoľon vf^#ť? taf<TT*wH.*S<** alrodaŕ Hv^t j*vi 
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sa najmä v novinách", písalo sa v hodžovskom Slovenskom 

týždenníku ešte na začiatku roku 1918, "lebo škôl nemáme 

a vyučujeme novinami, vedeckej akadémie nemáme, svoje Štú

die uverejňujeme v novinách. Nakladateľov a vydóvateľov 

pre začiatočných spisovateľov nemáme, básnici utiekajú sa 

k novinám. Spolkov a verejných zhromaždení nemáme, pretrie-

samé verejné otázky v novinách." 

V matičných rokoch sa slovenská žurnalistika v porov

naní s minulosťou dostala kvalitatívne i kvantitatívne na 

vyššiu úroveň. Veď kým v období bachovského absolutizmu 

/1850-1860/ vychádzalo spolu iba 11 novín a Časopisov ur

čených našej verejnosti v staroslovienčine /slovakizovanej 

Češtine/, ale aj v "opravenej slovenčine" Michala M. Hodžu 

a Martina Hattalu, v matičných rokoch /1863-1875/ vychá

dzalo už 46 tlačených a 11 rukopisných novín a časopisov. 

Tento počet však nebol veľký v porovnaní s maáarskými a 

nemeckými časopismi, ktorých v rokoch 1861-1868 vychádza

lo na Slovensku 58 až 81.^ 

Napriek uvedeným skutočnostiam slovenské národné 

hnutie a jeho novinárstvo v matičných rokoch urobili znač

ný pokrok. Nemal pravdu mladý Koloman Banšell, ktorý v lis

te Pavlovi Országhovi-Hviezdoslavovi v temných farbách vy

kreslil matičné obdobie: "Spýtaš sa, čo myslím tými chmúr

nymi výhľadmi? Oj veľmi chmúrne, veľmi desné sú ony. Kto 

sme my, ten národ ku sláve chápajúci sa? Inteligencia? Nie

koľko kňezov a učiteľov a na radáš niekoľko chladných i 

teplých advokátov. Lud? Tých niekoľko Hlásnikov? Spisba, 

Journalistika? Slávna Matica s niekoľkými Letopismi e ka

lendármi? A ako sa môže zveľaSovať národ Žobrácky, ktorý 

nemá čím lákať ku sebe posvátencov pravdy? Nebol by div 

žiadon, keby nás štatistika každý deň o niekol'kotisíc ubý-

vať zhliadala".i° 
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Pokrok v slovenskom novinárstve v matičných rokoch 
vidíme v tom, Že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa 
zmenila jeho štruktúra vytvorením takých druhov novín a 
Časopisov, ktoré dovtedy Slováci nemali /Časopisy vedecké, 
humoristická, pedagogické, beletristické, mládežnícke, 
detské at3./. Zlepšila sa a zmodernizovala sa ich grafická 
úprava a ilustrácie, čo sa odrazilo najmä na výzore sati
rických a literárnych Časopisov. Vtedy sa 2aČali u nás po
užívať aj pestrejšie a náročnejšie novinárske žánre, medzi 
ktorými vynikal fejtón /besednica/ v Peäťbudínskych vedo
mostiach a v Sobulových Slovenských novinách. Najmä záslu
hou redaktorov literárnych časopisov sa vtedy začali na 
Slovensku v hojnejšej miere používať aj krátke beletristic
ké novinárske útvary, napríklad noveletkB, arabeska, ale 
predovšetkým osobitné satirické "žihedlice" Jonáša Záhor
ského. 

V matičnom období sa hľadali a nachádzali nové formy 

novinových prejavov určených najmä menej Školeným dedin

ským Čitateľom. Išlo nielen o názornú a pútavú populari

záciu vedeckých poznatkov, ktorú majstrovsky ovládal naj

mä Daniel G. Lichard, ale aj o takzvané príhovory k roľní

kom a články zostavené z dialógov medzi vzdelancami a sed

liakmi. V nich sa propagovali politické úlohy a ciele Slo

venskej národnej strany, dávali sa pokyny pre zakladanie 

a vedenie ľudovýchovných a hospodárskych spokov, ktoré 

Mali brániť slovenské národné hnutie pred maďarizáciou. 

V matičných rokoch se rozšírila e zlrpšila predovšet
kým slovenská politická žurnalistike. Pred buržoáznou re
volúciou /1848-1849/ mali Slováci len Štúrovské Slovenskje 
nórodňje novini /1845-1848/. V rokoch bachovského absolu
tizmu aj tie stratili, lebo Slovenské noviny /1849-1861/ 
vychádzali za peniaze viedenskej vlády. V matičných rokoch 
Vychádzali štyri slovenské samostatné politická tlačové 
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orgány: Pešťbudínske vedomosti, Národné noviny, Bobulove 
Slovenské noviny a historicko-politický časopis Jozefa 
Hložanského Biele Uhorsko. Ich existencia bola odrezom vý
raznej triednej diferenciácie vtedajšej slovenskej spoloč
nosti. Slovenská maloburžoázia sa rozdelila na Novú školu 
slovenskú, ktoré reprezentovala politické záujmy liberál
nej priemyselno-obchodnej buržoázie a Starú Školu sloven
skú /memorandisti^ ktoré presadzovala snahy statkérsko-
vidieckej buržoázie. Vedenie Novej Školy bolo v Budapešti 
a Starej Školy v Martine. Vnútorné rozpory týchto skupín 
boli ešte skomplikované ich Členením na menšie krídla a 
krúžky s rozdielnou politickou koncepciou. 

Okrem zdravého kritického prúdu, ktorý zlikvidoval 
posledné ilúzie o jednotnosti a svornosti národného hnutia 
Slovákov, prinášala rivalita na stránky novín aj veľa osob
ných invektív a urážok /pozri napríklad polemiky medzi 
PeSťbudínskymi vedomosťami a Slovenskými novinami/, ktoré 
odvracali pozornosť od naliehavejších politických a sociál
nych problémov, a tým nepriamo znižovali úroveň a spoločen
ské poslanie slovenských politických novín. 

N& rozdiel od slabého spravodajstva zo slovanských 
krajov sa vtedy zlepšilo vnútropolitické a zahraničnopoli
tické spravodajstvo v slovenskej politickej tlači. Redak
cie totiž preberali spravodajstvo od odbočky viedenskej 
spravodajskej kancelárie v PeŠti a z nemeckých a maďarských 
denníkov. Pravda, robili tak so značným oneskorením. 

Slovenské politické novinárstvo malo v matičných ro
koch nedostatok spolupracovníkov a dopisovateľov, Čo ochu
dobňovalo domáce spravodajstvo a oslabovalo spojenie redak* 
cie s čitateľmi. Napríklad v rokoch 1845-1648 sa Ľudovíto
vi Štúrovi podarilo zorganizovať okolo Slovenských národ
ných novín päťsto dopisovateľov. Ich počet sa v slovenských 
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politických novinách v matičných rokoch odhadoval len na 
niekoľko desiatok. To bola tiež jedna z príčin malého poč
tu predplatiteľov slovenských novín a časopisov a narasta
júcich finančných ťažkostí ich vydavateľov, ako aj krátkej 
existencie nejedného slovenského tlačového orgánu. 

Príčinou pomalého rozvoja slovenského novinárstva v 
tomto období bola aj nedostatočná distribučné sieť. Chýba
li slovenskí knihkupcovia, ktorí by tlač nielen predávali, 
ale aj propagovali. Jediné takzvané matičné kníhkupectvo, 
ktoré založil KrČméry v Banskej Bystrici, nemohlo ne plne
nie týchto náročných úloh stačiť. -̂  Okrem nerozvinutého 
politického a kultúrneho života bol vážnou prekážkou rozvo
ja slovenského národného písomníctva a novinárstva maáari-
začný tlak štátneho aparátu, podnikov, ktoré terorizovali 
obyvateľstvo a nútili ho odnárodňovať sa. Vo väčších mes
tách bolo vtedy slovenské etnikum na periférii spoločenské
ho života. Slovákom chýbali väčšie mestské strediská, pri
čom chudobná inteligencia, kupci, remeselníci a roľníci 
boli len slabou oporou pre rozvoj umeleckej, vedeckej li
teratúry i novinárstva. 

Najvýznamnejším politickým slovenským tlačovým orgá
nom boli Pešťbudínske vedomosti, ktoré vychádzali tri ra
zy do týždňa pod názvom Národné noviny. 13. marca 1870 
sa redakcia premiestnila z Budapešti do Martina z inicia
tívy ich dovtedajšieho vydavateľa a redaktora "-ikulóša Šte
fana FerienČíka a za podpory vodcov Starej školy sloven
skej. 5. Ferienčík viedol niekoľko rokov na stránkach Pešť-
budinskych vedomostí ťažké boje s ma3arskou vládniicou trie
dou, ale aj s predstaviteľmi slovenskej liberálnej buržo
ázie - s Bobuľovou Novou Školou slovenskou a s jej Sloven
skými novinami.^ 

Pešťbudínske vedomosti Š. Ferienčíka trpeli chronic-
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kými finančnými ťažkosťami. M. Š. Feríenčik sa roku 1S6T 

sťažoval v liste Gustávovi Zechenterovi-Laskomerskénu: 

"Aby som poctivo vyšiel tohto roku, potrebujem aspoň §00 

zlatých - a tak by bolo, ak dôjdu, ak nedôjdu - som ban
krot".^ ] 

M. Š. FerienČík sa Často sťažoval na nedostatok spo

lupracovníkov, dopisovateľov i na svoje ťažkosti s políciou 

a s úradmi, ktoré neustále obmedzovali zverejňovanie poli

tického spravodajstve v ťešťbudínskych vedomostiach a sprís

ňovali ich cenzúru. V lista Gustávovi Zechenterovi-Lasko-

merskému píše: "Je mám biedu s políciou, takmer každé čís

lo mi zhabú a musím vyhadzovať celé Články". Redakcia 

sa dostávala do silnejúcej politickej izolácie, oslabova

lo sa spojenie novín so slovenským územím, ktoré pripiso

val Ferienčík nezvoleniu stúpencov slovenského memoranda 
17 vo voľbách do uhorského snemu. 

Tieto všetky nedostatky chcel M. Š. FerienČík a jeho 

stúpenci vyriešiť tým, Že vydavateľstvo a redakciu í-ešť-

budinskych vedomostí prenesú z hlavného meste Uhorska do 

Martina. M. Š. FerienČík ai prechod do Martina idealizoval. 

Domnieval sa, že tu se mu podarí z dva razy do týždňa vychá

dzajúcich PeŠťbudínskyčh vedomostí urobiť denník, podstat

ne zvýšiť počet predplatiteľov, a to najmenej o päťsto, 

Šalej rozšíriť sieť spolupracovníkov a dopisovateľov. Rátal 

aj s nižšími prevádzkovými nákladmi. 

Ferienčíkove očakávania sa nesplnili. Národné noviny 

ako priamy pokračovateľ Peäťbudinskych vedomostí vychádza

li tri razy do týždňa. Prinášali aktuálne spravodajstvo, 

ktoré získavali predplácaním telegrafických správ z vie

denskej spravodajskej kancelárie /Kaiser und Konig Corre 

pondenz Bureau/. Od 1. 8. 1870 do 31. 12. 1870 pracovali 

pre Národné noviny aj ich stáli spolupracovníci vo Vied 
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PeŠti. R^žiu vydavateľa Národných novín ďelej zvyäo-
ni väčšie poplatky za tlač, distribúciu novín, pomoc-

oersonál, za vykurovanie redakčných miestnosti, za byt 
Ravatel'a 8 redaktora atá. Po Šiestich mesiacoch pobytu 
Martine musel FerienČík konštatovať, Že "pri odoberaní 

popisu dochádza k doplácaniu-namiesto predplécania". 

Spravodajstvo Národných novín sa v porovnaní s Pešť-

Kjínskyai vedomosťami neskvalitnilo. Martin nesplnil ani 

íbu vydavateľa a redaktora vytvoriť širokú sieť dopiso-

tteľov vo všetkých slovenských krajoch. V porovnaní s 
tdchédzejúcimi Pešťbudínskymi vedomosťami nezlepšila sa 

ti grafické úprava Národných novín /až na lámanie z po
tných dvoch do troch stĺpcov/, ej typy písma Kníhtla-

.arskeho účastinárkskeho spolku boli oveľa chudobnejšie, 

[o tomu bolo v budínskej univerzitnej tlačiarni. Aj keá 
rodné noviny vychádzali tri razy do týždňa na Štyroch 

;ranách, ich textová prílohe sa podstatnejšie nerozšíri-

, pretože veľa miesta v nich zaberali "nenovinárske" 
tteríély: zoznamy predplatiteľov na Dom Matice slovenskej, 

alumneum v Kláštore pod Znievom, inzeráty, oznamy a 
talšie. 

Chudobné spravodajstvo Národných novín zo spoločen-

Lého, sociálneho a kultúrneho Života slovenských krajov 

sbudilo kritiku viacerých čitateľov. Jeden z nich "Dopi-

'teľ od Hrona" sa 2. júna 1870 sťažoval ne to, Že v !fá-
Mných novinách je veľmi málo listov dopisovateľov, a pre-
sni tento tlačový orgán nemôže byť vieryhodným zrkadlom 
ovenského života, jeho skutočným organizátorom a usmer-
Yatei-om, Preto aj noviny zaostávajú za vývojom verejné-
Slvota. Podľa neho Štúrovské politické noviny mali ro-
Í845 oveľa bohatšie sprevodajstvo ako Národné noviny o 

'^dsaťpäť rokov neskoršie.^ 
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Z novinárskej stránky pre stratu zdrojov aktuálneho 
spravodajstva politické noviny museli odchodom z hlavného 
mesta zákonite upadať. Okrem toho Budapešť ani vtedy pre 
slovenský život nebola celkom cudzia. Veá redakcia Pešť-
budinskych vedomostí sa tu opierala o pomerne početnú slo
venskú menšinu, ktorú tvorili robotnici, remeselníci, kra-
méri, obchodníci, ale aj príslušníci inteligencie, nevyní
majúc ani obyvateľov slovenských dedín z okolia hlavného 
mesta. Ako sa ukázalo, ani rýdzo slovenské prostredie Mar
tina nezabezpečilo Národným novinám lepšie spojenie so slo
venskými krajmi, nerozšírilo ich domáce spravodajstvo, ne
zvýšilo počet ich spolupracovníkov, dopisovateľov, ani 
predplatiteľov. 

(i si to už iniciátori tohto kroku uvedomovali alebo 

nie, odchod z Budapešti bol "vyprázdnením poľa", bolo to 

vedomé dištancovanie sa od verejného života Uhorska. Pešť

budínske vedomosti okrem toho uvoľnili priestor pre účin

kovanie Bobulovych Slovenských novín, ktoré potom čoraz 

viacej podliehali uhrofilským vplyvom a viac-menej slúži

li politike maáarskej vládnúcej triedy. Pritom neslobodno 

zabúdať, že sa tak stalo dva roky po odhlasovaní "národ

nostného zákona", ktorého tvorcovia po nových voľbách do 

uhorského snemu ustupujú do úzadia, aby umožnili nástup 

ostrejšieho maďarizačného kurzu vlády proti národnostiam. 

Pravda,príčiny spomínaných ťažkostí Národných novín 

vychádzajúcich v Martine v matičných rokoch i neskoršie 

vyplývali aj z objektívnych, od vydavateľa a redakcie ne

závislých príčin. Tie vidíme hlavne v tom, že vtedy sa 

mestské obyvateľstvo - až ne Martin, Liptovský Mikuláš, 

Revúcu, Kláštor pod Znievom, Skalicu, nepodarilo získať 

pre slovenské národné hnutie. Mestské chudoba bez politic

kých práv nemohla byť v tomto prípade závažnejšou politic

kou silou, pričom buržoázia, statkári, úradníci, inteligen 
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cia boli v prevažnej miere neslováci, alebo odrodilci. Je

dinou nádejou národne uvedomelej slovenskej inteligencie 

í česti maloburžoázie bol biedny dedinský ľud kultúrne za^ 

ostalý a národne Často ľahostajný. Ľud napriek kultúrnym 

e osvetovým snahám vzdelancov len v malej miere ovplyvňo

val národnouvedomovací proces. Hlavnou príčinou tohto sta* 

vu bol sociálny i národnostný útlak panujúceho režimu i 

jeho cieľavedomé útoky proti národnoorganizačnej práci 

slovenského národného pohybu* 

Slovenské politické myslenie, najme v matičných rokoch, 
prežívalo hlbokú krízu preto, lebo tvorcom a podporovate
ľom Memoranda národa slovenského prijatého v Martine na 
veľkom ľudovom zhromaždení 6* a 7. júna 1661 sa nepodari
lo ovplyvniť široké ľudové vrstvy* Základná požiadavka me
moranda - vytvorenie Slovenského okolia a národná rovno
právnosť - sa nerealizovali, pričom slovenské národné hnu
tie vyčerpávali a oslabovali boje Starej i Novej Školy slo
venskej a stupňujúci sa maďarizačný tlak. ^ 

Ma rozdiel od predrevolučných pomerov ovplyvňovaných 

Rladými Štúrovcami, memorandisti v matičných rokoch stra

tili možnosti spojenia s dedinským ľudom, pretože hospo

dárskych, ľudovýchovných, osvetových i kultúrnych spolkov 

na našom vidieku bolo veľmi málo. Príčiny tohto neutešené

ho stavu vtedy dobre rozpoznal aj významný slovenský pu

blicista a teoretik slovenského novinárstva Jám Mallý-Du-

sarov, ke3 vyhlásil, že tvorcovia Memoranda slovenského 

národa tým, že z neho vylúčili sociálne požiadavky roľní

kov, spravili z nich ľudí indiferentných a nevšímavých k 

boju za národnú rovnoprávnosť Slovákov, ba mnohých ej po

stavili proti sebe. Za takýchto okolností sa pospolitému 

dedinskému ľudu boj memorandistov za národnú rovnopráv

nosť 3 predstaviteľmi maďarskej vládnúcej triedy - musel 
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javiť ako "boj pána proti pánovi o moc", ktorý sa ho nety
ká, a preto ho ani nemôže zaujímať. "Z toho", tvrdil ďalej 
Ján Mallý-Duserev, "ale dva pre nás hrozná následky plynú: 
Prvý je ten, že dokiaľ ľud takýmto okom na zápas náš hľa
dieť bude, dotiaľ sa nedožijeme, že by i on podiel bral na 
zápase našom národnom, a tak ostaneme ne tak dlho osamote
ní, kým sa tento náhľad v ľude udrží. Druhý ale následok 
je ten, Že ľud v tomto boji stojí ako sudca medzi dvoma 
stránkami, ktoré sa podľa neho neboria o dobro národa, a 
tak teda o dobro pospolitého ľudu, ale o panstvo... On 
nechce slúžiť ani jednému pánovi tak, aby ublížil sebe". 

Tu sa ponúka vysvetlenie, prečo sa v priebehu dvadsia
tich rokov podstatnejšie nezvýšili náklady slovenskej pe
riodickej tlače. Napríklad časopis Priateľ ľudu mal roku 
1861 viec ako tisíc predplatiteľov, o šesť rokov neskoršie 
iba tristo. Dokonca aj roku 1863, ke3 dochádza k založeniu 
Matice slovenskej a "národná aktivita" bola pomerne na vy
sokom stupni, slovenskí redaktori se sťažujú na nedostatok 
predplatiteľov. Pešťbudínske vedomosti mali vtedy iba 404 
predplatiteľov. Černokňažník mal 290, Sokol 211 predplati- ] 
teľov. Roku 1865 však oznámil Viliam Pauliny-Tóth, že So
kol má len 171 predplatiteľov - a to v čase, keá sa očaká
vala veľká akcia Matice slovenskej za podstatné rozšírenie < 
počtu odberateľov slovenskej- tlače. 

Uvedením týchto údajov však v nijakom prípade nechce
me spochybňovať význam Martina ako strediska slovenského 
národného hnutia i novinárstva - od matičných rokov a% do 
konca prvej svetovej vojny. Národné noviny boli nepretrži^ 
te reprezentatívnym politickým tlačovým orgánom Slovenskej 
národnej strany - jedinej politickej strany Slovákov až do 
roku 1905, kedy v Bratislave založili samostetnú Slovenskú 

sociálnodemokratickú stranu Uhorskú. 
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Národné noviny niesli hlavnú ťerchu boja proti nepria
teľom Matice slovenskej i národných stredných Škôl, ovplyv
ňovali Činnosť celoslovenských spclkov /Živena, Napred/ a 
často písali o ľudovýchovných a spolkových podujatiach na 
slovenskom vidieku. Veľa miesta venovali predvolebnej kam
pani v nádeji, že tým dopomôžu k zvoleniu slovenských kan
didátov do uhorského snemu, ako aj do župných zastupiteľ
stiev, čo sa však podarilo len veľmi zriedkavo. Písalo se 
? nich tiež o sociálnych pomeroch rozličných tried a vrs
tiev slovenskej spoločnosti so -zvláštnym zreteľom na posta
venie a úlohy slovenského ženského hnutia. Zvláštny ohlas 
vzbudil napríklad publikovaný seriál Osem návrhov zákona, 
ktoré predložil uhorskému snemu poslanec Viliam Peulíny-
Toth, v snahe o hospodárske povznesenie Slovenska. Snem 
však tieto návrhy zamietol. 

Národné noviny ako hlavný reprezentant Slovenskej 

národnej strany pomáhali formovať a propagovať jej politi

ku. Pretože všetci významnejší redaktori Národných novín 

boli súčasne aj spisovateľmi /Ambro Pietor, Viliam Paulí-

ny-Toth, Svetozér Hurban-Vajanský, Jozef Škultéty/, udo

mácnili sa v nich, a to na vysokej úrovni beletristické 

novinárske žánra. 

Izolovanosť martinského vedenia Slovenskej národnej 
strany od politických akcií liberálnej buržoázie, od roľ
níctva a robotníctva, hlavne koncom minulého storočia, spô
sobila ich nepochopenie, alebo odmietanie robotníckeho hnu-
*ia vedeného sociálnou demokraciou v 3udapešti i v Brati
slave. 

Slovenská národne prebudená inteligencia a maloburžo
ázia sa v matičných rokoch nedokázali zmôcť na vydávanie 
Politického denníka, hoci sa ho častejšie dovolávali už 
čitatelia Pešťbudínskych vedomostí. Odpoveá redakcie na 
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ich požiadavky bola neradostné. "Verte nám", písalo sa v 
týchto novinách, "že k tomu nám inšie netreba len aspoň 
dvetisíc predplatiteľov po 21 zlatých. Je to síce malič
kosť pre národ trojmilionový, ale pre národ slovenský je 
to ešte hop!" Súviselo to nielen z nízkym počtom pred
platiteľov slovenských politických novín, ale aj s tým, 
že vydavateľ nádejného politického denníka nemal peniaze 
na krytie neúmerne zvýšenej kaucie. V Uhorsku síce platil 
tlačový zákon z roku 1848, ktorý formálne poskytoval isté 
ústupky v prospech slobody tlače, ale bol doplnený príka
zom, podľa ktorého týždenník musel mať kauciu desaťtisíc 
korún, denník dvadsaťtisíc korún. 2 nich sa sťahovali všet
ky súdne peňažité tresty a pokuty, a tých sa opozičným no-

29 vinám dostávalo hojne. 

Mikuláš Š. FerienČík po prechode z Budapešti do Mar
tina roku 1870 pokračoval aj vo vydávaní svojho ľudového 
mesačníka Národný hlásnik s podtitulom "Noviny pre sloven
ský ľud". Naäalej vykonával aj funkciu redaktora Národných 
novín. Národný hlásnik bol pomerne úspešný, čo vidieť aj 
z toho, že v matičných rokoch, v ktorých mali Národné no
viny len okolo Šesťsto predplatiteľov, Národný hlásnik ich 
mal tritisíc. Tento časopis bol obľúbeným najmä na sloven
skom vidieku. Po smrti M. 5. Ferienčíka pokračovali v jeho 
vydávaní až do roku 1915 postupne Ambro Pietor, Miloš Pie-
tor, Pavel Mudroň a iní. 

Národný hlásnik sa orientoval na "národnú výchovu slo* 
venského ľudu". Okrem Článkov a stati propagujúcich politi* 
ku vodcov slovenského národného hnutia prinášal aj oznamy 
a recenzie ľudovýchovnej spisby, no mal aj beletristické 
príspevky. 

Aj v tomto ľudovýchovnom Časopise sa prejavovali dô

sledky konzervatívnej politiky Slovenskej národnej strany-

^ 
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Nedostatočné spojenie národne prebudenej inteligencie s 
pospolitým ľudom a malý počet ľudovýchovných a osvetových 
spolkov, ľ. Š. FerienČík ako zodpovedný redaktor prejavil 
bezradnosť a zúfalstvo pri zatvorení slovenských kultúrnych 
ústavov uhorskou vládou roku 1875- Vtedy do Národného hlás
nika napísal: "Nuž, ale bďtužiaľ našim osudom je už tuším 
... len to kresťanské potešenie sa našich náboženských ot
cov, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje". 

Aj napriek spomínaným nedostatkom mal Národný hlásnik 
pozitívne stránky v tom, Že zoznamoval svojich čitateľov 
s najdôležitejšími spoločensko-politickými otázkami súdobé
ho Slovenska, budil národné povedomie, šíril osvetu a vyko
nával priekopnícku misiu, lebo priťahoval málo školených 
Čitateľov k slovenskému tlačovému slovu. Pravda, ako mesač
ník nemohol prinášať aktuálne spravodajstvo, a tak nemohol 
suplovať úlohy politických novín určených pospolitému ľudu. 
M. 5. FerienČík sa usiloval, aby Časopis vychádzal ako dvoj
týždenník. Nemal však 5250 zlatých na zloženie požadova
nej kaucia. 

0 rozvoj ľudovýchovnej periodickej tlače v matičných 
rokoch sa v Martine pokúsil aj Ján Kadavý, jeden z prvých 
nadšených propagátorov Štúrovskej slovenčiny. V Martine po
kračoval vo svojich ľudovýchovných podujatiach. Robil tak 
v súlade s mienkou predsedu í-lňL-ice slovenskej Štefana Moy-
sesa, ktorý tvrdil, že táto inštitúcia a jej členovia majú 
vidieť svoju hlavnú úlohu vo výchove "Širokých ľudových 
vrstiev". ^ Preto aj z vlastných skromných prostriedkov Ján 
Kadavý začal v Martine roku 1873 vydávať malý štvrťročník 
Priateľ ľudu s podtitulom "Poučno-zébavný časopis pre slo
venský ľud" v rozsahu dvoch hárkov. 

Ján Kadavý sa domnieval, Že týmto lacným časopisom, 

3edno číslo stálo iba desať grajciarov, prerazí na sloven-
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skom vidieku a bude ho môcť vydávať vo väčšom náklade. Aj 
on, tak ako M. S. FerienČík v Národnom hlásnikovi, chcel 
v Časopise publikovať popularízačno-vedecké state, praktic
ké rady pre poľnohospodársku výrobu, ovocinárstvo, chov 
dobytka a zdravotnícku prevenciu, ako aj literárne príspev
ky. Išlo však len o nenáročné poviedky "z pospolitého ži
vota" a verše, ktoré mali priezračné moralistické tenden
cie a nízku literárnu úroveň.3^ 

Odborné poľnohospodárske i novinárske znalosti Jána 
Kedavého boli slabé, a preto nesplnil program nastolený 
v ^iateľovl ľudu. Nepodarilo sa mu podávať dobré "nárady 
a poučenia vo všetkých vetvách poľného hospodárstva ... a 
pokroky priemyslu poľnohospodárskeho". Časopis od svojho 
vzniku trpel na nevyjesnenosť novinárskej koncepcie. Sta
lo sa napríklad, že začal uverejňovať na pokračovanie po-
pularizačno-vedeckú Štúdiu o organických látkach, nedokon
čil ju,ale začal nový seriál - zemepisné úvahy, ktoré pre
bral z Časopisu Orol. ^ 

Priateľ ľudu zostal na periférii záujmov slovenskej 
verejnosti a jeho vydavateľ na ňom prerobil. V januári ro
ku 1874 uverejnil v časopise tento oznam: "Dostalo sa mi 
však takej malej podpory, že nebolo mnoho nádeje k udrža
niu tak lacného časopisu, ktorý mal roku 1874 len 265 is
tých odberateľov". Preto aj vydávanie Priateľa ľudu 20. 
mája 1874 zastavil. 

Roku 1864 začal v Martine'vychádzať prvý slovenský 
vedecký časopis Letopis Matice slovenskej /1864-1875/, kto
rého Časť bola vyhradená publikovaniu zápisníc z valných 
zhromaždení a z výborových schôdzi Matice slovenskej, tak
že časopis plnil súčasné úlohy spolkového vestníka. Jeho 
vedecká Časť vymedzená odborným statiam e štúdiám ja vý
sledkom činnosti Členov vedeckých odborov Matice slovenskej* 
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Kým v predchádzajúcej Tatranke a v Slovenských pohľadoch 
vychádzali len popularizačno-vedecké state a pokusy o ve
deckú a literárnu esej, Letopis Matice slovenskej má už 
yedecko-teoretické zameranie a vyššiu teoretickú úroveň. 
Orientoval sa na základný vedecký výskum, pričom rešpekto
val vedecký prístup k materiálu. Jeho autori sa pridržia
vali adekvátneho vedecko-teoretického štýlu a preto aj 
ich príspevky mali bohatý poznámkový aparát. 

V Letopise Matice slovenskej uverejňoval vedecké Štú
die z oblasti filozofie Semo Bohdan Hroboň, Ján Čajak a 
Pavel Hečko, z histórie Jonáš Zéborský a niekdajší redak
tor štúrovských Slovenských národných novín /1845-1848/ 
Peter Kellner-Hostinský. Pozoruhodné boli aj tu uverejňo
vané prírodovedecké štúdie Dionýza Štúra a Deniela 0. Li-
cherda. Najplodnejším prispievateľom do Letopisu Matice 
slovenskej bol Franko V. SBsinek. Jeho historické štúdie, 
polemiky, aj monografie sa vyznačovali často nekritickým 
prístupom k materiálu a diskutabilné boli aj jeho metódy 
skúmania. Záslužné bola snahe Michala Chrésteka - redakto
ra tohto Časopisu -zaviesť Registrujúcu bibliografiu sú
časnej slovenskej literatúry. Práve ona sa stala neskor
šie jedným z dôležitých prameňov neúnavnému Ľudovítovi VI 
Riznerovi pri spracovávaní jeho Bibliografie písomníctva 
slovenského. K skvalitneniu Letopisu Matice slovenskej 
nesporne prispelo aj honorovanie dopisovateľov a spolupra
covníkov, čo bolo vo vtedajšej slovenskej žurnalistike vý
nimočným javom. 

V matičných rokoch i neskoršie v Martine vychádzali 
sj humoristické časopisy - mesačník Rarášek /1870-1875/ 

s podtitulom "Humoristicko-satirický list". Viedol ho An
drej čern-ianský a od roku 1874 M. A. Špánik. Jeho pokračo
vateľom bol Časopis Harach, ktorý vychádzal do roku 1876. 
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Humoristické časopisy, ktorých predchodcom je znamenitý 
týždenník Viliama Paulinyho-Tótha Černokňažník, sa stali 
veľmi obľúbenými medzi čitateľmi. Slovenské humoristické 
časopisy mali výrazné politické zameranie a mohli dokonca 
prinášať, či už v alegorickej forme, alebo aj priamo, ove
ľa ostrejšiu kritiku vládnúcej triedy, ako si to mohli do
voliť politická Pešťbudínske vedomosti, Bobulove Slovenské 
noviny i martinské Národné noviny. Satirické Časopisy pod
liehali tiež cenzúre a ich vydavatelia boli vystavení rôz
nym represáliám, tlačovým pravotém, pokutém, no tieto bol: 
voči ním predsa len miernejšie v porovnaní s trestami, ktt 
ré museli znášať autori článkov v politických novinách. 

V martinskom humoristickom Časopise Rarach nachádza
me takúto charakteristiku osudného roku 1875, roku slov 
skej národnej katastrofy: "Čo nezmérnil rok 1874, to bud< 
boriť rok 1875 ... Slováci dostali rád železnej palice". 
Na inom mieste sa takto charakterizoval "spravodlivý vzťah 
uhorskej vlády k slovenskému národu": "Že vraj nám nemera
jú rovnakou mierou? Hm! Katolíkom skazili vyššie gymnázium 
vo Veľkej Revúcej a nižšie gymnázium v Kláštore pod Znie-
vom, evanjelikom vyššie gymnázium a preparandiu vo Veľkej 
Revúcej a nižšie gymnázium v Turčianskom Svätom Martine". 

Rarach pranieroval tiež "turecké hospodárenie" v U-
horsku, falošné sľuby národnostiam v peštianskom parlamen
te, ale hlavne reakčnú politiku ministerského predsedu Kt 
lomená Tiszu a ministra Školstva Treforta. Veľa priestoru 
venoval časopis polemikám s banskobystrickými politickými 
odnórodňovacími novinami Svornosť - "s tetkou Srsťou" -
ako ju posmešne v slovenskej tlači nazývali. Nemilosrdne 
kritizoval pomaďarčených zemanov - predstaviteľov stolič
nej správy, ktorí boli iniciátormi a podnecovateľmi naj
hrubších útokov proti slovenskému národnému hnutiu. Pouká-
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zel na to, že uhorská vláda venovala veľké sumy na maďar
skú akadémiu vied a jej knižnicu, na maáarské vedecké spol
ky, na rozvoj maáarskej národnej literatúry, no na Maticu 
slovenskú, na udržiavanie slovenských gymnázií a na podpo
ru slovenskej umeleckej a ľudovýchovnej literatúry nedala 
ani grajciar. 

A. M. Špánik v tomto období, rovnako eko o rok neskôr 
J. M. Hurban, demonštratívne zdôrazňoval politickú silu 
československej spolupráce, ktorá sa mala stať bariérou 
proti stupňujúcemu sa bezohľadnému národnostnému i sociál
nemu útlaku Slovákov. A. M. špánik túto myšlienku sformo
val do veršov: "Jsme jedna krev! V jeden Šik postav sa v 
mužný, Slovék-Čech v bratský kruh, Život nastáva nám druž
ný, obejmi zde druha druh!"-" Aj z týchto dôvodov vychádza
lo v posledných Číslach Raracha veľa príspevkov Českých do
pisovateľov, ktorí protestovali proti surovému národnost
nému útlaku Slovákov a dovolávali sa upevnenia a rozvíja
nia československej jednoty. V polovici roku 1876 A. M. 
špánik svoj časopis bez vysvetlenia náhle zestavil. Pripúš
ťa sa, že časopis zanikol proti jeho vôli. Pravdepodobne 
sa aj on sám stal obeťou stupňujúceho sa teroru a prenasle
dovania slovenských národovcov maáerskou vládnucou triedou 
a úradmi, ktoré mali veľa možností na odstránenie proti
vládneho, a teda nepohodlného tlačového orgánu a na umlča
nie jeho redaktora. 

Medzi Časopisy nového typu, ktoré v matičných rokoch 
začínali na Slovensku vychádzať, možno zaradiť aj beletris
tický Sokol s podtitulom "časopis pre krásno, umenie a li
teratúru". Od roku 1660 ho vydával a redigoval v Banskej 
Štiavnici Pavel Dobšinský. Tento časopis, v ktorom sa už 
v širokej miere uplatnila bohatá grafické úprava, ilustré-
cie, rámčeky a rôzny typ písma^ vychádzal tri razy do me-
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siaca. Zanikol vo svojom druhom ročníku - 15. októbra 1861. 
Jeho pokračovaním bol "obrázkový časopis pre zábavu, krás
no, um?nie, vedu a literatúru" vychádzajúci v PeŠti. Jeho 
vydavateľom a redaktorom bol Viliam Pauliny-Tóth. Mesačník 
začal vychádzať 15. januára 1862. Od 30. júla 1863 do 31. 
decembra 1865 bol dvojtýždenníkom. Od 15. januára 1866 vy
chádzal ako mesačník v Skalici. Zanikol 21. decembra 1869. 
Stalo sa tak preto, lebo Viliam Pauliny-Tóth."zaujatý po
litickými, cirkevnými a inými súrnymi prácami" nemohol ča
sopis 3alej vydávať. 

Na túto úlohu sa podobral popredný slovenský spisova
teľ Ján Kalinčiak, ktorý v tomto období ako penzionovaný 
riaditeľ tešinskeho gymnázia prešiel bývať do Martina. Tu 
začal 1. januára 1870 vydávať raz za mesiac "časopis pre 
zábavu a poučenie" pod názvom Orol. V zábavno-literárnych 
Časopisoch tohto typu, ktoré vznikali na Slovensku podľa 
príkladu českej, maáarskej i nemeckej literárnej tlače, 
sa nachádzali ukážky z prózy a z poézie, literárna kriti
ka, recenzie, literárno-historické úvahy, zábavné príspev
ky i cestopisné reportáže o "exotických krajinách". Nechý
bali ani kuriozity a senzačné príbehy preberané zo zahra
ničných časopisov. Na stránkach sa objavovali aj populari-
začnovedecké state z dejín, zo zemepisu, z národopisu a 
z prírodopisu, ako aj drobná správy z domova a zo sveta. 
Ich redaktori se snažili Slovákom "otvárať okná do sveta". 
Preto sa tu nachádzali aj preklady najmä z ruskej litera
túry /S. T. Aksanov, A. S. Chomjakov/, ako ej zo srbskej 
ľudovej poézie. Medzi najhodnotnejšie príspevky Orla i So
kola patrili Životopisné portréty Martina Hamuljaka, Na-
thana Petiana, Sama Chalúpku, Semuela Toméšiks, Martina* 
Hattalu, Alexandra Rudnaya, Michala M. Hodžu a iných pred
staviteľov slovenského národného hnutia. Veľkú cenu malo 
aj zverejňovanie korešpondencie popredných národovcov. 
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Po náhlej smrti Jena Kelinčiaka roku 1871 sa zodpo
vedným redaktorom Orla stal Andrej Trúchly-Sytnianský. 
Orol pod jeho vedením prinášal veľa prekladov zo sloven
ských literatúr. Tento redaktor uprednostňoval prózu i 
poéziu štúrovských romantikov pred príspevkami príslušní
kov mladšej slovenskej literárnej generácie* Vyhlasoval 
ju za nezrelú a nepodporoval jej snahy vytrhnúť umeleckú 
literatúru zo schémy romentického historizmu a konzerva
tivizmu. Andrej Trúchly-Sytnianský sa ako redaktor Orla 
snažil prekonávať izolacionalizmus slovenskej literatúry 
tým. že v ňom otláčel ukážky z diel svetovej realistickej 
prózy. Bližšia sa o tom zmienil v Orie vo svojom redak
čnom odkaze: "Pravda je, že naši novelisti mlčia. No za 
to nemôžeme ani my, ani snä3 oni. Medzitým to nemá ohro
miť žiadneho Slováka, keá podávame preklady z najvýteč-
nejších svetových spisovateľov, ako sú: Turgenev, Gogoľ, 
Anderson, Bjornson, Czajko^ski at3... Či sa máme my Slo
váci čínskym múrom od ostatného literárneho sveta zabari-
kádovať? Či nesmrteľný náš Ľudovít Štúr samé pôvodné po
vesti vo svojom Orie uverejňoval? Ako budeme napredovať, 
ked sa neukážu mládeži vzory modernej novelistiky?" 

Ako redaktor Orla sa Andrej Trúchly-Sytnianský stal 
v druhej polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia 
vodcom tej literárnej generácie, ktorá se hlásila k na
sledovníkom štúrovcov. Pravda, ich diela už vtedy neboli 
písané v duchu Štúrovského revolučného romantizmu, ba od
rezali sa v nich prvky konzervativizmu a klerikalizmu. 
Andrej Trúchly-Sytnianský odlietal v Orie uverejňovať prí
spevky mladých literátov reprezentovaných najmä Kolomanom 
Banšellom a Pavlom Országhom-Hviezdoslavom, ktorých dielo 
bolo dokladom "svetonázorovej priebojnosti nového nástupu* 
Orol v d&sledku Sytnianského odmietavého postoja k mladej 
generácii mal chronický nedostatok pôvodných literárnych 
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príspevkov. Namiesto prác živých uverejňoval v Časopise 
diela mŕtvych. Iälo napospol o práce, ktoré Andrej Trúchly-
Sytnianský preberal z pozostalosti nedávno zomrelých bás
nikov a spisovateľov /Ján Čaják, Ľudovít Kubáni, Ľudovít 
Žello.../. 

V dôsledku surového národnostného útlaku, ktorý vyvr
cholil rjku 1875, boli príspevky starších Štúrovcov /Samo 
Chalúpka, Janko Kráľ, Ján Botto/, ale aj ich menej talen
tovaných epigónov /Jozef Jančo, Daniel Maróthy, Miroslav 
Dumný, Daniel Bachát/, poznačené beznádejou a pesimizmom, 
z ktorého len v náznakoch prebleskovala nádej, že tak ako 
južných Slovanov oslobodili spod tureckého jarma, títo 
"branní orli od východu", pomôžu aj Slovákom vytrhnúť sa 
z poroby a útlaku Rakúsko-Uhorska. Preto aj v Orie vychá
dzalo veľa príspevkov o histórii južných Slovanov, o uda
lostiach vo vojnách, ako aj životopisy ich hrdinov, vojvod
cov a politikov. Tieto príspevky však neprekročili rémec 
romantického poetizovania. Slabú úroveň literárnych prís
pevkov v Orie zapríčiňovala aj nízka hodnota vtedajšej slo
venskej ̂ terárnej kritiky. Preto oprávnene Svetozér Hur
ban- Vajanský v Národných novinách**̂  tvrdil, že "zvlášť 
niektoré nepodarené dielka posledných Časov mali hrozne 
zlý účinok na vývoj naáej literatúry vôbec". 

Koncom marca 1878 sa Andrej Trúchly-Sytnianský musel 
s redakciou Orla proti vlastnej vôli rozlúčiť. Sám to v 
časopise takto vysvetľoval: "Odstupujem nútený nepredvída
nými, mimo mojej vôli a sily ležiacimi okolnosťami".*^ Bis
kup mu zakázal redigovať slovenský Časopis. Aj to bol je
den z prejavov protislovenského postoja vysokého katolíc
keho kléru. 

Vtedy sa tento jediný slovenský literárny Časopis do
stal do ťažkej situácie. Martinskí národovci sa rozhodli 

^ 
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požiadať skúseného novinára a známeho prozaika M. Š+ Fe-
rienčika, aby prevzal redakciu Orla. Vychádzali pritom z 
predpokladu, že dokáže okolo tohto časopisu sústrediť li
terárnych tvorcov a publicistov bez rozdielu veku, nóbo-
Ženstva a názorov, že ho bude viesť so zmyslom pre potre
by modernej slovenskej literetúry, literómej kritiky a 
estetiky. Jeho spoluredaktorom sa stal Samuel 8. Zachej, 
ktorý túto funkciu vykonával krátko. M. 5. FerienČík zo
stal Orlovi verný až do smrti, pričom zverená úlohy redak
tora vykonával veľmi zodpovedne. Písal o tom aj Jánovi 
Bottovi: "Dobre sme si povedomí nesnadnej úlohy, ktorú tým
to berieme ne seba. Časy pre slovenskú literatúru sú ná
ramne trudná a celá naša literárna Činnosť od istáho času 
je obmedzená temer už výlučne na časopisectvo. Tým nalie
havejšia vtedy naša povinnosť aspoň na toírto poli sústrediť 
slovenské literárne sily a vyvinúť činnosť, akú pri teraj
ších nepriaznivých okolnostiach vyvinúť len možno".^ 

Výsledky Ferienčíkovho redigovania Orla, ktorý zani
kol roku 1680, pár mesiacov pred jeho smrťou, hodnotili 
už jeho súčasníci, ale aj literárni historici našej doby 
veľmi vysoko. Vyzdvihovali najmä jeho obetavosť, konciliant* 
nosť, zmysel pre pokrok a správnu literárnu orientáciu. 
Chválili ho za to, Že do časopisu otvoril cestu mladým -
Jaroslavovi Vlčkóvi, Jozefovi Škultétymu a Svetozórovi Hur
banovi Vajanskému. Od roku 1674 tu uverejňoval svoje ver
še aj Pavol Orszégh-Hviezdoslav. Zásluhou Mikuláša Št. Fe-
rienčíka sa v slovenskej literatúre začal výrazne uplat
ňovať realizmus. 

To sa prejavilo aj príklonom Orla k tematike zo súčas
nosti, v jeho reakcii ne kritiku súdobých spoločenských po
merov, a to aj sociálnych, vrátane otázky vysťahovalectva. 
Tak sa aj zásluhou mladých prekonávali pozostatky teolo-
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gizmu, mesianizmu a romantického rojčenia, ako aj senti-

mentelizmu. V tomto období sa rozšírili aj pozície litera

túry a literárneho časopisectva v našom národnom hnuti. ^ 

Poznámky 

1. Slovo na úvod. In: Martin v slovenských dejinách. Zbor

ník z vedeckej konferencie 13.-15. novembra 1984 v Marti

ne. Martin MS 1986, s. 8. 

2. Eliáš, M.: Martin v slovenských dejinách. In: Martin 

v slovenských dejinách. Martin MS 1986, s. 22. 

3. Stanovy Matice slovenskej. In: Letopis Matice sloven

skej roč. 1864 /I/, s. 6. 

4. Bližšie KuČma, I.: Vydavateľstvá a tlačiarne v Martine. 

In: Martin v slovenských dejinách. Martin Ms 1986, s. 370 

a n. 

5. Bližšie RepČák, J.: Prehľad dejín kníhtlače na Sloven

sku. Bratislava 1948; HalaŠa, P.: Kníhtlačiarsky účastinár-

sky spolok v Martine. Martin MS 1958; Princ, J.: Polygra

fia na Slovensku. Bratislava 1958; TkadleČková, H. - Van-

tuchová, J.: Živena - spolok slovenských žien. Bratislava 

1969. J 
6. Potemra, M.: Bibliografie slovenských novín a časopi

sov do roku 1918. Martin MS 1958. 

7. Bližšie MésaroŠ, J.: Národná hnutie v memorandovom ob
dobí. In: Dejiny Slovenska II. /1848-1900/. Bratislava 
SAV 1968J s. 201. 

. 



3̂ 9 

6. Slovenský týždenník 8.1.1918. 

9. Bližšie Potemra, M.: Bibliografia inorečových novín a 

časopisov na Slovensku do roku 1918. Martin MS 1963. 

10. Listy Kolomana Banšella Pavlovi Országhovi-Hviezdosla-
vovi. Gerendéš 4. 5.1872. In: Sborník Matice slovenskej 
roč. 1930, s. 49. 

11. 31ižáie Kostický, 3.: Nová škola slovenská. Bratisla

va 1958. 

12. Ruttkay, F.: Prehľed dejín slovenského novinárstva v 
matičnej dobe /1863-1875/. In: Otázky žurnalistiky roč. 
1963. Martin MS 1964, s. 183-210; Mosendové-Papénkové, M.: 
Čitateľské pomery ne Slovensku v rokoch 1783-1848;- Čepan, 
0.: Spoločenská diferenciácia a čitateľské pomery v rokoch 
1860-1880. In: Slovenská literetdra roč. 1962 č. 3, s.321 
a n. 

13. Bližšie Ruttkay, F.: Prehľad dejín slovenského novi
nárstva do roku 1918. Bratislave 1968, 391 s.; Dejiny Čes
koslovenské žurnalistiky II. díl. Slovenský periodický tisk 
do roku 1918. Praha 1984, 214 s. 

14. Zapletal, V.: Bobulove Slovenské noviny. In: Otázky 

novinárstva roč. 1959. Martin MS 1960, s. 84-123. 

15- Pišút, M.: Gustáv Zechenter-Laskomerský. In: Literár

ne Štúdie a portréty. Bratislava Tatran 1953, s. 173. 

16. Budin 16. 4. s.d. Sign. 24.A.49. Literárny archív Ma
tice slovenskej. /LAMS/ 

17. Pešťbudínske vedomosti 1.1.1870 Č. 1. 

18. Prosba k veľactenému obecenstvu. Národné noviny 16.9. 

1870 č. 79. 

19. Národné noviny 12.6.1870 č. 39. 



400 

20. Dopisy. Z Pohronia. Närcmé noviny 9.10.1870 č. 89. 

21. Korešpondencia Mikuláša Št. Ferienčika. A/1. - LAMS 

22. Národné noviny 23.11.1870 č. 108. 

23. Pokusy o slovensko-maáarské vyrovnanie /1848-1900/. 
Martin MS 1941, s. 173. 

24. Dejiny Slovenska II. /1848-1900/. Bratislava SAV 1968, 
s. 246 a n. 

25. Bližšie Ruttkay, F.: Storočnica v slovenskom politic
kom novinárstve. In: Žurnalistika - Zborník Filozofickej 
fakulty UK. Bratislava SPN 1970, s. 3-47. 

26. Klin klinom! Pozostalosť Jána Mallého-Dusarova Fasc. 
3. fol.89. Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Bližšie 
Ruttkay, F.: Ján Mellý-Dusarov - prvý teoretik slovenské
ho novinárstva. In: Otázky žurnalistiky 1965. Martin MS 
1966, s. 145-180. 

27. Pišút, M.: Gustáv Zechenter-Laskomerský. In: Literár
ne štúdie e portréty. Bratislava Tatran 1955, s. 173. 

28. Z horného Trenčína. Pešťbudínske vedomosti 20.9.1862 
č. 78. 

29. Votruba, F.: Slovensko v politickej aktivite. In: Zbor 
nik Milan Hodža - politik, novinár e vedecký pracovník. 
Bratislava 1930, s. 268. 

30. Mráz, A.: Literárny profil Mikuláša Štefana Ferienči
ka. Bratislava Tatran 1959, s. 134. 

31. Národný hlásnik roč. 1874 č. 2 a 3-

32. Spod Krivéňa. Národný hlásnik roč. 1874 Č. 1. 

33. Mráz,"A.: Matica slovenská v rokoch 1863-1875. Martin 

MS 1935, s. 75. 



401 

34. Bachát, A. M.: Susedia. Priateľ ľudu roč. 1973 č. 1. 

35. Priateľ ľudu roč. 1873 Č. 1. 

36. Priateľ ľudu roč. 1874 č. 5. 

37. Parách roč. 1875 č. 1. 

38. Rarach roč. 1875 Č. 1. 

39. Rarach roč. 1875 č. 3-

40. Ruttkay, F.: Prehľad dejín slovenského novinárstva do 

roku 1918. Bratislava SPN 1968, s. 258. 

41. Orol roč. 1875 č. 9. 

42. Nórodné noviny roč. 1878 č. 17. 

43. Orol roč. 1878 č. 3. 

44. V Martine 6.5.1878. Korešpondencia Mikuláša Št. Ferien-
Čika. Sign.23-A.-15.LAMS. 

45. Mráz, A.: Literárny profil Mikuláša Št. Ferienčíka. 

3ratislava Tatran 1959, s. 341-345. 

http://Sign.23-A.-15.LAMS


Význam a tvar v stovensttej poézii 





1. V úvahe uvedieme - na váeobecnolingvistickom po
zadí, osobitne v súvislosti s princípom arbitrárnosti ja
zykového znaku /Sabol, 1973* 1984/ - niekoľko prevažne 
esejistický ladaných poznámok o vzťahu formy a obsahu 
/zvuku, respektíve tvaru a významu/ v umeleckom texte, o-
nej vzrušujúcej dvojpólovosti a dvojjedinosti špatia ja
zyka a skutočnosti, ktorá má práve v básnickej výpovedi 
svoje vlastné miesto; lebo práve poäaia by mala v sebe 
niesť aspoň kúsok iskrivej zázračnosti či zázračnej iskri-
vosti. A to najmä váaka vzťahu zvuku a významu v báani. 

2+ Východiskom našej analýzy budú dva sonety Marti
na Rózusa /1988-1937/ Vlakom do Štrby a Vlakom zo Štrby 
/pozri 111 slovenských sonetov, 1979/: 

Vlakom do Štrby 

Švist sfičí do noci a búši kúdol spurno... vtom 
sa rušeň rozchrochtá... ryk po horách sa rozznie, 
krok zdrhne... príšera aa vzpachori zrvúc hrozne, 
e refe-fára vhor a vyje vzdorným brechotom. 

Breh na breh... uhlím ver tu darmo sporiť napotom, 
zvrie borba do driemot a zhromžia kriky rôzne, 
dym žiarou rozžne sa, zrak do vôd noria vozne, 
hneá v húsť sa vpotrošia a rozšomrú háj chachotom... 

Ves prepadá sa - ves, sta mramor hrobitova, 
ju strážny preberie, až raehotný boj dozúri. 
Z hviezd chóru ziskrí už len jedna - diamantová. 
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A obri vykročia /prv výšav šeré kontúry/, 
ich pozor vzruší hruď, keá zorou vzbĺknu skrane. 
Švist sfičí... V sláve dňa vlak stane udýchané. 

Vlakom zo Štrby 

Len ľahulinký vzhyb a tempo kolies tepe, 
beľ kúdla stelie sa a letmo jedle opletá, 
po hOľnych kotlinách si pohľad sladko podlieta, 
hoc slepí mušelín, v ňom skvú sa veľkolepé. 

Taj zmĺklych skalných plies, ich spľach dnes sebe 
člepe, 

sľubami okúzli, by zval ťa niekdy za leta 
na vlastné lono sniť - bez ľútych bôľov Hamleta, 
a splynúť s tlkotom, Čo klepe v sveta sklepe... 

Deň stlieva? - Óžľabím sa plameni Šľah chochola, 
stĺp mihá za stĺpom, ktos* v hĺbkach domky skladá, 
vlak šibe myšlienkou, až cítiť: padá... padá... 

za valom plytkých vín., ich stuha leskom plápolá, 
kým tiene nezlietnu i na hôľ vysočinu, 
a vozne s pleskom vdol sa Sinú... do diaľ Sinú... 

Uvedené sonety majú výraznú hláskovú inštrumentáciu. 
Zvukovo sú ustrojené predovšetkým na protiklade spoluhlás
ky r /v básni Vlakom do Štrby/ a spoluhlások 1 a ľ /v so
nete Vlakom zo Štrby/. Spoluhláske r má v prvej skúmanej 
básni najvyššiu frekvenciu zo všetkých hlások /foném/ vô
bec: 11,36 % /o 7,7 % prekračuje hodnoty zistené pre slo
venčinu - Sabol, 1966, s. 23; pritom do tejto hodnoty ne
zaratúvame slabičné, sonantické r/, zatiaľ čo laterálne 
spoluhlásky sa tu používajú len výnimočne /"sémantické" 
vyznenie má realizácia 1 v začiatočnom a poslednom verŠi/< 
V druhom interpretovanom sonete sa zasa veľmi intenzívne 
využívajú spoluhlásky 1 a ľ /ich výskyt zo všetkých hló-
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sok ja dovedna 11,16 % Čo je o 6,08 % vyššia hodnota, ako 
se zistila pre slovenčinu - Sabol, ibid.; nebrali sme pri
tom dokonca do úvahy slabičné 1 a ľ/;; spoluhláska r sa tu 
zesa nevyskytuje ani raz. Je zrejmé, že fonické osobitos
ti týchto spoluhlások majú naznačiť aj skutočnosť, ktorá 
sa v básnach - pravda, popri iných významových pásmach -
zachytáva: zvuky vlaku, ktorý aa priam "trápi" pri stúpa
ní k Štrbskej stanici, a na druhej strane ľahký pohyb je
ho kolies na trati zo Štrby. 

Pravda, v analyzovaných sonetoch možno nájsť aj iné 
fonické osobitosti: ich akustický efekt sa opiera predo
všetkým o konsonantický podsystém /pomer sonánt a nesonánt 
je v oboch básnach 1:1,6, Čo je nižšia samohláskovosť ako 
v slovenskej poézii - 1:1,5} porovnaj Sabol, ibid., s.22/; 
do vykreslenia kontrastu sa zapájajú aj samohlásky pred
ného radu /i, e - v prvom sonete spolu 12,37 %, v druhom 
8,06 % zo všetkých hlások/; rozdiely vznikajú aj pri vy
užívaní niektorých konsonentov, ktoré "podfarbujú" základ
ný "sémantický" protiklad realizovaný vo vzťahu spoluhlá
sok r a l/ľ /zvýšené frekvencia S, ch, f, z a v, prizna
kovo nižšia frekvencia k a ť v prvom sonete, zvýšený vý
skyt s, k, p a h v druhom sonete - uvádzame len najdôleži
tejšie kontrasty/; áalej tu možno identifikovať osobitml 
konfiguráciu sylabických typov verša a tak Šalej. 

Ukazuje sa, Že v bósnickom texte už aj samotné hlás
ky /v závislosti od ich frekvencie a distribúcie/ sa mô
žu rozostrieť nad jeho významovým priestorom,a zavše tým 
Čitateľovi vsugerovať určitý dojem Či náladu. 0 účinku 
zvukových prvkov verša uvažuje aj sám autor týchto sone
tov: "VŠimnul som si rozdiel medzi dojmom maľby, sochy, 
ľllmu a dojmom i najkrajšej lyrickej básne. Tamten je tr-
vácí, 1 po rokoch /pomyslím-li na obraz/ cítim ho - tento 
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rýchle mizne, i-rečo? Lebo obraz /stabilný, Či pohyblivý/, 
socha - pôsobia na obraznosť, a tak na cit, kdežto lyric
ký verš hlavne, alebo len na cit. Treba tedy vyvolať ostré 
predstavy /slovnou kresbou, maľbou, personifikáciou, prí
padne i zvukovým napodobňovaním, kde je možné/ a dojem po
mocou obraznosti stane sa konzervovanéjším, trvalejším." 
/lll slovenských sonetov, s. 47/ 

3. Francúzsky básnik a esejista Stéphane Mallarmé, 
predstaviteľ symbolistickej lyriky, v štúdii Crise de 
verš vyslovuje svoje sklamanie nad tým, že vo francúzšti
ne sa "deň" vyjadruje tmavým vokalickým zafarbením /jour/, 
ale noc je vyjadrená slovom s jasnou samohláskou /nuit/. 
Básnik tu nevdojak mieri na "prekliatie" arbitrámosti 
jazykového znakuj ale dobre je tak: arbitrárny vzťah me
dzi materiálnou stránkou znaku /designátorom/ a ideálnyr 
obsahom znaku /designótom/ je totiž veľkou výhodou znaku 
/argumenty pozri v práci Ondruš - Sabol, 1987, s. 61/. 

Arbitrárnosť jazykového znaku však nie je stopercent
ná. V jazyku existuje celá oblasť takzvaných onomatopoic-
kých slov, pri ktorých sa vzťah medzi zvukovou realizáciou 
jazykového znaku /formou/ a jeho obsahom, respektíve javom 
objektívnej reality mení na kauzálny. Ide o prípad "pria
meho" napojenia na istý akustický signál z reality a jeho 
adekvátneho jazykového zachytenia. Okrem toho v každom ja
zyku existuje takzvaná vnútorná motivácia jazykového zna
ku; v podstate odráža určitý ustálený synchronický, dia-
chronicky podmienený vzťah medzi označujúcim a označova
ným bez priameho reflexu k objektívnej realite. 

Podrobnejšie sledovanie arbitrámosti jazykového zna
ku a jej narúšania však rozširuje oblasť tých prípadov, 
v ktorých sa arbitrárnosť ruší alebo aspoň oslabuje. 
Všetky tieto prípady majú aj svoj skutočnostný "dotyk", 
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skutočnostný reflwx. Tento reflex je dvojstranný: alebo 
skutočnosť cez designát tlači na jazykovú formu a vynucu
je si svoje, aspoň sčasti "adekvótne" vyjadrenia, alebo 
zase forma jazykového znaku svojím fyziologickým /akustic-
ko-optickým organogenetickým i percepčným/ pozadím vsuge-
rúva - a to najmä pre oblasť, ktorá je doménou umeleckého 
Štýlu - istý skutočnostný dotyk, záber; cez designát istú 
"adekvátnu" predstavu nejakej skutočnosti. Tento vzťah je, 
prirodzene, dialektický /podrobnejšie Sabol, 1973/. 

Tak napríklad kategória plurálu si Žiada "akoby monu
mentálny formálny výraz aj v samých tvaroch plurálu" /No
vák, 1968, s. 23/, to isté možno konštatovať aj o V2ťahu 
pozitívu, komparativu a superlatívu. Už podľa mienky 0. 
Jespersena /1916/ sa arbitrárnosť v jazyku preháňala /Ja-
kobson, 1970, s. 33/+ Ďalší príklad: "Palatalizócia, kto
rá v baskických dialektoch zvyšuje tonalitu spoluhlások, 
navozuje predstavu zmenšovania" /ibid., s. 41/. Na tomto 
mieste sa môžeme vrátiť k S. Mallarmámu a k jeho sklama
niu z arbitrámosti jazyka;* H. Jakobson, ktorý uvádza ci
tovanú bósnikovu myšlienku, 3alej píše: "Avšak verš básni
kove nároky uspokojuje a nedostatok uvedených jazykových 
prostriedkov vyrovnáva. Pozorná čítanie francúzskej poé
zie s jej obrazmi noci a dňa ukazuje, ako noc potemnia a 
ako sa deň vyjasňuje, ak aa ocitne prvý z tejto dvojice 
v kontexte oplývajúcom samohlóskami hlbokými a znejúcimi 
v tónine b-mol a druhý v zoskupení foném vysokých." /ibid., 
s. 42/ 

I. Fónagy /1970/ uvádza, že "dojem napätej artikulá
cie je v básňach hnevu vyvolaný prevahou tvrdých alebo na
pätých spoluhlások, dojem uvoľnenej artikulácie vzniká v 
básňach a nežnými námetmi s prevahou likvidných spoluhlá
sok" /s. 85; výskum robil vo francúzskej, nemeckej a ma-
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3arskej poézii/. Na základe mnohých svojich pokusov konšta 
tuje, že sa zdá, akoby hlásky svojimi akustickými a fyzio
logickými vlastnosťami mali ekúsi univerzálnu symboliku. 
O nepravidelnosti dýchania ako znaku silnej emócie a využi 
ti tohto fyziologického faktu pri komponovaní umeleckého 
diela uvádza: "Nepravidelnosť dýchania, ktorá charakteri
zuje reč zasiahnutá silnou emóciou, sa v poézii supluje 
premiestnením cezúry alebo metrickej pauzy smerom k zaČiat 
ku verša. V monológu Faidry prestupuje Racinova hrdinka 
pravidlá metriky v tom okamihu, ked porušuje i zákony mo
rálky." /ibid. s. 89/ 

4. Najvlastnejšími a najdôležitejšími úlahami zvuko
vých jednotiek je diferencovanie významových jazykových 
prvkov /ide o diätinktivnu funkciu foném/ a účasť na in
tonačnom stvárňovani vety /suprasegmentálne javy s grama-
tizujúcou funkciou/. Ale ani v áalších priestoroch jazyko
vého textu sa zvukové prostriedky nesprávajú celkom "ne
utrálne" /porovnaj napríklad aj Horálek, 1982/; na potvr
denie tohto konštatovania môžeme uviesť niektoré osobitos
ti básnickej reči: napríklad vo verši sa môže využiť na 
rytmizačná funkciu do určitej miery aj osobitné organizo
vané opakovanie hlások /foném/ a ich skupín, čiže hlásková 
inštrumentácia verša. Najčastejším prípadom hláskovej in
štrumentácie je eufónia. Tento jav ako umelecky pôsobivé 
usporiadanie hlósok /foném/ na základe opakovania je vý
razným pomocníkom veršového rytmu a spolupracuje pri celko 
vom významovom vyznení básne. 

Všimnime si, ako podmanivo využil radenie hlások p, 
s, t/ť, st/sť, sp Miroslav Välek v básni Večer: 

Letí havran ponad pusté lesy, 
v pustom poli posteľ ustelie si 
opustený spáč. 
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Uvedená hlásková inštrumentácia sa 2Účestnuje na vy
tváraní obrazu večernej, skoro až apokalyptickej, mrazivej 
tíáiny, v ktorej "počuť" letieť osamelého havrana aj váa-
ka sugestívnemu rozloženiu zvukov istej kvality /estetic-
ko-sómantické súvislosti textu si tu nevšímame/. Pravda, 
tento zmysel môžeme vyhmatať len prostredníctvom významo
vého vyžarovania lexikálnych jednotiek z týchto veršov. 

Úloha hláskovej inštrumentácie alebo eufónie vo vzťa
hu k významu je dvojsmerná: alebo podčiarkuje, umocňuje 
význam /ak nie je výrazná/, alebo ho zastiera, zahmlieva 
/ak je nápadná, "vtieravá";- porovnaj aj Kibédi Varga, 
1963, a. 14/. V tejto súvislosti znovu treba pripomenúť, 
Že vo vzťahu zvukových a významových prvkov rozhoduje vý
znamová zložka znaku. Hoci sa zdá, že hlásky na základe 
niektorých svojich artikulačno-akustických vlastností ma
jú univerzálnu symboliku /porovnaj vyššie konštatovanie 
I. Fonagya/, jej "uvedomenie si" je možná iba na pozadí 
kontextového významu, až ex post, a posteriori, "dodatoč
ne" /porovnaj aj Hrabäk, 1970, s. 56/, keá sme dekódova
li leiî I-íiy význam slov /preto sa eufónia stáva zložkou 
metrického impulzu len veľmi zriedka/. Inak nastáva pri 
interpretácii "krátke spojenie" /pretože nijaký zvuk ne
prináša priamo akýsi význam vôbec/, aké urobil napríklad 
básnik Ján Kollár vo svojej úvahe Mýšlénky o libozwučnos-
ti rečj wubec, obzwléšte českoslowanské /1823/, ke3 píše, 
Že každá samohláska má svoj vlastný charakter, ktorý sa 
potom podľa jej výskytu "po celej reči rozleje". A tak 
mu potom vychádza, Že v slovenčine sa samohláska o prená
ša na predmety "dôstojné, vznešené, veľké, strašné, aláv-
he, sväté, krásne", samohláska a má podľa estetického cí
tenia charakter Čohosi "milého, veselého, živého, spani
lého, láskavého", samohláska e znamená niečo "tichého, 
krotkého, mdlého, mŕtveho*, samohláska i je "rýchla, kon-
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čitá, ostrá, tenká, bystrá, prudká, rozkazovačná", samo
hláska u má povahu Čohosi "holého, smutného, ťažkého, sta
rého, príšerného, plného tajomstva". Je na prvý pohľad 
jasné, že uvedené vyžarovanie významov nepatrí samohlás-
kan, ale slovám, v ktorých sa tieto samohlásky vyskytujú 
a z ktorých básnik identifikoval spomínané významy. 

5. V slovenskej literatúre príklady na eufonickú vir
tuozitu /prechádzajúcu až do zvukomaľby/ môžeme nájsť naj
mä v poézii Laca Movomeského /S8bol, 1975/. Tento básnik 
v mnohých veršoch ukázal aj svoje inštrumentálne majstrov
stvo; nebol vSak ani pri presile príznakových zvukových 
prvkov významovo prázdny. Ako uvádza A. Matuáka /1956, s. 
84-85/, "Novomeský dokázal ako nikto druhý, Čoho je slo
venčina schopná; robí s jazykom dokonalé exhibície". Môže
me to dokumentovať na ukážke z básne Slnce na vodách: 

Klin výšin syčí šípy bystriny, 
džezuje žvatlavý džavot riav, 
krok gondol klokoče tokom potokov 
pod plotom topoľov, 
a balád balvany valia vlny valného Dunaja: 
hujaja, 
do mora, 
do mora, 
hujaja. 

V tejto rozmarnej hre s výrazom sú zárodky jeho priam 
filologického obnažovanie významu slov, ktoré podopiera zvi 
ková inštrumentácia: 

tento deň a dni, čo toľkých do ohnutia 
zhrbili v hŕbky, hŕbky na hroby, 
že až sám sa na ten dobrý den tu mením, 
ktorý vznáša nahor Škovran Škovránčením, 
vešia na výšiny na vlas svojho hlasu 



413 

až kamsi v nadoblačné oblečie, 

/Do mesta 30 min./ 
Záhradník balí kufre. 
So všetkým vyrovnaný sklade haraburdy, 
lež tie sa nie a zrovnať nedajú, 
ve3 načo mu aj budú váetky staré krámy: 
motyky dotýkavé, 
hrebene,hrablí neohrabaných, 
zmotané hady hadíc, 
lopaty hrdzavé, no hrdiace sa stála 
alebo toľké rýle, 
na novom, 
načo? 

/Záhradník/ 

6. Osobitným vyznením vzťahu výrazu a významu je ka-
lambúr, slovná hra, ktorá se zvyčajne vytvára zámenou vý
znamov rovnako znejúcich slov /v poetike sa kalambúr defi
nuje ako úmyselná zámena zvukovo podobných slov s komickýtr. 
alebo satirickým efektom - porovnaj napríklad Hrabák, 1973i 
s. 160/: zaťaženie zaťa ženie, senzačne sen začne, ostrie 
kal ostriekal, za kričím zakričím, zviera lasom zvierala 
som, naraz tiež narastieä, nad úbočím na dub očim, zahla 
som za hlasom a tak áalej. 

S kalambúrmi sa*stretávame ponajviac v umeleckom Štý

le, v "laboratórnom" type poézie. Všimnime si, ako tento 

Štylistický zvrat, tieto kombinačné miniatúry rozohrávajú 

básnici Ľubomír Feldek /F/, Štefan MoravČík /M/ a Viliam 

Turčány /T/. 

Niekedy využívajú kombinácie celých slov a slovných 
spojení /v podstate tu ide o konfigurácie jazykových prv
kov so seymentélnym, suprasegmentálnym alebo segmentálno-
suprasegmentálnym rozlíšením/: Ej, ja som rád záhradníčil: 
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n 
/ Ej, ja som rad záhrad ničil!; Buch! ja, / buch! ty, / 
máme buchtyj- Čo robí poľovník? / Vysoko líci. / Pozor tam 
vysoko, / vy sokolici!; Hus letí, hus letí / k teplému 
kraju. / Jesenné husle ti / do uška hrajú /F/j- Sníva len 
o tom - mať kov / Vyznáva kultivované kulty Maťkovf V ma
chu ležia machule žiab; Dievča s tuhou stuhou; Husle tíško 
dá jej. / Hus letí Skoda jej!; Darmo stráži dar most raži; 
nemo hlo sa do terás / Nemohlo se doteraz dostať vyššie*-
Tma dojí mak a dojíma k slzám; Hlina je samá trhlina ý 
Ústočká / robia z ust očkáj Ticho v babom lete pradie / 
mľeskajúce mača ruje / a Čaruje / a Čaruje; Cesta cez ta
bule tabu; Tu ju aspoň poľutujú; Stmievanie je usmievanie;. 
Mešita v tme Šitá; Vietor sa prihovára sladkej brade a ko
runám / ako runam ako zlatu...; Náš mecenáš zlatý / od šťas
tia se meče... /M/; kmitá mi tá milé; i keá zas pole / 
polemuje láva; ak pole ktoré / poleje mu láva; Pýšte sa 
pýšte Všetkých nás tu píšte / Bezvládne listy Mužské ple
meno / UŽ je tu jeseň NástupiŠte / Ten nástup pre Nemo / 
Pre nekonečné nemohry /T/. Občas bósnik ráta len s rozdie
lom v počte slabík: a pieseň pije sen snežienok; rieka ry
je kal /M/. 

Vzťah medzi východiskovým slovom /kombináciou výrazov/ 
a jeho /ich/ kalambúrovým echom môže mať rozličné stvárne
nie /vhodne by sa dalo pomenovať názvami slovenských ume
lých hádaniek/: môže ísť o rozdiel v jednej hléske /vzni
ká tak zámenka/, o rozdiel daný vsunutím či vynechaním hlás
ky /vsuvka, respektíve výpustke/, výmenou hlások /výmenka/. 
presunutím či odsunutím hlásky /presunka, respektíve od-
suvka/, pridaním hlásky na začiatok alebo ne koniec výrazu 
/predponovka, respektíve priponovka/, "zrkadlovým" obrazom, 
spätným Čítaním výrazu /ráčik, respektíve stredový/ a iný** 
mi postupmi Či využitím viacerých kombinácii naraz. Nie
koľko príkladov: Zabaž, Anton, / za bažantom! / I bažant, 
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/ kamarát, / iba šánt / mň rád /F/; V raji umelom to vo
nia imelom; Mág blčí jak vlci mak; Potme dom úpie pod me
dom;- Ale tou paletou baletou /tu zároveň ide o trojnásob
ný kalambtir, vznikajúci kombináciou predponovky a zámenky/^ 
S tebou ísť stepou /M/; Ke3 si chorý, / liek var. / Nevieš, 
ktorý? / Lekvár!; Že je nemá labuť? / Spieva! / Nebalamuť! 
/F/; tudi tlači váha ruje / a vtáčí dáž3 havaruje; Ráno 
deň je ako narodenie; a mienky ľudí sá ako kamienky; ne
sie pieseň ktorá vzniká; utopil lipotu /M/; vždy, vždy mi 
ujde lo3! Bo most - aj most som ja! /T/ /v posledných troch 
príkladoch slovná hra vzniká rbvnakou kombináciou hlások 
aj pri spätnom čítaní/. 

Toto hravé, "samopašné", pôvabné trblietanie výrezov, 
ktoré spája rovnaká alebo skoro rovnaká zvuková stavba, 
je v básni tým intenzívnejšie, čím viac sa viažu jednotli
vé pojmy do uceleného básnického obrazu. KalambJry - použi
té funkčne a s citom pre mieru - môžu osviežiť aj esejistic
ký text, ale vieme si ich predstaviť aj ako efektný pro
striedok menej oficiálnych^ "rodinných", vtipne komponova
ných rečníckych prejavov. Osobitná problematiku kalambáry 
tvoria v prekladateľskej praxi. 

7. Svojimi poznámkami o vzťahu eufónie /hláskovej in
štrumentácie/ a sémantiky - zdôrazňujuc prioritu významo
vého pásma textu - nijako nepopierame "aktivitu" zvukových 
prvkov umeleckej výpovede pri dokresľovaní, zvýranovani, 
podfarbovaní obsahovej zložky znaku. Dôležité pritom je, 
aby sa diferencovala symbolická, expresívna a sugestívna 
hodnota zvukov vo verši. Najbezpečnejšie sa dá skúmať pre
dovšetkým znakový význam formy, vychádzajúci zo symbolic
kej hodnoty fonických jednotiek, a to najmä preto, Že je 
prístupný sémantickej analýze /porovnaj Levy, 1971, s. 
289/. 
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Uzatvárame: Všetky "náznaky" sémantiky pri zvukových 
komponentoch verša sa naplno roztvárajú váaka významu le
xikálnych jednotiek, napájajúc sa pritom na estetický "roz
mer" básne; účinok fonických prvkov verša sa spravidla ob
medzuje na to, že formuje význam, ktorý kóduje a nesie 
text /porovnaj aj Levy, ibid., s. 322/. 
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Lexikátna interferencia a jazyková korekcia 

pri jazykovom kontakte 

Marián Šarvátka 





1.0. V rámci výskumu slovenského jazyka v Poľsku 
sme zaznamenali prejavy fonetickej, lexikálnej i grama
tickej interferencie v tomto jazyku /porovnaj Šarvátka 
1986, Servótka 1987/. Cieľom tohto textu je načrtnúť 
problematiku lexikálnej interferencie v slovenskom jazy
ku na Spiši v Poľsku a zaujímavého javu jazykovej korek
cie, ktorý sme sa pokúsili osvetliť. 

2.0. Lexikálna interferencia. 

Lexikálna jazyková rovina je vo vzťahu k interfe
renčným vplyvom relatívne najotvorenejšia. Prijímanie 
cudzích prvkov v takej miere, v akej sa to odohráva na 
tejto jazykovej rovine, je nepredstaviteľné na zvukovej 
alebo morfologickej rovine. V súvislosti s otvorenosťou 
lexikálnej roviny sú aj interferenčné procesy v tejto 
oblasti evidentné. U. Weinreich /1979, s. 83-91/ upozor
ňuje na také prejavy lexikálnej interferencie, ako a/ pre
chod výrezov jeho ekvivalentu v druhom jazyku, c/ zacho
vanie výrazu v Špeciálnom význame pri zapožičaní cudzie
ho ekvivalentu, d/ rozšírenie použitia lexikálnej jednot
ky s výraznou zmenou významu. 

Pri analýze slovnej zásoby textov zo Spiša v PtR 
sme zaznamenali i áelšie typy lexikálnej interferencie. 
V niektorých prípadoch /ak ide o deformujúce fonetické 
Prispôsobenie/ to kvalifikujeme ako interferent a nový 
lexikálny tvar ako interferému /Servótka 1986, s. 415/. 
Zamerali sme sa na zistenie vzájomného pomeru prameňov 
interferencie a pokúsili sme sa vytypovať tematické ob-



4<!2 

lasti, v ktorých sa lexikálna interferencia najintenzív

nejšie prejavuje. 

Zistili sme, že treba rozlišovať uvedomené a neuve

domené používanie cudzích lexikálnych prostriedkov. Mož

no to označiť za pravú /neuvedomené používanie/ a nepra

vú /uvedomené používanie/ interferenciu. Je rozdiel, ak 

skúmaná osoba použije cudzí lexikálny prvok v reči bez 

toho, aby si uvedomila chybu /ide o bežný symptóm u biling

vistov/, alebo ak skúmaná osoba použije cudziu lexikálnu 

jednotku vedome. Signalizuje to nižší stupeň ovládania 

jazyka ako v prvom prípade. V praxi však táto hranica 

nebýva vždy zreteľná, dochádza ku kríženiu uvedomeného 

a neuvedomeného používania lexikálnych jednotiek z dru

hého jazyka. 

Používanie cudzích lexikálnych jednotiek je dobrým 

meradlom ovládania skúmaného slovenského jazyka. Ak na

príklad skúmaná osoba použije na 14 riadkoch textu 23 

goralských tvarov, jednoznačne to svedči o slabšom ovlá

daní jazyka: prijehal, miaía, ne, pokarmil, ostrihal ji, 

pši, giovie, posel, ze nemá vlasuf, boiska, puká, oblak, 

vol§, nemá, za starodavnif Časuf, ore, spit§, pijana, 

vyšla. 

Iný príklad silnej lexikálnej interferencie u 59 

ročnej ženy z Kacvína: 

Dávnej to bolo treba vzdi s kuáelu hodiť, treba bo

lo s... siať, potom to brať, rafať, potom to močiť a keť 

sa umočil, potom zas ho visušiť a potom treba bolo ho pu-

kac tak na takej lafce, tak sa kiľofami tak pukalo a po

tom na trojacke a tak dopiero česac a tak treba bolo 

prac. Večer mi hoáiľi s kuáeľu, hlapci prišľi, to trohe 

sa popriadlo, potom organi donesľi, tancovalimi i tak bo

lo veselšej jako dneska. A potom jak sme napriadľi, tak 
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u3 potom ket prišiel post, tak sme variľi tu priadzu, no 
i plátno sme robili, potom vieš... na jar sme ho hodiľí 
k po... na kamenci mi ho kladľi, a tak me ho poľevaľi, že-
bi bolo biele a tak potom kosuľe siľi hlapom, spodne no 
a tak. 

Opačným prípadom je text od 52 ročného muža z Novej 

Belej, v ktorom je minimálna lexikálna interferencia, ho

ci fonetická a gramatická vystupuje dosť často: 

Som obvodnim pretsedom Kultúrnej spoločnosťi Čexou 
a Slovako^ f Poľsku na Spiši. Okrem svojej funkcije som 
roľníkom, takže pri tej roľníckej prŠci ešťe udržujem tu 
ako pretseda, obvodní pretseda. Obvodnim pretsedom som 
uš desiati rok, bol som zvolení ťisic devecto sedem
desiatom treťom roku. Takže ako pretseda funkciju vedietr 
desiati rok, ako ot..+ pedesiatom ä estom roku, ne, f 
se^mdesiatom šiestom, prepačťe, som obdržal druhu funkci
ju ako obvodní inštruktor, takže do roku osemdesiateho 
prvého som viedol dve funkcije. Ako obvodní pretseda mam 
za úkol fšetki miesne skupini, abi, stiki s pretsedmi a 
fšetko, organizovane, ix, sxuodze a fáetko. A najme ško
lí mam, gde sa ešťe udržali, takže si to držíme tu na 
Spiši. Celkove je nas više dveťisic Členou našej spoloč
nosť!, au členovia na Spiši. Su mladi, starší, čo rok 
jedni otxádzaju a zase novi pribúdajú, ^ieťe, ako to je. 
A najviac ma zaujímavá Školstvo, ľebo naša buducnos , 
buducnos našej spoločnosťi je Školstvo. A Škoľi, na Spi
ši mame ľen jednu školu, ktorá je v Novej Belej, je Ško-
10,1, a ťie ostatne su jako povini predmet jako jazik. A 
u nas sa ešťe dodržala ta Škola, slovenská škola, ano. 
U nas, jako v Novej Belej, do Š estej triedi maľi fšetke 
Predmeti mať, biť po slovenskí, no aľe bohužiaľ, nedržia 
si toho, nemajú knix, aľe skutočne ej matemaťiku, aj, 
Cieto zemepis a dejepis sa učia slovenskí a siedma, uosira, 
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uá f siedmej a ôsmej ľen nepovine jazik slovenskí. No, bo-
ľi'na celom Spiši ťie škoľi, aľe to pomalički svojim be
hom Času to nejako uhaslo, si zaňedbal'i to rodičia a čle
novia spoločnosťi. 

2.1. Rozdtltnie interferenčných lexikálnych jednotiek. 
Celú množinu interferenčných lexikálnych jednotiek, 

ktoré sme nešli v našich textoch, možno podľa pôvodu 
/prameň interferencie/ rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

1. lexikálne jednotky goralskej proveniencie, 
2. lexikálne jednotky *ro spišských dialektov, 
j. lexikálne jednotky pochádzajúce z poľského jazy

ka, respektíve zo susedných poľských dialektov. 

2.1.1. Goralské interferenčné lexémy. 
Mnohé z nich skúmané osoby bežne používajú v sloven

skom jazyku, v niektorých prípadoch zbadajú chybu, snažia 
sa o opravu. Svedči to o momente uvedomenia, že v sloven
skom jazyku treba použiť inú lexikálnu jednotku. V mno
hých SalŠích prípadoch ich používajú bez váhania, alebo 
sa u nich prejavuje bilingvistický komplex /porovnaj 3.1./. 

Najväčší počet goralských interferenčných jednotiek 
sme našli v kategórii substantiv. Pochádzajú z nesledujú
cich oblastí spoločenského života: 

a/ názvy regionálnych goralských reálií: veseľe, dze-
na izba, ostatki "posledné fašiangy", torbecka "taška", 
hoľeva "sára", čepini "čepenie nevesty", gonti "Šindle", 
portki "goralské nohavice", súkmana "goralský plášť", g§t-
ki "legendy, povesti". 

b/ poľnohospodárska terminológia, názvy náradia, ná
strojov, mená zvierat: oves "ovos", jenčmen "jačmeň", ži
to "rež", žňiva "žatva", buraki "repa", gacek "netopier", 
kufa "papuľa, pysk", sulki "Šúlky", vodopoje "zariadenie 
na napájanie dobytka", c^irtka, osmina, pulosmina "štvr
tina, osmina šesnéstina", kundzel "kúdeľ", becka "sud", 
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Dorovik "druh huby", ľonik:lonyk "časť osi", mudľe "sno
py", obore "maštaľ", spruhi "ryhy", kiľof, trojecka "ná
stroje na spracovanie ľanu", ŕierňica "zariadenie na vý
robu masla", hohľa "naberačka", cosnak "cesnak", japka 
"jablká", pripraví "korenie", vendzarňa "údiareň", kre-
ti "krty", jalufki "jalovice", 

c/ pomenovania osôb: druzbov e "družbovia", svagier 
"Švagor", džadek "starý otec, dedko", pradžadek "pradedo", 
zóna "žena", džadi "1. starí ľudia, 2. prisťahovalci, cu
dzí ľudia, 3. žobráci", čamajda "nadávka-: o neohrabanon 
človekovi", 

d/ pomenovanie časti ľudského tela: paha "pazucha", 

pestki "kôstky na ruke", na persa "na prsiach", garstke 

"hŕstka", 
e/ niektoré áalšie substantiva: hustki "šatky" /je 

aj v spišských dialektoch/, soski "sošky", na stryhu "na 
pôjde", strah "strašidlo, strašiak", duhan "tabak" /aj v 
spišských dialektoch/, turna "štít", kočki "súčasť nábo
ja", cecina : cecyna "Čečina". 

U niektorých osôb sme zapísali goralskú podobu porre-
novenia Slovensko, slovenský: Slovensko, ku Slovensku, za 
Slovenska, do slovenskej, slovjeňskeho. 

Slovesá. 
1-omenovať nejakú činnosť alebo dej v jazyku, ktorý 

Človek slabšie ovláda, je zložitejšie, ťažšie, ako pome
novať čosi konkrétne, materiálne: vec, predmet, objekt. 
Napriek tomu, že pri slovesách nemáme do činenia so Špe
cifickými termínmi, názvami, je frekvencia goralských slo
vies pomerne veľká. Niektoré slovesné tvary sú poznamena
né fonetickou Či gramatickou interferenciou, uvádzame ich 
v originálnej podobe: 

zabraľi "zobrali", prujeme "párame", popravilo "zlep-

Silo", šarpe "trhá" /je aj v spišských dialektoch/, hos-
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poáareľi "hospodárili", pšysel "prišiel", ňešes "nesieš", 
privjus "priviezol", zaclo "začalo", zasel "zašiel", nas-
krobať "naškrabať", osalovaľi "ošalovali, urobili debne
nie", koštovalo "stálo", posel "pošiel", šmátral "šmátral", 
pasSvaiy "hodili sa", višikSvali "odprevadili; nachystali" 
nerychtSvali "nachystali", potrefiť "dokázať", zgaňali 
"zhromažďovali, sústreoovali", pilnoval "strážil", prepi-
tovali "prosili o prepáčenie", pukajú "klopú" zajeh§l "za
šiel na dopravnom prostriedku", pšejsc "prejsť", rysnSl 
"škrtol, škriabol", zdolali "mohli; poradili si s niečirr", 
napalic "zakúriť", prie "prí3", god8 "hovorí", poviec 
"povedz", doviezli "doviezli", pofstal "vstal", fsaái "vlo
ží", cyhralo "šúchalo", zovu "nazývajú", ňetmoľil "nemá-
tal, nemotal". 

Neplnovýznamové slová a príslovky, ktoré sa vyskytli 
v analyzovaných textoch: 

juz "už", ľem "len", jesce "ešte", okropňe "veľmi, 
strašne", pravie "takmer", zebi "žeby", pot^m "potom", 
dusle "dlhšie", ciho "ticho", džesi "kdesi", lepiej "lep
šie", nevet "dokonca", pái "pri", zaňim "kým", tez "tiež", 
môže "snáB", hiba "hádam", casym "niekedy", po trohe 
"trošku", dopoledňs "predpoludním", zavše "vždy", tamok 
"tam". 

V skúmanom jazyku sme nešli prekvapujúco nízky po
čet prídavných mien a zámen z goralských nárečí: 

jakisi "akýsi", toci "títo", zaden "žiaden", totim 
"týmto" sake "všelijaké", plaňse "horšie", inakse "iné", 
sfuj "svoj; náš", zdžesi "odkiaľsi". 

2.1.2. Poľské interferenčné lexémy. 
Obyvatelia zo skúmanej oblasti sú už niekoľko desať

ročí v kontakte s poľským jazykom. Počas povojnového spo
ločenského a hospodárskeho rozvoja ľudového Poľska nasta
li veľké zmeny aj v Živote obyvateľov týchto dedín. Pre** 
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stal sa napríklad nosiť kroj v takej miere ako predtým a 

nové oblečenie bolo treba pomenovať. Dnes už takmer vy

mizli "portki" a prevzali sa poľské spodne a ubrané. Oby

vatelia goralských oblasti na Slovensku majú namiesto por-

tiek nogavice. 

2.1.2.1. Každý dialekt alebo jazyk národnostnej men
šiny je nútený preberať administratívnu terminológiu z 
úradného jazyka krajiny, v ktorej sa národnostná menšina 
nachádza. Hlavným dôvodom preberania sú rozdielne adminis
tratívne reálie alebo nepoznanie ekvivalentu v rodnom 
/prvom/ jazyku. Zaznamenali sme nasledujúce príklady po
užívania poľských administratívnych termínov v slovenskom 
jazykovom prejave: 

panstvo "Štát", opiekun spoíečny "dobrovoľný ochran

ca, opatrovateľ", Poľska "Poľsko", na gminomúraáe "na 

miestnom národnom výbore", gajovi "horár", z zažondu gluv-

neho "z hlavnej správy, vedenia", do zerufki "do nultého 

ročníka", rada nadzorča "kontrolná rada" vuadze "vyššie 

orgány", dzau "oddelenie", ekzekucyjny "exekučný", pobory 

"príjmy", pielegnarko"* "ošetrovateľkou" dokučala "trápila". 

2.1.2.2. Druhú polovicu poľských lexém v slovenských 
textoch predstavujú odborné termíny: 

tartak "pila", murarka "murärčina", ceselka "tesér-

Čina", budovľane materijeli "stavebný materiál", lesniči 

"lesník", na temat "na tému", v metaľi "v kove", parket 

"parkety". 

Ako dobrý ilustračný príklad uvádzame text 57 ročné

ho človeka z Krempach, ktorý hovorí o stavbe rodinného 

óomu: 

"Najskôr som si shnäňal materijal, no cehlu som si 

žehnal a potom pustaki. /.../ A potym sedelo to môže tri 

Či štiri roki, ta cenia i te pustaki, te kvádri, u vás sa 
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to vola kvádri. To potym sme začali, a vápno som ešte sko

rej kúpil, no som vedel, že budeme stavať, ta som sa pri-

histal. No potom my začali stavať pokusku fudament, zaklat 

najskorej sa to povie a potym hore vrh ťahali dlho hore. 

Čo potym? Najhoršie bolo ten dah potom, no cement tiež 

bolo , to bola najhlavnejša vec, to sme nemohli dostať. 

Cali ro?: sedelo bes teho, bez danu, jak sme teho roku 

zrobili ten dah, to nebolo teho, vieťe, cimentu, tak sme 

nemohli zrobiť dah. Vnútri to ešťe treba centrálne, to 

jest ústredne kureňe, najhlavnejša ústredne kureňe kebi 

sme mohli zro... spraviť. A potom ešťe co, čo. Svetlo, 

kebi sme mali svetla. Aj svetlo sa spravi i te ústredne 

kureňe, tak uš potom bi sme mali f poriatku, bo bi sme 

dlaždičku spravili, dlažbu. Ale to vis, to je drevená 

dlažba. Tri pokoje budú, jedna kuhňa a hore budú ties, 

fšetke budú štiri pokoje. No i budú, lazenka bude, no i 

šatňa bude i take...co sa preberá. EŠťe bude taká spizar-

ka, to jak sa to... volajú? /.../ 

2.1.2.3. Kým v slovenskom jezyku staršej generácie 

je silný interferenčný tlak zo strany goralského a spiš

ského dialektu, u mladšej generácii, najmä pri odborných, 

profesionálnych témach je evidentnejšia poľské lexikálna 

interferencia. Poľské termíny používajú uvedomene, preto

že obyčajne nepoznajú slovenský ekvivalent. Texty, kto

rých autori používajú slovenské odborné výrazy, navyše z 

málo známej oblasti, sú veľmi zriedkavou výnimkou. Vše

obecne však možno konštatovať, že v oblasti lexikálnej 

interferencie sme zistili pomerne nízke percento poľských 

slov /väčšinou išlo o termíny/. Možno to odôvodniť zried

kavým používaním poľského jazyka tamojšími obyvateľmi. 

2.1.3. Spišské interferenčné lexémy. 

Spišský lexikálny vplyv v skúmanom jazyku má nasle

dujúce motivácie:-
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1* Staršie osoby /70 rokov a viac/ sa v období do 
roku 192C pravidelne stýkali so spišským obyvateľstvom 
hovoriacim spišskými dialektami. Spomínané osoby síce o-
vládajú slovenčinu, ale rozpätie ovládania býva veľmi rôz
norodé. Nepriamo úmerne so stupňom označujúcim schopnosť 
komunikovať v slovenskom jazyku, ide percentuálny výskyt 
lexikálnych prvkov zo spišských dialektov. 

2. Osoby, ktoré denne dochádzajú do práce na Sloven
sko /Stará Ľubovňa, Kežmarok a inde/, sú v každodennom 
styku so slovenským obyvateľstvom, ktoré hovorí po goral
ský a spišský, ale vo verejnom styku /často i súkromnom/ 
však hovorí po slovensky, čím sa intenzita spišského in
terferenčného vplyvu značne neutralizuje. 

3. Keáže toto územie bolo kedysi súčasťou Slovenska, 
má každá rodina príbuzných v ČSSR, najmä na Spiši. Osob
né kontakty s nimi, pokiaľ hovoria spišským dialektom, 
znamenajú v tejto situácii silný interferenčný jazykový 
prúd. To isté platí o interferenčnom pôsobení spisovnej 
slovenčiny /ak sa v súkromnom kontakte hovorí po sloven
sky/. 

Medzi často používané spišské lexémy patria: ešči 
"ešte", hodziľi "chodili" bul "bol", pervi "prvý; skôr", 
znace "viete", trebalo "bolo treba", maštalňa "maštaľ". 

Ďalšie lexikálne jednotky prevzaté zo spišských dia-
lektov sa objavujú náhodne, a preto nemôžu slúžiť ako kri
térium na akékoľvek porovnávanie: 

graca "motyka", prevracarki "stroje na prevracanie 
sena", zobudzime "zobudime", maceri "matke, materi", gru-
ľe "zemiaky", gruľovniki "chlieb zo zemiakov", pnak "peň", 
rešeto "sito", neľem "nielen", radosc "radosť", veci "vale", 
stamac "odtiaľ", štúrili "vložili", zahlafki "vankúše", 
paru raži "niekoľkokrát", peper "Čierne korenie", prac 
"prať". 
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3.0. Typy jazykovej koreKcie. 
Nepoužívanie slovenského jazyka v bežnom styku zaprí

čiňuje jeho stagnáciu najmä v lexikálnej sfére. Jazykové 
znalosti nadobudnuté v Škole, na Slovensku, v slovenskej 
tlači a v iných prostriedkoch masovej komunikácie, majú 
potom statick*/ "naučený" charakter. Kým jazyk nepreklenie 
túto hranicu, nemožno hovoriť o jeho áaláej'kultivácii. 
Jazyková neistota, ktorá vyplýva zo zriedkavého používa
nia slovenského jazyka minimálneho vzdelania v tomto ja
zyku a obmedzených možností si tento jazyk zdokonaľovať, 
sa prejavuje v jazykovej praxi ako váhanie, hľadanie slo
venských výrazových prostriedkov, ako správna alebo ne
správna jazyková korekcia. 

3.1. V niektorých prípadoch ide o jav, ktorý nazýva
me bilingvistickým komplexom. Bilingvistický komplex cha
rakterizujeme ako momentálnu neschopnosť rozhodnúť sa za 
jeden z dvoch výrazov, pričom jeden výrez je z jazyka A 
a druhý z jazyka B. Osoby, ktorých jazyk sme skúmali, po
užili najprv frekventovanejší výraz /z nárečia/ a potom 
sa snažili opraviť. Obyčajne našli správny slovenský vý
raz: 

...ďvie duše, dve duše... 

...lyska, lieska... 
dones sobe, seba 
zanuvať, zaoberať sa do smrti 
museľi viviesiť, vivešať 

cekave, zvedavé 
nepuaco , neplatia 
pustaki, te kvádri 
do stretku, stredu mesta 
muvi, hovorí 
vidrha, vidrži /neologizmus/ 

pozval, pomenoval /neologizmus/ 
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Príklady chybných opráv, ktoré tiež vznikajú pri bi-

linpvistickom komplexe: 
...poviada, poveda... 

ne svadbu, na veseľe 
dos, dosic 
z viselca, obeäenca 
zaujima ma, mňa 
s tix peri oškrabe, oskubame s perof 
asi šesáesat tih sos, sosek 
spojic, polucic 
studiovac, átudirovať 

3.2. Zaznamenali sme aj iná prejavy jazykovej korek
cie, ktoré sa od predchádzajúcich líšili svojím priebe
hom: na začiatku bolo goralské lexikálne nasadenie, po
tom nasledovala prestävka, váhanie, hľadanie vhodného vý
razu, 3alej oprava, ktorá bola vhodná alebo zlé /v pred
chádzajúcom prípade chýba moment hľadania vhodného výra
zu a prestávka/: 

dokončený alebo useknutý prestávka 
goralský výraz /naznačená hľadanie 
väzba/ váhanie 

OPRAVA 
/dobrá,zlá/ 

Príklady /v zátvorke uvádzame predpokladaný výraz/; 
odej... odišli /odejsli/ 
boľi v ... doma /v domu/ 
Riestnečku, miestnoje opci /eutor chcel povedať miestnej, 

na inom mieste použil miestneho/ 
Jes... sen /jeseň/ 
keť lap... začal kričať /lapil/ 
nejako tu sp... vec virieáiť /správe/ 
Prebi... bivaľi 
oplond... televizju... patrim na televiziju /oglondam/ 
'6 natn je to... ňep... ňevaái /ňepšeskedza/ 
eľka vatra sa d..., tam je, xori /paľi/ Autor namiesto 
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paľi použil najpr zjednodušenie -tam je- až potom výraz 
xori. Zjednodušenie namiesto priameho pomenovania je aj 
v prípade:: to bol taki... hlinená nádoba /garnusek/ 
potom ve vieš... na jar /viesne/ 
večer tam prf sa zavia... za... tego... povedomi /zavia-
domi/ 
Čo nohi pooder... pootrhovalo 

4.0. Záver. 
1. Najväčší počet lexikálnych jednotiek prechádza 

do skúmaného slovenského jazyka z goralského nárečia. 
Dôvodom je zriedkavé komunikovanie v slovenčine v dennom 
styku a s tým súvisiace biele miesta v slovnej zásobe, 
ktoré sa automaticky dopĺňajú goralskými lexikálnymi jed
notkami . 

2. Druhú, menej početnú skupinu prevzatých lexém 
predstavujú poľské lexikálne jednotky. Poľský lexikálny 
interferenčný tlak sa realizuje najmä v odbornej termino
lógii a administratívnom názvosloví. 

3. Spišské lexikálne jednotky tvoria ešte menej po
četnú skupinu ako poľské. Možno ich nájsť u najstarších 
obyvateľov. Niektorí z nich nerozlišujú spišský dialekt 
a spisovnú slovenčinu. V strednej generácii ide pravdepo
dobne o výsledok osobných kontaktov so spišským obyvateľ
stvom na Slovensku. Vo viacerých prípadoch to možno ozna
čiť ako prejav idiolektu. 

4. V analyzovaných textoch sme našli dva typy jazy
kovej korekcie: a/ korekcia pri bilingvistickom komplexe, 

b/ korekcia zapríčinená jazykovou neisto
tou, hľadaním vhodných jazykových pro
striedkov pri slabšom ovládaní jazyka. 
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Náčrt rusko-s!ovenskej a stovenstto-rushej 

iexikogfatie 





Slovenská lexikografia bola v minulosti málo rozvi
nutá a až Anton Bernolák na začiatku 19. atoročia ju po
zdvihol na európsku úroveň svojim Slowárom , v ktorom po 
prvýkrát porovnal slovenčinu a latinčinou a a ďalšími tro
mi živými jazykmi - Češtinou, nemčinou a maďarčinou po 
atránke lexikálnej. Pred vydaním i po vydaní Bernolákov
ho Slowéra bola slovné záaoba slovenčiny najčastejšie , 
konfrontovaná práve ao slovnou zéaobou spomínaných troch 
živých jazykov. 

Aké aú začiatky konfrontovania alovnej záaoby alo-
venčiny ao slovnou zásobou ruštiny? Doterajší výskum uka
zuje, Se začiatky dvoj- a viacjazyčnej rusko-alovenakej, 
respektíve slovensko-ruakej lexikografie treba hľadať v 
Rusku. UŽ v Berindovom alovníku cirkevnej slovenčiny mO-
Žeme nájsť slovenaké ekvivalenty cirkevnoslovanských slov. 
To, Že sa už na začiatku 17. storočia v slovníku vydanom 
T Rusku atretévame so slovenskými ekvivalentami^ si vysvet
ľujeme tým, že autor tohto slovníka pochádzal pravdepodob
ne z juhozápadnej Ukrajiny, kde sa oddávna kontaktovali 
ruština, ukrajinčina, poľština, slovenčina, rumunčina a 
maďarčina. Systematicky sa so slovenskými ekvivalentami 
stretávame v takzvanom Jekaterinskom slovníku . Bol to 
slovník z konca 18. storočia, ktorý vznikol pod priamym 
vedením ruakej cárovny Kataríny II. a v ktorom sa k 285 
ruským slovám /v poradí bog, nebo, otec, mať, ayn, doč, 
brat, sestra, muž, žena, devuška, maľčik, diťja, čelovek/ 
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uvádzali ekvivalenty v 51 európskych a 149 ázijských ja
zykoch. Po návrate zo študijnej cesty zo švédska a Puaka 
/1792/ recenzoval Joaef Dobrovský tento slovník i jeho 
neskoršie druhé vydanie /pripravené I. JankoviČom/. Po
ukázal nielen na jeho klady, ale aj na nedostatky, vráta
ne niektorých nesprávnych slovenských ekvivalentov. Znač
ný počet chýb v Jekaterinskom slovníku ide na vrub vte
dajšej úrovne jazykovedného bádania v Rusku, keď sa jazy
kovede venovali hlavne cudzinci, predovšetkým Nemci /Pal-
las, Steller, Fischer, Falk, Bacmeister/, alebo takí rus
kí bádatelia, ktorých hlavným predmetom záujmu boli prí
rodné a technické vedy a jazykovede sa venovali len okra
jovo /Lomonosov, Boltin, Aleksejev/. 

Zaujímavú konfrontáciu slovenskej a ruskej lexiky 
tvorí slovenský nárečový lexikálny materiál, ktorý počas 
svojej cesty po Slovensku /marec-júl 1842/ zozbieral rua-
ký slavista I. I. Sreznevskij. Ide približne o 8 000 slov 
a slovných spojení abecedne usporiadaných a výkladom ich 
významov v češtine, slovenčine, nemčine a sčasti aj v ruš
tine. Tento rukopisný lexikálny materiál považujú niekto
rí bádatelia za prvý slovensko-ruaký slovník. Sám 1. 1. 
Sreznevskij tento lexikálny materiál nazval Materiály dľa 
slovarja narečij gornych slovakov, čo svedči o tom, že ho 
po spracovaní hodlal naozaj vydať vo forme slovníka* 

Prvé pokuay o konrontovanie slovenskej a ruakej le
xiky na Slovensku apadajú až na začiatok 19. atoročia a 
podieľajú aa na nich ľudia po odbornej stránke len veľmi 
slabo pripravení na jazykovednú prácu. Išlo v prvom rade 
o advokátov a farárov, ktorí nepoznali ani len už v tom 
čase bežne dostupné základné jazykovedné diela nielen cu
dzie, ale ani naše. K týmto amatérskym lexikografom pat
ril oravský právnik Ján Koiš, ktorý okolo roku 1830 zo
stavil takzvaný Všeslovanský slovník, Samuel KokeŠ, evan-
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jelický farár z Lazov pod Makytou, ktorý spracoval malý 
rusko-olovenský slovníček a ruskú Čítanku /okolo roku 
1850/ a Rudolf Skotnický, bytčiansky právnik, ktorý zhro
maždil lexikálny materiál k zostaveniu etymologického 
slovníka /okolo roku 1895/. Všetky uvedené slovníky, kto
ré v súčasnosti uchováva Literárny archív Matice sloven
skej, zostali v rukopise. 

Na kvalitatívne vyššiu úroveň pozdvihli rusko-slo-
venskú, respektíve alovensko-ruskú lexikografiu tí slo
venskí filológovia, ktorí po roku 1870 odchádzali do Rus
ka vyučovať klasické jazyky na ruské gymnáziá a progymná-
ziá. Medzi prvých z nich patril absolvent peštianskej u-
niverzity, trenčiansky rodák Ľudovít Mičátek. Od začiat
ku osemdesiatych rokov 19. storočia až do svojej smrti 
/asi v roku 1910/ pôsobil v Petrohrade. Tu zostavil a ro
ku 1892 v Turčianskom Svätom Martine vydal prvý tlačený 
ruako-slovenský slovník pod názvom Vačkový rusko-sloven-
ský slovník. Súčasťou slovníka je aj krátka gramatika 
ruštiny, hlavné pravidlá ruského prízvuku a zoznam nie
ktorých vlastných mien. Prevažná väčšina heslových slov 
je v tomto slovníku spracované celkom úsporne. Ruskému 
slovu v heslári zodpovedá slovenský prekladový ekvivalent, 
respektíve ekvivalenty. Synonymické prekladové ekvivalen
ty aú oddelené čiarkami, väčšie významové odtiene týchto 
ekvivalentov bodkočiarkou. V zátvorkách, buď za healovým 
slovom, alebo za jeho prekladovým ekvivalentom, sú dosť 
Časté poznámky, v akých kontextoch, respektíve spojeniach 
sa dané slovo používa. Toto "poznámkovanie" sčasti nahrá
dza nedostatočnú exemplifikáciu ruskej časti slovníka. 
Ak sa ruské slovo zaradené v heslári používa len v istom 
výraze, autor na to upozorňuje skratkou "obyč. len v obra
toch", napríklad LICHO, licho, zlo; obyč. len pominať li
chom, zle, a mrzutosťou sa rozpominať, mať v zlej pamäti. 
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Pri niektorých slovách je uvedená pomerne bohaté frazeo
lógia /napríklad pri slovách, DUCH, SILA, PUŤ, TOLK i 
niektorých iných/. Ako samostatné heslové slová zaraďuje 
Mičétek aj viaceré augmentatíva a deminutíva /L0MTĽ?CE, 
LlCĽ?ČE, L0K0T0K a podobne/. Gramatická charakteristika 
heslových slov je stručné. Príslušnosť slova k slovnému 
druhu je označená skratkou okrem podstatných mien, prí
davných mien a slovies. Pri podstatných menách je uvedený 
rod, nominativ, genitív, prípadne lokál singuláru, pri 
niektcrých aj nominativ a genitív plurálu* Adjektíva sa 
uvádzajú len v tvare mužského rodu. Dobre je v slovníku 
spracovaná akcentologická stránka slov a tvarov. Mičétkov 
VaČkový rusko-slovenský slovník sa u nás používal prak
ticky až do roku 1952, keď vyšiel Príručný slovník rusko-
slovenský, kolektívne dielo prvých slovenských povojno
vých absolventov bratislavskej filozofickej fakulty za 
redakcie A. V. Isačenka. 

Druhý Mičátkov slovník a názvom Diferenciálny slo-
vensko-ruský slovník bol tiež zostavený v Petrohrade a 
tlačou vyšiel v Turčianskom Svätom Martine roku 1900. 
Okrem vlastného slovníka obsahoval aj krátku gramatiku 
slovenského jazyka, krátky geografický a etnografický 
zoznam slovenských, maďarských a nemeckých názvov uhor
ských miest, riek a národov, zoznam alovenských krstných 
mien a alovensko-ruské homonyma. Slovenský heslér Mičátek 
koncipoval na základe Loosových slovníkov , Jungmanovho 
a Rankovho slovníka a Čiastočne aj vlastnej excerpcie. 
Súčasťou heslových slov je aj slovenská frazeológia, kto
rú Mičátek prevzal z prvého vydania slovníka A. P. Záturec-
kého . Slovenský heslár poskytuje pestrý obraz slovnej zá
soby slovenčiny na prelome nášho storočia. Okrem spisov
ných slov je v ňom značné množstvo nárečových, zvlášť vý
chodoslovenských slov /eščik, obid, obida, kačúr, obecu-
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nok, findža a podobne/, ukrajinizmov /lipeň, hrudeň, slo-
vaČina/ bohemizmov, respektíve slovenčine hléskovo pri
spôsobených Českých slov /ľadeň, únor, brezen, kuroptva, 
zelie a podobne/. Pôvodom maďarské a ačasti aj nemecké 
slová sú v heslári označená skratkou maď., nem. /beťár, 
bojtár, hamižný, kajkler, kaleráb a podobne/ a nemecké 
sa uvádzajú aj v originálnej podobe /napríklad kajkler 
- nem. Gaukler, kaleráb - nem. Kohlrube/. Gramatická cha
rakteristika heslových slov je v tomto Mičétkovom slovní
ku podrobnejšia, než v rusko-slovenskom slovníku. Ak uvá
žime, že ešte aj na prelome nášho storočia bola slovenči
na málo známym jazykom, musíme osobitne vyzdvihnúť Skrá
tenú mluvnicu slovenského jazyka s krátkym úvodom, ktorú 
po rusky ako prílohu slovníka napísal sám C Mičátek. Je 
to dobre spracované porovnávacia alovensko-ruská gramati
ka, ktoré okrem gramatickej Časti obsahuje aj základné 
poznatky o území, ktoré obývajú Slováci /zahŕňa doň aj 
Moravské Slovensko/, dalej informácie o ich počte.o mies
te slovenčiny medzi slovanskými jazykmi, o slovenských 
novinách a časopisoch, o doteraz vydaných slovenských gra
matikách a slovníkoch a niektoré ďalšie poznatky. Táto 
Mičátkova konfrontačná gramatika nesporne prispela k lep
šiemu poznaniu slovenčiny vo svete, najmä slavistickom. 

Po vydaní Mičátkových slovníkov nastala v rusko-slo-
venskej a slovensko-ruskej lexikografii dlhšia prestávka. 
Až okolo roku 1923 začal zostavovať JalSí rusko-slovenský 
slovník jeden z najznámejších a najproduktívnejších lexi
kografov medzi dvoma vojnami, slovenský repatriant zo So
vietskeho Ruska Peter Tvrdý. Rusko-slovenský slovník do
končil P+ Tvrdý okolo roku 1928 a mala ho vydať Matica 
slovenská. Časť slovníka začala v roku 1929 tlačiť užho-
rodaké tlačiareň, ale z doteraz neobjasnených príčin bo
li práce na jeho vydaní zastavené a slovník zostal v ru-



44<: 

kopiac. V aiigaanoati ja apolu a mikrofilmom uloítny v Li
terárnom ar^níva Matica alovanakej v Martin*. Ruaka čaaf 
alovníka ja napísaná aata naraformovanou abecedou a pre-
vopiaom plstn^m v Sovi*takom Puaku pred rokoo 191$. T*r-
dého ruako-tlovanaky alovnik ja ovaľa rotaiahlajĎÍ ako 
Míčatkov a aj vy-cnamovš atr^nka alov /^aalovych i ekviva
lentov/ ja v ňom opracovaná ddkladnej&ie o praanajpia. 
napríklad healovd alovo gadkij ma v MicAtkovom alovníku 
dva prakladové ekvivalenty /hnuony, Apatny/, ala t Tvrdé
ho alovníku a3 jedanáať /ošklivý, ahytdnjŕ, čkarady, odpor
ný, protivný, epinavŕ; podiy, ohavný, hnuany, mraky, ha
nebný/. Tvrdého alovnik *d tia& roxaiahlej&iu a lcpňie 
opracovanú ruakú frazeológiu. Pri porovnaní alovanciny 
v obidvoch olovnikoch Je jaona vidieť, ta alovenCina v 
Tvrdého alovníku ja oveTa Ciatejaia, naí alovandina v Mí-
ÍAtkovom alovniku. Ja to nakoniec aj oelkom pochopitaTn4, 
pretoíe P. Tvrdý u* od caCiatku dvadsiatych rokov aktívna 
aaaahoval do vývoja apiaovnej slovenčiny apečiatku ako 
jacykovy kritik a od roku 1932 aj ako člen Jatykového od
boru Matica alovanakej. Ruako-alovanaky alovnik P* Tvrdé
ho ja aj v odKaanoati cannym adrojc^m pouCenia pra olovea-
akú dvojjazyčnú lexikografiu. V alovanakej Caati ja tanta 
alovnik zaujímavý napríklad tym, ta íachytdva búrlivé att 
diua v y v o ^ Glov-r^ktJ í<-ľlH t^ , ^^j evetovej vojna, 
u& v národnom atáta, v ktorom alovendina prichodilo plniť 
ovaľa viac funkcií ako prad vojnou v daaoch nírodnaj po
roby. 

V roku 1942 vyšiel Slovenako-ruaky alovnik /a podti

tulkom 2S00 alovami po ruaky/. Vytlačila ho prešovské Ua-

čimran a Jano autoratvo aa prLplauje Mikuléoovi Bakoaovi 

a Alexartdrovi Iaa5enkovi^^. Clovník mé 94 oasinovyoh 

^ A ^ e * ^ ̂  ŷÂ -̂̂ sJSny* *r ťrvsnt -ťť^^orn? v pr*<*ť̂T ̂  
-̂  drv^*^* r^<<^e y^*s 
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traťoa ja ta^nadany foneticky prepia 
tfio ati cvikom objaapané okolnoati akť 
byt takýto alovnik vytlačený v Atdtom 
Ciarni. Prilia vata vojenakych termia 
aléri i niektorá jalAie indícia pre^o 
naj ČMti alovníka dávajú tu&it, ío a 
kom aíovan^kaj armády ako pomôcka pri 
tov a obíanmí v ZSSR. 

? roku 1944 íoatavili Origorij M< 
íapovPlov Slovník ruako-alovanaky a gí 
flanťnym alovnikom ruako-alovenatym a e 
vyalovnoaťou. Slovník vyAiol nékladoa 
a apol v Trančíno. Caiy alovnik obzahu 
atrAn /aai 1P OOO alov/, avy&ok tvoria 
denčnd alovníky a kapitolka Kura ho*on 
klady ruakoj gramatiky /baz ayntaxo/. ! 
haalovych alov a ich alovenských ekvi?< 
alovniku také atrudné, ^a pripomína akt 
a alovenských alov toradenych vadYa aeb 
ny, prakladovy alovnik v pravom imyala 
obchodno-kora&pondanCnaj praxa ma^ v to 
anaa ruako--alovonaky a alovtnoko-ruaky ) 
alovnik, ktorý tvoril jadnu zložku Medv< 
lovho slovníka. Tento koraäpondenony elt 
praxi pj v prvých rokaoh po druhaj avatt 
ticky do íaau, kaď na bratialavakaj Vyaa 
mickaj vznikli prvá alovníky a príruíky 
naj koľaápondenciat 

Obdobia od konca druhoj avetovej vo. 

^íe v dajindeh ruako-^lovenakej a alovam 
yaŕia. VyRli v com yyA^ M < 

J^iM^^hma^^ Uov^, 
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kopiae. V súčasnosti je spolu 9 mikrofilmom uložený v Li
terárnom archíve Matice slovenskej v Martine. Ruské Časť 
slovníka je napísaná ešte nereformovanou abecedou a pra
vopisom platným v Sovietskom Pušku pred rokom 1918. Tvr
dého ruako-olovenaký slovník je oveľa rozsiahlejší ako 
Mičétkov a aj významová stránka slov /heslových i ekviva
lentov/ je v ňom spracované dôkladnejšie a presnejšie. 
Napríklad heslové slovo gadkij má v Mičátkovom slovníku 
dva prekladové ekvivalenty /hnusný, špatný/, ale v Tvrdé
ho slovníku až jedenásť /ošklivý, ohyzdný, Škaredý, odpor
ný, protivný, špinavý; podlý, ohavný, hnusný, mrzký, ha-, 
nobný/. Tvrdého slovník má tiež rozsiahlejšiu a lepšie 
spracovanú ruskú frazeológiu. Pri porovnaní slovenčiny 
v obidvoch slovníkoch je jasne vidieť, že slovenčina v 
Tvrdého slovníku je oveľa čistejšia než slovenčina v Mi
čátkovom slovníku. Je to nakoniec aj celkom pochopiteľné, 
pretože P. Tvrdý už od začiatku dvadsiatych rokov aktívne 
zasahoval do vývoja apiaovnej slovenčiny spočiatku ako 
jazykový kritik a od roku 1932 aj ako člen Jazykového od
boru Matice slovenskej. Rusko-slovenský slovník P. Tvrdé
ho je aj v súčasnosti cenným zdrojom poučenia pre sloven
skú dvojjazyčnú lexikografiu. V slovenskej časti je tento 
slovník zaujímavý napríklad tým, Že zachytáva búrlivé štá
dium vývoja slov6:iskej lt:-.:̂ y po prvej svetovej vojne, 
už v národnom štáte, v ktorom slovenčine prichodilo plniť 
oveľa viac funkcií ako pred vojnou v časoch národnej po
roby. 

V roku 1942 vyšiel Slovensko-ruský slovník /a podti
tulkom 2500 alovami po ruaky/. Vytlačila ho prešovská tla
čiareň a jeho autorstvo aa pripisuje Mikulášovi BakoŠovi 
a Alexandrovi Iaačenkovi . Slovník má 94 osminových 
strán a je vytlačený v troch stĺpcoch: v prvom stĺpci sú 
slovenské heslové slová, v druhom ruské ekvivalenty a v 
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treťom je zaznačený fonetický prepis týchto ekvivalentov. 
Mie aii celkom objasnené okolnosti ako v roku 1942 mohol 
byt takýto alovnik vytlačený v štátom kontrolovanej tla
čiarni* Príliš veľa vojenských termínov v slovenskom he
slári i niektoré ďalšie indície predovšetkým v konverzač
nej čaati slovníka dávajú tušiť, že bol určený príslušní
kom slovenskej armády ako pomôcka pri nadväzovaní kontak
tov a občanmi v ZSSR. 

V roku 1944 zostavili Grigorij Medveckij a Aleksej 
<?epovalov Slovník rusko-slovenský a gramatikou, korešpon
denčným slovníkom rueko-slovenokým a slovensko-ruakým s 
výslovnosťou. Slovník vyšiel nákladom firmy E. Sevčíka 
e spol v Trenčíne. Celý slovník obsahuje 663 štvrtinových 
strán /asi 18 000 slov/, zvyšok tvoria obidva korešpon
denčná slovníky a kapitolka Kurz hovorovej ruštiny a Zá
klady ruskej gramatiky /bez syntaxe/. Spracovanie ruských 
heslových alov a ich slovenských ekvivalentov je v tomto 
slovníku taká stručná, že pripomína skOr abecedár ruských 
a slovenských slov zoradených vedľa aeba a nie dvojjazyč
ný, prekladový slovník v pravom zmysle slova. Z hľadiska 
obchodno-korešpondenčnej praxe mal v tom čase veľký vý
znam rusko-slovenský a slovenako-rueký korešpondenčný 
slovník, ktorý tvoril jednu zložku Medveckáho a 3epova-
lovho slovníka. Tento korešpondenčný slovník dobre slúžil 
praxi aj v prvých rokoch po druhej svetovej vojne, prak
ticky do času, keď na bratislavskej Vysokej škole ekono
mickej vznikli prvá slovníky a príručky z ruskej obchod
nej korešpondencie. 

Obdobie od konca druhej svetovej vojny je najplodnej
ším v dejinách rusko-olovenskpj a slovensko-ruskej lexiko
grafie. Vyšli v ňom vyše tri desiatky rusko-slovenských 
s alovensko-ruských všeobecných alovníkov a vyše šesťde
siat špecializovaných slovníkov z rozličných vedných od-
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borov. Po druhej avetovej vojne vyšiel dvojzväzkový Slo-
venako-ruský prekladový alovnik /l. zv. 1950, 2. zv. 
1957/. Jeho autormi boli A. V. Iaačenko, J. Komorovaký a 
D. Kollár. Tento prvý rozaiahly alovenako-ruaký alovnik 
vznikal za zložitých podmienok* Po prvé nejeatvoval vte
dy ešte nijaký kompletný akademický alovnik novodobej 
slovenčiny, a preto aa autori pri koncipovaní slovenského 
healára nemohli oprieť o úplný a spoľahlivý prameň. Po 
druhé - počas prípravy druhého zväzku do tlače došlo k 
reforme 3lovenského pravopÍ8u /1953/, Čo nielenže oddia
lilo kompletné vydanie alovnika, ale tiež apôsobilo, že 
prvý a druhý zväzok alovnika fixuje rozdielnu slovenskú 
ortografickú kodifikáciu. No< aj napriek spomínaným okol
nostiam treba povedat, že prvý raz v dejinách slovenskej 
dvojjazyčnej lexikografie vznikol skutočný slovensko-ino-
jazyčný prekladový slovník pre slovenského používateľa, 
pretože jeho autori nevychádzali zo aémantizécie sloven
ského heslového alova, ktoré je slovenskému používateľovi 
známe, ale zo aémantizécie jeho ruakého ekvivalentu, res
pektíve ekvivalentov a dávajú tak alovenakému používate-
ľovi-prekladateľovi rad ruských prekladových ekvivalentov 
k alovenakému healovému slovu, a to podľa kontextu, v kto
rom sa ten ktorý prekladový ekvivalent používa. Autori 
slovníka tak realizovali zásadu L. V. ščerbu, podľa kto
rej už pri koncipovaní každého dvojjazyčného slovníka 
treba rátať a tým, ktorý jazyk je pre používateľa alovni
ka /prekladateľa/ materinský a ktorý cudzí. Bol to prvý 
slovenský alovnik, ktorý v takom veľkom rozaahu /aai 80 
tisíc slov/ konfrontoval náš jazyk, presnejšie jeho lexi-
ku, s jedným zo svetových jazykov - ruštinou. 

Prvý povojnový ruako-3lovenaký slovník vyšiel pod 
názvom Príručný slovník rusko-slovenský v roku 1952. Jeho 
autormi boli prví absolventi rusiatiky na Filozofickej fa* 
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Kulte UK pod vedením profesora A. V. laačenka. K vlast
nému slovníku bol pripojený aj stručný náčrt ruského 
skloňovania, časovania a stupňovania a zoznam tých rus
kých slovies, v ktorých sa vyskytujú tvaroslovné nepravi
delnosti. Slovník mal používateľom umožniť čítať a pre* 
kladať ruské texty najširšieho spoločenského zamerania, 
predovšetkým ruskú periodickú tlač. Pretože v období prí
prav i v období vlastnej práce na tomto slovníku nejest
voval ešte, ako sme na to poukázali na inom mieate, kom*; 
pietny akademický slovník spisovnej slovenčiny /ten bol 
dokončený až v roku 1965/ a akcelerácia vývinu povojnovej 
slovenčiny, najmä obohacovanie jej slovnej zásoby nara
stalo v dovtedy nebývalej miere, ustálil tento slovník 
v slovenskej časti zároveň aj lexikálnu normu stovák no
vých slov z najrozmanitejších odborov* 

V tom iatom roku vyšiel v Slovenskom pedagogickom 
nakladateľstve školský Slovník rusko-slovenský, ktorého 
autcrom bol J. Schultz, predvojnový propagátor vyučovania 
ruštiny na Slovensku. 

Od roku 1960 de roku 1970 vychádzal postupne pRť-
zvRzkový akademický Veľký rusko-slovenský slovník, ktoré
ho autormi boli M. Filkusová, E. Kučerová, V. Dorcťjako-
vá, 0. M. Malíková a E. Sekaninová. V jednotlivých fázach 
jeho prípravy, respektíve na jednotlivých jehe zväzkoch 
pracovali okrem nich eSte J. Ferenčík, J. Horecký, D. Kol
lár, E* P. Vasilievová, N. A. Kondrašov, I. Kothaj, E. 
Pifíkovó, A. spánková a niektorí ďalší* Vydanie tohto 
slovníka sa stalo významnou udalosťou zvlášť pre prekla
dateľskú prax, pretože slovník tak svojím rozsahom /vyše 
40C0 strón/, ako aj úrovňou spracovania po prvýkrát v de
jinách umožnil prekladať do slovenčiny aj najzložitejšie 
ruské texty. V rozsiahlom výbere je v ňom zastúpená ter
minológia mnohých vedných odborov, takže tento všeobecný 
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prekladový slovník mohol, a dodnes môže, plniť aj funk
ciu odborných rusko-slovenských alovnikov. Slovník zazna
menáva aj veľký počet ruských frazeologických obratov a 
iných petrifikovaných výrazov /asi 10000/ a ich sloven*-
ských paralel a supluje aj rusko-slovenský frazeologický 
slovník. Vydanie slovníka malo široký ohlas aj v zahra
ničí. Bol to veľký Ú3pech slovenskej dvojjazyčnej lexi
kografie, ktorý dodnes nebol náležité ocenený. Negatív
nu rolu pritom zohrali krízové javy v našej spoločnosti 
v období, keď boli práce na tomto ojedinelom, doteraz 
nesporne najväčšom, lexikografickom projekte zavŕSené. 

V roku 1960 vyšiel Rusko-slovenBký slovník autorov 
M. Filkusovej, A. V. Isačenka, D. Kollára, E. Kučerovej, 
V. Lapárovej, O. M. Malikovej a E. Sekaninovej. Bol to 
rozsahom stredný prekladový slovník,pendant k Slovensko-
ruskému prekladovému slovníku z rokov 1950-1957. Jeho 
heslér bol vypracovaný už s použitím kartotéky pre Veľký 
rusko-slovenský slovník. Gramatický, štylistický i ďalší 
vysvetľovaci aparát pri heslových slovách je rozsiahly 

a dobre spracovaný. Rozsiahla je tieí sémantizécia, to 
jest kontextové využitie slova pri jeho jednotlivých vý
znamoch. Slovník umožňuje čítať, respektíve prekladať 
aj náročnejšie ruské texty. Druhé nezmenené vydanie vy* 
šlo v roku 1962. 

Od roku 1961 až doteraz vyšlo jedenásť vydaní Rus-
ko-slovenského a slovensko-ruského školského slovníka au
torov M. Filkusovej, E. Kučerovej, 0. M. Malikovej a E. 
Sekaninovej. Jedenásť vydaní za Štvrť storočia svedči o 
veľkom spoločenskom dosahu a význame tohto slovníka. 

V roku 1976 vyšiel v koprodukcii Slovenského pedago
gického nakladateľstva a moskovského vydavateľstva Rua-
skij jazyk Slovensko-ruský alovnik autorov D. Kollára, V. 
Doroťjakovej, M. Filkusovej a E. Vaailievovej. Slovenský 
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neslár obsahuje asi 45000 slov a frazeologizmov a vo vý

bere zaznamenáva aj vedeckú a technickú terminológiu v 

takom rozsahu, aby ruský používateľ mohol pomocou neho 

Čítať, prípadne prekladať slovenskú populárno-vedeckú li

teratúru a aby slovenský používateľ mohol pomocou tohto 

slovníka prekladať do ruštiny aj populárno-vedecké texty. 

Súčasťou slovníka je Krátkij očerk grammatiki slovackogo 

jazyka, určený ruskému používateľovi, ktorý napísal P. 

Kollár. 

Od roku 1979 vychádza postupne akademický päťzväzko

vý Veľký slovensko-ruský slovník. Zatiaľ vyšli tri zvBz-

ky /písmená A-Q/. Bude to pendant k Veľkému rusko-sloven-

skému slovníku z rokov 1960-1970. Jeho autormi sú pracov

níci oddelenia slovanských jazykov Jazykovedného ústavu 

í. 3túra SAV - V. Doroťjaková, E. Fifiková, M. Filkusová, 

1. Kothaj, A. Š*panková, H. Masárová, M. Petrufová, M. Šef-

ránkové. Hlavným redaktorom prvého zväzku bol D. Kollár, 

druhého a tretieho zväzku E. Sekaninová. Slovník vzniká 

v spolupráci s moskovským vydavateľstvom Rusakij jazyk 

a Ústavom slavistiky a balkanistiky AV ZSSR v Moskve. 

Slovenský heslér slovníka je prevzatý zo Slovníka sloven

ského jazyka, ale vlastnou excerpciou ho autori prvých 

troch zväzkov rozšírili skoro o 20000 nových slov. Grama

tický, štylistický a ďalší vysvetľcvaci aparát slovenskej 

časti slovníka je široký - a pre slovenského používateľa 

vo viacerých ohľadoch azda aj nadbytočný, ale jeho uvede

nie v takom rozsahu možno považovať za opodstatnené z to

ho dôvodu, že sa tým poslúži neslovenskému používateľovi, 

ktorému je tiež tento prekladový slovník určený. Nesloven

ský používateľ tak na jednom mieste získa aj také grama

tické, Štylistické, ortoepické a iné charakteristiky slo

venských slov, ktoré by ináč musel hľadať v Slovníku slo

vanského jazyka, prípadne v inýc!: normatívnych príručkách 
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slovenčiny. Súhrnne o slovenskej Časti slovníka možno po
vedať, Že autori k jej spracovaniu pristupovali zodpoved
ne, že aa na základnú predlohu /slovník slovenského jazy
ka/ pozerali kriticky, Že ju značne doplnili a v mnohom 
aj spresnili a Že podávajú oveľa detailnejší obraz sé
mantickej štruktúry a kontextového použitia slovenského 
slova než základná predloha. 0 ruskej Časti treba zdôraz
niť, Že vhodnosti, výstižnosti a presnosti ruských ekvi
valentov a exemplifikácií, ako aj jazykovej správnosti 
venovali autori maximálnu pozornosť a že v absolútnej 
väčšine prípadov aa im k slovenským slovám, slovným spo
jeniam a frazémam podarilo nájsť správne, presné a vý
stižné - a pokiaľ to bolo možné - aj štylisticky rovno
cenné ekvivalenty. V tých prípadoch, keď k slovenskému 
slovu nejestvuje takzvaný jednotný /všeobecný/ ruský ekvi
valent /napríklad k slovenskému slovu cestovný/, pomáha
jú autori používateľovi slovníka kontextuálnymi preklad
mi príslušného slovenského slova a rozsiahlou exemplifi-
káciou. Keďže je slovník určený predovšetkým slovenskému 
používateľovi, pre ktorého je jazyk ekvivalencie cudzí, 
netreba zdôrazňovať, akú cenu má preň v analogických prí
padoch väčší počet exemplifikácií. Bohatá exemplifikácia 
nielen v podobných prípadoch, ale vo všeobecnosti je sil
nou stránkou doterajších troch zväzkov slovníka. 0 dote
rajších zväzkoch Veľkého slovensko-ruského slovníka mož
no zodpovedne povedať, že vzniká u nás unikátne lexikogra
fické dielo /nemajúce doteraz obdobu ani v takej vyspelej 
dvojjazyčnej lexikografii,akou je česká/ so Širokým od
bornými i spoločensko-politickým dosahom, dielo, ktorého 
autorský i redaktorský kolektív ai zaslúži maximálne u-
znania za vysokú kvalitu svojej práce. Vydanie všetkých 
piatich zväzkov je rozrátané na desať rokov. 

Zavedenie ruštiny ako povinného predmetu na všetky 
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typy československých vysokých škôl na začiatku päťdesia

tych rokov bolo bezprostrednou príčinou zrodu prvých rus-

ko-slovenských a slovensko-ruských odborných slovníkov. 

Zostavovali ich v prevažnej miere prví učitelia katedier 

ruského jazyka, respektíve neskôr katedier jazykov na 

spomínaných školách. Až nä vzácne výnimky to boli učite

lia bez osobitnej lexikografickej prípravy, čo sa samo-* 

zrejme muselo prejaviť aj na ich úrovni. Ale tak ako sa 

postupom času zvyšovali nároky na tieto slovníky zo stra

ny prekladateľskej praxe, rástla a zvyšovala sa aj lexi

kografická úroveň ich tvorcov i samotných slovníkov. Časť 

týchto odborných slovníkov vyšla knižne vo vydavateľst

vách, časť v rotaprintovej tlači v edičných strediskách 

slovenských vysokých ŠkCl. 

Poznámky 

^lowár Slowenskí, Cesko-Laťinsko-Wemecko-Uherskí. Budae 

1825-1P27. 
* 

Leksikon alavenoroaakij i imen tlkovanije...Panvy Beryn-

dy. Kijev 1627+ 

*%ravniteľnyje alovari vsecň jazykov i narečij, aobranny-

jc desniceju Vsevyaočajšej oaoby...Otdelenije pervoje, 

soderžaščeje v sebe Jevropejskije i Azíatakije jazyky. 

Sankt-Peterburg 1767. 

Pórov.: Vergleichung der Ruaaiachen und Bohmiacňen Spra-
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ehe. Nach dem Worterverzeichnisse des Petersburger Ver-
gleichungs - Worterbuchs. Litterarische Nachrichten von 
einer auf Veranlassung der bohmischen Gesellachaft der 
YJissenschaften in Jahre 1792 unternommenen Peise nach 
Schweden und Russland. Prag 1796, s. 121-272. 

^Podrobnejšie o tom: Š*vagrovský, š. - Beran, Z.: Dva ne
známe manuskripty Samuela KokeŠa. Slavica Slovaca, 23, 
1988, s. 57-60. 

Looa, J.: Slovník slovenskej, maďarskej a nemeckej reči. 
I. diel maďarsko-slovensko-nemecký. Pešť 1869; II. diel 
nemecko-maďarsko-slovenský. Pešť 1870; III. diel sloven-

sko-maďarsko-nemecký. Pešť 1871. 

-7 

'Jungmann, J.: Slovník Česko-nemecký. I.-IV., Praha 1835** 
1838. 

Rank, J.: Nový slovník kapesni jazyka českého a nemecké
ho. Dil česko-nemecký. Praha 1893. 

^Zéturecký, A.P.: Slovenská prísloví, porekadla a úsloví. 
Praha 1896. 

Tento náhľad vyslovil dr. 1. Kotvan, vedecký pracovník 
Univerzitnej knižnice v Bratislave, v rozhovore s autorom 
tohto príspevku ešte za svojho Života. 



Stovenské novinárstvo na ceste 

k februáru 1948 

Jozef Vatra! 





Národný front Čechov a Slovákov vytýčil roku 1945 

program spolupráce všetkých socialistických i buržoázno-

demokratických síl na budovaní novej republiky. V ton ziry-

sle nadväzoval po voľbóch roku 1946 na Košický vládny prog

ram aj Budovateľský program Gottwaldovcj vlády. Významná 

prostriedky masovej informácie a propagandy ako rozhlas, 

film a agentúrne spravodajstvo,boli po oslobodení v ru

kách ľudu prostredníctvom periodickej tlače, kde pretrvá

vali buržoázne tendencie pozerať sa na vydávanie novín a 

časopisov ako na živnostnícke podnikanie, výnosný zárobko

vý zdroj. V duchu Košického vládneho programu sa prebojo

vávala v oblasti novinárstva hlavná revolučná zásada, Že 

noviny e Časopisy majú verejná poslanie, preto majú byť 

majetkom národe a nesmú aa znova stať predmetom zárobkové

ho podnikania jednotlivcov alebo ananymných skupín. Túto 

zásadu, ktorá mala už aj výrazne socialistický charakter, 

si osvojil Národný front. Na pôde Národného frontu sa roz

hodlo, že nabudúce majú vychádzať iba noviny politických 

strán Národného frontu, celonárodných spoločenských orga

nizácií, ako aj Štátnych orgánov a že sa nedovolí, aby sa 

tlač stala predmetom súkromného podnikania. 

S presadením tejto významnej revolučnej zásady do ži

vota to však bolo zložitejšie. Už koncom leta 1945 sa pre

rokovával vo vláde návrh dekrétu prezidenta republiky, 

ktorým by sa znemožnilo súkromníkom vydávanie tlače ako 

dôležitej zložky verejného života. Návrh vtedy neprešiel 

pre prudký odpor predstaviteľov buržoáznych strán. Repre-
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zentanti buržoázie demagogicky tvrdili, že zókaz vydáva
nie tlače pre jednotlivcov je nedemokratický a pokúšali aa 
zamieňať slobodu tlače, ktorou sa horlivo oháňali na 
všetky strany, za slobodu podnikania v tlači. Bolo však 
jasné, že ľudovodemokratické zriadenie nemôže už pripustiť, 
aby jednotlivec mohol naáalej ovplyvňovať verejnú mienku 
len preto, Že má na to peniaze. 

Hne3 po oslobodení urobil ľudovodemokratický štát 

rozhodné opatrenia proti tlači zdiskreditovanej pravico

vej buržoázie, proti tlači fašistickej a kolaborantskej 

i proti všetkej bulvárnej tlači. 

čudácka tlač, ktorá reprezentovala najreakčnejäiu 
časť slovenskej buržoázie, zanikla definitívne - pokiaľ 
neprestala pôsobiť už skôr - podobne ako ľudácka sloven
ská tlačová kancelária a rozhlas slovenského Štátu na veľ
konočnú nedeľu 1. apríli: 1945 útekom klérofašistických 
redaktorov v strachu z následkov porážky fašizmu. Neobno
vila sa ani tlač ostatných buržoáznych strán, ktoré sa spo
jili s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou na jeseň 1938. 
To sa týkalo rovnako aj fašizmom zdiskreditovanej tlače 
nemeckej a maäarskej, ktorá zanikla na území celej republi-

ky. 

V tomto období až do roku 1948 vychádzala na Sloven

sku okrem slovenských periodík iba tlač ukrajinskej národ

nostnej skupiny. Z ukrajinských Časopisov mal vedúce posta

venie týždenník Prjaáevščina /25.3.1945-28.6.1951/, orgán 

Ukrajinskej národnej rady v Prešove. 

Podobne v Čechách a na Morave v r. 1945-48 popri čes

kej tlači vychádzala len tlač poľskej národnostnej skupiny-

Vedúcu úlohu mal týždenník Glos Ľudu /zal. 9.6.1945/, or

gán KSČ vydávaný v Českom Tešíne. 
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Materiélno-technickó základná zaniknutej tlače bola 
skonfiškovaná, jej tlačiarne a vydavateľské podniky boli 
dené k dispozícii zložkám Národného frontu. Znárodnili sa 
aj veľké papierne. Po právnej stránke významnou zmenou' 
oproti predmníchovskej republike bolo, Že politické stra
ny Národného frontu získali postavenia právnických osôb, 
a teda mohli mať svoje vlastné vydavateľstvá, tlačiarne 
a pod. 

Roku 1945 vzniklo v Prahe najvýznamnejšie vydavateľ
stvo periodickej tlače Svoboda - Rudé právo ako tlačiaren
ské a nakladateľské podniky ÚV KSČ ne báze skonfiškovaného 
agrárneho tlačového koncernu Novina. Vydavateľstvu ROH 
Práce pridelili polygrafickú základňu kolaborantskej Ná
rodnej politiky a Mladá fronta, vydavateľstvo Zväzu českej 
mládeže, získala bývalú nemeckú tlačiareň Der neue Tag. V 
rovnakom roku začalo pôsobiť na základni bývalého vydava
teľského podniku Tempo Naše vojsko, ústredné vojenské na
kladateľstvo a vydavateľstvo Praha - Bratislava, ktoré vy
dávalo od začiatku aj armádnu tlač na Slovensku. Iba stra
ny sociálnodemokratická, národnosocialistická a lidová moh
li nadviazať na svoje bývalé polygrafické základne z čias 
predmníchovskej republiky. 

V Bratislave vznikli r. 1945 grafické a vydavateľské 
podniky ÚV KSS Pravda, ktorým Národný front pridelil býva
lú ľudácku tlačiareň Andrej /predtým Novina/ e základňu 
bývalej ľudáckej novinárskej a nakladateľskéj úč. spoloč
nosti Slovák. Demokratická strana pôsobila na báze Sloven
skej grafie a od roku 194? vytvorila nakladateľská a vy
davateľské družstvo Bystrica, ktoré vydávalo tlač Demokra
tickej strany. Od r. 1946 v Bratislave pôsobí vydavateľstvo 
ROH Práca, ktoré však až do roku 1948 citeľne trpelo nedos
tatkom vlastnej tlačiarne. Vlastné vydavateľstvo až do ro
ku 1948 vôbec nemal Zväz slovenskej mládeže, čo sa od ze-
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čiatku odrážalo na problémoch s vydávaním mládežníckej 

tlače. Vo svojej vydavateľskej Činnosti pokračovala Mati

ca slovenská v Martine, ktorá sa orientovala najmä na osve

tovú a vedeckú tlač. Z tradičných vydavateľov pokračoval 

v činnosti katolícky Spolok sv. Vojtecha v Trnave /zal. 

1870/ a Tranoscius, evanjelický nakledateľský spolok v Lip

tovskom Mikuláši /zal. 1898/. Štátne nakladateľstvo v Bra-

tislave /zal. 1920/ vydávalo predovšetkým pedagogické a 

žiacke časopisy. 

Po oslobodení sa uskutočnila očista novinárskych ra

dov od zradcov a kolaborantov. Na Slovensku bola poverená 

očistou preverovacie komisia novinárov, ustanovená predse

dom komitétu pre vedenie veci bývalej Tlačovej komory a 

povereníkom pre školstvo a osvetu Lacom Novomeským. Uplat

ňovala sa zásada, že v slovenskej tlači nesmie pracovať 

novinór, ktorý by neprešiel preverením. Komisia vylúčila 

pre fašistickú Činnosť z radov novinárov 74 osôb, z toho 

bolo 39 pracovníkov redakcií nemeckej a maáarskej tlače a 

35 predstaviteľov ľudáckej tlače. 

Už r. 1945 v Košiciach a potom opäť v Banskej Bystri

ci pri príležitosti prvého výročia Slovenského národného 

povstania prejavili slovenskí a Českí novinári svoju vôľu 

vytvoriť pre hájenie spoločných záujmov celoštátnu novinár

sku organizáciu. Dna 29. októbra 1945 sa vytvoril deväť

členný prípravný výbor Ústredného zväzu československých 

novinárov. Jeho predsedom bol Otakar Wunsch, Šéfredaktor 

tlače Ústrednej rady odborov. Zo slovenských novinárov sa 

stali Členmi výboru K. HuŠek, J. Šefrének a áalší. Na jar 

1946, 17. marca, se ustanovil Zväz českých novinárov v Pra

he a 19. marca aj Zväz slovenských novinárov v Bratislave 

na čele s predsedom K. Huškom. Obidva národné zväzy tvori

li spoločne Ústredný zväz Československých novinárov. 
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Členstvo vo zväze novinárov se stalo podmienkou prá
ce v periodickej tlači. Toto zásada mala znemožniť preni
kanie reakčných redaktorov do novín a časopisov a neskor
šie sa zakotvila aj v zákone o postavení redaktorov^ a o 
zväzoch Československých novinárov č. 101/1947 Zb.J ktorý 
zaviedol tiež zákonnú ochranu titulu redaktor a ustanovo
val i niektoré zásady etiky novinárskej práce. Počet čle
nov Zväzu slovenských novinárov sa v rokoch 1945 až 1947 
rozrástol zo 100 až na vyše 300 novinárov. 

Kvantitatívny rozvoj novinárskych kádrov v celej re
publike vyvolal otázku ich Špeciálneho vysokoškolského 
vzdelávania. Tak vznikla na Vysokej Škole politickej a so
ciálnej v Prahe r. 1946 novinárska fakulta, prvá svojho 
druhu u nás. 

Praktická realizácia revolučných úloh novinárstva po 
oslobodení sa stala predmetom ostrých politických sporov. 
Ministerstvo informácií, vedená vtedy Václavom Kopeckým, 
vyprecovalo v krotkom čase osnovu návrhu dočasnej zákonnej 
úpravy tlače, ktorá sa mala vydať vo forme dekrétu prezi
denta republiky. Osnova sa však nedostala ani na program 
rokovania vlády pre odpor predstaviteľov buržoáznych strán, 
Tak sa začal boj o nový ľudovodemokratický tlačový poria
dok, ktorý mal rôzne Štádiá intenzity, ale prakticky sa 
skončil až Februárom 1948. 

Celkove sa Ministerstvu informácií, v3aka jeho neustá
lej iniciatíve, podarilo koncom roku 1945 a začietkom ro
ku 1946 prekonať obdobie vyslovenej živelnosti v oblasti 
vydávania novín a časopisov. S Balšou cieľavedomou výstav
bou systému ľudovodemokratickej tlače to však bolo stéle 
horšie v súvislosti s tým, ako začala buržoázia čím áalej 
tým viac podrývať spoluprácu v rámci Národného frontu. 
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Plnenie úloh Košického vládneho programu, očista ve

rejného života od zradcov e kolaborantov, pozemkové refor

ma, rekonštrukcia národného hospodárstva, znárodnenie, po

silovanie jednoty Čechov a Slovákov - to boli hlavné ťlo-

hy národnej a demokratickej revolúcie, ktoré akcentovala 

aj celoslovenské konferencia KSS v dňoch 11. a 12. augus

ta 1945 v Žiline. Predsedom KSS sa stal namiesto K. Štrid-

keho V. Široký. V dňoch 28. až 31. marca 1946 sa konal v 

Prahe VIII. zjazd KSČ, ktorý určil líniu upevňovať a roz

víjať ľudovodemokratickú orientáciu Československa a pro

stredníctvom Národného frontu smerovať k socializmu. Po

žiadavku dňa vystihovalo lapidárne zjazdové heslo: "Repub-

lice více práce - to je naše agitace!" 

Nérodný front Čechov a Slovákov vypísal na 26. máj 

1946 voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia, ktoré 

malo nahrediť od októbra 1945 jestvujúce Dočasné národné 

zhromaždenie. Komunistom sa podarilo presadiť zníženie hra

nice pre aktívne volebné právo na 18 rokov, a volebné prá

vo konečne dostali aj príslušníci ozbrojených zložiek. Vo

lebné výsledky potvrdili pozíciu KSČ ako najsilnejšej po

litickej autority v Československu. V Českých krajinách 

získali komunisti 40,1 % hlasov a KSS na Slovensku 30,37% 

hlasov,.Čo v celoštátnom meradle znamenalo 38 % všetkých 

hlasov a volebné víťazstvo. V Národnom zhromaždení získa

li komunisti spolu so sociálnymi demokratmi 151 mandátov 

z 300, meli teda tesnú väčšinu. V slovenských reláciách 

získele Demokratická strane 62 % hlasov, Strana Slobody 

3,7 & a Strana préce iba 3,1 % hlasov voličov. 

Po voľbách 2. júla 1946 vymenoval prezident republiky 

za predsedu vlódy predstaviteľa najsilnejšej politickej 

strany Klementa Gottwalda. Dna 11. júla 1946 prijalo Osta-

vodarné národné zhromaždenie Budoveteľský program vlády 
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K. Gottwalda, ktorý smeroval k 3alSiemu upevneniu mocen
ských a hospodárskych pozícii robotníckej triedy a stal 
sa nástrojom rozvíjania revolučného procesu. Nový vládny 
program o. i. stanovil vypracovať a schváliť novU, výsled
kom národnej a demokratickej revolúcie zodpovedajúcu ústa
vu, uzákoniť a splniť dvojročný plán a v jeho rámci pri
kročiť k industrializácii Slovenska, upevniť politické a 
hospodárske styky so Sovietskym zväzom at3. 

Dna 3. septembra 1946 sa ustanovila nová Slovenská 
národnó rada a programové vyhlásenie zreorganizovaného 
Zboru povereníkov predniesol jeho predseda Gustáv Husák+ 
Reakčná politika Demokratickej strany priniesla narastanie 
rozporov v Slovenskom národnom fronte. Navonok sa prejavo
vali v súvislosti s procesom proti J. Tisovi a jeho spoloč
níkom pred národným súdom a v zápase o prebojúvanie ĎuriŠo-
vých pôdohospodárskych zákonov a Hradeckého programu. Na
pätosť politickej situócie v republike v priebehu r. 1947 
stupňoval prebiehajúci zápas o milionársku dávku, ozbroje
ný boj proti benderovským tlupám, rozhodovalo sa o prija
tí či neprijatí Marshallovho plánu, došlo k rozpadu proti
fašistickej koalície. Navyše, v polovici septembra 1947 
odhalilo Povereníctvo vnútra protištátne sprisahanie, kto
rého nitky viedli do vedenia Demokratickej strany. Tak sa 
zrodila jesenná politická kríza v Slovenskom národnom fron
te. UŽ rezolúcia z konferencie odbojových zväzov 20. - 21. 
septembra 1947 žiadala odvolať z vedúcich postov politikov, 
ktorí sa spreneverili myšlienke antifašizmu. Dna 22. sep
tembra 1947 Slovenský národný front prijal požiadavku od-
bojórov, aby Národný front tvorili aj masové spoločenské 
organizácie. Dna 30. októbra 1947 sa zišiel v Bratislave 
zjazd závodných a zamestnaneckých rád pod ústredným heslom 
"Jednotou odborov k socializmu". Zjazd žiadal vytvorenie 
nového Zboru povereníkov. Na druhý deň podali komunistickí 
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členovia Zboru povereníkov demisiu s vyhlásením, že väčši
na demokratov v Zbore povereníkov hamuje plnenie Budovateľ
ského vládneho programu. Slovenskí pracujúci na početných 
masových zhromaždeniach vyjadrovali súhlas s postupom ko
munistov. Jednohodinový generélny Štrajk 5. novembra 194? 
len potvrdil solidaritu pracujúcich. Obdobne reagovala na 
udalosti väčšina roľníkov na svojich zhromaždeniach, kto
rá vyvrcholili celoslovenským zjazdom roľníckych delegácií 
14. novembra 1947 v Bratislave. 

Takýto jednotný postoj ostatných zložiek Národného 

frontu napokon prinútil vedenie Demokratickej strany vy

hlásiť Aprílovú dohodu z r. 1946 za neplatnú a ustúpiť . 

tlaku más pracujúcich. Dna 18. novembra sa utvoril nový 

Zbor povereníkov na čele s Gustávom Husákom, v ktorom de

mokrati stratili svoje monopolné postavenie. Politický 

vplyv Demokratickej strany sa podstatne zmenšil. Väčšina 

národa stála za politikou komunistickej strany. Všetky tie

to udalosti rokov po oslobodení boli predmetom veľkej po

zornosti čitateľskej verejnosti. Na podchytení politické

ho záujmu a na 3alšom podporovaní pokrokovej aktivity naj

širších más pracujúcich mali veľkú zásluhu noviny Komunis

tickej strany Slovenska a väčšina tlače spoločenských or

ganizácii a štátnych orgánov. Tieto skupiny tlače spolu s 

komunistickou tlačou vytvorili v hlavných otázkach našej 

národnej a demokratickej revolúcie jednotný progresívny 

tlačový front. Tlač spoločenských organizácií a štátnych 

orgánov sa tak stala v tomto období druhou významnou zlož

kou pri kladení základov nového systému periodickej tlače 

a zároveň v rámci jeho vnútornej Štruktúry znamenala záro

dok budúcej špecializácie tlače. 

Komunistická tlač mala od Slovenského národného.pov

stania nebývalý politický vplyv, ktorý plne uplatňovala po 



46 J 

oslobodení v neustále silnejúcom boji za uskutočňovanie 
Košického vládneho programu. Definitívne zúčtovanie s fa
šizmom a jeho prisluhovačmi, presadzovanie uskutočňovania 
Košického vládneho programu a obnova vojnou zničeného hos
podárstva - to boli hlavné problém)-, ktoré hýbali našim 
životom a odrážali sa aj na stránkech komunistických novín 
a časopisov. V Čase májového povstania českého ľ:idu začalo 
opäť vychádzať v tlačiarni Lidového domu v Prahe legálne 
od 6. mája 1945 Rudé Frévo, ústredný orgén Komunistickej 
strany Československa a stalo sa nejväčšim a najrozšíre
nejším denníkom v republike. 

Bojovým druho-r Rudého práve je ústredný tlačový orgán 
Komunistickej strany Slovenska Pravda. V rokoch 1945 až 
1948 bol priemerný jednorazový náklad FrBvdy vyše 40 000 
s prechodne dosehoval až 60 COO výtlačkov. 

Postupne sa začalprwj*Tov*ť na stránkach novín stále 
silnejúci vnútropolitický zápas o ľudovodemokratický cha
rakter republiky. Stále častejšie sa objavovali články 
ostro polemizujúce s časom, ústredným denníkom Demokratic
kej strany a odhaľujúce rovnako jeho demagógiu, ako aj sa
botérsku činnosť buržoáznych síl. 

Komunistická strana Slovenska vydávala tiež oblastné 
noviny, ktoré možno považoveť za predchodcov dnešných kraj
ských novín. Bol to denník Východoslovenská pravda /10.5. 
1945-27.4.1952/ v Košiciach, denník Hlas ľudu /7.2.1945-
29.10.1950, od r. 1947 týždenník/ v rreä*ove a dvojdennik 
Hlas ľudu /19.4.1945-4.7.1946/ vo Zvolene - pokračovateľ 
povstaleckého Hlasu národa. V Žiline vychádzal Deň naj-, 
skôr ako denník /14.5.1945-31.5.1947/ a potom ako týžden
ník Deň pondelnik /2.6.1947-28.6.1948/. V Nitre bol od 24. 
marca do 26. mája 1946 oblastným orgánom komunistickej 
strany Ľudový týždenník. 
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Ma základe úspechu piatkovej celostránkovej prílohy 
Pravdy "Roľnícke novosti" začala komunistická strana od 
7. apríla 1946 vydávať samostatný roľnícky týždenník Roľ
nícka nedeľa, ktorého úlohou bolo získavať malých a stred
ných roľníkov pre politiku strany.Posledné číslo Roľníckej 
nedele vyšlo 12. 4. 1953.Od 19. 4. 1953 pokračuje dodnes 
ako Roľnícke noviny. 

Otázky vyplývajúce z obnovy vojnou zničeného hospo
dárstva a počiatkov industrializácie Slovenska v rámci 
dvojročnice - prvého čs. národohospodárskeho plánu - vyvo
lali potrebu vydávania národohospodárskeho Časopisu ÚV KSS 
Výstavba Slovenska, ktorý vychádzal od septembra 1946 me
sačne a od januára 1950 týždenne až do februára 1952, ke3 
sa zlúčil s Novým slovom. 

Úlohy komunistickej politickej revue zastávalo v Slo
venskom národnom povstaní zrodená Nové slovo, ktoré od 1. 
júna 1945 pokračovalo ako týždenník pre politiku, kultúru 
a hospodárstvo. Začal ho vydávať popredný funkcionár komu
nistickej strany Gustáv Husák. Nové slova vychádzalo od 
15. marca 1946 ako orgán Bloku inteligencie Slovenska. Ro
ku 1947 prevzala Nové slovo Obroda, nakladateľstvo sloven
ských spolkov, od 22. apríla 1949 vychádzalo vo vydavateľ
stve Pravda. 

Pre straníckych funkcionárov vydával ÚV KSS v rokoch 

1945 až 1948 organizačný mesačník Naša strana. 

Napriek zjednoteniu obidvoch robotníckych strán - k< 
munistickej s sociálnodemoraktickej - ku ktorému došlo na 
Slovensku v Banskej Bystrici 17. septembra 1944 počas Slo
venského národného povstania, pravicoví príslušníci býva
lej sociálnej demokracie fakticky obnovili jej Činnosť v 
januári 1946 založením Strany práce. 
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V období od oslobodenia po Február 1948 se slovenské 
novinárstvo formovalo na pokrokových základoch takmer v 
plnej svojej äírke. S výnimkou tlače Komunistickej strany 
Slovenska sa tu vedome pretrhávala kontinuita s minulosťou, 
a to nielen formálnou úpravou alebo zmenou názvov periodík. 
Aí na výnimky vznikali Úplne nové tituly novín a časopisov 
celkom nových politických strán, spoločenských organizácii 
a Štátnych orgánov. Ich spoločným ideovým východiskom bo
la čerstvá revolučná tradícia povstaleckej tlače a Národ
ný front stmelený na báze protifašistického odboja a potom 
Košického vládneho programu národnej a demokratickej revo
lúcie. Snahy buržoáznych síl zvrátiť vývoj z nastúpenej 
cesty ľudovej demokracie späť k buržoáznemu systému neobstá
li ani na tlačovom fronte. Na Slovensku sa to prejavilo 
jednoznačne už na jeseň 1947 pri riešení politickej krízy 
v3aka zásadovej politike Komunistickej strany Slovenska. 

Ne prelome rokov 1947 a 1948 mohli slovenskí komunis
ti s optimizmom hľadieť do budúcnosti. Decembrové plénum 
ÓV KSS roku 1947 vyjadrilo presvedčenie, že v budúcich par
lamentných voľbách komunisti na Slovensku získajú väčšinu 
hlasov. Po vyriešení jesennej politickej krízy plénum orien
tovalo strenú na plnenie budovateľských úloh, ale, vzhľa
dom na zostrenú situáciu v republike, komunisti nezabúdali 
ani na mobilizáciu más do rozhodujúceho politického boja. 
V decembri 1947 a v januári 1948 sa opäť vyostril boj pro
ti reakčnej politike Demokratickej strený aj na stránkach 
Pravdy, Práce, Obrany ľudu a ostatnej pokrokovej tlače. 
Komunistická a áalšia pokroková tlač pohotovo informovala 
verejnosť o reakčnom jednotnom fronte a úkladoch Českej a 
slovenskej buržoázie, ktoré smerovali k februárovým uda
lostiam. Ešte 29. januára Rudé právo e Pravda uverejnili 
článok o rokovaniach predstaviteľov Demokratickej a Národ-
nosocialistickej strany o jednotnom postupe, smerujúcom k 
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dosiahnutiu zvratu v Československej republike spať ku ka
pitalizmus Spor Československej reakcie s komunistami za
čal vrcholiť 13. februára 1948, ke3 národní socialisti kri
tizovali komunistami vedené' Ministerstvo vnútra. Po pláno
vanej, ale neuskutočnenej schôdzi vlády 17. februára"1948 
bolo zrejmé, že skrytá vládna kríza prerastá do otvorenej. 
ÚV KSČ vo svojom stanovisku informoval občanov o situácii 
a vyzval ich k bdelosti. Dňa 19. februára uverejnila Prav
da komentovanú správu z Prahy pod titulkom "Pokus reakcie 
vyvolať vládnu krízu - Komunisti volajú ľud do pohotovos
ti". Nasledujúci deň priniesla hlavný článok "Kľúč k si
tuácii je v rukách ľudu" a redakčný úvodník "S ľudom, ale
bo proti nemu?'. 

Ministri za Národnosocialistickú, Lidovú a Demokra
tickú stranu podali 20. februára 1948 demisiu. Predpokla
dali, že po vypuknutí vládnej krizy dosiahnu vypísanie pred
časných volieb. KSČ a KSS prešli do protiofenzivy. Vyhlá
sili, Že ministri troch politických strán sa demisiou sa
mi vyradili z politického života a rieáenie videli v okam
žitom doplnení vlády. Každý deň a každú hodinu prichádza
li do redakcií správy o nových významných udalostiach. Naj
významnejšie z nichí mohutné zhromaždenie ľudu 21. februá
ra na Staromestskom námestí, zjazd závodných rád revoluč
ného odborového hnutia 22. februára v Prahe, vznik Ľudo
vých milícii a zakladanie akčných výborov Národného frontu, 
manifestačný generálny štrajk 24. februára a celopražská 
manifestácia pracujúcich na Václavskom námestí preukázali 
obrovskú silu ľudových más pod vedením komunistickej stra
ny. Pod tlakom más pracujúcich prezident republiky E. Be-
neä demisiu reakčných ministrov 25. februára prijal a me
noval novú Gottwaldovu vládu. Tak sa vládna kríza vyrieš 
la ústavnou cestou. 

... 
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Predsedníctvo ÓV KSS prijalo 21. februára 1946 záve
ry, že predstavitelia Demokratickej strany sa svojim postu
pom vo vláde sami pozbavili práva byť Členmi Zboru povere
níkov - slovenského vládneho orpánu. Túto skutočnosť eáte 
ten istý deň oznámil povereníkom za Demokratická stranu 
predseda Zboru povereníkov G/ Husák. Moc Demokratickej stra
ny bola zlomená. Najmasovejším prejavom slovenskej robot
níckej triedy počas februárových udalosti bol generálny 
štrajk 24. februáre na podporu politiky komunistickej stra
ny. Popri Ľudových, milíciách významne úlohu na Slovensku 
zohral aj Zväz slovenských partizánov. Už 25. februára za
čal pracovať Ústredný akčný výbor Národného frontu pod 
predsedníctvom A. Zäpotockóho. Dna 27. februára bol usta
novený nový Zbor povereníkov na3alej pod vedením C. Husá-
ka. Csmi členovia v ňom zastupovali KSS, dvaja reprezento
vali opozičnú skupinu Demokratickej strany /základ Strany 
slovenskej obrody/, po jednom zástupcovi mali Strana slobo
dy, sociálna demokracia na Slovensku, odbojárske organizá
cie a revolučné odbory. Historické februárové udalosti za-
vŕSil celoštátny Zjazd roľníckych komisií 28. a 29. febru
ára v Prahe. 

Na čele s Rudým právom, Pravdou a ostatnou komunistic
kou tlačou bola naprostá väčšina prostriedkov masovej in
formácie a propagandy vrátane rozhlasu v slávnych februá
rových dňoch nepostrádateľným pomocníkom robotníckej trie
dy a jej komunistickej strany, organizátorom más pracujú
ceho ľudu, ktoré boli v plnej pohotovosti. Víťazný febru
ár bol vyvrcholením triednych a politických zápasov v ro
koch 1945 a2 1948. Rázne vystúpenie robotníckej triedy ve
denej komunistickou stranou zmarilo plány buržoáznych po
litických strán na znovunastolenie predmníchovských pome
rov. Robotnícka trieda po februárovej porážke buržoázie 
definitívne prevzala všetku moc v Československej republik< 

^ 
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Tým sa urýchlilo plnenie úloh národnej a demokratickej re
volúcie a jej prerastanie do revolúcie socialistickej. To 
všetko umožnilo konečne úplné uskutočnenie revolučných zá
sad presadzovaných po oslobodení v oblasti žurnalistiky. 
Preto prostriedky masovej informácie a propagandy na Slo
vensku rovnako ako v celej republike po Februári 1948 pre
konali áalekosiahle politické a Štrukturálne zmeny. 



Využitie počítačov v stovenskom 
jazykovednom výskume 

Páve! Žigo 





K charakteristickým znakom súčasnej doby neodmysli
teľne patrí prudký rozvoj elektronizácie a kybernetizá-
cie. Napredovanie týchto disciplín sa bytostne týka i 
spoločenskovedných disciplín, teda i jazykovedy. Napriek 
tomu, Že verejnosť pokladá počítače za matematické stroje, 
ktorých úlohou je vykonávať numerické výpočty a rratema-
tické funkcie, ide v tomto prípade o jazykové stroje. 
Základ ich fungovania spočíva v tom, Že manipulujú lin
gvistickými znakmi - symbolmi označujúcimi určitý význam. 
"Mohutnosť" počítačov je navyše i v tom, že spomenutá 
manipulačná rýchlosť je obrovská a dosahuje niekoľko sto
tisíc až miliónov operácií ze sekundu. 

Rozvoj kybernetizácie a výpočtovej techniky, najmä 
však narastajúca spoločenská potreba nás privádza k úva
hám, ako pomocon modernej výpočtovej techniky zefektív
niť spracúvanie jednotlivých kategoriálnych významov sú
časnej spisovnej slovenčiny /ale aj iných jazykov/ v ob
lasti zókladného i aplikovaného vedeckého výskumu. V sú
vislosti s týmito otázkami vystupuje totiž do popredia 
otázka modelu, ktorý by bol zókladom banky dát. Model 
niekedy chápeme ako systém, inokedy ako vzor /etalon/, 
Často ako celú teóriu, alebo len ako isté hľadisko /po
zri Horecký, 1969, s. 9/. V jazykovednej literatúre sa 
Často uvádzajú Škálové modely /model je tu reprezentan
tom reálnej veci, namiesto ktorej stojí/, umožňujúce vy
čítať z neho vlastnosti originálu. Nemusí ísť pritorr o 
všetky vlastnosti originálu, ale iba o tie, ktoré sú re-
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levantné pri správnom chápaní tohto originálu napríklad 
na základe istých konvencii. Ako 3alší sa spomína naprí
klad analogicky model, ktorý reprodukuje predovšetkým 
Štruktúru originálu. Ak sa na základe textu vypracúva 
zápis syntaktickej alebo sémantickej Štruktúry, hovoríme 
o analytických modeloch. Pod pojmom generatívny model sa 
zasa chápe taký súbor prvkov, ktorý obsahuje prvotná poj
my, výroky o vzťahoch medzi týmito pojmami i pravidlá na 
odvodzovanie nových výrokov /teorémy/. Otázka modelov 
nie je bezprostredným ťažiskom nášho príspevku, preto 
tieto otázky nebudeme podrobnejšie rozvádzať /podrobnej
šie pozri Horecký* o.c., s. 9 a n+, tam i áalšie pramene/, 

Podstatou využitia výpočtovej techniky v jazykoved
nom výskume je príprava základnej bázy dát. Dôležitá pri
tom je i to, ktoré kategoriálne významy budú túto bázu 
tvoriť, akým spôsobom sa budú kódovať a nemenej dôležitý 
je aj aspekt využitia, respektíve využiteľnosti týchto 
údajov. Pri spracúvaní jednotlivých kategoriálnych význa
mov, jednotlivých jazykových rovín nemožno obísť ani o-
tázky systému. Ide o rozsiahly problém, ktorý vzhľadom 
na rozsah nášho príspevku nemožno postihnúť vyčerpávajú
cim spôsobom. Chceme však upozorniť aspoň na základnú 
požiadavku a potrebu skúmať jazyk ako systém. Pri využí
vaní výpóčtc-vej techniky v oblasti jazykovedy je totiž 
otázka systému jedným z hlavných metodologických problé
mov. Preto, lebo počítač ako médium schopné manipulovať 
lingvistickými znakmi, symbolmi, označujúcimi určitý sys
tém /v našom prípade systémy jednotlivých jazykových ro
vín/, pracuje tiež na systémovom princípe vyplývajúcom 
zo základných fyzikálnych, respektíve matematicko-fyzi-
kálnych zákonov. Ak teda má počítač spracúvať prvky jazy
kového systému, nevyhnutne pri budovaní banky dát nará
žame na oblasť, v ktorej sa musia skoordinovať dva systé-
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my, respektíve Štruktúry každého z nich. Prvým systémom 
je súhrn úkonov, na základe ktorých vykonáva jednotlivé 
funkcie počítač; je to teda schopnosť počítača vykonávať 
určité operácie, je nim kapacita pamäti, rýchlosť operá
cií a podobne. Druhým systémom v tomto prípade je systém 
konkrétneho národného jazyka v celej jeho šírke a zloži
tosti. Určiť možnosti spájania týchto dvoch systémov ne
maže samostatne a vyčerpávajúco ani jazykovedec, ani ky
bernetik, ak ani jeden z nich neovláda spoľahlivo štruk
túru a fungovanie oboch systémov, alebo nemá spoľahlivé 
vedomosti o možnostiach vytvárať modely vyhovujúce systé
movej povahe počítača a konkrétneho národného jazyka. 

Počítače vykonávajú jednotlivé úkony obrovskou rých
losťou. Pri vyhľadávaní jednotlivých kategoriálnych vý
znamov a ich triedení sa táto vlastnosť dá efektívne vy
užívať a v porovnaní s klasickým spôsobom - triedením 
excerpčných lístkov - sú časové intervaly neporovnateľné 
v prospech výpočtovej techniky. Ďalšou výhodou je aj to, 
že vyhľadané, respektíve potrebné údaje počítač nielen 
nájde a zobrazí, ale ich aj usporiada podľa potrebných 
zásad a vytlačí ich na tlačiarni, ktorá je súčasťou počí
tačovej zostavy, v potrebnom a vopred určenom počte exem
plárov. Kľúčovou otázkou naďalej zostáva, ktoré zo zá
kladných údajov o jazyku vložiť do pamäti počítača, do 
banky dát, aký súbor jednotiek má byť východiskom pri vý
bere, aby jednotlivé údaje e ich využitie boli efektívne 
v základnom i aplikovanom výskume. 

Návodom, ako takúto banku dát budovať, mOže byť u-
kožka zo základného lexikografického diela /napríklad 
Krátkeho slovníka slovenského jazyka/ ako reprezentanta 
základnej slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny. 
Okrem základnej charakteristiky sme k jednotlivým htslo-
vým slovám zakódovali základné kategoriálne významy z 
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morfológie, syntaxe, prvky postihujúce oblasť sémantiky, 
využili sme poznetky o slovotvorbe, frekvenčných a retro-
grédnych zákonitostiach. Princíp takého spracovania sme 
si overili na pokusnom výbere slov pozostávajúcom z de
siatich slov reprezentujúcom všetky slovné druhy /pri slo
vesách jedno pravidelné a jedno nepravidelné sloveso/. 
Podstatou tohto pokusu je, že sme vytvorili základnú mi
niatúrnu banku dát, do ktorej sme vložili poznatky o he
slových slovách ísť, padať, jazyk, rýchly, nikto, tretí, 
pomaly, za, žeby juj. 0 každom z nich sme do pokusnej 
banky dát vložili všetky doterajšie dostupné údaje, tak
že základnú banku dát tvorí: začiatočné písmeno, strana 
v Krátkom slovníku slovenského jazyka, relatívna frekven
cia heslového slova v jednom milióne slov, údaje o zá^ 
kladných kategoriálnych významoch: intencii, gramatickej 
a sémantickej perspektíve vety, zvratnosti, dokonavosti. 
rode, čísle, páde, životnosti, osobe, čísle, Čase, vige, 
slovesnom rode, o spojeniach heslového slova s ostatnými 
slovnými druhmi, o neosobných konštrukciách, predložko
vých spojeniach a ich významoch, syntaktickej funkcii spo
jení, primárnosti/sekundámosti predložiek a spojok, sé
mantických komponentoch, slovotvornej štruktúre, o pora
dí príslušného významu v Krátkom slovníku; zohľadnili sme 
aj pripadnú potrebu retrográdneho usporiadania heslových 
slov. Pri výbere jednotlivých prvkov, ktoré sú uložené 
v pamäti, sme vychádzali z viacerých prameňov. Základné 
lexikografická charakteristika sa opiera o spomínaný Krát
ky slovník slovenského jazyka, 3elšie prvky lexikálnej 
roviny vychádzajú z prác V. Blanára /1984/, pri slovesách 
pohybu sme se opierali o E. Ružičkovú /1982/. Oblasť mor
fológie sa pridŕža akademickej Morfológie slovenského ja
zyka /1966/, syntax sa v základných princípoch opiera o 
slovenskú lingvistickú tradíciu, v oblasti symboliky okrem 
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všeobecne zaužívaných termínov postihuje modely uvedené 
F. Danešom a Z. Hlavsom /1987/ a J. Svetlíkom /1979/. V 
oblasti tvorenia slov sa rešpektujú poznatky J. Horecké
ho /1964/, J. Bosóke a K. Buzéssyovej /1985/, perspektív
ne možné a potrebné sú v tejto oblasti kódovania i také 
prvky, ktoré uvádza J. Dolnik./1987, s. 39-46/. Štatis
tiky o relatívnej frekvencii jednotlivých heslových slov 
sme prevzali od J. Mistríka /1969/, v oblasti gramatic
kej a sémantickej perspektívy vychádzame z práce J. Ka-
čalu /1976/. Otázky valencie sú spracované na základe po
znatkov o jednotlivých slovných druhoch z citovaných prác 
a sú doplnené o prvky z prác J. Oravca /1967, 1968/ a M. 
Popovovej /1987/. Spomenutú pokusnú vzorku sme uložili 
do pamäti osobného počítača SinclairSpectrum ZX. Pracov
ný program, podľa ktorého princíp vyhľadávania a triede
nia údajov počítač vykonáva, je nasledovný: 
5 INPUT "Počet riadkov?", r 

10 DIM b% /r, 72/ 
15 LET x = 0 
20 FOR n = 1 TO r 
25 READ c%: LET b% /n/ = c% 
30 PRINT AT x, 0; b% /n/: LET x = x + 3: IF = 10 THEN LET 

x = 0: PRINT AT 21,0; "Stlač hocičo!": PAUSE 0 
35 RBM PRINT " 
40 NEXT n 

45 PRINT AT 21,0; FLASH 1; "Stlač hocičo!" 
50 REM: INPUT "Stlač hocičo!": IF INKEY3 = 
GOTO 50: CLS 

55 INPUT "Pozícia v riadku?", pvr: CLS 
60 INPUT "Príznak?", x3 
65 LET x = 0 
70 FOR n = 1 TO r 
75 IF b% /n, pvr/ = x3 THEN PRINT AT x, 0; bS/: LET x = 

PAUSE 0: CLS 
' ** THEN 
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x * 3: IF x = 21 THEN LET x = 0: INPUT "Ďalšia strana?"; 
c%: IF c3 = "n" THEN GOTO 55 
80 NSXT n 
85 GOTO 55 
90 DATA " 

Princíp vkladania dát je nasledovný: do riadku s 
dĺžkou 72 znakov /dĺžke riadku je podmienená typom počí
tača/ sme na miesto 1 znaku vkladali 1 kategoriálny vý
znam tak, aby rovnaké významy boli v tej istej pozícii a 
vytvorili stĺpec pozostávajúci zo základných opozícii 
/singulár - plurál, životnosť - neživotnosť, konkrétnosť 
- abstraktnosť/. Konkrétny súbor dát je teda poľom, tvo
reným jednotlivými riadkami a stĺpcami; pri využívaní zá
kladných údajov je teda úlohou počítača nájsť v uvedenom 
poli konkrétny kategoriálny význam, respektíve kombináciu 
viacerých prvkov. Riadok zo 72 znakov zodpovedá počitačo-
vej^pamati a rozdelený je nasledovne na stĺpce: 

stí 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

pec vyznám 

a, b, c,d...: začiatočné písmeno slova, verzál-
kami sú označené mäkké spoluhlásky /D=d,3=š,/ 
digrafémy: z = dz, Z = dŽ, h - ch, - = pozícia 
bez digrafém 
slovný druh: s. = substantívum, a = adjektivum, 
v = verbum, d = adverbium, p = pronomen, n = nu-
meralia, r = particula, c = conjunktio, i = in-
terjectio, q = praepositio 
A = agens, w = %, S = sémantické charakteristika 
heslového slova, L= odvodzovacie princípy 
P = patiens, w = 0, + aktívna gramatická perspek
tíva, - = pasívna gramatická perspektíva 

+ = aktívna sémantická perspektíva, - = pasívna 
sémantická perspektíva 
charakteristika slovesa: p = personálna /osobná/ 
konštrukcia, n = neosobná konštrukcia, 1 = limit
né sloveso, c = sponové sloveso, f = frazeologiz
mus 
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8 
* 

6-7-8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

9-14 

15 

16 

1? 

16 

19 

20 

spojenie heslového slova s ostatnými slovnými 
druhmi, symbolika-zhodná so stĺpcom 3; h = hypo-
taktlcká spojka, T= parataktická spojka 
strana v slovníku, z ktorého sa čerpá heslové si. 
3 = 3 . osoba 3lovies pri neúplných paradigmách 
/platí pre singulár/ 
s = singulár, t = singularia tantum v spojení, 
w = singulárová podoba nie je 
p = plurál, w = plurálová podoba nie je 
3 = 3 . osoba pri neúplných paradigmách, t = plura-
lia tantum 
F = feminínum, M = maskulinum, N = neutrum pri 
základnej charakteristike adjektív, 0 = radová 
číslovka, C = základnó číslovka 
P = primárna predložka al. spojka, S = sekundárna 
predložka al. spojka 
ííslom udaná relatívna frekvencia v 1 milióne slov 
0 = bezpredložkový pád, Q = predložkový pád, f̂ n,n,= 
rod pri spojení s adjektívami, + = všetky rody, 
K = konverzia, A = akostné adjektivum, V = vymedzo-
vacic zámeno, C = citové citoslovce, H = hypotak-
tická spojka /pri heslovom slove/, M = maskulinum, 
F = feminínum, N = neutrum pri zókladncj charak
teristike /v heslovom slove/ 

1 - 7 = poradie pádu v spojení, n = necokonavé, 
d = dokonáva sloveso /základná charakteristika 
heslového slove/, + = všetky pádová formy pri 
adjektivach, K = konkrétne substantívum /zóklad-
ná charakteristika/ 
r = reflexivum / n = nonreflexívum /pri základnej 
charakteristike slovies/, A = životné substantívum, 
W = neživotné substantívum, 2 = adverbium spôsobu 
pri základnej charakteristike prísloviek 
K = konkrétne, A = abstraktné substantívum v spoje
ní, D = deiktická funkcia, resp. deiktický význam 
B = reflexívna podoba, I = väzba s infinitivom, 
1 = význam podmienenosti, 2 = zástupnosť, 3 = násled
nosť 
S = subjekt, 0 = objekt, G = gnómický význam, A -
atribút, D = adverbium, T = vytyčovacia ostica, 
L = vôľové citoslovce; 1 = prislovkové určenie 
miesta, # = času, 2 = spôsobu, 3 = príčiny, 4 = ú-
čel, 5 = účinok, 6 = prípustka, 7 = miera, 8 = zre
teľ, 9 = smer, 
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21 U = slovo je vo funkcii univerzálneho vetného člena 
/t.j. ľubovoľného, napr. zámená/ 

22 X = potvrdenie významu v lexikografickom diele, 
napr. Krátkom slovníku slovenského jazyka* 
X = v uvedenom význame slovo v citovanom slovníku 
nie je 

23 P = pozitív, A = áaläi význam v slovníku 
O — M M 't 

p - n n H 

24 K = komparatív, w = komparativ sa netvorí 
25 S = superlatív, w = superlatív sa netvorí 
26 0-9: poradie významu podľa slovníka - čísla nad Ľ 
27 1 - 10: poradie významu podľa slovníka /čísla 1-9/ 

30- 31 sémantické komponenty slovies: v stĺpci 30 kladné 
hodnota označená príslušným písmenom, v stĺpci 31 
záporná hodnota označená príslušným písmenom 

33 .--- od stĺpca 33 sú uvedené spojenia vyjadrujúce kon
krétny model v riadku /malé písmená/ 

60 .... od stĺpca 60 sa uvádza slovotvorná charakteristika 
jednotlivých heslových slov 

72 
71 posledné stloce tvoria retrográdne usporiadanie heslj 
70 vých slov; kódované sú tak, aby v stĺpci 72 bolo 
6.9 vždy posledné písmeno heslového slova* retrográdne 
68 usporiadanie sa kóduje verzálkami /z technických 
atá. príčin, ak by slovotvorná charakteristika prekrý

vala pole retrogrédneho členenia; počítač rozlíSi 
veľké a malé písmená a nedôjde k Šumu pri klasifi
kácii - slovotvorba sa neprelína s retiográdnym 
usporiadaním/. 

Rozlišovacia schopnosť počítača,na ktorom sme si využi

tie údajov overovali, je zvýšená tým, že pri hľadaní 

jednotlivých znakov na tom istom mieste je možné kódovať 

zároveň Čísla, malé písmená a verzálky / pozri napríklad 

stĺpec 17, 20 na s. 8/. Konkrétny príklad ukladania dát 

do pamäti počítača prostredníctvom jednotlivých symbolov 

je v našom experimentálnom súbore nasledovný :: 
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lxxxxxxxxČxxxx^xxxxbxxx:M-::::'XxOxxľXXXXxxOx>:xxx>;xxxÓxxy;x;;... 

i-vAwl39 lč 
i-vS: AGEMS 

++ps sp 
++n33sw 
++ns v.-p3 
++ns '.'.*pt 
++ns3ov.' 
+*ps sp 
++ps sp 
+-*-ps Sp 
++P3 sp 
++P3 3 p 
++ps Sp 
++np3sw 
++ps 3p 
++ps sp 
+-ps sp 
-t+ps sp 
++ps sp 
++ps sp 
++ps sp 
++ps sp 
+4-np3sv 
++ns3sľ.-
++nd33w 
++ps sr 
++ps sp 
*^+ps sp 
+-^p3 Sp 
-—^ps sp 
++ps ľ/p 
++ps sp 
-^+p^ 
++IS . 
+-*-íH .r: 
-+f3 sjj 
++0S Sp 
++ps sp 
++ps Sp 
++pj sp 
+-n[.-3sp3 
+-cs3sK' 
'.'.".'. Ip3 D'.' 
-̂*-pv SO 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

66 nn 
SA POHYBUJE 
01AK S X 
OlNA S X 
OlNA S X 
OINK S X 
OINK S X 
PQ2AK 9 X 
PQ2NK 9 X 
FQ2MK 9 x 
FQ2NK 9 X 
PQ2MK 9 X 
PQ2NA 0 X 
03 0 Y 
PQ3AK 9 X 
PQ3NK 9 X 
PQ3NA 9 X 
KÍ4AK 4 X 
PCÍ4NA 4 X 
PQ4NA 9 X 
SQ4NK 9 X 
PQ4AK 4 X 
PQ4AK 0 X 
PQ4AK 0 X 
PQ4NA 0 X 
PQ4AK G Y 
FQ6HK 2 X 
PQ6AK 2 X 
PQ6NA 0 X 
PQ6NK 1 X 
FQ6AK 2 X 
..%7NK 2 X 
7)71.'K 9 X 
Hí7AK 2 X 
Ft?f!A 4 X 
FC,7̂ K < X 
H.7':ľ 2 X 
. .7 AK 2 X 
PQ7ÍJK 2 X 
FQ7NA K X 
&3AK 0 X 
RlľA S X 
R4AKI X 
20UAI4 X 

2 A 
:: 
x 
x 
x 
x 
x 

Í3ť 
V PROSTREDÍ 

1 
1 
8 
5 
7 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
% 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
.. 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
-** 
X 
2 
3 
o 
5* 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Fľ Človek ií.e" 
T c 
RR Rok! 

ide" 
< idú" 

S Hodiny idú" 
voaa ice oo púj" 
IÚG 
Ide 
Ide 
Ide 
He 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 

Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Idú 
Idú 
Ice 
IL, 
Y-:c 
Ide 
I^ŕ 
IdC 
Ide 

Ide 
1 ^ 
I.':'. 
I^J 
Ide 
Iuc 

I-.c 
Ide 
1-.* 
* 

od otca" 
od mora" 
do kopca" 
z cesty" 
zo ^koíy" 
za súaruku" 
mu to /darí sa mu/" 
k otcovi" 
k moru" 
k výšinám" 
po Latku" 
po vodu" 
cez les" 
popod^les" 
zu uína" 
o vás" 
o brota" 
o veľa" 
za Jana /vycúva sa/" 
na bicykli" 
na koni" 
na svitaní" 
po ceste" 
jeden po druhom" 
vlakoľ" 
úolir.o i" 
S Ot = OJ." 
j ^.-ĽSbLn" 

" mern" 
z;* vozúm" 
. -K. .7. .^.OU" 

ireč VĽHom" 
pre- j.-i-.:ŕn" 
mu to /s/čccí :j;u t.o/" 
ľ <.c" 
Lc iOĽhcdiť" 
: K.ľ-.'.ť" 
.:.c .. 

k veci" 
:^ÍB" 

aj c^z Ln-Lvcl. 
tc ^ niĽ. úclu kopeca" 

.0" 
. . j " 
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f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

++nwjsw3 
++pd sp 
++pd sp 
-pd s p 

X 
X 
X 
x 
x 
v 
**. 

X 
x 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
ô 

wwwAKRG Y 1 
2 XťKSl 
2 XPwwl 
9 XPwwl 

It-c 
Ide 
It;c 
ICC 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 

mu 
mu 

O-i VyOÚLť" 
.. )F i.rac;-. oc i-uí-y 

o život" 
h^avoa proti múru" 
b'í'or.oľ. ;-.a zajace" 
do kolu, tlc fr:.sa" 
spadnúť" 
mu nu nervy c 

Ide sa 
Ide rýchlo 
Ide peši 
Ide dopredu 

i-vL ÍSŤ+ 
p-vA\.-276 136 nn 
p-vS: OBJEKT 3C SAľtO^TATH 

pod 

- * 

+-ps sp 
+-ns33ľ3 
++ns3sp3 
++ns3sp3 
++ns3sp3 
++ns3sp3 
++ns3sp3 

01 AK .3 
01NK S 
01MA S 
01NK S 
01NK S 
%1NA S 
^ÍNA S 

++ps3sp3 FQ2AK 9 
++ps sp PQ2NK 9 
++ps 
++ps 
++ps 

sp 
sp 
sp 

PQ2NA 
PQ2NA 
PQ4NK 

3 
1 
2 ++n33sp3 PQ4NA 9 

++ns3sp3 PQ4AK 0 
+-ps sp 
+-pu sp 
++pd Sp 
+-pd sp 
+-pd sp 

p-vIPADAT+ 
z-qS 534 4001 
z-qS P 

s sw 
S S\y 
S sp 
s sp 

PQ4NA 
PQ7NA 
00ww 
00w\/ 
0̂?íw 

3 
2 
2 
2 
2 

X 
X 
x 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 1 
x 
x 
x 
x 
x 
X3,2, 
XPKS 
XPKS 

1 
1 
1 
2 
3 
5 
7 
6 
1 
4 
L 
1 
1 
9 
e 
4 
1 

s sp 
s sp 
s sp 
s sp 
s sp 
3 Sp 
3 Sp 

s c 
sp 

s 
p 

%2AK 0 XA 1 
02HA1 XA 2 
04KK 9 XB 1 
04NK 9 XB 2 
04AK 2 XB 3 
04KK 2 XB 3 
04NA 3 XB 4 
04HA1 XB 5 
04NK 7 XB 6 
04KA 0 XB 7 
04AK 4 XB 8 
04NA 4 XB 8 
04AK2 XB 9 

-vy-do-pred-r.ad-od-za-z-vz-p; i-
padať , 

OHXUUJJ Uŕ.ČITX:.* j..̂ ..0K, 
Dieťa padá" 
Snťh, kvapky pada/jú/ 
Cene padá" 
Omietka padá" 
Qpona, vlasy pada/jú/" 
Údery padajú" 
Podozrenie padá" 
Padá z otca únava" 
Padá zo stromu" 
Padá od únavy" 
Padá do uezvedenia" 
Padá na kolená" 
Padá na úrounú pôdu" 
Podá na otca smútok" 
Pada/jú/ na mor" 
Pado/jú/ dolu nosom" 
Padá šikmo" 
Padá šikmo" 
Padá pomaly" 
do- pre- za- od- na- s- pri**' 
za za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 

Za 
Za 

cára" 
tepla" 
stôl" 
roh" 
ucho" 
povraz" 
prehru" 
každú cenu" 
tanier polievky" 
den" 
deti /bodovať/" 
mier /bojovať/" 
všetkých" 



j-sS 
j-ss 
j-sL 
j-sL 

s 
a 
s 

142 

sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 

07NA 9 
07NA3 
07AK 
07NA 
07 AK 
07NK 
07AK 
07NA 

200MK1 

48! 

XC 2 Za hlasom" 
XC 3 Za vetrom" 
XC 2 Za otcom" 
XC 5 Za robotou" 
XC 5 Za lekárom" 
XC 1 Za stolom" 
XC 6 Za matkou /žialiť/" 
XC 6 Za mledosťou/2ialiE/" 

^^-^* , JAZYK. 
a/POHYDLIVY svalnatý ÚTVAR; b/ Čo sa podobá jazyku; c/ 

t. znakov:-vedoc/-kyna, -ový,-Č/ník/-nica, -oveda, -
JAZYK+ 

s sp 
a sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
v.-p 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 

r-aS 

n-pS 
n-pS 
t-nS 
t-nS 

p-d3 
p-d3 

p-dS 

p-iS 
p-rj 
Z-c3 
Z-cS 

:,: 

v 
P 
n 
s 
a 
v 
P 
n 
s 
s 
a 
v 
v 
P 
n 
v 
v 
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ľ 

sp 
sp 
sp 

02NK A 
0+AK 
0w 10 
0+AK 
0+NK 
02NK 
0+NK 
04NK 
0+NK 
0+NK 
PQ6NK 
02NA 

M 0+NA . 
04NARO 
04NA O 

M 0+NA 
M 0+NA 
07NK 
07NK 

33A 
+AK 
+NA 

-ovitý, -č/iť, -č/ek, Č-ný 
X 1 Jazyk pacienta" 
XPKS 1 Vyplazený jazyk" 
X 1 Ukázeť jazyk" 
X 1 Jeho jazyk" 
X 1 Druhý jazyk" 
X 2 Jazyk topánky" 
XPKS 2 Odtrhnutý jazyk" 
X 2 Prišiť jazyk" 
X 2 Tento jazyk" 
X 2 -Tri jazyky" 
X 2 Jazyk na topánke* 
K 3 Jazyk predkov" 
X 3 Starosloviensky jazyk" 
X 3 Učiť sa jazyk" 
X 3 Učiť jazyk" 
X 3 Iný jazyk" 
X 3 Druhý jazyk" 
X 1 Hýbať jazykom" 
X 1 Lízať jazykom" A 

A 
d 

239 275V 
s t v; V* AD 
46 257 

O: TRETÍ 
s pt +AK 
s pt +NA 
s sp +NA 
s s; +NK 

309 140K 2 
V 3p AK 
v sp 
v sv; 
v sp 
v sp 

309, 140K 
309 140K 
582 5H 

SH 

PKS 
XPKS 
XPKS 
XPww 

AU: ani 
UX; 

k5ň, 

človek 

NK 
HA 

1 Rýchly. 
1 Rjchly zásah" 

veľmi rýchly" 
jeden; nejestvujúci 

NIKTO 

V PORADÍ; ĎALEJ AKO Ti-.EBA; 
X 1 Tretí pretekár" 
X 1 Tretí poku3" 
X 1 Tretí chotár" 
X 1 Tretie pero" 
XPKS 1 POMALY 
XPKS 1 Pracuje -.o=.aly" 
XPKS 1 Hodinky idú pomaly" 
XPKS 1 Čas ide pomaly" 
XPvw 2 Pomaly /=postupne/ ubúda ml 
XPww 2 Pomaly hrdzavio" 
X 3 PoROly = Počkajte! 

II Pomaly /=takmer/ ho nepozná 
obj., spôs., účel. /ŽEBY/ 

2 
2 
2 
2 
2 
L 
T 

8+v.veta subj 
h 4 X Ž.+v.v.účel.-Prišli,2.kúpil! 

ovos. 

— 
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h 2 X 2 žeby + v.v. spôsobu: Nie je 

mu tak, Žeby plakal 

h 0 X 3 žeby + v.v. objektová: Nedo

pustí, žeby žena robila, 

h S X 4 žeby + v.v. subjektová: 

Hlavné je, Že ťa chce! 

Z-rS 582 SK X II Výstraha: 2eby si nespadol! 

j-iS 144 1C X I Zvolanie, telesná bolesť.JUJ 

V uvedenom súbore dát možno vyhľadávať a triediť dáta pod

ľa jednotlivých kategoriálnych významov vo veľmi krátkom 

Časovom intervale /zlomkoch sekúnd/. Ak napríklad chceme 

vedieť, aké predložkové spojenie vyjadruje v súčasnej 

spisovnej slovenčine časový význam, po uvedení programu 

do činnosti na otázku počítača "Pozícia v riadku?"' odpo

vieme symbolom 20 /na tomto mieste v riadku sú zakódovaná 

vetnoČlenské a adverbiálne významy/, na áalšiu otázku 

"Príznak?" odpovieme syr-bolom "0" /Číslo 0 zodpovedá časo

vému významu - pozri legendu, s. 8/, v krátkom okamihu po

čítač vyhľadá, zobrazí a ne osobitný povel i vytlačí všet

ky požadované spojenia s časovým významom, ktoré sú v je

ho pamäti, respektíve banke dát alebo poli, ktoré sme vy

medzili na hľadanie konkrétneho významu. Takýmto spôsobom 

možno triediť všetky údaje, ktoré sú uložené v pamäti a 

odpadá namáhavá práca - listovanie v kartotéke, vypisova

nie excerpčných lístkov a podobne. Princíp sa dá využiť . 

nielen ako základná banka dát, t.j. na vyhľadávanie a trie

denie základných kategoriálnych významov, ale je aj spoľa

hlivým východiskom pri riešení teoretických otázok v ob

lasti vedeckého výskumu. Jednotlivé významy možno totiž 

úpravou základného programu vzájomne kombinovať, spájať, 

a získavať tak zovšeobecňujúce poznatky o systémovej po-
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váhe jednotlivých javov v jazyku, o stabilite jazykového 
systému, o jeho porovnávaní so systémom iného jazyka, 
prípadne o vágnosti niektorých javov v jazyku. Základné 
údaje uvedené v našom príspevku možno, pochopiteľne, pod
ľa potreby dopĺňať a zdokonaľovať. Zjednotením kódovacích 
kritérií na základe legendy /s. 7, 8/ možno túto banku 
dát využiť aj v konfrontačnom výskume, vtedy, ak by sa 
rovnaké kategoriálne významy porovnávaných jazykov kódo
vali v jednej banke dát v rovnakej pozícii /na tom istom 

mieste v riadku/, ako sú kódované významy druhého porovná
vaného jazyka v inej banke dát. Porovnávaním týchto kate
goriálnych významov možno efektívne dospieť k spoľahlivým 
poznatkom o jazykoch, ktoré sú predmetom konfrontačného 
výskumu. 

Uviedli sme už, že systém kódovania jednotlivých ka-
tegoriólnych významov možno podľa potreby upravovať a do
pĺňať. Podklady uvedené v našom príspevku nepostihujú na
príklad oblasť zvukovej roviny /touto úlohou sa zaoberá 
špeciálne pracovisko - oddelenie fonetiky a všeobecnej 
jazykovedy pri Katedre slovenského jazyka Filozofickej fa
kulty Univerzity Komenského v Bratislave/, nie celkom ú-
plný je napríklad systém odvodzovania slov, vynechali sme, 
čiastočne zámerne, napríklad aj systém tvorenia príčastí 
a prechodnikov pri slovesách. Otvorené možnosti sú i pri 
3elŠom dopĺňaní údajov z ostatných nazvkových rovín, prí
padne vynechávaní nepotrebných údajov. Na vytváranie kom
pletnej banky dát však treba použiť počítač s dokonalými 
parametrami - pamäť s kapacitou niekoľko stovúk megabytov, 
vysoké operačná rýchlosť, pri veľkom súbore dát nemalú ú-
lohu zohrá i modelovanie jednotlivých polí, v ktorých bu
deme význaniy hľadať, vylúčiť treba i prípadnú možnosť kó
dovať jeden význam dvakrát /napríklad pri heslových slovóch 
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ísť a rýchlo nie je potrebné kódovať spojenie ísť rýchlo 
pri každom z nich/. Rovnakým spôsobom sa dajú uložiť do 
pamäti aj prvky z nespisovných útvarov /nárečí/, historic
ký slovník, etymologický slovník, poznatky z prác na Slo
vanskom jazykovom atlase, Celokarpatskom nárečovom atlase, 
Či pripravovanom projekte Slovanského onomastického atla
su. 

Pri pohľade na spôsob prípravy dát môže oprávnene 
vzniknúť otázka, či je tento spôsob výhodný a efektívny. 
Súčasná výpočtová technika totiž disponuje množstvom špe
ciálnych zariadení, ktoré sa dajú využívať pri kódovaní 
základných kategoriálnych významov. Jednou z možnosti je 
napríklad použitie optického Čítacieho zariadenia, ktoré 
ukladá do pamäti údaje priamo z kníh. Týmto optickým za
riadením sa v pamäti tvorí banka dát, ktorá je však z po
čítačového hľadiska "surová", to jest počítač z nej eáte 
nevie vyberať jednotlivé príznaky podľa potreby. Takúto 
banku dát je potrebné upravovať na špeciálnom prevodní-
kovom zariadení osobitným programom na takú bázu, akú u-
vádzame v našom príspevku. 

Súbor dát a krátky program, ktorý sme uviedli v na
šom príspevku,si kladie za cieľ poukázať na možnosti vy
užitia výpočtovej techniky v základnom i aplikovanom vý
skume v oblasti jazykovedy. V našom príspevku sme sa ne-*.-
zaoberali napríklad otázkami strojového prekladu, dvoj-
a viacjazyčných slovníkov, možnosťami spájať jazykové 
systémy typologický a geneticky odlišných jazykov. Prí
prava takýchto postupov si totiž vyžaduje zvládnutie jed
noduchých systémov a ich postupné spájanie do zložitej
ších celkov /pozri Vinograd, 1904, s. 47-58/. Vedecko-
technický pokrok a rýchle napredovanie mikroelektroniky 
však v blízkej budúcnosti dosiahne takú hranicu, Že jed-
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notlivé vedecké ústavy, vysoké a neskôr i stredná školy, 
spoločenskovedné pracoviská a kultúrne inštitúcie na rôz
nych stupňoch budú vybevené terminálmi. Komunikácia so 
základnou bázou dát prostredníctvom výpočtovej techniky 
bude efektívnejšia a rýchlejšia, ako sme na to zvyknutí 
pri klasickom čerpaní poznatkov napríklad v kartotékach 
alebo listovaním v knihách. Potreba spracúvať systém ná
rodného spisovného jazyka i jeho áalších útvarov modernou 
výpočtovou technikou bude nezadržateľne stúpať. Spoločen
ská potreba zasa bude vyžadovať, aby podobnó banka dát o 
národnom jazyku existovala a efektívne slúžila vede, ale 
ej širokej kultúrnej verejnosti, Školám na rozličných 

stupňoch vzdelávania a v každodennej spoločenskej praxi. 

Poznámka: 

Základný program je v jazyku Basic. Z technických príčin 
uvádzame lenĎO stĺpcov banky dát. Od šesťdesiateho stĺpca 
smerom doprava sú uvedené morfematické štruktúry heslo
vých slov vždy v riadku, v ktorom je kódované heslové slo
vo /v 4. stĺpci je symbol S/* Od 72. stĺpca doľava sa ver-
zálkami kóduje heslové slovo. Toto členenie sa využíva 
pri hľadaní retrográdnych zákonitostí /slovo ÍSŤ sa uve
die na 70., 71. a 72. mieste v riadku, slovo PADAŤ na 
68., 69., 70., 71. a 72 mieste at-3./. 
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Bajzíková Eugénia. 28. 1. 1937, PhDr. , CSc, doc, Katedra 

slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenské

ho ? Bratislave, vedúce katedry, prorektorka UK. 

Pojmoslovie literárnej komunikácie /1976/, spoluautor

ka; Úvod do textovej syntaxe, skriptum /1979/; Súčaaný slo

venský apiaovný jazyk - syntax /1982/, spoluautorka ; Súčas

ný slovenský spisovný jazyk - morfológia /l984/, spoluautor

ka. Encyklopédia jazykovedy /v tlači/, spoluautorka. 

r.aláž Peter, .17. 6. 1928, ľhLr., CSc, čo-i.. Keteŕra teórie 

a dejín žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komen

ského v Bratislave. 

Slovenské gramatika a sloh pre 2. ročník pedagogických 

škôl /1963/, spoluautor; Učebnica slovenského jazyka I /1964/, 

skriptum, spoluautor; Slovenská gramatika a sloh pre 3. a 4-

ročník pedagogických SkOl /l965/, spoluautor; Slovenský ja

zyk - Príručka pre cudzincov /1966, 1968, 1970, 1974/, skrip

tum, spoluautor; Lehrbuch der slowakischen Sprache fur Sla-

wisten /1973, 1978/, spoluautor; La lingua slovaca /1973/, 

skriptum, spoluautor; Manuel de slovaque a 1 'usage des sls-

visants /1973, 1981/, spoluautor; Učebnik slovackogo jazyka 

dľa slavistov /l975, 1978, 1983/, spoluautor; Malé encyklo
pédia žurnalistiky /1982/, spoluautor; Slovák for Slavicists 

/1976, 1*85/, spoluautor; Lo slovacco per gli italiani /1985/, 
skriptum, spoluautor; Slovenský jazyk I /1977, 1979, 1982, 
1988/, skriptum, spoluautor. 
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Bibzová Anna. 20. 10. 1932, PhDr., C S c , odborná asistentka, 

Ústav marxizmu-leninizmu, Univerzita Komenského v Bratislave 

č̂ vc.'̂ -y L::d.LĽltr.', 17. I- 192^, ThDr., CSc, vedecky precov-

ník Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. 

Slovenská kultúra 1945-1965 /1965/, spoluautor; Kapito
ly z dejín slovenského divadla /1967/, spoluautor. 

Derovec Miloslav, 1. 8. 1929, PhDr., CSc, doc.-, Katedra slo
venského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Slovenský jazyk - Príručka pre cudzincov /l966, 1968, 
1970, 1974/, skriptum, spoluautor; Lehrbuch der slowakischen 
Sprache fur Slawisten /l973, 1978/, spoluautor; Manuel de 
slovaque a 1 *usage des slavisants /1973, 1981/, Učebník alo-
vackogo jezyka dľa slavistov /1975, 1978, 1983/, spoluautor; 
La lingua slovacca /l973/t skriptum, spoluautor; Slovák for 
Slavicista /1976, 1985/, spoluautor; Lo alovacco per gli ita-
liani /1985/, skriptum, spoluautor; Súčasný slovenský jazyk 
- Morfológia. Seminárne cvičenia /l985/, skriptum, spoluau
tor. 

Dolník Juraj. ľC. 8. 1942, PhDr., CSc., doc., Katedra slo
venského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Droppová Ĺubica. 22. 3. 1935, PhDr., CSc, odborné asistent
ka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
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Katedra etnografie a folkloristiky. 

Československá vlastiveda, dil III. Lidová kultúra 

/1968/, spoluautorka; Slavistika. Národopis /1970/, spoluau

torka; Vajnory /1978/, spoluautorka; Stará Tura /1983/, spo

luautorka. 

Habovštiak Anton. 22. 9- 1924, PhDr., CSc., vedúci vedecký 

pracovník, Jazykovedný dstav t. Stára SAV v Bratislave. 

Dotazník pre výskum slovenských nárečí II. 1. vyd. /1964/, 
spoluautor; Oravské nárečia /1965; Atlas slovenského jazyka 
1. Vokelizmua a konsonantizmus /1968/, spoluautor; Hviezdo
slav a slovenčina /1969/; Oravské chotóme názvy /1970/; Slov
ník slovenských nárečí. Ukážkový zväzok /1980/, spoluautor; 
Oravci o svojej minulosti /1983/; Atlas slovenského jazyka 
IV /1984/. 

Ako člen Zväzu slovenských spisovateľov vydal román 

Plátennícka pieseň /1985/; eseje Oravské chodníčky /1985/; 

zbierky rozprávok: Pastierik a zbojníci /1963/; Tri víly na 

šalati /1966/; Kráľovič a krásna Zuzanna /196S/; C Kaštieli 
v šírom poli /1968/; Kráľ a múdry sedliak /1972; Tri píšťa
lôčky /1972/; Snehobiela košeľa /1981/; Odvážny Benko a za
kliaty zámok /19S5/; zbierky povesti: Zekliate ovečky pod 
Rozsutcom /19&6/; Proroctvo kráľa Mateja /197C/;.Zlaté duká
ty v Choči /1970/; Viktorine zvony /1974/; Skamenená dievka 
/1977/; Oravské povesti /1978/; Jánošíkova studnička /1980/; 
0 orlovi na Bielej skale /198C/; Kukučkine slzy /19S7/; En
cyklopédia jazykovedy /v tlači/ spoluautor. 



Habovštiaková Kataríne. 18. 5. 1929, PhDr., CSc, doc, Ka
tedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta 
v Kitre. 

Slovenčina pre ľudové kurzy /1960, 1962/, spoluautorka; 
Konverzačná príručka maaaríiny pre pokročilých /1961, 1967/, 
spoluautorka. Szlovák társalgási kézikonyv /1962/, spoluau
torka; Slovník Českých a slovenských slavistov /l963/; Česko
slovenské práce o jazyce, dejinách a kultúre slovanských ná
rodu od r. 1760 /1972/, spoluautorka; Slovenský historický 
slovník z predspisovného obdobia /l973/, spoluautorka; En
cyklopédia slovenských spisovateľov /1984/, spoluautorka; 
Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hľadiska 
/l987/; Frazeológia v škole /l985/, spoluautorka; Textová 
príručka pre základy slavistiky /v tlači/, spoluautorka; 
Encyklopédia jazykovedy /v tlači/, spoluautorka. 

Hochel Braňo. 22. 7- 1951, PhDr., CSc, odborný asistent, 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofic
ká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Slovenský slang /v tlači/, Preklad ako komunikácia /v 
tlači/, Portréty svetových spisovateľov /v tlači/ - zostavo
vateľ a spoluautor. 

Horecký Ján. 8. 1. 1920, PhDr., DrSc, prof., vedúci vedec

ký pracovník Jazykovedného ústavu í. Štúra SAV v Bratislave. 

Fonológia latinčiny /1949/; Základy slovenskej termino
lógie /1956/; Kultúra slovenského slova /1956, 1958/; Rusko-
slovenský technický alovnik /1956/, spoluautor; Slovotvorná 
sústava slovenčiny /1959/; Česko-slovenský vojenský slovník 
/1962, 1976, spoluautor; Morfematická štruktúra slovenčiny 
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/1964/; Kemecko-slovenský energetický slovník /1969/, spolu
autor; Slovenská lexikografia 1 /1971/; Oeneratívny opis fo-
nologického systému spisovnej slovenčiny /1975/; t!vod do ja
zykovedy /1975/, skriptum; Základy jazykovedy /1978/; Slov
ník jazykovedných termínov /1979/, spoluautor; Súčasný slo
venský jazyk - lexikológia /1980/, spoluautor; Spoločnosť a 
jazyk /1982/; Vývin a teória jazyka /1983/, spoluautor; Slo
venčina v našom Živote /v tlači/, Encyklopédia jazykovedy 
/v tlači/, spoluautor. 

Horváthova Emília. 23- 5. 1931, PhDr., CSc, doc, Katedra 

etnografie a folkloristiky, vedúca Oddelenia etnológie , Fi

lozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Cigáni na Slovensku /1964/; Stručný dotazník pre výskum 
ľudového liečenia /1969/; Návod na výskum rodinných zvykov 
/1971/; Banícka dedina Žakarovce /1956/; spoluautorka; Česko
slovenská vlastiveda III. Lidová kultúra /l968/, spoluautor
ka; Die slowakische Volkskultur /1972/, spoluautorka; Hore-
hronie II /1974/, spoluautorka; Lud II. česť /1975/, spolu
autorka; Rok vo zvykoch nášho ľudu /1986/. 

Kačala Ján. 8. 4. 1937, PhDr., DrSc, Člen korešpondent SAV, 
vedúci vedec, prac, Jazykovedný ústav Ĺ. Štúra SAV, riadi
teľ. 

Slovník slovenského jazyka 5 /l965/, spoluautor; Doplnok 
v slovenčine /l971/; Kapitoly o slovenčine /1976/, spoluautor 
a odborný redaktor; Krátky slovník slovenského jazyka /1987/, 
spoluautor, vedecký redaktor; Encyklopédia jazykovedy /v tla
či/, spoluautor. 



496 

Kopal Ján. 25. 10. 1925, PhDr., C S c , vedecký pracovník, 
Ústav jazykovej a literárnej komunikácie, Pedagogická fakul
ta v Nitre. 

Literatúra pre mládež /l960/; Literatúra pre najmenších 
/1962/, spoluautor; Literatúra a detský aspekt /1970/; Dieťa, 
literatúra, autor /l971/, editor a spoluautor; Slovník sloven
ských spisovateľov pre deti a mládež /1970, 1979/, spoluau
tor; Pojmoslovie literárnej komunikácie. Originál - preklad 
/1976/, editor a spoluautor; Terminologija literatumo-muzej-
noj kommunikacii /1981/, spoluautor; Kapitoly o literatúre 
pre mládež a didaktike čítania /1982, 1983/; Originál/pre
klad. Interpretačná terminológia /1983/, spoluautor; Litera
túra pre deti a didaktika literárnej výchovy na 1. stupni 
základnej Školy /1985/; Literatúra pre deti v procese /1984/; 
Literatdra pre deti a mládež /l987/, editor a spoluautor. 

Kra.jčovič Rudolf. 22. 7- 1927, PhDr., DrSc, profesor Kated
ra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave. 

Súbor textov a cvičení zo slovenskej historickej gra
matiky /1963/; Náčrt dejín slovenského jezyka /1964/; Tech
nika jazykovej interpretácie so zameraním na vývin slovenské
ho jazyka /1966/; Valaská škole /1971/; Slovenčine a slovan
ské jazyky I. Praslovanská genéza slovenčiny /l974/; A Histo-
rical Phonology of the Slovák Language /1975/; Svedectvo de
jín o slovenčine /1977/; Textová príručka k dejinám slovenské
ho jazyka /1979/; Pôvod a vývin slovenského jazyka /19S1, 
1988/. 
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Krošláková Emu, 21. 3- 1936, ThDr., CSc., doc.. Katedra slo

venského jezyka a literatúry, Pedagogická fakulta v Nitre. 

Frazeológia v škole /1985/, spoluautorka, skriptum; En
cyklopédia jazykovedy /v tlači/, spoluautorka; Textová cvi
čebnica pre základy slavistiky /v tlači/, spoluautorka; Slo
venský jazyk pre Štúdium učiteľstva 1. stupňa základnej Ško
ly s vyučovacím jazykom maďarským /v tlači/, spoluautorka. 

Krupa Viktor, 23- 12. 1936, PhDr. DrSc, samostatný vedecký 

pracovník, Literárnoveóný dstav SAV v 3ratislave. 

Jazyk Maori /1967/; The Maori Language /1968/; Morpheme 
and World in Maori /1966/; Polynesian Languages /1973/; Poli-
nezijskiji jazyki /1975/; Gavajskij jazyk /1978/; Jazyky sve
ta /1983/ spoluautor. 

Zo Študijnej cesty po Polynézii Čerpal námety k belet
ristickým knihám: Zs siedmimi moriami /1970/; Polynézske mý
ty /1973/; Záhadný prípad kapitána Lepérousa /1975/, Hľada
nie posledného raja /197S/, K ostrovom neznámych pokladov 
/1978/ a oalších. 

Michélek Ján, 12. 3. 1932, PhDr., CSc., doc., Katedra etno
grafie a folkloristiky, Filozofické fakulta Univerzity Ko
menského v Bratislave, vedúci katedry. 

Zo živých prameňov; výber zo slovenskej ľudovej sloves
nosti /196C/; Studnička. Zo slovenských ľudových piesní, hier, 
hádaniek, porekadiel, prísloví a rozprávok /1962/; Havran a 
líška. Slovenské ľudové rozprávky /1964, 1966/; Tavol Dobšin
ský, Prostonárodné slovenské povesti. Výber /1969/; Spomien
kové rozprávanie s historickou tematikou /1971/; Čarovné zr-
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kadlo. Výber zo slovenskej ľudovej slovesnosti /1973, 1983/; 
SNP v ľudovej tvorbe /l974/, spoluautor; Liptovská Teplička 
/1973/, zostavovateľ; Stará Tura /1983/, spoluautor; Proti
fašistický odboj na Slovensku z rozprávania ľudu /1985/. 

MistrÍk_Jozef. 2. 2. 1921, PhDr., DrSc, profesor, Filozofic
ké fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Intonácia rozhlasovej reči /1961/; Slovosled a vetosled 
v slovenčine /1965/; Morfológia slovenského jazyka /1966/, 
spoluautor; Slovník tlače /1966/; Kompozícia jazykového pre
javu /l969/; Frekvencia alov v slovenčine /l969/; Štylisti
ka slovenského jazyka /196i, 1963, 1965, 1970, 1977/; Sloven
čine pre každého /1967, 1971/; Hovory s recitátorom /1971/; 
Hľadanie profilu básne /1972/; Exakte Typológie von Texten 
/1973/; Úvahy s recitátorom /1974/; Žánre vecnej literetúry 
/1975/; Retrográdny slovník slovenčiny /1976/; štruktúra tex
tu /1976/; Kapitolky zo Štylistiky /1977/; Rétorika /1978, 
1980/; Hovory s recitátorom /v češtine 1978/; Dramatický 
text /1979/; Rýchle čítanie /1980, 1982/; Učebnik slovackogo 
jazyka dľa VUZ-ov /1982/; Basic Slovák /1983, 1985/; Jazyk 
a reč /1984/; Moderná slovenčina /1984/; Frekvencia tvarov 
a konštrukcií v slovenčine /1985/; Štylistika /1985/; Grama
tika slovackogo jezyka /1985/; Rétorika pre učiteľov vysokých 
3k01 /1985/; Teórie a prax Socialistického zväzu mládeže /1965/, 
spoluautor; Frekvenčný slovník posunkovej reči /1986/, spolu
autor; Variácie reči /198^/; Encyklopédia jazykovedy /v tla
či/, vedecký redaktor, spoluautor; Pohyb eko reč /v tlači/. 
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Mlacek Jozef. 30. 7. 1937, PhDr., CSc, doc, Katedra slo

venského jazyka, Filozofická fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

Zo syntaxe frazeologických jednotiek /1972/; Slovenská 

frazeológia /1977, 1984/; Encyklopédia jazykovedy /v tlači/, 

spoluautor. 

Plevza Viliam. 22. 10. 1934, akademik ČSAV a SAV, riaditeľ 

Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV KSS v Bratislave. 

KSČ a revolučné hnutie na Slovensku /1965/; Davisti v 

revolučnom hnutí /1965/; Československé štátnosť a slovenské 

otázka v politike KSČ /1971/; Boj KSČ za marxisticko-lenin

ská riešenie národnostnej otázky /1973/; Revolučný odkaz SNP 

/1974/; Za nový štát Cechu a Slovákú /1975/; Trvalé hodnoty 

1-11 /1976/; Napjaink torténelme /1976/; História českosloven

skej súčasnosti /1978/; Národnostná politika KSČ a česko-slo-

venské vzťahy /1979/; Slovensko v ČSSR /1979/; KSČ a roľnícka 

otázka na Slovensku /1961/, spoluautor; Vladimír Clementis 

/1968/, spoluautor; Prehľad dejín KSČ /1976/, spoluautor; 

Slovensko I. Dejiny /1978/, spoluautor; Socialistické Sloven

sko /1978/, spoluautor; Slovenská inteligencia v komunistic

kom hnutí /1979/, spoluautor. 

Podolák Ján. PhDr., DrSc, doc, vedúci vedecký pracovník, 

Katedre etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta Uni

verzity Komenského v Bratislave. 

Banícka dedina Žakarovce /1956/, spoluautor; Spôsoby 

chovu hospodárskych zvierat - Návod na etnografický výskum 

/1962/; Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier /1967/; Česko

slovenská vlastiveda, díl III, Lidová kultúra /1968/, apolu-
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autor; ľorehronie I - Kultúra a spôsob života ľudu /1969/, 

vedúci autorského kolektívu; Die slowakische Volkskultur 

/1972/, spoluautor; Zamegurie - Národopisná monografia oblas

ti /197Ľ/, vedúci autorského kolektívu; Land Transport in 

Európe /1973/, koeditor; Vejnory - Vlastivedná monografia 

/1978/, zostavovateľ; Polomka /1982/, spoluautor; Tradičné 

ovčiarstvo na Slovensku /1982/; Horná Cirocha - Vlastivedná 

monografia zátopovej oblasti /1985/, vedúci autorského kolek

tívu; Záhorská Bratislava /l986/, zostavovateľ; Rača /v tla

či/, zostavovateľ; Ethnologia slavica - An International Pe-

view of Slávie Ethnology /1969-1988/, hlavný redaktor. 

Ruttkay Frano. 4. 9. 1928, PhDr., DrSc, profesor, Katedra 

teórie a dejín žurnalistiky, Filozofické fakulta Univerzity 

Komenského, vedúci katedry. 

Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby 

/1961/; Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku 1861 

/1962/; Samuel JurkoviČ - priekopník slovenského družstevníc 

tva /1963, 1965/; Samuel JurkoviČ - priekopník európskeho 

družstevníctva /1978/; tudovít Štúr ako zakladateľ modernej 

slovenskej žurnalistiky /1966/; Prehľad dejín slovenského 

novinárstva od najstarších Čias po rok 1918 /1968/; Prvé ú-

verné družstvo v Európe /v slovenčine, ruštine, angličtine, 

a v nemčine, 1970/; tudovít šťir /1815-1956/ /1971/'/v slo

venčine, ruštine, angličtine a v nemčine/; Novinárske osob

nosti I /1971/; Slovenské robotnícke novinárstvo do konca 

prvej svetovej vojny /v tlači/; Začiatky slovenskej robotníc

kej žurnalistiky /1976/; Robotnícka Žurnalistika v sociálnom 

a v národnom hnutí Slovákov /1897-1918/ /1980/; Ľudovít Štúr 

ako novinár /1982/; tudovít Štúr ako publicista a tvorca slo* 

venskej politickej žurnalistiky /1982/; Československé deji** 

ny žurnalistiky II. Slovenský periodický tisk do roku 1918 
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/1984/; Novinárske osobnosti II. /I986/, Slovenský život a 
Žurnalistika /1987/; Stopami slovanského písomníctva /v tla-
ŕi/. 

Sabol Ján. 25. 1. 1939, PhDr., CSc., doc., Katedra slovenské
ho jazyka a literatúry, Filozofické fakulta Univerzity P. J. 
Šafárika v Prešove. 

Základy exaktného rozboru verša /1969/, spoluautor; 
Prozodické sdstava slovenčiny /1977/; Základy akustickej fo-
netiky /1978, 1979, 1986/, spoluautor, skriptum; Úvod do štú
dia jazykov /1981, 1984, 1987/, spoluautor; Fonetika a fono-
lógia. Metódy fonologického rozboru /l982, 1986/, skriptum; 
Teória literatúry. Základy slovenskej verzológie /1983/, 
skriptum; tudovít Novák. Personálna bibliografia /1985/, spo
luautor; Štatistika. Exaktné metódy v jazykovede a v literár
nej vede /1986/, spoluautor, skriptum; Fonetike a fonológia 
/v tlači/, spoluautor; Súčasný slovenský jazyk. Cvičenia zo 
syntaxe /19S8/, spoluautor, skriptum; Encyklopédie jazykovedy 
/v tlači/, spoluautor; Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy /v 
tlači/, skriptum. 

Servátka Marián. 7. 11. 1951, PhDr. CSc, odborný asistent, 
Katedra slavistiky a indoeuropeistiky, Filozofickó fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Lektorské cvičenia z poľského jazyka 1., skriptum /1981/ 
spoluautor; Podstawy jezyka s^wackiego /1983/; Mini-rozmówki 
stowackie /1984, 1987/, spoluautor; Jezyk stowacki dla samo-
uków /v tlači/; Jezyk s^wacki dla poczatkujacych /v tlači/; 
Slovenský jazyk na Spiši v Poľsku /v tlači/; Encyklopédia ja
zykovedy /v tlači/, spoluautor. 
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ovagrovský Štefan. 11. 3- 1931, PhDr. C S c, doc, Katedra 
ruského jazyka e literatúry, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratisleve. 

Ruština pre technikov /1965/, spoluautor; Ruština pre 
poslucháčov e vedeckých ašpirantov Stavebnej fakulty /1970/, 
spoluautor; Krátka gramatika ruského jazyka /1976/; Náčrt 
ruskej jednojazyčnej a dvojjazyčnej lexikografie /1978/, 
skriptá; Lexikológia ruského jazyka /l979/; Lexikológia rus
kého jazyka. Chrestometia /l983/; Encyklopédia jazykovedy 
/v tlači/, spoluautor. 

Vatrál Jozef. 17. 2. 1945, PhDr., C S c, doc, Katedra teórie 
a dejín žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenské
ho v Bratislave, prodekan FF UK. 

Náčrt vývinu slovenskej žurnalistiky po roku 1944/45 
/1976/; Slovenská žurnalistika v rokoch 1918-1944 /1979/, 
skriptum; Slovensko. Kultúra - II. časť /198C/, spoluautor; 

Encyklopédia Slovenska 1-VI /1980-1982/, spoluautor; Malo 
encyklopédia Žurnalistiky /1982/, spoluautor. 

Sigo Pavol. 25- 4- 1953, PhDr., CSc., odborný asistent, Ka
tedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Ko
menského v Bratislave. 

Encyklopédia jazykovedy /v tlači/, spoluautor. 
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