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Na úvod k 34. zväzku zborníka
Studia Academica Slovaca
Neodmyslite¾nou a u tradiènou súèasou letnej koly
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca je
séria zborníkov, ktoré nielen e zachytávajú takmer vetko, èo
odznelo vo forme prednáok v jej programe, ale zároveò podèiarkujú akademický a vedecký rozmer tohto podujatia.
Pripomeòme len, e autormi a prednáate¾mi predkladaných
príspevkov sú poprední vysokokolskí pedagógovia a vedeckí
pracovníci pôsobiaci na slovenských univerzitách (najpoèetnejie je, tak ako po minulé roky, zastúpená naa alma
mater Univerzita Komenského a jej filozofická fakulta, ktorá
je zároveò hlavnou organizátorkou letnej koly), vo vedeckých
ústavoch Slovenskej akadémie vied a v ïalích vedeckých
ustanovizniach.
K náplni tohtoroèného, v poradí u 34. zväzku, tak ako v
minulosti, patria túdie a príspevky, ktoré spája predovetkým zameranie na problematiku tzv. vlastivedných disciplín. Najpoèetnejie sú v zborníku zastúpené texty z oblasti
jazykovedy, literárnej vedy, divadelnej vedy, slovenských dejín
a etnológie. Sú tu zastúpené túdie, ktoré korepondujú
s celkovými úlohami a zámermi letnej koly, ale aj túdie,
ktoré svojou tematickou náplòou v syntetizujúcej alebo parciálnej podobe reflektujú pecifickú aktuálnu výskumnú
odbornú problematiku jednotlivých oblastí slovakistiky. Èo je
vak na koncepcii a truktúre tohtoroèného zborníka nové a
v porovnaní s predchádzajúcimi zväzkami zároveò inovaèné,
je tematické usporiadanie jednotlivých túdií a príspevkov do
troch osobitých oddielov.
Prvý oddiel je venovaný príspevkom z oblasti lingvistiky,
z oblasti, ktorá je v zborníkoch Studia Academica Slovaca u
tradiène zastúpená najvýraznejie. Zaujímavosou tohtoroèného zväzku je to, e súbor jazykovedných príspevkov má
prierezový charakter, jednotlivé príspevky sa venujú vetkým
rovinám jazyka (zvukovej, morfologickej a lexikálnej), ako aj
tylistickým aspektom textu, otázkam fazeológie, ale aj socio5
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lingvistickým a lexikografickým otázkam. Viaceré túdie
zaradené do tohto oddielu sú koncipované s oh¾adom na
primárneho percipienta zborníka  zahranièného slovakistu a
venujú sa aplikovanému lingvodidaktickému výskumu, ktorý
úzko súvisí s problematikou slovenèiny ako cudzieho jazyka.
Druhý oddiel zborníka je venovaný túdiám z oblasti
literárnej vedy. Dominuje tu predovetkým literárnohistorická problematika orientovaná na literárne texty a osobnosti,
poènúc obdobím starej slovenskej literatúry a konèiac
aktuálnymi otázkami súèasnej literárnej produkcie, ale aj
otázky tematologické a topologické. Osobitnou skupinou
príspevkov sú texty, ktoré vznikli pri príleitosti okrúhleho
výroèia významných literárnych udalostí a jubileí významných
postáv slovenskej literatúry a literárnej vedy, a to 350.
výroèie vydania prvého tlaèeného katolíckeho spevníka
Cantus catholici, 250. výroèie narodenia spisovate¾a Jozefa
Ignáca Bajzu, 30. výroèie úmrtia dramatika Ivana Bukovèana
èi významné ivotné jubileum (80 rokov) literárneho vedca
Stanislava matláka.
Súèasou tretieho oddielu sú príspevky z oblasti slovenských dejín, divadelnej vedy a etnológie, dopåòajúce vlastivedný a kulturologický aspekt letnej koly a tohtoroèného
zborníka.
Zborník ako celok svojou reprezentatívnou a pestrou
skladbou túdií a príspevkov výberovo sprístupòuje
adresátom z radov tudentov slovenèiny, domácich i zahranièných slovakistov a slavistov i vetkých záujemcov o slovenèinu
a slovakistiku, aktuálne výsledky prísluných vedných
odborov na Slovensku a zároveò podáva istý obraz o stave
vedeckého myslenia v oblasti filologických a spoloèenskovedných disciplín u nás. Okrem toho sa zborník iste stane aj
uitoènou uèebnou a tudijnou pomôckou pre primárnych
adresátov, pre frekventantov 41. roèníka letnej koly, a to
nielen pri rozvíjaní ïalej jazykovej a odbornej slovakistickej
kompetencie, ale aj pri získavaní nových poznatkov o
Slovensku, o jeho jazyku, kultúre, dejinách, literatúre a iných
stránkach ivota.
6

Na záver môeme vyslovi nádej, e 34. zväzok zborníka
Studia Academica Slovaca sa svojimi kvalitami priradí
k predchádzajúcim zväzkom a stane sa reprezentatívnym
prameòom poznania nielen pre úèastníkov 41. roèníka tejto
letnej koly, ale aj pre irokú domácu a zahraniènú
slovakistickú a slavistickú verejnos.
Miloslav Vojtech
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Eva Abrahámová

pecifiká legislatívneho textu
U desaroèia sme svedkami informaènej explózie
a enormného narastania objemu vedomostí vo vetkých
vedných odboroch. Pod¾a expertov sa vedomosti zdvojnásobòujú kadých 10-15 rokov a poèet dokumentov v konvenènej a
elektronickej forme vzrastá ete rýchlejie. Za ve¾mi dôleitý
povaujeme údaj, e takmer 90 % existujúcich dokumentov
predstavujú odborné, vedecké a popularizaèné texty.
tatistiky UNESCO uvádzajú, e pre ca 175 tisíc
prekladate¾ov a tlmoèníkov sa stal prenos cudzojazyèných
odborných infomácií hlavným zdrojom obivy. Veï cudzojazyèná kompetencia prináa výhody a povauje sa za rozumnú
investíciu, ktorú mono pri výkone svojho povolania zúroèi.
tatistiky vak ukazujú aj trend, ktorý podèiarkuje
významné miesto angliètiny v produkcii odborných textov. Jej
podiel v humanitných vedách predstavuje 82,5 % a v
technických a prírodných vedách a 90,7%, èím sa táto lingua
franca stala dominantným jazykom medzinárodnej odbornej
komunikácie Predmet náho záujmu  právo patrí, naastie,
do skupiny polyglotne orientovaných vied, príèinne spojených s jazykom, v ktorom sú sformulované, a preto, aj keï sa
otvoria voèi iným jazykom, nevzdajú sa vlastného národného
jazyka v prospech angliètiny1.
V minulých storoèiach sa vak slovenský právny týl
nevyvíjal na pozadí národného jazyka. Inpiraèným zdrojom
úradných listín, týkajúcich sa majetkovo-právnych záleitostí,
bola spoèiatku stará latinèina a neskôr úradnický variant
právnej nemèiny 2. Slovenský právny týl vykazuje znaky
jazykového importu aj po roku 1918, kedy vznikalo mnostvo
nových právnych predpisov pod vplyvom tátnej teórie
èeskoslovenského jazyka. V rokoch 1945-89 sa do slovenskej
verzie èeských právnych predpisov dostali bohemizmy, ktoré
pretrvávajú v slovenskom právnom poriadku dodnes. Pod¾a §
3 ods. 3 Zákona NR SR è. 270/1995 Z.z. o tátnom jazyku v
11
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znení neskorích predpisov sa právne predpisy vydávajú v
tátnom jazyku, ktorým sa rozumie jazyk v jeho kodifikovanej
podobe, repektujúci veobecne záväzné normy spisovného
jazyka. Pod¾a uznesenia slovenskej vlády z 3. júna 1997 je
kadý predkladate¾ návrhu zákona povinný vyiada si k
nemu odborné vyjadrenie terminologických komisií
zriadených na kadom ministerstve a jazykovedného pracoviska. Návrh tak v prvej fáze prejde jazykovou úpravou, no po
mnohých zmenách a doplnkoch v nieko¾kých èítaniach nie je
Národná rada SR zo zákona povinná predloi schválený
zákon na opätovné posúdenie z h¾adiska jazykovej a
tylistickej správnosti . Návrh Ministerstva kultúry SR z r.
1997, ktorým by sa existujúce jazykové nedostatky odstránili,
nepreiel ani medzirezortným pripomienkovým konaním pre
jeho formálne nedostatky ako i pre neochotu právnickej verejnosti nahradi u vité termíny jazykovo správnymi3.
Predmetom oprávnenej kritiky je èasto aj individuálny týl
legislatívcov, poverených sformulovaním návrhov právnych
noriem, ktorí sa pri ich tvorbe riadia Legislatívnymi
pravidlami vlády a Národnej rady SR. Môe im pritom
pomáha právna veda a aplikaèná prax napr. výkladom,
tvorbou vedeckých definícií a pod. Vytvori dobrý právny
predpis je zloitý a koordinovaný proces vyadujúci ve¾ké
zruènosti a skúsenosti. Zoveobecni èo najviac konkrétnych
situácií v jednej právnej norme dokáe len skúsený odborník,
ktorý vyuíva svoje odborné vedomosti, logické a tvorivé
myslenie a má zmysel pre adekvátne jazykové vyjadrenie.
Na rozdiel od autorov, ktorí h¾adajú rôzne cesty pôsobenia
na adresáta, legislatívci sa spoliehajú viac na sankcionovanie.
V porovnaní s inými odbormi právo sa vyuíva ako nástroj na
presadenie veobecne záväzných pravidiel správania sa, èím
zákonodarca zasahuje do ivota kadého z nás. A práve preto
túto oblas právnej komunikácie podrobíme v naom príspevku hlbej analýze.
Právo pôsobí voèi vetkým: jeho adresátom je kadý obèan,
kadá právnická osoba i tát. Z toho vyplýva poiadavka
prístupnosti a zrozumite¾nosti pre vetkých, ktorí ovládajú
tátny jazyk. Niektoré právne predpisy sú urèené iba urèitej
12
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skupine subjektov, napr. podnikate¾om, alebo pre urèitú
èinnos, napr. pre rozhodovanie súdov. Inými slovami, právo si
definuje okruh svojich adresátov. Predpokladom jeho
pôsobenia
je komunikácia medzi zákonodarcom ako
anonymným tvorcom právnych kodifikácií (emitentom), ktorý
má svoj komunikaèný zámer a tomu zodpovedajúcu stratégiu
(vo¾bu jazykových prostriedkov), a adresátmi (recipientmi),
oèakávajúcimi komunikáciu, ktorá bude pre nich uitoèná
alebo relevantná. Oba subjekty právnej komunikácie vstupujú
do komunikaèného vzahu prostredníctvom média, ktorým je
legislatívny text (alebo text právnych kodifikácií). Ide o jednosmernú interakciu v nedialogickej podobe, ktorá èasto zlyháva
pre nezvládnuté napätie medzi poadovanou odbornosou
na jednej strane a zrozumite¾nosou pre vetkých na druhej
strane. Zákonodarca riei túto dilemu zvyèajne na úkor
zrozumite¾nosti a obèan, ktorému sa nieèo prikazuje, zakazuje
alebo dovo¾uje, èasto legislatívnemu textu nerozumie.
Aké sú predpoklady efektívnej komunikácie medzi zákonodarcom a adresátmi legislatívnych textov?
1. Prvým predpokladom je, e zákonodarca musí poui
mnoinu znakových homogénnych prostriedkov ako spoloèný
dorozumievací kód. Obaja by mali ma pribline rovnaký
stupeò jazykovej kompetencie. Pretoe ide o jazykový kód,
môu vzniknú problémy v sémantickej zloke, ak zákonodarca nedokáe zvoli také jazykové prostriedky, ktoré by
recipientovi u¾ahèili dekódovanie významov.
2. Komunikanti by mali disponova rovnakými alebo
podobnými intelektuálnymi predpokladmi a skúsenosami.
Túto poadovanú pragmatickú (vecnú) kompetenciu nachádzame u právnikov. V skupine laikov zistíme diferencovaný
prístup k legislatívnemu textu pod¾a veku, vzdelania,
zaradenia v spoloèenskej praxi a pod¾a motivácie (v akej
situácii obèan siahne po zákone). Komunikaèné bariéry v tejto
zloke zhorujú výhliadky na dosiahnutie oèakávaného efektu,
ktorým je pôsobenie na právne vedomie a sociálne správanie
sa obèanov.
Komunikaèné bariéry sú pre laika èasto neprekonate¾né
i napriek tomu, e jazyk legislatívneho textu je z lexikálneho
13
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h¾adiska ve¾mi blízky benému jazyku. Táto na prvý poh¾ad
paradoxná situácia vzniká preto, lebo zákonodarca urèitými
postupmi formalizuje, a tým i normuje význam veobecnej
lexiky, èím sa z autosémantických slov stávajú právne výrazy,
ktoré odráajú nové vzahy medzi známymi denotátmi.
V porovnaní s beným jazykom sa význam lexikálnych
jednotiek stanovuje uie alebo irie, veobecnejie alebo
peciálne, prièom sa uplatòujú rôzne úrovne abstrakcie.
Mnostvo právnych pojmov veobecnej povahy a úzko
pecializovaných termínov vytvorených formalizaènými
postupmi spôsobuje, e po preèítaní právnej normy je laik
bezradný: porozumel slovám, no nespoznal ich zmysel a
nepochopil potrebné kontextové vzahy a súvislosti. A keïe
snaha zákonodarcu o zrozumite¾nos pre vetkých sa míòa
úèinku, nastupuje skupina kompetentných recipientov
s právnickým vzdelaním, ktorí majú za úlohu zosúladi dva
rôzne organizované svety: svet vedného dòa obèana a fiktívny
svet práva, v ktorom sa anticipuje a opisuje síce ete
neexistujúce, ale moné konanie ¾udí. Ako vidie, obèania sú
v skutoènosti iba ideálnymi recipientmi, ktorí si sotva
pretudujú zákon len kvôli známej vete Neznalos zákona
neospravedlòuje.
Jazyk legislatívnych textov je úèelový jazyk, ktorý tvorí
základ pre vetky odborné èinnosti právnikov. V právnej
teórii sa oznaèuje ako právny jazyk, ktorý je viac alebo menej
normalizovaný a ktorým sa vyjadrujú právne normy, právne
úkony alebo iné právne reality4.
1. Právna lexika pozostáva:
a) z termínov,
b) z lexikálnych jednotiek veobecného základu spisovného
jazyka, ktoré majú rovnaký alebo presnejie vymedzený alebo
odliný význam,
c) z pomocných výrazov (slovies, predloiek, èísloviek
a pod.).
Prvé dve skupiny tvoria právnu terminológiu alebo právne
názvoslovie. Právne termíny sú pomenovania právnych
skutoèností, ktorých význam je moné odborne upresni
a definova. Právne termíny sa vyznaèujú systémovosou,
14
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jednoznaènosou, ustálenosou a formalizovanosou.
Systémovos znamená, e právne termíny sú súèasou
sústavy pojmov odboru práva, v ktorej sú navzájom pospájané.
V tomto systéme existujú subsystémy  jednotlivé právne
odvetvia. Právne odvetvia niekedy pouívajú rovnaké termíny,
avak s rôznym významom. Napr. termín nález má dva
významy: nález stratenej veci v obèianskom práve a nález
Ústavného súdu SR v ústavnom práve.
Jednoznaènos znamená, e termín oznaèuje v
príslunom právnom odvetví vdy ten istý význam. Synonymia
je vzácnou výnimkou, napr. závet a posledná vô¾a v § 476
a nasl. Obè. zák. Ove¾a èastejie sa pouívajú synonymá
v právnej vede, prièom synonymum èasto poukazuje na
latinský pôvod: návrh na prijatie návrhu  oferta.
V súvislosti s poiadavkou jednoznaènosti panujú medzi
právnikmi rozporné názory. Zástancovia objektívneho výkladu
oèakávajú od zákonodarcu, e jednoznaène urèí hranice
moného významu pojmov, ako i interpretaèné pravidlá.
Dôvody existencie takto normovanej sémantiky, ktorá sa
viae na znenie zákona, sú èasto politické a spoloèenské.
Osamotený nie je ani názor o snahe delegova zodpovednos za
konkrétne rozhodnutia na zákonodarcu ako normotvornú
intitúciu. Iná skupina právnikov sa kriticky vyjadruje ku
glorifikácii sémantických pravidiel. a zastávajú mienku, e
jazykový význam sa dotvára a v procese faktickej aplikácie
práva. Tvrdia, e ani hranice významu slova nie sú dané
vopred, ale spolurozhoduje o nich interpret. Inými slovami,
zákonodarca dáva slovám platnos a interpret význam, èím sa
presúva èas zodpovednosti zo zákonodarcu na interpreta.
Nejednotnos v tom, èi norma vo svojej jazykovej formulácii je
dokonèená alebo nie, pretrváva5. Pod¾a nás je dôleitý fakt, e
normovanie významov zákonodarcom zmenuje výskyt
potenciálnych (asociaèných a konotaèných) významov, take
nehrozí vánejí posun významu.
Ustálenos znamená, e termín je trvalý a nemenný vo
svojej podobe a význame, v akom ho pouil zákonodarca.
Kontantnos dezignácie vak neznamená nemennos
z h¾adiska spoloèenského vývoja. Kým niektoré termíny
15
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pretrvávajú stároèia (aloba), iné zanikajú (socialistické
vlastníctvo) a vznikajú nové (nekalá súa, utajený svedok).
Formalizovanos významu právneho pojmu sa dosahuje
pecifickými postupmi. Len ten pojem, ktorého obsah
a rozsah bol formalizovaný právom, sa stáva právnym
pojmom, t. j. jeho urèujúce znaky sú explicitne alebo
implicitne stanovené právom 6. V legislatívnej praxi sa
vymedzujú pojmy rôznymi druhmi legálnych definícií, ktoré
majú dve funkcie: funkciu identifikácie a funkciu vymedzenia
definovaného výrazu. Niekedy zákon v definícii záväzne
stanoví aj to, èo nie je definiendum.
Nominálne kontrukcie, v ktorých prevaujú abstraktné
substantíva, spodstatnené neurèitky, príèastia a prídavné
mená, komprimujú výpoveï na malej ploche. Pri urèovaní
temporálnych, lokálnych, kauzálnych a modálnych vzahov sa
uprednostòujú druhotné predlokové výrazy, ktoré nahrádzajú ved¾ajie vety. Tým sa vytvárajú kondenzované
výpovedné bloky, ktorých vetky zloky sú relevantné pre
pochopenie právnej normy, èo napokon sauje ich recepciu.
Lexikálne jednotky uvedené pod c) pomáhajú vèleni
termíny do syntaktickej kontrukcie. Väèinou ide o pevnú
väzbu slovesa k urèitému termínu, prièom sloveso je fixované
k nemu tak pevne, e ho nemono zameni. Napr. rozsudok
nemono prednies, ale vynies, odvolanie sa neodmieta, ale
zamieta, sanos sa nepredkladá, ale podáva, návrh zákona
sa do parlamentu nepodáva, ale predkladá a pod.
Syntaktická výstavba je relatívne stabilná a konvenèná.
Prevauje podmienkové súvetie typu ak p, tak potom q.
Podmienkové vety, ktoré právnici nazývajú deskriptívne,
obsahujú hypotetické podmienky, pretoe právne normy
predvídajú a dopredu kontruujú neexistujúce, avak moné
alebo poadované správanie: za urèitej podmienky sa nieèo
má, musí, môe alebo nesmie sta. I napriek pomerne
frekventovaným nominálnym kontrukciám v legislatívnych
textoch dominujú podmienkové vety do takej miery, e syntax
pôsobí schematicky. Napr. vo Veobecných ustanoveniach
o kúpnej zmluve z 23 viet je 16 podmienkových. Prevládajú
16
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podmienkové vety s èelným postavením. V opaènom poradí
podmienková veta:
a) obmedzuje platnos obsahu hlavnej vety alebo
b) upresòuje právnu skutkovú podstatu.
Na obmedzenie platnosti predtým uvedeného následku sa
vyuíva aj kondicionál so spojkami ibae, iba ak alebo
ustálené zvraty, ako napr. pokia¾ osobitný zákon nestanovuje
inak, pokia¾ z ustanovení/z povahy veci nevyplýva nieèo iné a
pod.
V preskriptívnych (predpisujúcich) vetách zákonodarca
oznaèí dej za nevyhnutný, moný, pravdepodobný, zakázaný,
poadovaný, prípustný alebo dovolený a reguluje spoloèenské
vzahy tak, e urèité správanie prikáe, zakáe alebo dovolí.
Tieto vety slúia na vyjadrenie normatívnej (voluntatívnej)
modality - príkazu, zákazu, výslovného dovolenia (práva,
oprávnenia) a právne indiferentného (právom neupraveného)
konania. Na vyjadrenie normatívnej modality slúi aj slovesná
kategória prítomného èasu, ktorý sa nepociuje ako
konkrétny èas. Má gnómický význam a jazykovo odráa
veobecnú platnos hypotetických výpovedí. Zo tylistického
h¾adiska ide o atemporálny prézent, ktorý sa v legislatívnom
texte vyuíva na vyjadrenie nepriameho príkazu v budúcnosti.
Napr. prézent vo vete  Kadý zodpovedá za kodu, ktorú
spôsobil poruením právnej povinnosti je pouitý vo význame
kadý má/musí zodpoveda.
Okrem jazykových prostriedkov na vyjadrenie kondicionálnosti a normatívnej modálnosti charakterizuje právne
normy vecný a neosobný týl, ktorý sa vyznaèuje pomerne
frekventovaným pouitím pasívnych kontrukcií alebo zvratného trpného rodu.
V legislatívnom texte nachádzame mnostvo ustálených
zvratov a schematických formulácií, ktoré ako produkt
právnického úzu vznikli zväèa zautomatizovaním. Opakujú sa
a do textu sa vkladajú ako celok: Tento zákon nadobúda
úèinnos dòom jeho vyhlásenia. Ustanovenie § 3 sa pouije
primerane. Ustanovenia § 4 platia obdobne. Zruujú sa
ustanovenia.
17
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Formálne èlenenie legislatívneho textu sa výrazne
odliuje od ostatných odborných textov. Jazykové jednotky
tematicky rovnorodých právnych noriem sa spájajú do celku,
ktorý má svoju vnútornú truktúru, vnútorné usporiadanie.
Ich vyuitie závisí od formálnych obmedzení (legislatívnych
predpisov) a urèitých konvencií (právnického úzu).
Zákonodarca rozhodne o tom, akým spôsobom bude realizova
právnu úpravu. Ak mu pôjde o vytvorenie systematickej
právnej úpravy pre urèité právne odvetvie, zvolí si formu
zákonníka (kódexu), v ktorom sústredí väèí poèet právnych
pravidiel do jedného rozsiahleho zákonodarného diela. Jeho
èlenenie sa podrobuje zámeru zákonodarcu. Urèité èasti sú
uvedené vo vetkých zákonoch, resp. zákonníkoch rovnako,
napr. veobecné, základné, spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia. Hierarchicky sa normatívna èas legislatívneho
textu èlení na èasti, hlavy, oddiely, pododdiely, paragrafy,
odseky, písmená a oèíslované body. Táto preh¾adnos
napomáha lepej orientácii v texte, a tým i u¾ahèeniu recepcie.
Ide o kompozièné jednotky, ktoré predstavujú textové
segmenty s pomenovanými subtémami v rámci hypertémy.
Výber, rozèlenenie a usporiadanie subtém, ktoré sa rozvíjajú
v závislosti od hlavnej témy, je výluène výsledkom právneho
úzu. Týmto segmentovaním sa vytvárajú zväzky normatívnych
viet spojených najmä doslovným opakovaním. Pomenované
subtémy fungujú ako normotvorné signály upozoròujúce na
obsah odsekov. Èíslované odseky vykazujú znaky rôznych
obsahov s rôznymi právnymi následkami. Mono hovori o ich
relatívnej samostatnosti, ktorá sa vyuíva aj v súdnej praxi,
napr. v odôvodnení súdneho rozhodnutia sa citujú ako
samostatné entity. V najirom zmysle slova mono hovori
o syntakticky variovaných algoritmoch.
Z typických prostriedkov textového odkazovania, ktoré
v iných druhoch odborných textov nahradzujú opakujúce sa
termíny, úplne absentujú zámená, aby nedolo k nesprávnemu
pochopeniu vzahov vo vete. Mono skontatova, e kohéziu
medzi lexémami, ktoré kontituujú text v terminologických
reazcoch, zaruèuje predovetkým téma. Zväzky normatívnych
18
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viet sú spojené pomocou opakujúcich sa sémantických znakov,
z ktorých najèastejím je doslovné opakovanie.
S èlenením legislatívneho textu súvisí i distribúcia
právnych termínov: v preambule, kde zákonodarca vysvet¾uje
svoj legislatívny zámer, ako i vo veobecných zásadách, pod¾a
ktorých sa riadil pri tvorbe zákona, prevaujú netermíny.
Naproti tomu ustanovenia o právnych prostriedkoch
a právnych následkoch vykazujú najvyí podiel terminologickej lexiky. Recipient môe lokalizova na základe týchto
k¾úèových slov, fungujúcich ako mylienkové opory, tematické
jadrá a periférne zóny vzh¾adom na faktickú skutkovú
podstatu (prípad). Niekedy je text koherentný, t. j. dáva
zmysel len vtedy, ak recipient pouije pragmatické spojenia,
najmä odborné vedomosti. A tie u laika absentujú.
Spoloènos konzervuje právo v podobe písaných legislatívnych textov, ktorým i napriek ich nedokonalosti
nemono uprie zvlátne postavenie medzi ostatnými textami
právnej komunikaènej oblasti. Nielene sa pod¾a nich musia
vetci správa, ale sudcovia pod¾a nich rozhodujú súdne spory,
prokurátori, advokáti èi uèitelia práva sa na ne odvolávajú
a interpretujú ich a pre právnych vedcov sú objektom
neustálej teoretickej analýzy. Ako primárne vstupné texty
spoluvytvárajú a neustále ovplyvòujú produkciu ostatných
písaných i hovorených komunikátov v oblasti práva: uèebných
textov, vedeckých monografií, komentárov k zákonom,
notárskych písomností (zmlúv, overovacích listín), forenzných
komunikátov (alôb, obalôb, obhajob, súdneho rozhodnutia,
znaleckého posudku). Produkcia týchto textov je vak u
naozaj doménou právnikov, od ktorých sa pri naruení
sociálneho spoluitia a v kontroverznej situácii oèakáva jej
urovnanie a nastolenie konsenzu7.
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Summary
Eva Abrahámová
Specific Features of Legislative Texts
The paper discusses the specific position of legislative texts (texts of legal
codifications) in legal communication. It analyzes their language, and the preconditions
for their comprehension. It comes to the conclusion that legal texts do not always use
appropriate linguistic means and often do not respect legislative rules. In relation to
the general public, the texts do not fulfil their regulatory and communicative role.
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Dynamika subtandardov

1

Termín subtandard sa v kadom slovanskom jazyku
vymedzuje a chápe pecificky. Napríklad v rutine oproti
veobecnejiemu termínu slang stále prevláda termín argón
(profesionálne argóny, sociálne argóny; argónnorazgovornaja reè u V. M. Mokijenka; profesionálna reè);
v po¾tine sa tie vyèleòuje veobecný argón (ogólny) oproti
pecializovaným argónom spájaným s jednotlivými subkultúrami; v bulharèine sa promiskue pouívajú výrazy slang
a argón (napr. mladeki argón); v èetine sa hovorí o
slangových profesionalizmoch, resp. o subtandarde v benom
úze a pod.
Treba zdôrazni, e tieto termíny s nerovnakou obsahovou
náplòou, ako aj komunikaèným rozsahom, sú formálne
výsledkom toho, e výskumu nespisovných prostriedkov sa
nevenovala primeraná pozornos, v centre boli spisovnos,
tandardizácia, normalizácia a problémy kodifikácie,
subtandardné javy sa vyde¾ovali skôr negatívne ako
opozícia voèi oficiálnemu, spisovnému jazyku.
Spomínané odlinosti vo vymedzovaní subtandardných
javov objektívne vyplývajú predovetkým z toho, e kadý
národný jazyk je pecificky stratifikovaný, èo je podmienené
jeho historickým vývinom. Zároveò vak disparátnos týchto
termínov odzrkad¾uje fakt, do akej miery boli kodifikátori
úspení (rigorózni) pri presadzovaní preskripcie, resp. na
druhej strane, ako boli otvorení voèi uplatòovaniu sociolingvistických a komunikaèných výskumných metód.
Kým toti pred rokom 1990 bol komunikaèný prístup
v skúmaní slovanských jazykov skôr ojedinelý (napríklad
v èeskej lingvistike sústavnejie v prácach J. Koøenského)2
a predstavoval iba jeden z výskumných prúdov, v terajej
jazykovej situácii sa musí s touto problematikou neodkladne
vyrovna kadá lingvistika, pretoe impulzy pre rozvoj
spisovných jazykov prichádzajú èoraz masívnejie a nalie21
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havejie práve z nespisovných variet. A tak vzniká mnoho
komunikaèných situácií, ktoré sa nedajú adekvátne
analyzova pomocou tradièných rámcov, modelov a prístupov
 dynamika spisovného jazyka v meniacich sa komunikaèných
situáciách si vyaduje, aby bola v súlade s dynamikou
poznávania nových jazykových javov.
Zásadné spoloèenské a politické zmeny vo vetkých
slovanských krajinách po roku 1990 sa u po necelom
desaroèí prejavili silnými internacionalizaènými vplyvmi
nielen na slovnú zásobu3, ale prakticky na vetky roviny
(podsystémy) jazyka, vrátane grafiky a výslovnosti. Viacerí
bádatelia sa zhodujú v tom, e internacionalizácia nie je iba
proces, ale výrazná tendencia, ktorá ustaviène expanduje
a v rozliènej miere zasahuje vetky (kultúrne) jazyky
a spoloèenstvá. Zhoda medzi bádate¾mi je aj v tom, e pri
internacionalizácii na prvom mieste nejde o jazykovú problematiku, ona je vlastne odrazom civilizaèných a kultúr-nych
vplyvov (port, motorizmus, populárna hudba a pod.),
ekonomického, politického a publicistického diskurzu, no
najmä technických procesov (poèítaèe, internet, e-mail, SMS
správy a pod.), s ktorými prichádza aj ich pôvodný jazyk
(angliètina). Javy oznaèované ako subtandardné sú reflexom
práve uvedených tendencií. V èom sa prejavujú?4
 Rozírila sa sociálna báza pouívate¾ov jazyka
s rozliènou úrovòou jazykovej kompetencie; na základe toho
niektorí bádatelia navrhujú rozliova (bených) pouívate¾ov
jazyka a (kultivovaných) nosite¾ov jazyka.
 V súèasnom dorozumievaní výrazne prevaujú hovorené
komunikáty, prièom väèina zmien pochádza práve
z hovoreného jazyka.
 Zmena v komunikaèných kanáloch (masový vplyv
televízie, rozhlasu, internetu a i. a prispôsobovanie sa médií
recipientom istým spriemeròovaním úrovne) zniuje
prestí jazyka umeleckej literatúry ako vzoru.
Ak chce súèasná lingvistika dra krok s týmto prudkým
jazykovým vývinom, nevystaèí iba s tradiènými vnútrosystémovými prístupmi, musí prekroèi svoje vnútorné rámce
smerom k skúmaniu jazykovej situácie. To znamená,
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komplexne bra do úvahy priestor (teritoriálne náreèia 
spisovný jazyk), èas (jazyk rozlièných vekových skupín) a
sociálny faktor (slangy, subtandardné slová, sociolekty). 5
Mono tu bezpochyby hovori o nevyhnutnej zmene
výskumnej paradigmy, keï sa hlavný dôraz kladie na
skúmanie fungovania jazyka v spoloènosti6 a dominantnými sa
stávajú sociolingvistické a pragmalingvistické analýzy a
interpretácie. Pri takýchto prístupoch sa èoraz naliehavejie
vynára zásadná otázka, ako hodnoti jazykové varianty,
ktorým sa tradièná (normativistická) lingvistika v záujme
zachovania stability usiluje vyhýba, resp. ich preskripène
vyrovnáva. Nový metodologický prístup naopak stavia na
tom, e jazyk sa vyvíja prostredníctvom variácií, e variabilita
je prirodzený spôsob vývinu jazyka. Variantnos neznamená
úpadok èi destabilizáciu spisovného jazyka, je prejavom jeho
dynamiky a prunosti.
Na takto orientovaný výskum sa navrstvujú ïalie
aktuálne otázky: Èo sa deje v jazyku ako celku, keï sa v òom
objavujú inovácie7, z pozície kodifikátorov èasto stotoòované
s chybami? Po èase sa vak vo viacerých prípadoch ukázalo,
e niektoré chyby môu ma diagnostický charakter. Veï
celý vývin spisovného jazyka, jeho jednotlivých podsystémov
èi noriem, je ontologicky zaloený na protipôsobení
tradièných prvkov a inovaèných prvkov.
Vo verejnej komunikácii sa súèasne objavujú jednotky
tandardné aj subtandardné, do irieho povedomia sa
dostávajú v procese uzualizácie. Mono bez nadsádzky
poveda, e subtandardy vlastne vypåòajú komunikaèné
vakáty, keï treba istý predmet, jav, èinnos a pod. pomenova
ihneï, keï nemono èaka na proces èi výsledok kodifikácie
alebo normalizácie. Pritom poèet subtandardných slov
enormne narastá a robí starosti kodifikátorom (menej ich
pouívate¾om).
V slovenskej jazykovede sa zaèali vyèleòova
subtandardné slová v 1. vydaní Krátkeho slovníka slovenského
jazyka (1987; ïalej KSSJ). No na rozdiel od stratifikácie J.
Horeckého (1979), ktorý po prvý raz v slovenskej lingvistike
zaèal pouíva termíny tandard a subtandard, v KSSJ je
23
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Horeckého interpretácia zúená v tom zmysle, e za
subtandardné (teda nespisovné) sa pokladá iba jedna vrstva
lexikálnych jednotiek, kým J. Horecký týmto termínom
oznaèoval vetky nespisovné prostriedky  teda aj slangizmy,
ktoré sa v KSSJ zachovali (podrobnejie Bosák, 2000).
Nová jazyková situácia si vyaduje reálne  teda z aspektu
komunikácie  posudzova subtandardné (nespisovné) javy.
Doterajie výskumy v oblasti slovnej zásoby slovenèiny
ukazujú, e tradiène chápaná príznakovos lexikálnych
jednotiek sa èoraz rýchlejie neutralizuje, nové lexikálne
jednotky neabsolvujú triádu slangovos  hovorovos 
neutrálnos, ale tento èasový úsek straty príznakovosti
jednak podstatne skracujú, jednak zaèínajú fungova ako
neutrálne, bezpríznakové jednotky od samého zaèiatku svojho
vstupu do príslunej (predovetkým odbornej) komunikaènej
sféry èi do médií.
Racionálnym rieením sa ukázalo jemnejie pecifikovanie
nespisovných jazykových jednotiek  konkrétne sociolektov
(Bosák, 2001). Sociolekty sa formujú v rozlièných pracovných,
sociálnych, záujmových skupinách a ako polovariety
(semivariety) prestupujú v rôznom stupni ostatnými varietami
národného jazyka. Hlavným charakterizaèným znakom
sociolektov je také kódovanie informácie, e je prístupná
cieleným recipientom.
Na základe viacerých parametrov mono v rámci
sociolektov vyèleni tri základné skupiny  slangizmy,
subtandardné slová a profesionalizmy8. Pri kadej z týchto
skupín mono zostavi istú hierarchickú stupnicu ich
parametrov, prièom parameter na prvom mieste je pre danú
skupinu najtypickejí.
Slangizmy: 1. preexponovaná expresívnos ; 2.
deformovaná výrazová truktúra (fonematická, morfematická
a pod.); 3. gestaènos typických skupín jeho tvorcov
a pouívate¾ov (najmä mladej generácie). Napríklad:
bryndziaky bryndzové haluky, gympe¾ gymnázium,
hudikárka uèite¾ka hudobnej výchovy a pod.
Subtandardizmy: 1. cudzí pôvod; 2. frekventované
pouívanie (aj v benej komunikácii, nielen v záujmových èi
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vekových skupinách); 3. zvýená miera expresívnosti; 4.
èiastoène deformovaná výrazová truktúra. Napríklad: biznis
obchod, blbec hlupák, tru¾o, idiot, fusak detský vak,
glanc lesk, parízer paríska saláma, pucova èisti;
hrei, tepich koberec, pokrovec a pod.
Profesionalizmy: 1. ekonomickos komunikácie; 2.
nocionálnos; 3. nedeformovaná výrazová truktúra
(zodpovedajúca nepríznakovým slovotvorným modelom); 4.
frekventované pouívanie v odbornej, profesionálnej
komunikácii; 5. èasté (bezpríznakové) pouívanie v médiách.
Napríklad: blafák port. manéver na oklamanie brankára
v hokeji, cyklovaè motor. elektronický motorèek na
nastavenie práce stieraèov, eso port. prudké, nechytate¾né
podanie v tenise, fle urn. predbená struèná správa,
horna hud. lesný roh a pod.
Profesionalizmy v súèasnej jazykovej situácii predstavujú
nielen najdynamickejiu zloku sociolektov, ale aj celej slovnej
zásoby. Ich odèleòovanie od slangizmov je plne odôvodnené,
ide o dva zrete¾ne odliné súbory jednotiek. Profesionalizmy
sú zväèa súèasou spisovnej (hovorovej) variety; v
komunikácii fungujú prevane ako termíny (univerbizované,
skrátené, alebo ete nekodifikované, resp. netandardizované), pomenúvajú reálie a èinnosti charakteristické pre
istú pracovnú oblas, bený pracovný styk, pouívajú ich
(vysoko)kvalifikovaní odborníci (oblas poèítaèov, financií,
medicíny a i.), autori a interpreti populárnej hudby, portovci
a pod.
Na prvý poh¾ad by sa mohlo zda, e subtandardné
jazykové prostriedky sú v dôsledku spomínaných objektívnych
príèin, ale aj subjektívnych postojov niektorých kodifikátorov
neulapite¾né. Na spomínanej konferencii vo Varne (pozri
poznámku 1) sa veobecne kontatovalo: 1. Ak hovoríme o
tandardnom jazyku vo vzahu k unifikácii, kodifikácii a iným
javom, potom treba hovori o rôznej miere unifikácie,
kodifikácie a pod. na rôznych úrovniach jazykového systému;
treba tie rozliova, èi ide o písané alebo hovorené (ústne)
komunikáty. 2. Situácia s etablovaním sa termínu
subtandardný jazyk je v slovanských lingvistikách rozdielna,
25

Studia Academica Slovaca

34

èasto sa pri vyèleòovaní subtandardných javov uplatòujú
subjektívne kritériá a hodnotenia aj v tom istom jazyku
(napríklad pri funkèných kvalifikátoroch v slovníkoch). 3. Pri
zaraïovaní jazykových prostriedkov do tandardu èi
subtandardu by malo najdôleitejiu úlohu zohráva
kolektívne vedomie èlenov jazykového spoloèenstva, ktoré je
moné zisova iba sociolingvistickým výskumom.
Pochopite¾ne, strach z globalizácie sveta sa do istej miery
odráa aj v postojoch niektorých lingvistov, a to nielen pri
preberaní (módnych) cudzích slov, ale aj internacionalizmov,
ktoré sa do slovanských jazykov dostávajú skoro výluène
v anglickej podobe. Argumentuje sa zvyèajne tak, e nový
prostriedok je zbytoèný, resp. máme vhodný domáci
ekvivalent a pod. Pritom sa zabúda, e preberaný výraz,
slovotvorný model èi syntaktická kontrukcia majú ïaliu
hodnotu, pre ktorú si ju komunikanti vybrali, resp. pre ktorú
ju uprednostòujú. Okrem významovej hodnoty to môe by
napríklad hodnota týlová, profesionálno-ekonomická (nami
vyèleòované profesionalizmy), pecifické vyuitie v reklame
a pod. Nijaký jazyk neije v izolácii  vetko cudzie nemôe
by automaticky subtandardné.
Vo vetkých slovanských jazykoch sa zrete¾ne uplatòuje
ich kolokvizácia  jazyk sa stáva iví, hoci pre kodifikátorov
problémovejí. Preto je dnes uitoèné vydáva aj také
slovníky a príruèky, ktoré nemusia ma kodifikaèný charakter
(napríklad slovníky neologizmov, slovníky cudzích slov,
prekladové slovníky z najdynamickejie sa rozvíjajúcich
odborov a pod.). Nekodifikované nerovná sa nespisovné:
prenikanie jazykových prostriedkov z netandardných variet
do jazykového tandardu by sa nemalo redukova iba na
obranou integrity jazykového systému, ale rovnako sa
zameriava aj na aktuálne prehodnocovanie jazykových
tandardov, zaloených na tradiènom truktúrovanom
zväzku kritérií spisovnosti. Ide  ako pri vetkých
tendenciách, procesoch a javoch  o vzahy vzájomnej
závislosti.
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Poznámky
1

Autor predniesol hlavné mylienky tohto príspevku na medzinárodnej konferencii
tandard a subtandard  diachronické a synchronické aspekty, ktorá sa konala
15.  19. septembra 2004 vo Varne, v pedagogickom komplexe umenskej univerzity.
Text príspevku je publikovaný po prvý raz.

2

Porov. vo výbere z jeho prác Promìny mylení o øeèi (Koøenský, 1998).

3

Porov. zborník Internacionalizácia v súèasných slovanských jazykoch: za a proti
(1999), novie napr. Internacionalizmy v nové slovní zásobì (2003).

4

Tieto zásadné zmeny mono okrem iných prác vyvodi najmä z pozoruhodnej série
kolektívnych monografií o kadom slovanskom jazyku (vrátane kaubèiny a
rusínèiny) Najnowsze dzieje jêzyków s³owiañskich [Zmeny v súèasných slovanských
jazykoch Modern History of Slavonic Languages], vydávaných Opolskou
univerzitou (Uniwersytet Opolski) pod gesciou prof. Stanis³awa Gajdu, v ktorých sa
opisuje a analyzuje ich vývin za roky 19451995.

5

Túto koncepciu mono nájs vo viacerých prácach ruskej slavistky G. P. Neèimenko,
najnovie v jej pozoruhodnej monografii Jazykova situacija v slavianskich stranach
(Neèimenko, 2003).

6

Podporu novej orientácii zaiste prinesie druhá etapa spoloèného slavistického
výskumu fungovania slovanských jazykov, organizovanom tie Opolskou univerzitou;
porov. zborník Komparacja systemów i funkcjonowania wspó³czesnych jêzyków
s³owiañskich (2000). Zatia¾ vyiel prvý zväzok Slowotwórstwo / Nominacja (2003), v
ktorom sú na vysokej odbornej úrovni analyzované najnovie procesy vo vetkých
slovanských jazykoch  internacionalizácia / nacionalizácia, systémovo-truktúrne
tendencie / typologické tendencie, neologické a inovaèné procesy, pragmatickotylistické tendencie a i.

7

Výsledky prvej etapy výskumu prináa zborník Procesy innowacyjne w jêzykach
s³owiañskich (2003).

8

Profesionalizmy ako jednu podmnoinu sociolektov po prvý raz vyèleòujeme v
dokonèovanom 1. zväzku výkladového Slovníka súèasného slovenského jazyka (A 
H).
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Summary
Ján Bosák
Dynamics of Substandard Expressions
In the past, research into non-literary language means was not carried out
consistently. Attention was paid only to issues such as literary language, standardization,
normalization, and codification. Substandard expressions were usually perceived as
negative opposition. From 1990 onwards, new communicative situations, which could
not be sufficiently analyzed by using traditional models, scopes and attitudes, arose.
The dynamics of literary language reflect constantly changing communicative
situations, and thus need to be perceived in accordance with the dynamics of studying
new language phenomena. Adequate attention should be paid to researching
innovative processes, changing the structure of speakers of the literary language,
the possibilities of using variant expressions, as well as to both professional and
everyday communication. Incentives for the development of the literary language
more and more frequently come from areas of non-literary language usage.
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Interpretácia emócií a citov
prostredníctvom jazyka
Príklad: Ako interpretujú Slováci svoj hnev?

Úvod
Podobne ako v mnohých iných krajinách aj na Slovensku
má pomerne dlhú tradíciu skúmanie lexikálnych jednotiek
s citovým hodnotiacim komponentom, ktoré sa spravidla
stotoòujú s expresívami a kladú sa do protikladu
s nocionálnymi jednotkami. Lexikálne výrazy oznaèujúce
emócie a city sú zaradené do triedy nocionálnych slov, ale
nevenovala sa im osobitná pozornos, hoci sa, prirodzene,
vnímala ich svojráznos, ktorú pociujú najmä lexikografi pri
výklade ich významu. A v Lexikológii (Dolník, 2003) sa
objavuje istý (viac-menej reprodukovaný) výklad sémantiky
týchto výrazov. Vo vo¾nej nadväznosti na tento výklad sa tu
zameriavame na rozírenie obzoru v tejto sfére s aiskovou
otázkou, v akom vzahu sú emócie a city k prísluným
lexikálnym konceptom (chápaným ako pragmatizovaný
lexikálny význam). Táto otázka navodzuje ideu aktívnej roly
jazyka pri kontituovaní emócií a citov a súèasne smeruje
k problematike ich univerzálnosti vs. kultúrnej závislosti. Pri
sledovaní vplyvu danej kultúry na kontituovanie emócií
a citov nemono obís tandardizované spojenia a výroky
v danom jazyku, pretoe transparentne reprezentujú to, èo sa
v danej kultúre zakotvilo. Po potrebných výkladoch z pozície
jazykovednej aj mimolingvistickej literatúry si vimneme
tandardizované jazykové truktúry spojené s emóciou hnevu
v súvislosti s ich interpretáciou v slovenskom kultúrnom
prostredí.
Poznámka: O emóciách aj citoch hovoríme v súlade
s psychologickou terminologickou tradíciou, pod¾a ktorej
emócie sú niie city, teda tie, ktoré nie sú vlastné len
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èloveku, ale aj istým zvieratám (napr. strach)  ich kvalita je,
pravda, odliná , kým city majú atribút vyie, t. j.
pecifické ¾udské city späté s èlovekom ako sociálnou
bytosou (napr. estetické city).
Kultúrna relativizácia emócií a citov
Jedna z logických línií skúmania emócií a citov smeruje od
otázky zameranej na univerzálnos tohto javu k otázke ich
determinovanosti daným kultúrnym prostredím. Klaus E.
Grossmann (1993, s. 6768) z pozície kultúrno-poznávacej
psychológie prichádza k intuitívne prijate¾nému záveru, e
city majú... univerzálnu povahu... V kadej kultúre jestvuje
rados, smútok, hnev, odpor, zúrivos, hanba, nuda, atï...
Citový výraz a to, aké udalosti aké city vyvolávajú, sú vak
v súlade s pravidlami kultúrneho spoluitia. Univerzálny je
evidentne biologický a fyziologický základ emócií a citov, ale
aj také príznaky ako spontánnos ich výskytu, ich zviazanos s
hodnotiacim vnímaním entít alebo premenlivos ich intenzity
sú dané povahou ¾udského organizmu. Fakt, e emócie a city
sú aj pod vplyvom danej kultúry, sa preukazuje u tým, e sú
emócie a city, ktoré sa vyskytujú len v istej kultúre, resp.
kultúrach. Napríklad opakovane sa spomína, e
v indoeurópskej kultúre nie je miesto pre emócie, ktoré
Japonci nazývajú amae. Dospelí Japonci nimi prejavujú
urèitý druh infantilnej emocionálnej závislosti, ktorú v naej
kultúre povaujeme za znak nezrelosti (Harré  Gillett, 2001,
s. 167). Ale poukazuje sa aj na to, e emócie a city toho istého
druhu sa odline preívajú v odliných kultúrach. Napríklad
E. Crespo (citované pod¾a Harré, 1986) vyvodzuje zo svojho
pozorovania, e trápnos je u panielov ostrejie vyformovaná
ako u Britov, èo dáva do súvislosti s vyhranenejím zmyslom
panielov pre dôstojnos. Siahanie na dôstojnos vyvoláva u
nich výraznejiu vnútornú nepohodu (následkom tejto
diferencie má by, e kým by sa Anglièan pri trápnych
filmových scénach dobre zabával, paniel by opustil kinosálu).
Odlinosti spôsobené diferencovanosou kultúr sa vyskytujú aj
 ako na to poukázal napríklad vyie citovaný E. Grossmann
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 vo vonkajích prejavoch emócií a citov a vo sfére situácií,
resp. udalostí vyvolávajúcich emócie a city toho istého druhu.
Dobrým príkladom potenciálnej odlinosti prejavov sú
tandardizované správania na kare, èo zrejme súvisí s monou
odlinosou interpretácie primeranosti bezprostredných
reakcií na pohreb zosnulého z blízkeho okolia pozostalých.
Moné diferencie vo vzahu k situáciám, resp. udalostiam
stimulujúcim emócie a city majú evidentný podklad v ich
potenciálnom odchodnom hodnotení. Diskurzívna psychológia
povauje hodnotenie za kontituent emócií a citov. Pocity
a ich prejavy sú späté s emóciami alebo sú brané ako
emocionálne vtedy, keï spåòajú dve podmienky: sú späté
s vyjadrením hodnotenia a v mnohých prípadoch, aj keï nie
vo vetkých, sú späté so spôsobom, akým vyjadrujeme isté
sociálne akty... Hnev môeme takto chápa vïaka tomu, e je
vyjadrením hodnotenia morálnej kvality konania èloveka,
ktorý sa voèi nám previnil (Harré  Gillett, 2001, s. 166).
Keïe morálka je závislá od danej kultúry, stimulácia citu
zvaného hnev bude podmienená touto závislosou.
Lexikálne výrazy, emócie a city
Ako sa dajú emócie a city interpretova, identifikova a
diferencova? Odpoveï na túto otázku nám pribliuje
kognitívna teória emócií a citov, ktorej východiskovou tézou
je, e a na základe kognitívnej interpretácie istého
fyziologického podrádenia vzniká pecifický emocionálny
alebo citový stav, èie a kognitívnym spracovaním stavu
podrádenia sa kontruujú nae emócie a city. Táto kognitívna
kontrukèná schopnos zahàòa kognitívne hodnotenie, ktoré
je rozhodujúce pre kvalitu a diferencovanos emocionálneho
a citového preívania (Scheele, 1990). Interpretaèný základ
emócií a citov sa dostáva výrazne do pozornosti, keï si
poloíme otázku, ako sa identifikuje opakovaný preívaný cit
(ako spoznávame preívaný cit ako ten istý cit, ktorý sme u
preívali). Identifikácia je zaloená na interpretácii, a to
prostredníctvom vypestovaného emocionálneho a citového
interpetaèného kontruktu. Tieto kontrukty sú zafixované
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pomocou jazykových výrazov. Ale podobne ako pri lexikálnych
výrazoch vzahujúcich sa na neemocionálne pojmy, resp.
koncepty ani v tomto prípade nemá jazykový výraz len fixaènú
funkciu. Jazyk aj v tomto prípade aktívne zasahuje do
emoèného, citotvorného diania, a to tak, e funguje ako
kontrukèný ivel. Pod¾a idey kontruktivizmu nálady a pod.
sa stávajú emóciami, keï sú reprezentované kontrukciou,
jazykovým opisom, znakovým zobrazením, keï sú (môu by)
uchopené a opísané ako emócie (Lenk, 1994, s. 152) a táto idea
vyúsuje do záveru: Pociovanie a prísluné konanie
v súvislosti s emocionálnymi kontruktmi sú kontruované,
truktúrované, diferencované a prostredníctvom jazyka
(tame, s. 153). Jazyk teda funguje aj ako stváròujúca sila
stavov podrádenia, ktorej úèinok preívame ako uchopite¾né
emócie alebo city istého druhu. Neuchopite¾né amorfné
stavy podrádenia pôsobením tejto sily jazykových výrazov
nadobúdajú povahu interpretovate¾ných emócií a citov.
Z takéhoto výkladu emócií a citov vyplýva, e ich obsah je
prístupný prostredníctvom jazykových výrazov. Majúc na
zreteli stváròujúcu silu lexikálnych výrazov vzahujúcich sa
na emócie a city, sémantická analýza týchto jednotiek je
rekontrukciou pôsobenia tejto sily. Takou analýzou získame
odpoveï na otázku, aké interpretácie emócií a citov sa
tandardizovali v danom jazykovom spoloèenstve, a teda
v danej kultúre. Opis týchto tandardizácií je reprezentácia
prirodzenej teórie emócií a citov, ktorú si spontánne
vybudovalo dané jazykovo-kultúrne spoloèenstvo. Táto teória
je zafixovaná v príslunom lexikálno-sémantickom
podsystéme.
Opis významu emocionálno-citových slov
Bené lexikografické výklady významu týchto slov zahàòajú
opis pocitov, ktoré èlovek má pri preívaní emócie alebo citu,
resp. charakteristiku daného duevného stavu, a stimulov,
ktoré ich vyvolávajú, take viac alebo menej explicitne
prezentuje situáciu, v ktorej sa daný citový stav objavuje. Na
ilustráciu si uveïme výklady slova strach v tyroch slovníkoch:
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Krátky slovník slovenského jazyka (1997):
strach: 1. stiesnený duevný stav vyvolaný oèakávaním
nieèoho nebezpeèného.
Slovník spisovného jazyka èeského. V. (1989):
strach: tísnivý pocit zneklidnìní, ohroení, nìèím
silnìjím, spojený èasto s pøedstavou bezmocnosti pøed nìèím.
To¾kovyj slovar russkogo jazyka (2002):
strach: sostajanije si¾noj trevogi, bespokojstva, duevnogo
smjatenija pered kakoj-l. opasnosju, bedoj i t. p.
Deutsches Universalwörterbuch (2003):
Angst: mit Beklemmung, Bedrückung, Erregung einhergehender Gefühlszustand (angesichts einer Gefahr),
undeutliches Gefüht des Bedrohtseins.
Vidíme, e výklady sú zaloené na uvedení stimulu strachu
(nebezpeèenstvo) a na viac-menej intuitívnom zachytení
príznakov preívania tejto emócie. Stimulom sa naznaèuje
trieda situácií, ktoré ju navodzujú. Takýto prístup zodpovedá
spontánnej reakcii pouívate¾a jazyka na otázku typu Èo je
strach? a uplatòuje sa aj v lexikálnosémantickej teórii (napr.
Wierzbicka, 1990). V tejto teórii je vak známy aj metaforický
prístup, ktorý je prejavom benej jazykovej skúsenosti, e
nepriame (metaforické) vyjadrovanie vnímania istej entity
dobre nahrádza priame pomenovanie, keï sa daná entita nedá
priamo zachyti. Napríklad V. A. Uspenskij (1979), opierajúc
sa o reprodukované spojenia ako strach sa zmocòuje èloveka,
opantáva ho, dusí, paralyzuje, bojova so strachom, prekona
v sebe strach interpretuje túto emóciou metaforicky ako
nepriate¾skú bytos podobnú gigantickému èlánkonocu alebo
chobotnici vypúajúcej paralyzaènú látku. Spomínané výrazy
pri slove strach sa tu interpretujú ako stimulátory fiktívneho
stotoòovania strachu s èlánkonocom, resp. chobotnicou
(Strach je chobotnica). V súvislosti s výkladom významu slov
sledovanej podmnoiny sa poukazuje aj na závanos
lexikálnych výrazov vzahujúcich sa na vonkajie príznaky
emócií a citov, na ich symptómy, ako napr. zmeravie, trias sa
alebo zblednú od strachu. Výrazy tohto druhu signalizujú, e
tu funguje telová metafora; porov. zmeravie, trias sa alebo
blednú od zimy. Výrazy, ktoré sa pouívajú na oznaèenie
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reakcie tela na istý stimul, sa uplatòujú aj na oznaèenie
vonkajích príznakov emócie alebo citu. Keï sa preukáe
(primeraným mnostvom príkladov), e tu nejde o náhodnú
koreláciu, nemôeme ju pri výklade významu prehliada.
Prostredníctvom reakcie tela si vytvárame predstavu o tom, èo
prebieha v dui èloveka vo vzahu k strachu: Reakcia due na
strach je ve¾mi podobná reakcii tela na chlad (Apresian, 1995,
s. 459). Pri analýzach vyúsujúcich do modelovania opisu
významu týchto slov sa napokon upriamuje pozornos na
prejavy správania subjektu kauzálne spätého s danou
emóciou, resp. citom; napríklad pri emócii strach strata
kontroly nad sebou, únik alebo krièanie.
Základ lexikálneho konceptu emócií a citov
Lexikálny koncept emócií a citov ako truktúrovaný
komplex tandardizovaných znalostí zobrazuje konvencionalizovanú interpretáciu týchto entít a je základom
apercepcie prísluných lexikálnych výrazov v komunikátoch,
a teda aj ich pouívania. truktúru tohto komplexu si
znázorníme explikáciou významu hneva sa, hnev. Základom
sémantického vnímania prísluných výrazov je znalostný
rámec, ktorý je zobrazený vo valenèno-adjunkènej truktúre
slovesa hneva sa: niekto sa hnevá na niekoho/nieèo pre nieèo
s istým následkom. Táto truktúra zodpovedá interpretaènej
schéme X reaguje na Y s motívom M a s konzekvenciou K,
ktorá sa premieta do valenèno-adjunkènej truktúry mnohých
slovies. Prvý modifikaèný prvok, ktorý obohacuje truktúru
hneva sa, je pecifikácia motívu. Tá spoèíva v tom, e x
reaguje na y vo vzahu k svojmu motivaèného svetu (k svojim
elaniam, záujmom, potrebám, predstavám, ideálom), t. j. na
základe hodnotenia, a to zápornej evaluácie, ktorá vyvoláva
preívané odmietnutie. Ïalia pecifikácia sa dotýka
truktúrneho komponentu s istým následkom. Preívané
odmietnutie má za následok také správanie X-a, ktoré
vyjadruje jeho vzdor. Napokon sa bliie urèenie vzahuje na
samotnú reakciu hnevu. Pouívate¾ jazyka túto reakciu má
znalostne zafixovanú ako náhle spontánne duevné napätie X34
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a, ktoré preíva ako pobúrenie a ktoré sa vyznaèuje
premenlivou intenzitou s moným prechodom k zlosti a
zúrivosti. Základ lexikálneho konceptu hneva sa, hnev,
ktorý má pravdepodobne univerzálnu povahu (predpokladajúc, e hnev je univerzálny jav), je teda reprezentovaný
touto znalostnou truktúrou:
1. X reaguje na Y na základe záporného hodnotenia prvku
Y,
2. záporné hodnotenie vyvoláva preívané odmietnutie
tohto prvku,
3. preívané odmietnutie má za následok vzdorovité
správanie X-a,
4. X preíva túto reakciu ako náhle spontánne duevné
napätie, ktoré pociuje ako pobúrenie,
5. intenzita tohto napätia môe prerás do zlosti a
zúrivosti.
Základ lexikálneho konceptu je vymedzený ako
bezprostredný znalostný korelát valenèno-adjunkènej
truktúry slovesa hneva sa a jeho funkcia spoèíva
v základnej recepènej orientácii pri styku pouívate¾a jazyka
s výrazmi hneva sa, hnev. Koncept hnevu zafixovaný v istom
jazyku vak zahàòa vetky znalosti (vzahujúce sa na tento jav)
tandardizované v tomto jazyku. Pretoe kultúra je vlastne
systém arbitrárnych tandardizácií, aj tieto tandardizované
znalosti sú súèasou kultúry daného spoloèenstva. K základu
lexikálneho konceptu sa pripájajú znalosti zafixované
v tandardizovaných jazykových výrazoch.
tandardizované interpretácie aspektov
hnevu v slovenèine
Najprv si vimnime, v akých tandardizovaných spojeniach
sa manifestuje interpretácia samotného pocitu hnevu.
Stretávame sa s týmito konvencionalizáciami:
(1) ilo ma rozhodi, rozdrapi, rozpuèa od hnevu, môe sa
aj roztrhnú, puknú od hnevu (zlosti); puèa sa, du sa,
nadúva sa, fúka sa, nafúka sa (nadutý, napuèaný), výbuchy
hnevu, vybuchnú, ventilova svoj hnev; lè mu puká od hnevu;
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(2) horie, planú, sra hnevom, zahorie, vzplanú,
vzbåknu hnevom; vrie, kypí to v òom, krv sa mu, v òom pení.
(3) dusi v sebe hnev, potlaèi, tlmi, mierni, kroti svoj hnev,
kontrolova, ovláda svoj hnev, dra svoj hnev na uzde; jeho
hnev sp¾asol.
Tieto výrazy demontrujú, e pocit hnevu sa interpretuje
na podklade metafory Hnev je rozpínavá zápalná látka.
Rozpínavos sa v interpretácii prejavuje ako zväèovanie
objemu nosite¾a hnevu, (nadúva sa), èo sa ete výraznejie
znázoròuje prirovnaním nafúka sa ako moriak, ako
detrukèná sila (puknú od hnevu, vybuchnú), ako vnútorný
tlak (vrie to v òom), ako tlak, ktorý sa dá regulova (ventilova
svoj hnev, tlmi hnev), resp. sa reguluje samoèinne (jeho hnev
sp¾asol). Zápalnos sa prejavuje ako proces spa¾ovania (horie
hnevom) alebo jeho prudký zaèiatok (vzbåknu hnevom).
V metafore hnevu je zakomponovaná základná znalos, e táto
emócia patrí k deformaèným èinite¾om èloveka, ako to priamo
ilustrujú tandardizované výroky Hnev je zlý radca, Hnev ho
oslepil, Hnev mu zatemnil myse¾, resp. spojenie vylia si hnev
na niekom.
Ïalí aspekt hnevu, na ktorý sa vzahujú tandardizované
jazykové výrazy, sa dotýka toho, e hnev je vonkajia emócia,
pri aktivizácii ktorej je subjekt pasívny. Táto stránka sa
interpetuje výrazmi Voiel doòho hnev, nával hnevu, schytil ho
hnev (jed), Zmocnil sa ho hnev, Zachvátil ho hnev, Opantal ho
hnev, Hnev ho ovládol, Hnev (zlos) ním lomcuje. Hnev ako
vonkajia emócia, t. j. taká, pri ktorej dominuje vonkají
determinant (na rozdiel od vnútorných emócií alebo citov 
napr. láska , pri ktorých prevládajú vnútorné stimuly (porov.
Scheele, 1990), sa tu interpretuje ako externý ivel, ktorému je
èlovek vystavený napospas. Svedèia o tom aj menej
tandardizované, resp. netandardizované výroky, ktoré sa
akceptujú a vnímajú v rámci tejto interpretácie, napr. Hnev ho
pohltil celého, Dostal sa do pazúrov hnevu, Je v hrsti hnevu a
pod. Ukazuje sa, e interpretaèným podkladom hnevu v tomto
aspekte je metafora Hnev je uchvacujúci vonkají ivel.
tandardizovali sa aj výrazy, ktoré sa dotýkajú vonkajích
prejavov tejto emócie, prièom sú preferované symptómy takej
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intenzity hnevu, ktorá prechádza do zlosti, zúrivosti, porov.
oèervenie od hnevu, Oèi mu blýskajú od hnevu, Oèi mu sria
hnevom, Zblednú od hnevu/ zlosti, trias sa od zlosti. Myká ho
od zlosti, ale aj metaforizácie ako prska, jei sa, kohúti sa,
kokoi sa, èeperi sa, uori sa, nadúva sa ako moriak, èerti
sa, sopti, besnie/besni (sa) alebo zadúa sa, dusi sa od
zlosti, Ide sa rozlia od zlosti.
Tieto výrazy len podporujú vyie spomínanú
interpretáciu hnevu ako deformaèného èinite¾a. Hnev sa
vníma ako prvok triedy èinite¾ov, ktoré deformujú správanie,
konanie, myslenie aj výzor èloveka.
Znalos, e Hnev je deformaèný èinite¾, je jazykovo
tandardizovaná.
Spätný poh¾ad na vetky uvedené tandardizované výrazy
navodzuje úsudok, e hnev sa interpretuje ako vonkají ivel,
ktorý
(1) uchvacuje èloveka (vniká do neho a ovláda ho (porov. aj
Voiel do neho taký jed!),
(2) sa prejavuje v èloveku ako rozpínavá zápalná látka,
(3) deformuje základný spôsob prejavu èloveka.
Hnev sa teda vníma ako ivel pôsobiaci detrukène na
èloveka, èo sa roziruje aj na medzi¾udský vzah: hneva sa na
niekoho zahàòa a potenciálne nepriate¾stvo. Táto monos je
v slovenèine aj realizovaná, a to v druhotnom význame tohto
slovesa, pri ktorom sa sloveso objavuje so zmenenou väzbou:
hneva sa s niekým = by v nepriate¾stve s niekým. Èie
k interpretácii hnevu patrí aj prvok detrukèný (ivel)
vzahujúci sa aj na medzi¾udský vzah s potenciálnym
vyústením do nepriate¾stva.
V tejto èasti výkladu sme sa ete nedotkli motivácie hnevu
a jeho prejavov v konaní èloveka. V slovenèine niet
tandardizovaných výrazov, ktoré by svedèili o kultúrnej
závanosti istého motívu hnevu. Motívy sa dajú urèi
vymedzením substituènej triedy v truktúre X sa hnevá na Y
preto, lebo..., resp. Hnev X-a je vyvolaný... Kultúrne rozdiely sa
môu prejavi v rozsahu triedy alebo v jej preferenènej
truktúre, èo sa dá zisti len zhromaïovaním prísluných
údajov. V preferenènej truktúre by sa mali ukáza motívy
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typické pre dané kultúrne spoloèenstvo, èo zodpovedá
benokomunikaènému výroku typu Slováci sa hnevajú najmä
vtedy, keï... Èo sa týka prejavov hnevu v konaní èloveka,
v slovenèine je tandardizovaný jeden prejav, a to presta sa
rozpráva, èo demontruje výraz nerozpráva sa vo význame
hneva sa, napr. S bratom sa nerozpráva u rok. Typickým
slovenským prejavom je verbálna reakcia, ktorú opisuje výraz
bohova (od hnevu k zlosti).
Koncepty emócií a citov ako interpretaèné kontrukty
Z analýzy teda vyplýva, e v naom kultúrnom prostredí sa
hnev vníma ako emocionálna axiologická reakcia (èie
emocionálna reakcia nadväzuje na hodnotenie istej entity),
ktorú preívame ako odmietnutie tejto entity (napr.
nespravodlivosti), s intenzifikovate¾ným pobúrením, ktoré
pôsobí na nás ako uchvacujúci ivel a prejavuje sa v nás ako
rozpínavá zápalná látka; deformuje základný spôsob náho
prejavu a detrukène pôsobí aj na medzi¾udský vzah;
sprievodným správaním je istý prejav vzdoru (mlèanie alebo
naopak krièanie, nadávanie atï.). Na tejto interpretácii hnevu
je zaloený lexikálny koncept tejto emócie. V súlade s vyie
spomínanou ideou o stváròujúcej sile jazyka aj vo vzahu
k emóciám a citom predpokladáme, e týmto lexikálnym
konceptom sa hnev nielen opisuje, ale sa aj truktúruje
a kontruuje ako emócia s interpretovate¾ným obsahom, ktorý
dáva zmysel príslunému stavu podrádenia. Súèasou
socializácie je aj osvojovanie si lexikálnych konceptov tohto
druhu, èím stavy podrádenia ako biologicko-fyziologický
základ emócií a citov sa stávajú komponentmi
truktúrovaných obsahov preívania, do ktorých sa premietajú
ako fundamentálne kontituèné èinitele axiologická
kompetencia a interpretaèná schopnos s fiktívnym
komponentom (= duevný stav, ktorý nie je prístupný
priamemu pozorovaniu, sa identifikuje prostredníctvom
vzahu akoby; napr. hnev = akoby bola rozpínavá zápalná
látka). Socializácia zahàòa, prirodzene, aj osvojovanie si normy
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správania spätého s emóciou, èo len podèiarkuje jej kultúrnu
dimenziu.
Sústavou lexikálnych konceptov emócií a citov v danom
jazyku je truktúrovaná celá oblas preívania stavov
podrádenia, ktoré vnímame ako ná emocionálno-citový svet.
Analýza systému lexikálnych výrazov ako nosièov týchto
konceptov je cesta k poznaniu emocionálnych a citových
objektov skontruovaných prostredníctvom jazyka v danom
kultúrnom spoloèenstve. V slovenèine (resp. ani v slovenèine)
niet takej analýzy. Rozbor má ukáza diferencovanos stavov
podrádenia ako amorfnej masy biologicko-fyziologickej
kvality, a teda obsah ich preívania. Analýza sa upína na
tandardizované jazykové truktúry, z ktorých môeme
vyèíta konvencionalizované znalosti o emóciách a citoch, a
tak zrekontruova znalostný systém zobrazujúci emocionálnocitový svet daného spoloèenstva, èie aj prirodzenú teóriu
emócií a citov, ktoré si vybudovalo toho spoloèenstvo. Výraz
znalostný systém signalizuje, e aj bez systematickej analýzy
môeme vychádza z toho, e aj koncepty emócií a citov sú
kontituované (kontruované) ako konfigurácie prvkov, ktoré
demontrujú zhodu aj diferencova v interpretácii týchto
javov. Veï pri rozbore jazykových tandardizácií spätých
s hnevom sa nám vybavilo, e napríklad nielen hnev môe
ovláda, opanta èloveka, zmocni sa ho, ale aj strach, e nielen
hnev môe èloveka oslepi, zatemni mu myse¾, ale aj láska
alebo nenávis, e nielen od hnevu sa blýskajú oèi, ale aj od
nenávisti a pod. Ani v tejto oblasti konceptov, samozrejme
neoèakávame opozície s ostrými hranicami (ako symbolickú
ilustráciu si pripomeòme tandardizovaný výrok Od lásky k
nenávisti je len krôèik, ktorý vlastne hovorí o tom, e v jednom
cite je potenciálne prítomný iný  dokonca kontrastný  cit).
Záver
Analýza lexikálneho významu (chápaného ako koncept)
slov vzahujúcich sa na emócie a city nevedie len k jeho opisu,
lexikografickému výkladu, ale aj k rekontrukcii stváròujúcej
sily týchto slov, ktorá spoèíva v tom, e prostredníctvom nich
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sa stali entity, ktoré nazývame hnev, nenávis, láska, závis,
pýcha atï. neobskúrne, transparentné emócie a city, teda
také, ktoré sú uchopite¾ne truktúrované a diferencované.
Predpokladom toho, aby znalosti zahrnuté do konceptov, boli
autentické, je, e sa analýza zameriava na tandardizované
jazykové truktúry. Analýza je tým súèasne orientovaná na
rekontrukciu emócií a citov z pozície daného jazykovokultúrneho spoloèenstva a je príspevkom k rozvíjaniu uèenia
o kultúrnej (ale aj sociálnej a historickej) závislosti emócií a
citov. Interkultúrny prístup k nim je jej prirodzeným
pokraèovaním. Osobitnou problematikou je pouívanie slov
nesúcich sledované koncepty a vyjadrovanie emócií a citov v
komunikácii vôbec. Najmä pri nepriamom vyjadrovaní emócií
a citov sa dajú oèakáva zaujímavé interkultúrne diferencie.
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Summary
Juraj Dolník

Interpretation of Emotions and Feelings
Through Language
An Example: How do Slovaks Interpret Their Anger?
The paper begins from the premise, accepted in several scientific disciplines, that
emotions and feelings are constructed only by cognitively processing irritation. The
identification of these psychical phenomena leads to their interpretation. It uses an
established emotional interpretative construction that is fixed with the help of language
expressions. The language works as a force shaping the state of irritation, and we
perceive this force as certain emotions and feelings. This is related to the knowledge
that emotions and feelings are culturally based. The analysis of the system of lexical
expressions  carriers of concepts of emotions and feelings  is thus a way to gain
knowledge of these psychical objects constructed through language in a given cultural
community. The paper demonstrates this by its focus on standardized interpretations
of anger in Slovak. The analysis is based on the Slovak cultural community, but the
reader can easily make a broader intercultural comparison.
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Ako sa uplatòuje slovo vo frazeológii
A/ Slovo ako elementárna jazyková jednotka, v ktorej sa
premietajú vetky základné rozmery jazyka (jeho zvuková,
vecnovýznamová aj gramatická stránka), pri svojej
interpretácii umoòuje prístup tie z viacerých strán. Ak
pripustíme, e ku kadej z uvedených troch základných
dimenzií slova mono pristupova vlastne tie z viacerých
parciálnych aspektov (napr. pri poh¾ade na gramatickú
stránku slova mono sledova jeho morfologické alebo
syntaktické kvality, pri poh¾ade na vecnú stránku slova zasa
napríklad otázky jeho motivovanosti èi nemotivovanosti,
otázky jeho slovotvorných rozmerov, otázky jeho tylistických
kvalít atï.), ukáe sa, e kála týchto interpretaèných h¾adísk
je skutoène pomerne iroká. Na pozadí takýchto premís sa javí
ako úèelné sledova aj zvlátnosti fungovania slova vo
frazeológii, sledova teda najmä to, èím a ako je slovo
v platnosti zloky frazémy zvlátne v porovnaní so slovom
a s jeho uplatneniami vo vo¾ných slovných spojeniach
a v textoch. Takýto poh¾ad na slovo pritom nepokladáme za
samoúèelný. Práve naopak, domnievame sa, e takýto
parciálny prístup môe by významným príspevkom do
mozaiky poznatkov, z ktorých sa skladá celý obraz slova ako
jazykovej jednotky. Tieto kontatovania platia o jazyku a slove
veobecne a platia aj vtedy, keï chceme hovori pecificky
o slovenskom slove v slovenskej frazeológii.
Aby sa hneï na zaèiatku náho príspevku rámcovo
naznaèilo, aký okruh problémov nás tu bude zaujíma,
uvedieme aspoò nieko¾ko konkrétnych slovenských frazém,
v ktorých isté slovné komponenty i malé komentujúce
poznámky o nich poslúia ako ilustrácia toho, v akých
polohách a v akých súvislostiach výkladu sa rieenie
slovnosti týchto komponentov môe sta východiskom na
prehåbenie samej frazeologickej teórie aj na doplnenie
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spomínanej snahy o komplexnú interpretáciu slova.
Nazdávame sa, e v sledovanom smere sú ve¾mi výreèné
napríklad takéto konkrétne frazémy signalizujúce osobitos
niektorého svojho slovného komponenta: nezostalo po òom ani
zbla  vyhorie do tla  ís do spia / do Spia, ís do Hajan 
hókus-pókus (písané u aj hókuspókus, teda ako jedno slovo) 
stoj èo stoj  Babka k babce, budú kapce  hrá sa na smútka 
Ja tu koreò a ty pri! (viaceré príklady sú pod¾a zbierky A. P.
Zátureckého). Pristavme sa pri zvlátnostiach niektorých
zloiek v uvedených jednotkách, lebo kadá z nich dovo¾uje
sledova iné dimenzie skúmanej problematiky.
Prvé dva príklady sú príbuzné. Súèasná slovenèina
nepozná slová zblo ani tlo, uplatnenie obidvoch v uvedených
jednotkách vak zrete¾ne signalizuje, e ide o pôvodné
substantíva. Len etymológia nás poúèa, e prvé z nich súvisí
so slovom steblo, druhé zasa so slovesom tlie. Ide o celkom
zastarané slová, ktoré sa nevyskytujú vlastne nikde inde, iba
v uvedených frazémach; treba hneï doda, e dané frazémy nie
sú ani pri výskyte spomenutých zastaraných slov zastarané,
e patria k beným hovorovým frazémam súèasnej slovenèiny.
Ete dodajme, e obidve uvedené slová sa nachádzajú iba
v zachytených tvaroch, e sa nikde  azda okrem nejakých
okazionálnych autorských, teda individuálnych aktualizácií 
nevyskytujú v nijakom inom tvare zo svojej pôvodnej
substantívnej paradigmy. V ïalom prípade ide o jednotku
s kalambúrnou motiváciou, prièom sa tu uplatòuje, resp.
utvára substantívny komponent (propriálnej èi apelatívnej
povahy), ktorý ukazuje na význam celej jednotky, teda na
pomenovania spa a haja. Tento typ jednotiek sám otvára
nieko¾ko problémov o slovnej platnosti komponentov (porov. aj
Mlacek, 1997; tam aj ïalia literatúra). V ïalom prípade ide
o komponent hókus: je to slovo, ktoré sa bene vyskytuje iba
v rozlièných èarovných formulkách ako súèas uvedeného
súslovia hókus-pókus (tu vak treba doda, e sa ono môe
vyskytova aj v iných tvaroch, prièom tie sa dôsledne riadia
analógiou s tvarmi druhého èlena súslovia, teda s tvarmi
slova pókus, ktoré aj napriek kvantitatívnemu ozvlátneniu
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treba spája so substantívom pokus): na takomto základe sa
mono stretnú aj s tvarmi: robi hókusy pókusy, urobi koniec
nieèím hókusom pókusom, s hókusmi pókusmi a pod.). V ïalom
prípade ide síce zrete¾ne o tvar (imperatív) slovesa stá, ale
tento tvar je tu celkom zmeravený, prièom petrifikovaná je tu
aj nenáleitá kontrukcia: v druhej pozícii by mal stá iný tvar
slovesnej zloky. Na tvarovú zvlátnos iného typu ukazuje
ïalí prípad: Babka k babce... Kým v predolom spojení sme
videli tvar, ktorý je ivou súèasou slovesnej paradigmy
prísluného slovesa, ale je zároveò príznakovo zapojený
a uplatnený v danom úsloví, tu zasa nachádzame tvar so
starou alternáciou, teda tvar zo súèasného h¾adiska celkom
zastaraný. Príznaèné vak je, e celá prísluná frazéma je
celkom ivou súèasou dneného výraziva a e tu vïaka istým
pecifickým okolnostiam (rým) ani nie sú tendencie nahrádza
tento tvar nejakým novím, ako je to v mnohých ïalích
jednotkách a v ich novích variantoch. V ostatných dvoch
prípadoch ide zasa o kalambúrne utvorené substantíva
(obidve ich zachytáva zbierka A. P. Zátureckého), na rozdiel
od prvých dvoch spojení v týchto jednotkách nezastaralo iba
uvedené slovo (smútko  súvisí s adjektívom smutný, pri zasa
so slovesom prís), ale na ústupe je celá frazéma.
U týchto nieko¾ko príkladov signalizuje, e rozpätie
týchto zvlátnych prípadov slova a jeho tvarov je aj v naej
frazeológii aj dos iroké aj pomerne rôznorodé. Jednako sa tu
mieri akoby iba na jednu stránku naznaèeného prístupu, toti
na to, aké osobitné slová a tvary sa vyskytujú práve vo
frazeológii. Pre samu frazeológiu i pre celú jej teóriu je vak
rovnako zaujímavá  ba mono ete zaujímavejia  otázka,
ako sa slovo vo frazeológii uplatòuje, aké sú jeho kvality pri
takomto uplatnení atï. Vlastný výklad celej skúmanej
problematiky zaèneme práve sledovaním týchto rozmerov
slova vo frazeológii.
B/ Hneï na zaèiatku tejto èasti náho výkladu treba
zaznamena, e výskum povahy a platnosti slova vo frazeológii
preiel v pomerne krátkej histórii moderného prístupu k tejto
zloke jazyka dos výraznými posunmi a premenami.
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Východiskom väèiny frazeologických koncepcií bolo a je
kontatovanie, e slovo pri svojom vstupe do zloenia frazémy
mení svoje podstatné vlastnosti. Z takejto premisy niektoré
frazeologické teórie najmä v prvých fázach rozvoja frazeológie
ako pecifickej lingvistickej disciplíny vyvodzovali tézu o
neslovnej povahe, o neslovnosti komponentov frazémy
(takéto trendy boli príznaèné pre viaceré frazeologické koly
v bývalom Sovietskom zväze v 50. a 60. rokoch 20. storoèia 
porov. napr. u sám názov jednej zo túdií popredného
bádate¾a v oblasti sémantiky frazém V. P. ukova:
O nesoizmerimosti komponentov frazeologizma so slovom;
ukov, 1969; v slovenskej frazeológii sa takýto prístup k slovu
vo frazémach najzrete¾nejie prejavoval v poèetných túdiách
a èlánkoch Eleonóry Kuèerovej). Vychádzajúc z tej istej
premisy (vlastne, z tých istých premís), väèina novích
frazeologických koncepcií aj pri zistení mnohých
a mnohotvárnych pecifík slova vo frazeológii nespochybòuje
jeho slovnú povahu, zastáva teda názor, e slovo aj potom, ako
sa stalo zlokou frazémy, neprestáva by slovom. Aj napriek
tomu, e sa váky v súèasnom bádaní v oblasti frazeológie u
dos zrete¾ne v sledovanom bode nachýlili v prospech uznania
slovnej povahy komponentov frazémy, z kognitívneho
h¾adiska je aj dnes zaujímavé sledova, èo bolo oporou
predchádzajúcich prístupov k sledovanej otázke a èo bolo zasa
podnetom na to, aby novie koncepcie pristúpili k uvedenej
interpretaènej zmene. V kontexte náho príspevku je takýto
poh¾ad o to zaujímavejí, e sa tu spája so sledovaním
významových, pragmatických aj formálnych vlastností
slovenského slova v slovenskej frazeológii.
Ako sme u pri viacerých príleitostiach a v rozlièných
súvislostiach kontatovali (porov. napr. Mlacek, 1984  tu ide
najmä o podkapitolu Frazeologická jednotka a slovo, s. 4756;
1987; 1990), východiskom vetkých pochybností o slovnej
povahe komponentov frazémy bolo kontatovanie
o sémantickej poklesnutosti slova ako zloky frazémy. Zo
veobecne prijímanej tézy o desémantizácii slova pri vstupe
do zloenia frazémy sa odvodzovali mnohoraké argumenty
svedèiace o neslovnosti komponentov frazémy: Na rovine
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pomenovacej u nemá takýto prvok hodnotu pomenovania
a teda ani nie je reálnym slovom, na rovine tvarovej sa
uplatòujú iba niektoré tvary, prípadne iba jediný tvar
z pôvodnej paradigmy tvarov a v dôsledku toho vetkého sú aj
vzahy medzi komponentmi frazémy umàtvené, petrifikované,
vlastne iba formálne, teda neivé, nereálne. Slovné spojenie
sa pod¾a takejto koncepcie transformovalo na frazému, slovo
sa tie transformovalo na neslovo, na komponent frazémy.
Sústredenejie skúmanie frazeológie i slova v nej vak
ukazuje, e situácia je tu zloitejia a predovetkým
diferencovanejia.
Novie výskumy týchto otázok predovetkým akcentujú
fakt, e pri vzniku frazémy síce dochádza k desémantizácii
slova, avak táto premena je len niekedy úplná, skôr býva iba
èiastoèná (príznaèné je, e s odstupòovanosou tejto kvality sa
poèítalo u v samých zaèiatkoch modernej frazeologickej
teórie: práve o òu sa opieralo zakladate¾ské vinogradovovské
rozliovanie frazeologických zrastov, frazeologických celkov
a frazeologických spojení) a zároveò sa nemusí uplatòova pri
vetkých zlokách frazémy (je napríklad signifikantné aj to, e
v novích prácach sa a nato¾ko neakcentuje mylienka
o desémantizácii slova vo frazéme a skôr sa podèiarkuje téza
o difúznosti sémantiky frazém aj ich komponentov; porov.
napr. ujkova, 2002). Z takýchto zistení sa logicky odvíja
mylienka, e aj tvarová stránka slova zostáva pri
komponentoch vdy do istej miery zachovaná (nikde sa
napríklad nevyskytujú také tvary komponentov, ktoré by
aspoò potenciálne nepatrili do paradigmy prísluného slova:
náznakom takéhoto naruenia sú iba novie predlokové
spojenia od nevidí do nevidí) a e teda aj syntaktické vzahy
medzi komponentmi nie sú iba akoby, ale sú to vzahy
reálne, èasto vak pecificky modifikované èi limitované (v
naej domácej teórii najmä D. Baláková vo viacerých svojich
prácach  napr. 2003; 2005  ukázala a azda aj dos
presvedèivo dokázala, e v mnohých prípadoch tu zostávajú
zachované aj vzahy medzi zlokami frazémy aj prostriedky
na ich formálne vyjadrenie, teda napr. zhoda alebo väzba).
Najmä od rozvitia teórie frazeologickej variantnosti sú vetky
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uvedené parametre slova vo frazéme evidentné a veobecne
akceptované. Práve na takomto pozadí súèasná teória
nehovorí o transformácii slovného spojenia na frazému a teda
ani o zmene slova vo frazéme na neslovo, ale hovorí iba
o transpozícii syntaktického spojenia na dispoziènú,
pomenovaciu jednotku (Dolník, 1997), o mnohotvárnej
anomálnosti frazémy i jej zloiek (Èermák, 1985), o lexikálnosyntaktickom synkretizme frazém (Miko, 1985; Furdík, 1994)
èi esejistickejie o ustálenej neustálenosti a neustálenej
ustálenosti frazém, o ich obraznej neobraznosti a neobraznej
obraznosti (Mokijenko, 1980). Jednoducho povedané, slovo sa
pokladá za kontituent frazémy (por. napr. Ïurèo, 1994).
Po predchádzajúcich kontatovaniach, z ktorých je
evidentné, e v sledovanom smere dolo v samej frazeologickej
teórii k výraznej paradigmatickej zmene, a ktoré rámcujú celý
smer náho ïalieho výkladu, pristupujeme k vlastnému
poh¾adu na slovo v slovenskej frazeológii. U vstupné
ilustraèné príklady signalizovali, e celá problematika slova
vo frazémach je viacvrstvová a viacdimenzionálna, a tak aj
ná nasledujúci rozbor sa bude ubera viacerými smermi. Aj
napriek tomu, e sa u vo veobecnom prístupe naznaèilo,
preèo na základe tézy o desémantizácii slova vo frazéme
nemono prija mylienku o zániku slova pri jeho vstupe do
zloenia frazémy, budeme sa v ïalom výklade na prvom
mieste dotýka práve momentov, ktoré súvisia so sémantikou
slova, s jeho vecnovýznamovou stránkou veobecne.
S vecnovýznamovou dimenziou slova súvisia na rozlièných
úrovniach prístupu k slovu predovetkým jeho kategoriálne
vlastnosti (pomenovanie substancie  pomenovanie príznaku
substancie  pomenovanie kvantity atï.), ale zaiste aj také
velièiny, ako sú napríklad jeho konkrétnos èi abstraktnos,
jeho propriálnos èi apelatívnos, jeho motivovanos èi
nemotivovanos, jeho poèítate¾nos èi nepoèítate¾nos atï.
A tu sa hneï dostávame k viacerým pozoruhodným zisteniam
o týchto parametroch slova v zloení frazémy. Skôr ako
pristúpime k ich vyèís¾ovaniu, chceme poznamena, e takéto
ich radenie neznamená prostú enumeráciu: tá je tu iba so
zrete¾om na väèiu preh¾adnos textu. Kadému zo
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zachytených parametrov sa bude venova osobitná explikácia,
a to predovetkým smerom k prejavom slova ako zloky
frazémy. (Aspoò v zátvorke dodajme, e prevaná èas naich
poznámok sa bude dotýka substantíva: práve ono tvorí popri
pomocných slovách najpoèetnejie zastúpenú mnoinu
komponentov frazémy.)
Ba/ Ako jedna z nepoèetných frazeologických univerzálií sa
prijíma zistenie, e napriek vágnosti, neurèitosti a teda aj
istej abstraktnosti pojmu frazeologický význam èi význam
frazémy (preto niektorí bádatelia ani bene nepracujú s týmto
pojmom, ale tu radej hovoria o iných entitách, napr. F.
Èermák hovorí radej iba o funkcii frazémy, F. Miko zasa o jej
archiséme), absolútnu väèinu komponentov frazémy
dokázate¾ne tvoria konkréta (porov. napr. Èermák, 1993).
V sledovaných súvislostiach nie je podstatná spomenutá
opozitnos, závanejia je skutoènos, e predpoklady slova na
jeho uplatnenie sa vo frazeológii, vo frazéme sú urèované
vlastnými kvalitami slova, tu konkrétne tým, e ide
o konkrétne pomenovanie. Abstraktá sú naozaj aj v slovenskej
frazeológii podstatne zriedkavejie. Rozhodujúca tu nie je ani
skutoènos, e v spomenutom transpoziènom procese sa zaiste
mení aj povaha samej konkrétnosti slova ako zloky frazémy:
aj tu je relevantné viacej to, e do frazeologizaèného procesu
vstupujú predovetkým slová s parametrom konkrétnosti.
Dôleité je pritom aj zistenie, e platnos tejto univerzálie sa
nijako výrazne nenarúa ani pri súèasnom vznikaní frazém,
a to aj napriek tomu, e podiel abstraktnej lexiky v rámci celej
slovnej èi lexikálnej zásoby jazyka stúpa. Rovnako dôleitý je
aj fakt, e táto tendencia platí o frazémach s konkrétnejím aj
o frazémach s abstraktnejím významom.
Pravdae, o celej tejto parciálnej problematike môu
vzniknú isté pochybnosti èi námietky, a to najmä v tom
zmysle, e uvedená univerzália vypovedá o slovnej povahe
komponentov frazémy len nepriamo èi sprostredkovane, e
vlastne nehovorí o povahe zloiek frazémy, e sa vlastne
dotýka slova, ktoré sa stáva zlokou frazémy, nie samých
komponentov frazémy. Naozaj, istú relevanciu takáto
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námietka má, ale na druhej strane spomenutá univerzália,
vypovedajúc o preferenènom uplatòovaní konkrét, síce
nepriamo, le celkom zrete¾ne vypovedá aj o samom
frazeologizaènom procese aj o jeho výsledkoch. V sémantike
konkrét a práve v séme konkrétnosti je zrejme väèia afinita
k frazeologizaènej transpozícii ako v sémantike abstrákt.
Nijako vak neprekvapuje, e najmä vo sfére tzv. kninej
a urnalistickej frazeológie majú zrete¾né zastúpenie aj
abstraktá, napr. robi z núdze cnos, za dávnych dáven,
chlebová posta, Kainovo znamenie, kategorický imperatív,
siedma ve¾moc, uhorková sezóna a pod. Niia náklonnos
abstrákt k uplatneniu vo frazeológii súvisí okrem uvedených
sémantických daností zaiste aj s ich slovotvornými
parametrami. Medzi abstraktami je vyie zastúpenie
derivátov vyieho stupòa (porov. napr. ve¾ký  ve¾kos 
ve¾kostný  ve¾kostnos atï.), a tie sa naozaj len celkom
zriedkavo stávajú komponentmi frazémy.
Bb/ Ïalí pecifický okruh otázok predstavuje opozícia
apelatíva  propriá. Je evidentné, e v absolútnej prevahe sú
vo frazeológii apelatívne pomenovania, ale na druhej strane
práve jednotky s propriálnymi zlokami, ako aj ich posuny so
zrete¾om na uvedenú opozíciu predstavujú osobitný okruh
skúmanej problematiky. Predovetkým tu treba kontatova,
e propriálne zloky sa vo frazémach vyuívajú dos rozdielne.
Ak si napríklad vimneme jednotky typu Aj vo Viedni ¾udia
biedni  Aj v Peti ¾ud vretí Za grajciar poenie blchu do
Peti, do Viedne  Kto je od narodenia hlúpy, ani v Paríi
rozum nekúpi, zisujeme, e propriálne názvy si v nich
zrete¾ne uchovávajú propriálny charakter, hoci je tu aj náznak
posunu k symbolickej platnosti (v prvých dvoch jednotkách
Pe a Viedeò ako symbol bohatého sveta, v ïalej
variantnej jednotke sa odkazuje na vzdialenos, ïalekos
obidvoch hlavných miest, v ostatnom príklade Parí ako
symbol vzdelanosti, uèenosti  práve na pozadí uvedených
sém tu fungujú práve tieto mená, pravdae, nezanedbate¾ná je
tu aj formálna stránka spojení, napr. motivácia ich uplatnenia
zvukovými vlastnosami týchto slov). Celkom iná situácia je
pri jednotkách typu Nech som kubo, ak ... Meno Kubo (je to
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hypokoristická podoba mena Jakub) sa apelativizovalo u
pred uplatnením v danej jednotke (kubo = zaostalý, hlúpy
èlovek; najmä o muovi), teda sledovaný posun v tomto
prípade nesúvisí a so zapojením uvedeného mena do
zloenia frazémy.
Najpozoruhodnejou skupinou frazém s propriálnymi
zlokami sú jednotky s kalambúrnou motiváciou. Aj pri tomto
jedinom druhu mono práve v súvislosti so sledovanou
problematikou vymedzova viacero podskupín. Prvú z nich
tvoria prípady, keï sa v jednotke uplatòuje reálne existujúce
osobné alebo miestne pomenovanie. Ide napríklad o takéto
jednotky: Najprv Moji, potom Tobiá (opozícia ja  ty, moje 
tvoje)  by z Drahoviec (= draho predáva)  ís na pú
z Púchova do Kyjova (najskôr sa nahneva, napuchnú,
potom sa pobi, chyti sa kyja)  ís do Leiachova (= ís si
¾ahnú, leòoi)  chváli Dávida (= dávi, vraca)  da si
Lehára (= ¾ahnú si)  ís na K¾aèany (=k¾aèa). Druhou
skupinou sú tu jednotky, v ktorých sa od apelatíva práve vo
frazeologizaènom procese utvára propriálne osobné alebo
miestne meno. Teda napríklad: Ona je z Chudobíc a on
z Núdzovej (vyjadrenie situácie, keï sa berú rovnako chudobní
¾udia)  Odkazuje pán Bruchovský pánu Zubovskému ... (o hlade,
keï sa alúdok nahlas ohláa)  Tu sú Zivanèania, hneï prídu
aj Driemotèania (zíva  driema; pri druhom mene zaiste nie
je bez vplyvu aj paronymická blízkos s reálnym obyvate¾ským
menom: Driemotèania  Drietomèania; ivé obyvate¾ské meno
od známej obce Drietoma) a pod.
Akoby na pozadí predchádzajúcich dvoch podskupín èi
podtypov mono ete osobitne vyèleòova jeden typ, ktorý
reprezentuje v úvode spomínaný zvrat ís do spia / do Spia.
V èom spoèíva jeho pecifika? Ako naznaèuje sám dvojaký
zápis tejto jednotky, otvorená je tu povaha mennej zloky
frazémy: Je to jednotka s propriálnym komponentom Spi,
alebo jednotka s apelatívnym komponentom spi, ako ju
väèinou zachytávajú nae slovníky? Z diskurzu okolo tejto
problematiky sa ako rozhodujúce so zrete¾om na tému tohto
textu ukazujú tieto fakty: a/ V jednom aj druhom prístupe sa
poèíta s kalambúrnou motiváciou frazémy: Je tu hra s menom
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Spi, resp. s utváraným apelatívom spi a s tvarmi slovesa
spa, konkrétne s formou spí. b/ Predpokladané apelatívum
spi sa aj pod¾a zachytenia v slovníkoch, ktoré s jeho
existenciou rátajú, nevyskytuje nikde inde, práve iba vo
frazéme ís do spia. Ilo by teda o celkom izolovaný jediný
tvar tohto predpokladaného slova. Takto orientovaný výklad
by musel aj pri u spomínaných jednotkách s reálnym
vlastným menom (by z Drahoviec, ís z Púchova do Kyjova,
chváli Dávida, da si Lehára atï.) aj napriek limitovanej
modelovosti vo frazeológii poèíta s apelatívnymi zlokami
drahovce, púchov, kyjov, dávid èi lehár, niè také sa vak nikde,
teda ani v slovníkoch, ktoré majú sledovanú podobu ís do
spia, nezaznamenalo. Predpokladané apelatívum spi je tu
teda v irích súvislostiach celkom osihotené. c/ Vlastný
frazeologický výskum (a nielen v slovenèine, ale aj pri
sledovaní frazeológie viacerých jazykov) ukazuje, e tu
frazeologizaèný proces ide cez slovnú hru s propriálnou
zlokou: Ak existuje vhodné reálne vlastné meno, uplatní sa
v spojení ono, ak takéto meno, ktoré by dovo¾ovalo kalambúr
s iným menom, nejestvuje, dotvára sa, ale takmer zásadne ako
proprium. Analogické modely frazeologizácie tohto typu
fungujú aj vo viacerých ïalích jazykoch (nieko¾ko spomedzi
nich sa uvádza aj v naej túdii z roku 1997). Frazeologická
argumentácia teda zrete¾ne hovorí, e v tomto prípade sa ako
komponent vyuilo meno slovenského kraja Spi a e teda
daná jednotka má podobu ís do Spia. Tá istá argumentácia je
vak rovnako závaná aj smerom k centrálnej problematike
náho príspevku, k sledovaniu slovnej povahy komponentov
frazémy.
Celkom pecifickým prípadom je uplatnenie propriálnej
zloky vo frazeologizovanom prirovnaní dlhý ako Topo¾èany.
Ide tu o metaznakovú motiváciu: neprirovnáva sa k reálnej
dåke Topo¾èian, obraz sa stavia na dåke mena tohto mesta
(porov. aj analogické èeské prirovnanie dlouhý jako Lovosice).
Je príznaèné, e sa tu neuplatnilo nejaké apelatívne meno:
bezvariantne sa tu vyskytuje iba táto propriálna zloka. Ani tu
o nijakom posune k apelatívnosti tohto komponenta nemono
hovori.
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Aj pri takomto celkom zostruènenom poh¾ade na
problematiku opozície propriálnos  apelatívnos sa azda
dos presvedèivo ukazuje, e s touto dimenziou slova sa aj vo
frazeológii poèíta, ba dokonca môeme kontatova, e práve
na jej pozadí existujú jednak niektoré celkom osobitné druhy
frazeologizácie a jednak isté pecifické prípady slovotvorby
na báze frazeologickej motivácie, o ktorej ako o osobitnom
type motivácie hovoril zosnulý Juraj Furdík (pravda,
nepoèítame sem spomínané sporné apelatívum spi, ktoré do
tejto kategórie on zaraïoval, ale skôr spomínané prípady
dotváraných proprií typu Hajany, Núdzová a pod.).
Bc/ O desémantizácii slova pri vstupe do zloenia frazémy
sme u povedali jednak to, e práve z nej vychádzala téza
o neslovnej povahe komponentov frazémy, a jednak to, e
tento proces, proces straty významu slova u komponentov
frazémy, neprebieha pri vetkých zlokách frazémy v rovnakej
miere, e kým v istých prípadoch môe ís naozaj o úplnú
desémantizáciu, vo väèine prípadov ide iba o èiastkovú
desémantizáciu. Kontatovali sme, e práve na tomto základe
hovoria isté novie frazeologické koncepcie o difúznej povahe
významu samej frazémy aj jej zloiek. Celá táto problematika
má okrem doteraz sledovaných parametrov abstraktnos 
konkrétnos a apelatívnos  propriálnos aj nieko¾ko ïalích
rozmerov, ktoré tie zásadným spôsobom urèujú skúmanú
otázku slovnej povahy komponentov frazémy. V tomto bode
upozorníme na ïalie tri okruhy otázok relevantných pre celé
toto uvaovanie.
Bca/ Pre spracúvanie frazeológie vo väèích slovníkoch
(napr. aj v naom eszväzkovom Slovníku slovenského
jazyka) je príznaèné, e frazeológia sa tu nezachytáva a na
konci prísluného hesla (ako je to zasa v meních slovníkoch),
ale sa uvádza v súlade so svojou motiváciou pri jednotlivých
významoch slova. Je toti evidentné napríklad to, e o iný
význam slova èas sa opiera motivácia frazém nieèo má èas
alebo zabíja, márni drahý èas a z iného významu slova èas
vychádza zasa frazéma v èase i neèase. Alebo: Z iného významu
slova detský vychádza frazéma detská nemoc nieèoho a z iného
významu zasa frazéma vyrás z detských topánoèiek. Keby sa
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tieto rozdiely v motivácii prísluných frazém v procese ich
frazeologizácie strácali, strácala by takáto lexikografická prax
svoj raison d´etre. Aj bený pouívate¾ jazyka si vak
uvedomuje, e o iný význam slova noha sa opierajú frazémy by
jednou nohou v hrobe, ís z nohy na nohu alebo vsta ¾avou
nohou a o iný zasa frazéma by, stá na hlinených nohách.
Vetky takéto zistenia (ich príklady by bolo moné
mnohonásobne rozirova) osobitným konkretizujúcim
spôsobom relativizujú starie tézy o desémantizácii slova pri
jeho uplatnení vo frazéme, a tak zrete¾ne vypovedajú
o slovnej povahe komponentov frazémy (a to v prospech
interpretácie komponentov ako slov).
Bcb/ Vysokú výpovednú hodnotu majú v sledovanom
smere najrozmanitejie druhy variantov frazémy, najmä
lexikálnych variantov. Ide o fakt, e najbenejie druhy
lexikálnej variantnosti vo frazeológii sa zakladajú na vzahu
synonymie alebo nejakej inej významovej príbuznosti èi
blízkosti (napr. pri¾ahlosti) slov tvoriacich frazémy (vedie od
èoho muchy kapú, dochnú  ako blesk, hrom z èistého, jasného
neba  prilo, dolo na lámanie chleba  vodi, aha niekoho za
nos  srdce mu spadlo za sáru, do nohavíc  ma/nema otruby,
seèku v hlave a pod.). Na tomto princípe sa tvoria azda
najpoèetnejie prípady obohacovania variantov, keï sa za
pomoci slovotvorby (konkrétne napríklad tvorbou deminutív
alebo augmentatív) znásobujú monosti frazeologickej
variantnosti: vyrás z detských topánok, topánoèiek  vyva¾ova
oèi, okále, oèiská na niekoho, na nieèo  i na vysokej nohe,
nôke. Takéto rozvíjanie variantných radov by bolo zaiste
limitovanejie, keby sa uvedené vzahy slov (synonymia,
antonymia, hyponymia, hyperonymia a pod.) neuchovávali aj
pri komponentoch frazémy. Pozoruhodné sú v tomto smere aj
prípady kontextovej synonymie, konkrétne náhrady istej
napríklad mennej zloky prísluným zámenom. Iba na
takomto základe mohol básnik Miroslav Válek napísa:
Stojíme si za slovom, lebo to robí mua (keby tu bola úplná
desémantizácia, nemohol by v druhej jednotke, ktorá má
základnú podobu slovo robí mua, nahradi  presne tak ako
vo vo¾ných spojeniach  komponent slovo zámenom to).
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Bcc/ O slovnej povahe komponentov frazémy ve¾mi
zrete¾ne svedèí tylistická stránka komponentov. Keby si
slovo po svojom vstupe do zloenia frazémy neuchovávalo
aspoò svoju základnú tylistickú charakteristiku, vetky
(lexikálne) varianty frazémy by museli by tylisticky
rovnocenné. Situácia je tu vak odliná. Je napríklad
evidentné, e v spomínanej výrazne expresívnej frazéme
vyva¾ova oèi prináa uplatnenie expresívnejích slov oèiská
a okále zosilnenie jej expresívnosti. Iný príklad: Vo viacerých
zbierkach parémií sa zachytávajú dva varianty jednotky Takú
radu za chliev  za pec kladú (o neskorej, dodatoènej rade).
Preèo sa tu dostali ved¾a seba slová, ktoré nenapåòajú vyie
spomínanú mylienku o dominantnom uplatòovaní synoným
a iných príbuzných slov pri tvorbe variantov? Je evidentné, e
podnet na variáciu bol v tomto konkrétnom prípade vo sfére
týlu, týlovej platnosti celej jednotky aj jej komponentov:
V benom pouívaní tohto porekadla zrete¾ne prekáalo slovo
chliev, ktoré svojimi niími konotáciami nedovo¾ovalo
uplatni túto jednotku v hocijakej hovorovej komunikácii
Slovo pec svojou bezpríznakovosou i svojimi formálnymi
náleitosami (jednoslabiènos, podobná slabièná stavba ako
pri slove chliev: spoluhláska  eový vokalický komponent 
spoluhláska) sa ukázalo ako slovo, ktoré umoòuje ove¾a
iriu exploatáciu tejto jednotky. A ete jeden výreèný príklad
tohto druhu: Na vyjadrenie situácie, e v nevyhovujúcich,
zlých, nepriaznivých podmienkach nemono utvori,
vymyslie nieèo vynikajúce, ve¾ké, má slovenèina príslovie
Z h.... biè neupletie. Vulgarizmus v zloení tejto jednotky
bráni jej iriemu uplatòovaniu. Preto sú tu známe aj iné
varianty, ktoré nemajú takéto komunikaène neakceptovate¾né
konotácie: Zo seèky biè neupletie a u vojvodinských Slovákov
aj Z piesku biè neupletie (nezabúdajme, súèasou Vojvodiny je
aj Banát so svojimi piesèinami èi a polopúou). Vetky
uvedené prípady azda dos presvedèivo ukazujú, e slová si aj
po tom, ako sa stali zlokami frazémy, uchovávajú svoju
tylistickú hodnotu. Toto zistenie je vak argumentom aj
v sledovaných irích reláciách, toti argumentom
potvrdzujúcim slovnú povahu komponentov frazémy.
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Bcd/ V sledovaných súvislostiach je pozoruhodná ete
jedna skutoènos, a to fakt, e pri aktualizácii frazém slovo
ve¾mi ¾ahko nadobúda vetky svoje sémantické vlastnosti
(resémantizácia), vetky tylistické aj formálne gramatické
kvality. Bolo by to také ¾ahké a samozrejmé, keby slovo pri
svojom uplatnení v zloení frazémy naozaj bolo vetko toto
stratilo? Práve táto bezproblémovos aktivizácie vetkých
pôvodných parametrov slova pri aktualizovaní frazém je tým
najsilnejím potvrdením faktu, e slovo aj pri transponovaní
istých svojich vlastností v procese frazeologizácie neprestáva
by samo sebou, neprestáva by slovom. Spomeòme tu aspoò
jeden ilustraèný prípad tohto druhu. Spisovate¾ L. Ballek
v jednom svojom texte napísal: ...bol rozumný a mal dve pravé
ruky. Spojenie ma dve, obidve ruky pravé v naej frazeológii
nejestvuje, jestvuje len jednotka ma obidve ruky ¾avé (s
významom by neikovný, neschopný). Ako vidie z kontextu,
autor chcel poveda pravý opak uvedeného významu a vyuil
na to aktuálne uplatnenie opozita k slovu ¾avý, teda slovo
pravý. Toto vetko by nebolo moné, keby slovo ¾avý ako
komponent uvedenej frazémy u nebolo slovom, a teda ani
antonymom k slovu pravý.
Bd/ Akoby z opaènej strany potvrdzujú smerovanie naej
argumentácie aj tie prípady, v ktorých sa vyskytujú také
komponenty, ktoré nemono nájs nikde inde mimo
uvedených jednotiek. Nemáme tu teraz na mysli frazémy so
spomínaným singulatívnym výskytom starobylých slov
(zhorie do tla, nezostalo po òom ani zbla), ide tu skôr
o prípady s takými odvodeninami od dodnes ivých slov èi
základov, ktoré nenali nijaké iné uplatnenie a ktoré teda
vyznievajú ako okazionálne slová utvorené len pre dané
spojenie a vyskytujúce sa tie práve iba v òom. Sú to takéto
prípady: Ja tu koreò a ty pri  hrá sa na smútka  Kadá
elma od narodu poznaèená.
Ide teda konkrétne
o komponenty pri, smútko, narod. Ich významy sú v daných
spojeniach takéto: pri = ten, kto niekam priiel, kto sa
niekam (najmä do istej dediny) prisahoval; smútko = ten, kto
je smutný alebo kto predstiera smútok; narod = narodenie
(teda nejde o národ). Ako vidíme, pri vetkých mono bez
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problémov rekontruova ich prísluné pecifikaèné,
subkategoriálne aj kategoriálne sémy a práve v tom spoèíva
ich paradoxnos: celú ich sémantiku môeme rekontruova,
hoci pred vznikom týchto frazém ani jedno z týchto slov
samostatne nejestvovalo. Sem by v prípade svojho uznania
patrilo aj spomínané slovo spi, pravda, v prípade takejto
interpretácie danej jednotky (nie teda pod¾a modelu
s propriálnou zlokou Spi) by sa musela prija aj existencia
u spomínaných okazionálnych slov kyjov, púchov, k¾aèany,
drahovce atï., o nich sa vak ako o osobitných lexémach
doteraz nikde nehovorilo. Aj keï ostaneme len pri doloených
okazionalizmoch pri, smútko, narod, je evidentné, e tu máme
do èinenia s prvkami, ktoré vznikli primárne ako komponenty
frazémy a a sekundárne ich môeme interpretova ako slová.
Sám tento postup je tie jedným z výrazných potvrdení slovnej
povahy komponentov frazémy.
Práve v súvislosti s takýmito komponentmi frazémy treba
uvies ete jeden zvlátny typ uplatòovania slova vo
frazeológii. Nejde u o osobitné slová, ale o pecifickú
spájate¾nos slov. Ak sa vo veobecnosti frazéma chápe ako
sémanticky transponované slovné spojenie, ktoré predtým
fungovalo v oblasti vo¾ného, syntaktického spájania slov (toto
východiskové vo¾né slovné spojenie sa niekedy interpretuje
ako tzv. vnútorná forma príslunej frazémy), vo frazeológii
pomerne èasto nachádzame aj jednotky, pri ktorých takejto
vnútornej formy niet, teda spojenia, ktoré neexistovali vo
sfére vo¾ných slovných spojení. Sú to predovetkým spojenia,
ktorých slová, èleny sú v disjunènom alebo inom
nekompatibilnom vzahu. Máme tu na mysli takéto prípady:
figu drevenú, borovú  spa ako zarezaný  hlúpy ako poleno 
ma duu na jazyku  aj keby klince, sekery z neba padali 
vidie niekomu a do alúdka  ma nieèo v malíèku  obíva
niekoho jazykom  vzia, bra rozum do hrsti  ma niekoho
v alúdku  vyhodi si nieèo z hlavy  ma cmar, srvátku
v ilách a pod. Je evidentné, e spojenia takéhoto typu by
nevznikali, nemohli vznika, keby sa tu nepoèítalo práve
s anomálnosou ich spojite¾nosti, keby tu ilo o obyèajnú
desémantizáciu slova v úlohe komponenta frazémy.
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Zmyslom predchádzajúcich pasáí náho výkladu nebolo
rozmieòa na drobné tých nieko¾ko teorém, ktoré sme uviedli
vo vstupnej èasti tohto textu. Ich vlastným zámerom bolo a je
skúma jednotlivé stránky slova pri jeho uplatnení vo
frazeológii a tým dokumentova, prehåbi a precizova
niektoré tézy, ktoré sa v tomto smere objavovali v daktorých
koncepciách frazeologickej teórie. Naa struèná analýza
viacerých stránok slova vo frazéme nepoprela isté
modifikaèné zásahy do slova pri jeho vyuití vo
frazeologizaènom procese, ale zároveò dos jednoznaène
potvrdila, e slovo si aj v takejto situácii ponecháva väèinu
svojich znakov, e teda komponent frazémy neprestáva by
slovom.
C/ Rámcovým zámerom náho príspevku nebolo sledova
iba jedinú otázku, otázku slovnej povahy zloiek frazémy. Ná
zámer  ako to napokon napovedá aj názov tohto textu  bol
zrete¾ne irí: chceme ním skúma, aké sú osobitosti slova ako
zloky frazémy oproti jeho benému fungovaniu vo vo¾ných
spojeniach a v textoch. Viaceré zistenia z predchádzajúcich
èastí náho výkladu sú výpoveïou aj v naznaèenom irom
smere, jednako v nich nie je vetko. Preto v nasledujúcej èasti
príspevku chceme aspoò struène naèrtnú aj niektoré ïalie
momenty, ktoré sú relevantné pri utváraní relatívne úplného
obrazu o fungovaní slova vo frazeológii.
Keï sme sa v predchádzajúcich èastiach výkladu zamý¾ali
nad reláciou slovo : komponent frazémy, formulovali sa tu veci
tak, akoby pojem komponent frazémy bol èímsi celkom
jednotným, homogénnym. Frazeologická teória vak aj v rámci
znaène diferencovaných koncepcií vidí pojem komponenta
frazémy ako èlenitú a vnútorne rozmanitú entitu. Práve na
takomto základe sa potom v teórii vyèleòujú také pecifické
pojmy a ich terminologizované pomenovania, ako sú centrálny
èlen èi centrálna zloka frazémy (tá sa niekedy oznaèuje aj
ako tzv. oporné alebo k¾úèové slovo frazémy), fakultatívna
zloka èi fakultatívny komponent frazémy, obligátny
komponent frazémy, potenciálny èlen èi komponent frazémy,
stály vs. premenlivý èlen frazémy atï. Ako vidie, v tomto
pojmosloví sa odráajú rozlièné prístupy k frazéme a k jej
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zlokám. Bez zabiehania do podrobností z oblasti tohto
vymedzovania (namiesto výkladu týchto pojmov tu odkáeme
na nau kolektívnu Frazeologickú terminológiu: Mlacek 
Ïurèo a kol., 1995) sa v nasledujúcich poznámkach pokúsime
h¾ada odpovede na otázku, èo vypovedá táto diferenciácia
komponentov o zvlátnostiach fungovania slova vo frazeológii.
U sám výpoèet daných pojmov signalizuje, e krajnými
polohami v uvedenom pojmosloví sú názvy centrálny
komponent frazémy a fakultatívny (prípadne aj potenciálny)
komponent frazémy, a tak sa práve pri nich budeme zamý¾a
nad tým, ako sa takáto rozdielna zapojenos komponenta do
celku frazémy odrazí na samom slove a jeho vlastnostiach.
Ca/ Vo frazeológii sa u dos dávno zistila existencia istých
zoskupení frazém, ktoré nemono ani pri istej príbuznosti
poklada za rozlièné varianty, podoby tej istej jednotky ani za
jednotky spojené vzahom derivácie. Sú to frazémy, ktoré majú
istý komponent spoloèný  najèastejie to isté slovo, ale
niekedy zasa analogickú stavbu , ale ich význam je aj napriek
urèitým významovým súvislostiam predsa len osobitný, nie
identický ako pri variantoch. Práve preto tu hovoríme
o osobitných frazémach. O èo ide konkrétne? V slovenèine
máme na vyjadrenie situácie, e niekto sa dostal, alebo
niekoho dostal do akej, ba a bezvýchodiskovej situácie,
frazémy (s lexikálnou variantnosou) by, ocitnú sa v pasci,
klepci  dosta sa do pasce, klepca  dosta niekoho do pasce, do
klepca. Ako vidíme, tu viaceré príbuzné, ale predsa osobitné
frazémy spája prítomnos spoloèného komponenta, tu sú to
konkrétne slová pasca a klepec. Podobných zoskupení
príbuzných frazém je vo frazeologickom fonde jazyka pomerne
ve¾a. Frazeologická teória hodnotí slová spomínaného typu
ako tzv. oporné èi k¾úèové slová alebo ako tzv. centrum
frazémy (osihotene boli aj pokusy poklada ich za tzv.
minimálne frazémy, napr. A. M. Lewicki). Èím sa vyznaèuje
takýto k¾úèový komponent frazémy? Ako vidie aj z tých
nepoèetných príkladov, ktoré sme tu uviedli, prísluné slovo
sa tu správa ako v bených spojeniach: má rovnaké
sémantické vzahy (v uvedenom príklade sa lexikálna zámena
zakladá na vzahu synonymie slov klepec a pasca), má rovnaké
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kolokácie, aké máva v bených vo¾ných spojeniach (dané slová
vstupujú práve do takých typov spojenia, aké sú pre ne
príznaèné aj v oblasti vo¾ných syntaktických spojení), a má aj
rovnakú formálnu stvárnenos (prísluné pádové formy), akú
máva vo vo¾ných spojeniach. Pravdae, musia tu by aj isté
signály, ktoré ukáu na spomínanú transpozíciu do oblasti
frazeológie, teda isté anomálie: tu je to napríklad kategória
èísla uvedených slov. V naej frazeológii nejestvujú frazémy
by v klepcoch, dosta niekoho do pascí a pod. Ako teda môeme
uzatvára interpretáciu pojmu k¾úèové slová frazémy so
zrete¾om na súvislosti, ktoré v naom texte sledujeme
primárne? Domnievame sa, e práve v takýchto prípadoch si
slovo aj v úlohe komponenta frazémy uchováva azda najviac
svojich pôvodných vlastností a práve vïaka tomu sa stáva
centrálnou zlokou viacerých príbuzných frazém. Ete mono
doda, e s takýmito reazcami èi a strapcami frazém sa
stretáme najmä pri tzv. frazeologicky hyperaktívnych slovách,
ako sú niektoré somatizmy, niektoré èíslovky, mená farieb
a pod. (o tomto pojme porov. napr. Ïurèo, 1990).
Cb/ Akoby na opaènom póle sú zo sledovaného h¾adiska
slová s platnosou tzv. fakultatívnej zloky frazémy. O nich
hovoríme vtedy, ak istá frazéma existuje v dvoch podobách,
v podobe s istým komponentom aj v podobe bez neho, prièom
obidve sú rovnocenné, rovnako ustálené. Sú to dva varianty
jednej frazémy. Slovo, ktoré sa v jednej podobe vyskytuje
a v druhej nie, sa oznaèuje ako fakultatívna zloka frazémy.
Pri spomenutej rovnocennosti obidvoch podôb zákonite vzniká
otázka: Aká je platnos slova v takejto funkcii, keï variant bez
takéhoto komponenta má rovnaký význam ako variant s ním?
Ak necháme bokom zriedkavé prípady, e takýto komponent
síce nemení význam frazémy, ale niekedy do neho vnáa isté
konotácie, prípadne aj menie tylistické posuny, môeme
analogicky pod¾a situácie v morfematike hodnoti takýto
komponent ako prázdny èlen, prázdny komponent frazémy.
Napríklad v prirovnaní stá ako (so¾ný) ståp je takýmto
prázdnym, fakultatívnym komponentom slovo so¾ný. Je síce
jasné, e ono má biblické konotácie (príbeh o Sodome
a Gomore a o Lótovej ene), ale na druhej strane je význam
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obidvoch podôb v podstate rovnaký = stá nepohnute, meravo.
Aj po takomto rieení vak zostáva uvedená otázka naïalej
otvorená, lebo predchádzajúce rieenie je odpoveïou smerom
k frazeológii, nie vak smerom k slovu, pecificky k slovu
v takomto uplatnení. Keï uvaujeme o tom, èo sa v takomto
prípade deje so samým prísluným slovom, zisujeme, e daná
situácia sa vlastne nedotýka prísluného slova, nie slovo je tu
prázdne, len daný komponent. A to platí aj v situácii, keï
takýto prázdny komponent je prejavom tendencie zuova,
zostruèòova zloenie frazémy (porov. mokijenkovskú
tendenciu k implicitnosti v zloení frazém), ale rovnako aj
v situácii, keï slovo v role fakultatívneho komponenta naopak
do zloenia frazémy vstupuje (tu zasa platí mokijenkovská
téza o opozitnom rozmere vo vývine frazém, o prípadoch
zvyujúcej sa explicitnosti výrazu).
D/ V samej frazeologickej teórii sa v istom období jej
vývinu objavovala ete jedna dimenzia poh¾adu na slovo: ilo
tu nie o sledovanie relácie slovo  komponent frazémy,
o ktorej je vlastne celý ná výklad v tomto texte, ale o reláciu
slovo  frazéma. Najmä v skorích etapách rozvoja frazeológie
ako relatívne samostatnej jazykovednej disciplíny sa
zdôrazòovala ekvivalentnos frazémy so slovom, prièom
v niektorých vyhrotených koncepciách sa práve táto
ekvivalentnos pokladala za najpodstatnejí, niekedy dokonca
za jediný definitorický znak frazémy. Práve s takýmto
prístupom k frazeológii sa spájalo u spomínané chápanie
komponenta frazémy ako neslova èi bývalého slova, ale aj
podstatné zuovanie obsahu samej frazeológie (z jej predmetu
v zmysle takejto koncepcie vypadávali vetky paremiologické,
ale aj neparemiologické frazémy s výpovednou platnosou).
Domnievame sa, e po celom predchádzajúcom výklade, ktorý
sa orientoval práve na ukázanie toho, èo vetko si slovo
uchováva aj pri svojom uplatnení vo funkcii komponenta
frazémy, netreba uvádza ïaliu argumentáciu: Celú túto
poznámku pripájame k predchádzajúcemu výkladu len pre
istú kompletizáciu obrazu o tom, ako sa o slove uvaovalo
v samej frazeológii v niektorých etapách rozvoja jej teórie.
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E/ Celkom na záver treba kontatova, e ani napriek
svojmu väèiemu rozsahu nemohol tento ná text zachyti
rovnako ucelene a do rovnakej håbky vetky dimenzie otázky,
ktorú nastolila jeho téma. Jednako sa vak domnievame, e sa
v òom predstavili viaceré pecifické rozmery slova, ktoré sa
výraznejie uplatòujú práve iba vo frazeológii a v jej
interpretácii. Z viacerých stránok sa tu potvrdilo, e aj pri
rozlièných zvlátnostiach, ktoré má slovo ako komponent
frazémy, zostáva ono aj v tomto prípade tou najzrete¾nejie
vyèlenite¾nou jazykovou jednotkou, akou je aj v oblasti
vo¾ných slovných spojení i celého textu.
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Summary
Jozef Mlacek
How a Word Is Used in Phraseology
The paper disagrees with those explications of a phraseme (an elementary
phraseological unit) that claim that words lose their character as words once they
become part of a phraseme. The paper comes to the very opposite conclusion by
analyzing semantic, formal, and stylistic features of words within phrasemes, as well
as by looking at words fulfilling different roles in phrasemes (such as a supporting
word or optional element of a phraseme). This explication also emphasizes specific
features of words within phrasemes.
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Adaptácia neologizmov ako jeden
z aspektov ich vèleòovania
do systému slovenèiny
Neologizáciu chápeme ako proces prenikania nových
výrazov a / alebo významov do lexikálnej zásoby jazyka, a to
prostredníctvom opakovaného uplatòovania takýchto inovácií
vo vetkých typoch a sférach komunikácie. Výsledné produkty
tejto inovácie nazývame neologizmy. Chápeme ich teda ako
nové lexikálne jednotky, ktoré jazykové spoloèenstvo u
prijalo, bene ich identifikuje a aktívne uplatòuje v úze, hoci
ete nie sú kodifikaène zachytené. Sú to jednotky, ktoré sa
uplatòujú v postupnosti úzus  norma  systém, èie sú to
jednotky vnímané spoèiatku v komunikácii ako nové
a zvlátne, no spoloèenstvo ich prijíma a v jazyku sa usta¾ujú.
Neologizmy povaujeme za nové jazykové znaky
bilaterálnej povahy, ktoré majú svoju formu a svoj obsah.
K neologizácii dochádza, ak sa inovácia týka èo len jednej
z uvedených dvoch stránok jazykového znaku. Pomerne
bezproblematická je identifikácia neologizmov, ktorá sa týka
inovácie formy, respektíve absolútnych neologizmov. Isté
názory napríklad v nemeckej lingvistike (T. Schippan, 2002) sa
vak sporia o to, èi sa medzi neologizmy zaraïujú aj
neosémantizmy. V naej práci budeme neologizáciu a jej
výsledky sledova na úrovni formy aj obsahu jazykového
znaku.
V závislosti od toho, èi sa inovácia týka obsahu alebo
formy, vytvorili sme model triedenia neologizmov:
Rozliujeme v òom dve hlavné triedy, a to neologizmy, ktoré
vznikli formálnym spôsobom tvorenia, a neologizmy, ktoré
vznikli sémantickým spôsobom tvorenia. V kadej triede
zoh¾adòujeme priebene aj neologizmy v závislosti od ich
pôvodu, teda neologizmy tvorené z domácich zdrojov
a neologizmy cudzieho pôvodu, prevzaté z cudzích jazykov.
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Do skupiny neologizmov, ktoré vznikli sémantickým
spôsobom tvorenia, patria:
1. Produkty polysémizácie  u existujúce výrazy, ktoré
nadobudli nový význam vo vzahu privatívnej alebo
ekvipolentnej sémantickej opozície s motivujúcim významom,
èím dochádza ku vzniku alebo rozíreniu polysémie: rosnièka
(osoba, ktorá prezentuje v TV predpoveï poèasia, na pozadí
povere o rosnièke ako prorokovi poèasia), dinosaurus (kto
pôsobí u dlhí èas v urèitej oblasti);
a) podskupinou sú jednotky s novými významami
vznikajúcimi v dôsledku pecifikácie motivujúceho
významu: negociácia (nový význam è. 3: prístupové rokovania
o vstupe Slovenska do EÚ, spojené s vyjednávaním o veciach
spojených s èlenstvom v EÚ);
b) podskupinou sú aj jednotky s novými významami
vznikajúcimi v dôsledku generalizácie motivujúceho
významu: kokteil (1. mieaný nápoj, 2. zmes veobecne:
hudobný kokteil  zmes piesní, morský kokteil  zmes
morských ivoèíchov, ovocný kokteil  kompót z viacerých
druhov ovocia);
c) výrazy, ktoré preli procesom:
 determinologizácie (nadobudli bený význam na báze
motivujúceho terminologického významu): time out (z pôvodného anglického portového termínu oddychový èas, nový
neterminologický význam: doèasné preruenie nieèoho, prestávka);
 reterminologizácie (jestvujúce termíny sa s novým
významom vèlenili do inej odbornej sústavy termínov,
prípadne profesionalizmov): incest (s novými ekonomickými
významami 1. prepletené majetkové vzahy medzi materským
(pôvodným) podnikom a dcérskou, prípadne vnukovskou
spoloènosou, 2. kapitálové, majetkové a iné presuny medzi
materským podnikom a dcérskou èi vnukovskou spoloènosou);
 terminologizácie (výrazy, ktoré preli z benej lexiky do
odbornej terminológie, prípadne sú èakate¾mi terminologizácie v pozícii profesionalizmov ako hovorových náprotivkov
termínov): pomaranèová koa (pomenovanie pre celulitídu);
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d) kosémické jednotky  ich nové významy vznikajúce
v dôsledku významovej nejednoznaènosti slovotvorných
prostriedkov v spojení so zmenou gramatickej (napríklad
morfologickej) delimitácie nových významov: práèka (nové
v spojení abstraktná práèka pinavých peòazí, publ.
prevádzka / miesto, kde sa nelegálne získané peniaze èistia
tak, e sa dostávajú do legálneho obehu s cie¾om zastrie ich
pôvod);
e) nové jednotky s axiologickými významami vznikajúcimi pridaním alebo zmenou hodnotiaceho postoja, v prípadnej
kombinácii s posunom sémantiky èi tylistickej hodnoty: biele mäso (nové v spojení obchod s bielym mäsom  obchod
s prostitúciou).
2. Ustálené nadslovné jednotky, ktoré sa predtým ako
ustálené (frazeologické) neuplatòovali vrátane sémantickej
aktualizácie u jestvujúcich frazém (porov. Mlacek, 2001): by
o nieèom (vzahova sa na nieèo, týka sa nieèoho, napríklad:
Spoluitie je o kompromisoch a vzájomnej tolerancii).
3. Opakované internacionalizmy, v rámci ktorých môeme vyèleni dve podtriedy, a to:
a) (kvázi)homonymné výrazy, ktorých podoba je
identická so starím internacionálnym prevzatím, avak
novoprevzaté lexie nadobúdajú význam bez evidentnej
súvislosti s významom pôvodného internacionalizmu
(vzh¾adom na netransparentnos sémantickej aj formálnej 
slovotvornej  motivácie cudzieho výrazu): au pair2 (cudzinka
 opatrovate¾ka detí alebo starích ¾udí v domácnosti za
stravu a ubytovanie) popri au pair1 (obch. termín: bezplatná,
priama výmena hodnôt);
b) a zopakované internacionalizmy (porov. Buzássyová,
1991), ktoré sú voèi prvému prevzatiu aj vo formálne
privatívnom alebo ekvipolentnom vzahu. Sémanticky
inovované jednotky na rozdiel od pôvodných internacionalizmov majú zväèa uie (pecifickejie) uplatnenie v istej
odbornej komunikaènej sfére, kým pôvodné internacionalizmy
majú iriu komunikaènú platnos a veobecnejí lexikálny
význam. Lexikograficky ide  podobne ako pri homonymách 
o dve samostatné jednotky: pôvodný internacionalizmus
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aktivizova (uvádza do zvýenej èinnosti, podnecova,
povzbudzova),zopakovaný internacionalizmus aktivova (napr.
uvies do chodu mobilný telefón).
4. Tautonymá (medzijazykové homonymá  homofóny
a / alebo homoformy sémanticky disjunktné): body (v angl.
telo, skupina, zbor, v slov. vo význame dámsky alebo detský
jednodielny druh spodnej bielizne obliekaný na celý trup
oproti starím slovenským u aj interne homonymným
výrazom bod1 v plurálovej forme = prieseèník dvoch priamok,
bod 2 = deverbatívum  bodnutie  od slovesa bodnú);
o homoformách typu (na) chate  (na) chate [èete] bliie
neskôr v interpretácii ankety.
5. Revitalizované výrazy, ktoré sa istý èas (nieko¾ko
desaroèí) v jazyku nepouívali a v súèasnosti sa opätovne
pouívajú vo svojom pôvodnom význame (ale v novom
sociokultúrnom kontexte). Boli vysunuté na perifériu
lexikálnej zásoby ako neohistorizmy oznaèujúce prechodne
utlmené reálie a po oivení historizovaných reálií
prechádzajú z pasívnej lexiky spä do aktívnej: primán (iak
prímy, t. j. prvého roèníka osemroèného gymnázia).
Do skupiny neologizmov, ktoré vznikli formálnym
spôsobom, patria:
1. Úplne nové formy výrazov, ktoré slúia na pomenovanie nového javu alebo predmetu, èo je spojené
s celospoloèenskými zmenami a objavmi, pokrokom v oblasti
vedy a techniky (najmä v oblasti informatiky, ekonómie,
bankovníctva, politiky, ekológie, portu, populárnej hudby,
atï.). Vznikajú buï celkom novým spôsobom, alebo pod¾a
rozlièných, v jazyku u fungujúcich procesov, napríklad na báze
analogickej slovotvornej motivácie (Dolník, 2003; Furdík,
2004): napa¾ovaèka (prístroj na zaznamenávanie signálu na
CD alebo DVD nosièe)  pod¾a slovotvorného typu
deverbatívne názvy vecí (prístrojov) s formantom -(è)ka;
sendvièovaè (prístroj na zapekanie obloených chlebov 
sendvièov), podobne jogurtovaè (prístroj na výrobu jogurtu).
2. Nové výrazy, ktoré vznikli univerbizáciou (derivaènou alebo eliminaènou): výberovka (výberový album), bulvár
(bulvárna tlaè).
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3. Nové výrazy, ktoré vznikli abreviáciou (v slovenskom alebo internacionálnom kontexte): ados (iniciálová
skratka z: agentúra domácej oetrovate¾skej starostlivosti),
depka (skratkové slovo oznaèujúce malú psychickú
depresiu).
V posledných dvoch spôsoboch tvorenia a pretvárania
neologizmov sa prejavuje výrazná tendencia k jazykovej
ekonómii, a to nielen v slovenèine, ale univerzálne v mnohých
jazykoch, na èo poukazujú aj viacerí lingvisti vo svojich
novích príspevkoch na margo tejto dynamickej tendencie
v jazyku (porov. Martincová a kol., 2003).
4. Nové lexikalizované spojenia na pomenovanie
urèitého pecifického predmetu èi javu, jednotlivé významy
izolovaných slov v spojení sú u fixované, avak nové spojenie
ako celok vzniklo na pomenovanie nového významu: plastové
okno (okno s plastovým rámom s vákuovo tesným uloením 2 
3 sklenených tabú¾, zniujúce únik tepla a úèinnejie tlmiace
hluk).
5. Nové rovnakokoreòové deriváty, ktoré sú dotvárané
afixami (prefixami alebo sufixami) k u fixovaným domácim
alebo cudzím základovým výrazom:
a) prièom dochádza aj k sémantickej obmene (mutácii):
preobsadi (vymeni niekoho v úlohe), probiotický (podporujúci
ivotné procesy organizmov, pôsobiaci priaznivo na ivot
organizmov), odtátni (prejs zo tátneho vlastníctva do
vlastníctva pôvodných súkromných majite¾ov);
b) prièom dochádza len k sémantickej modifikácii,
prípadne k modifikácii tylistickej a expresívnej hodnoty
pomenovania: aférka (deminutívum od aféra, má èasto
tylistickú funkciu  tu posilnením expresívnosti posúva
výraz aféra do hovorovej lexiky, znamená vzruujúcu,
pohorujúcu alebo nepríjemnú udalos).
6. Nové kompozitá  zloeniny z dvoch plnovýznamových
slov, a to na báze:
a) priraïovacieho vzahu dvoch koreòov  vtedy hovoríme
o koordinaèných kompozitách: kladnozáporný  vyjadrujúci
vzah vzájomnosti, kladný a záporný  napr. filmová postava;
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b) nadradeno-podradeného vzahu  vtedy pôjde o
subordinaèné kompozitá: pravostredový (týkajúci sa strán
politického stredu s pravicovou orientáciou);
c) juxtapozície  spojenia, v ktorom sa po prostom zlúèení
výrazov zachováva vo vnútri pôvodná morfémová stavba
prvého komponentu: èinuschopný (schopný vykona nejaký
èin, vyvinú nejakú èinnos).
S fixovaním neologizmov v systéme jazyka nás zaujímajú
ich nasledovné tri dimenzie:
1. adaptácia neologizmov v systéme jazyka, a to na
vetkých jeho rovinách;
2. otázka tylistickej retrikcie, resp. príznakovosti
neologizmov a ich fungovanie v komunikácii;
3. otázka vzahu neologizmov a jazykovej kultúry.
Otázka tylistickej retrikcie sa spája s distribúciou
neologizmov do jednotlivých komunikaèných sfér, s otázkou
nadobúdania a straty tylistickej príznakovosti, èi pripisovaním
istej tylistickej hodnoty jednotlivým neologizmom. Je to
problematika ve¾mi úzko spojená so tylistickou adaptáciou
neologizmov, preto sa o nej zmienime pri interpretácii
výsledkov výskumu.
Otázka vzahu neologizmov a jazykovej kultúry, respektíve
vzahu pouívate¾ov jazyka k novým lexikálnym jednotkám, je
rovnako dôleitá a zaujímavá. Nemáme pritom na mysli
jazykovú kultúru len ako preskriptívnu vednú disciplínu, ale
rozumieme òou predovetkým prirodzený vzah konkrétnych
pouívate¾ov jazyka k jazyku samému a k jeho pouívaniu
v komunikácii.
Stredobodom tohto príspevku je prvá zo spomínaných
dimenzií, teda adaptácia neologizmov v systéme slovenèiny.
V naom
prístupe
sledujeme
uvedenú
dimenziu
z neodmyslite¾ného aspektu pouívate¾a jazyka.
O adaptácii neologizmov môeme hovori na vetkých
rovinách jazykového systému. V naom modeli klasifikácie
neologizmov rátame s neologizmami domáceho aj cudzieho
pôvodu v kadej vyèlenenej triede. Adaptácia sa prejavuje
v tom, e neologické jednotky nadobúdajú vlastnosti, ktoré
vyplývajú z ich potenciálneho miesta v systéme daného jazyka
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(Dolník, 1999). Jednotlivé prvky sa môu adaptova na
vetkých rovinách jazykového systému a adaptáciu môeme
sledova na úrovni formálnej (týka sa ortografickej stránky
výrazov, foneticko-fonologickej, formálnomorfologickej
stránky a tie formálnej slovotvorby) a sémantickej (najmä na
lexikálnosémantickej a tylistickej úrovni, v súhre so
sémantickou slovotvorbou a sémantickomorfologickými
ukazovate¾mi). Postupnos adaptaèných krokov, tempo
adaptaèného procesu a stupeò adaptovanosti nie sú pri
sledovaných jednotkách rovnaké. Závisia od rozlièných
faktorov, napríklad od komunikaènej sféry a typov
komunikácie, v ktorých sa daný neologizmus pouíva.
Rozhodujúca je aj frekvencia výskytu danej jednotky
v komunikácii, pri jednotkách internacionálneho pôvodu tie
typologická vzdialenos / príbuznos východiskového
a cie¾ového jazyka a podobne. Pod¾a Martincovej (1998)
príèinou adaptácie neologizmov v systéme jazyka je ich tzv.
nehotovos, ktorá má tri dimenzie: formálnu, sémantickú
a tylistickú (komunikaènú). To, aké sú podoby a dôsledky
naznaèenej teoretickej trojdimenzionálnej nehotovosti
neologizmov, sme sa rozhodli otestova na pozadí reálneho
pouívania jazyka sociolingvistickým prieskumom.
Sociolingvistická anketa
Sociolingvistický prieskum bol uskutoènený formou
dotazníka (autorka J. Bakoová) a jeho jednotlivé zadania boli
orientované na otázky adaptácie neologizmov v systéme
slovenèiny. Dotazník vypracovalo 488 respondentov. Výsledky,
ktoré ponúkame, môu by istým spôsobom skres¾ujúce
jednak vzh¾adom na ve¾kos vzorky, jednak vzh¾adom na
niektoré sociálne ukazovatele (osobitne azda na vekovú
distribúciu respondentov, ich profesiu a sèasti pohlavie).
Vek zohral významnú rolu najmä v tej èasti ankety, v ktorej
sa rieil vzah preferencie domácich a cudzích lexikálnych
jednotiek. Cudzie výrazy boli bliie najmä mladím vekovým
kategóriám. Veková truktúra sledovanej vzorky vyzerá
nasledovne:
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do 19
20 – 24
25 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
nad 60

12,7 %
30,5 %
11,7 %
12,3 %
18,2 %
10,7 %
3,9 %

Pohlavie malo rozhodujúci vplyv pri urèovaní sémantiky
výrazov z oblasti kozmetiky, odievania èi kuchyne. Z tohto
h¾adiska sme pracovali s nasledovnou vzorkou:
mui
eny

36,7 %
63,3 %

Profesia sa ako rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvnil
výsledky ankety, prejavila najmä v skupine výrazov, v ktorej
ilo o vzah medzi neologizmami z odbornej a z benej
komunikaènej sféry. Uvádzame preto aj profesijnú truktúru
vzorky respondentov:
iak Z
zdravotníctvo
úradník
uèite¾
technická sféra
študent VŠ
študent SŠ
štátne sluby
sluby
robotník
dôchodca
iné

2,5 %
3,7 %
18,6 %
8%
5,7 %
24,6 %
7,6 %
2%
9,6 %
9,4 %
4,9 %
3,3 %

Vzdelanie a územné parametre sa ukázali ako faktory,
ktoré boli v podstate nerelevantné, pokia¾ ilo o pouívanie
neologizmov. Najpoèetnejou skupinou boli stredokolsky
vzdelaní respondenti:
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ešte študuje
základné
stredoškolské
vysokoškolské

2,5 %
11,5 %
66,4 %
19,7 %

Bydlisko:
západné Slovensko
stredné Slovensko
východné Slovensko

35,5 %
45,1 %
19,5 %

Druhú èas dotazníka tvorila vlastná jazyková anketa
s úlohami rozloenými do 8 osobitných podskupín so
sledovanými adaptaènými javmi. Neologizmy figurujúce
v dotazníku sme èerpali spravidla z rozlièných katalógov,
letákov, broúr a èasopisov dostupných beným pouívate¾om
jazyka. Pouité pomenovania sa, s výnimkou slov mail,
mailova a skinheadi, nenachádzajú v Krátkom slovníku
slovenského jazyka  KSSJ  (2003).
Ortografická adaptácia neologizmov
Adaptácia grafického stvárnenia neologizmov nás
zaujímala v dotazníku v èasti B. Pre nové slová prenikajúce
do lexiky istého cie¾ového jazyka je v prvej fáze ich prijímania
charakteristická pravopisná rozkolísanos s existenciou
viacerých variantných podôb (napr. management  manament
 menement). Gazda (2003) tvrdí, e najrýchlejie
a najèastejie prebieha ortografická adaptácia práve
v slovenèine, a Buzássyová (2003) ako príèinu takejto rýchlej
adaptácie uvádza slovenský diakritický pravopis. Práve vïaka
mnostvu diakritických znamienok vyzerá slovo adaptovanejie, obzvlá, ak východiskový jazyk nemá diakritiku.
Porov. napr. piercing/pírsing, peeling/píling, clearing/klíring,
jogging/doging.
V interpretovanom dotazníku mali respondenti ponuku
nieko¾kých variantných výrazov a ich úlohou bolo oznaèi tú
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podobu výrazu, ktorú pouívajú, alebo by pouili sami. Pre
podobu peeling sa rozhodlo 78,3 % (382) respondentov a pre
adaptovanú podobu píling len 20,5 % (100) respondentov. Hoci
je uvedené slovo v jazykovom spoloèenstve u známe a prijaté,
nachádzame ho na mnohých kozmetických prípravkoch,
v kozmetických katalógoch, na letákoch, v komunikácii sa
s ním bene stretávame, nateraz vo väèine prípadov je
poívate¾mi uprednostòovaná jeho pôvodná grafická podoba
peeling, vyznievajúca mono prestínejie.
Ïalie slovo z tejto èasti zadaní bol mail a jeho podoby meil
a mejl. Napriek tomu, e táto jednotka figuruje u
v poslednom vydaní KSSJ (2003)  a to dokonca a vo dvoch
podobách  do ankety bolo zaradené, lebo v lexike slovenèiny
figuruje ete relatívne krátko. Z respondentov sa pre podobu
mail rozhodlo 80,5 % (393) respondentov, podobu meil oznaèilo
15,6 % (76) respondentov a podobu mejl 3,5 % (17)
respondentov. Opä zvíazila neadaptovaná podoba tohto
výrazu a na druhom mieste (výrazne menej poèetnom)
skonèila podoba èiastoène adaptovaná.
V nasledovnom výraze nás zaujímala adaptácia c na k.
Podobu capri nohavice oznaèilo 53,3 % (260) a podobu kapri
nohavice 43,9 % (214) respondentov. Znova, aj keï u nie
s takým markantným rozdielom, zostala preferovanejia ete
neadaptovaná podoba výrazu. Tento neve¾ký rozdiel môeme
pripísa sile fonetického princípu platného v slovenských
pravopisných pravidlách. V jeho zmysle v pravopise cudzích
slov v slovenèine sa systematicky nahrádza graféma c
grafémou k (casting/kasting, clearing/klíring, scaner/skener,
screening/skríning...).
Pri poslednom výraze pravopisného zadania, akronyme
CLEAR, pôvodná podoba skonèila na prvom mieste s ve¾mi
ve¾kým rozdielom oproti ostatným monostiam: CLEAR  77 %
(376) respondentov, CLIR  11,7 % (57) respondentov, KLIR 
3,5 % (17) respondentov a KLÍR  4,9 % (24) respondentov.
Dvaja respondenti  0,4 % oznaèili dve monosti: CLEAR
a KLIR.
Vo veobecnosti môeme z tejto èasti vyvodi záver, e
neologizmy v systéme jazyka sa postupne prispôsobujú
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slovenskému pravopisu, rozhodne ale nejde ani o rýchlu
a úplnú adaptáciu, ani o nesporne èi celoplone prvý krok
v adaptaènom procese. Ako ukázala anketa, medzi pouívate¾mi prevauje v otázke grafického stvárnenia veobecné
uprednostòovanie neadaptovaných podôb.
S otázkou ortografickej adaptácie je spojené aj písanie /
nepísanie spojovníka. Tento problém sa týka predovetkým
písania hybridných derivátov (èi polokompozít), kompozít
a zdruených pomenovaní.
V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sú pravidlá
o pouívaní spojovníka formulované takto: Spojovník (-) sa
píe:
1. na vyjadrenie zluèovacieho vzahu:
a) v zloených veobecných podstatných menách, napr.
propán-bután
b) v zloených prídavných menách na vyjadrenie zrete¾ne
vydelených zloiek, napr. bielo-modro-èervený
2. na oznaèenie obapolnosti, vzájomnosti, napr. èeskoslovenský slovník
3. na spájanie symbolov so slovami, napr. D-glukóza, 2fenantyl
Spojovník sa nepíe:
1. v zloených prídavných menách:
a) keï prídavné mená vyjadrujú jednotu, celistvos, napr.
ltozelený
b) keï sú prídavné mená utvorené od zdruených
pomenovaní (spojení podstatných mien s urèujúcimi
prídavnými menami alebo èíslovkami, napr. literárna
veda  literárnovedný
2. v pomenovaniach, v ktorých ide o vyjadrenie bliieho
vymedzenia, napr. minister predseda.
V tejto súvislosti nás inpirovalo pomenovanie
internetbanking  sluba, ktorá sprostredkúva komunikáciu
s bankou
a realizáciu
rôznych
bankových
sluieb
prostredníctvom internetu. Vo¾ne by sme ho mohli preloi ako
internetové bankovníctvo èi bankovníctvo cez internet. Ide teda
o kompozitum alebo zdruené pomenovanie? Pred dvomatromi rokmi sa toto pomenovanie nachádzalo v letákoch
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rôznych bánk iba v podobe inernetbanking, pred rokom banky
túto slubu oznaèovali ako internet-banking a dnes ho
nájdeme len ako Internet banking. Spýtali sme sa naò
respondentov a výsledok je nasledovný: internetbanking 
20,3 % (99) respondentov, internet-banking  26,8 % (131)
respondentov a Internet banking 45,3 % (221) respondentov.
tyria respondenti (0,8 %) uviedli inú monos, a síce podobu
internet banking. Sledované pomenovanie teda prelo
procesom prerodu zloeného slova na zdruené
pomenovanie a takýto vývin by sa dal oèakáva aj pri ïalích
analogických jednotkách: mobilbanking, homebanking,
mailbanking, prípadne tie pri výrazoch z iných tematických
oblastí, napríklad face-lifting / face lifting, au-pair / au pair,
liveshow / live show, imidmejker / imid-mejker / imagemaker / image maker, ... Prechod spomenutých výrazov od
kompozít k lexikálnym spojeniam môeme chápa azda ako
vyrovnávanie prevzatej formy výrazu pod¾a modelu
ekvivalentného domáceho zdrueného pomenovania
internetové bankovníctvo.
Foneticko-fonologická adaptácia neologizmov
Foneticko-fonologická adaptácia neologizmov je ve¾mi
úzko prepojená s ortografickou adaptáciou. Pravopis nových
cudzích výrazov sa spravidla postupne prispôsobuje
výslovnosti, je teda od nej èasto závislý. Práve výslovnos je
tým faktorom, ktorý stimuluje pravopisnú adaptáciu nového
slova a ve¾mi výrazne ju ovplyvòuje. Pri neologizmoch sa èasto
stretávame s anglicizmami a vieme, e v angliètine
nedominuje fonetická výslovnos. Predpokladom správnej
výslovnosti anglicizmov, ale samozrejme aj slov iného
cudzieho pôvodu, je správne ovládanie pravidiel výslovnosti
daného jazyka (preto by do budúcnosti bolo vhodné uvies do
dotazníka aj otázku, aké cudzie jazyky respondenti ovládajú 
aktívne aj pasívne). Pre Slovákov môe by zvuková realizácia
cudzojazyèných výrazov problematická a v takejto situácii
spravidla dochádza k uplatneniu jednej z nasledovných volieb:
1. výraz sa vyslovuje so zachovaním pôvodnej výslovnosti,
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napríklad know-how ako [nouhau], alebo 2. tak, ako sa píe
[laser], alebo 3. sa vyslovuje vo viacerých konkurenèných
podobách [manaér, meneér], ktoré sa v jazyku postupne
usta¾ujú a krytalizuje sa ich distribúcia.
Ako príklad viacerých výslovnostných variantov bol
v dotazníku pouitý anglický výraz chatovanie s jeho monými
výslovnostnými podobami: [èetovanie], [èatovanie] alebo
[chatovanie]. Úlohou respondentov bolo oznaèi tú monos,
ako vyslovujú alebo by vyslovili daný výraz oni. Prvú monos
oznaèilo 84,6 % (413) respondentov, druhú 6,6 % (32)
respondentov a tretiu 6,4 % (31) respondentov.
Ostatné výrazy uvedené v dotazníku mali len dve
výslovnostné podoby a výsledky sú nasledovné: pre variant
[mailova] sa rozhodlo 7 % (34) respondentov a [mejlova]
oznaèilo a 91,8 % (448) respondentov. Akronymum CLIP ako
[CLIP] vyslovuje 6,1 % (30) respondentov a ako [KLIP] 91,4 %
(446) respondentov. A pomenovanie bieleho mäkkého syra
z kravského mlieka mozarella, ktorý sa do slovenèiny dostal
z talianèiny, vyslovuje 20,7 % (101) respondentov ako
[mozarela] a 77,7 % (379) respondentov ako [mocarela].
Z týchto výsledkov ankety sa javí, e výslovnos nových
lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu je èasto ovplyvnená
výslovnosou vo východiskovom jazyku a v takej podobe
prechádza aj do slovenèiny. Preto èasto najmä zaèiatok
procesu prenikania nových cudzích slov do slovenèiny, najmä
ak ide o jazyky typologicky èi geneticky odliné, je spojený
s diskrepanciou medzi výslovnosou a ich pravopisom. A
pretoe slovenèina je jazykom s fonetickým pravopisom, sú tu
silné tendencie k ortografickej adaptácii (odstráneniu
pôvodného pravopisu), aby sa odstránili rozdiely medzi
písanou a hovorenou podobou výrazu. Zvuková realizácia
cudzích výrazov èasto závisí nielen od spomenutého ovládania
pravidiel výslovnosti vo východiskovom jazyku [mailova,
mejlova], ale aj od toho, èi pouívatelia jazyka poznajú
významy daných výrazov, ako sa to ukázalo napríklad pri
slove [chatovanie], keï si ho nieko¾kí respondenti vysvetlili
ako pobyt na chate.
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Morfologická adaptácia neologizmov
Morfologická adaptácia neologizmov spoèíva v urèení ich
slovnodruhovej príslunosti a následne v ich zaèlenení
k jednotlivým deklinaèným a konjugaèným paradigmám
v systéme jazyka. Je úzko prepojená so slovotvornou adaptáciou
neologizmov. Ide o jav bezproblémový, ak hovoríme o slovách
tvorených z domácich zdrojov, respektíve ak sa cudzie výrazy aj
slovotvorne adaptujú a prijmú domáci afix. Prvým krokom
v procese morfologickej adaptácie je slovnodruhové zaradenie
nového výrazu cudzieho pôvodu. Najpoèetnejiu skupinu
neologických prevzatí tvoria substantíva ako pomenovania
nových javov, vecí, predmetov, funkcií a pod. a tie sa následne
stávajú v procese slovotvornej motivácie motivantmi pre vznik
rovnakokoreòových derivátov.
Zaujímavú skupinu v rámci substantív vytvárajú tzv.
deverbatívne substantíva, ktoré v súèasnosti do slovenèiny
prenikajú najmä z angliètiny. Anglická koncovka -ing vyjadruje
procesuálnos, priebehovos deja a je primárnou súèasou
slovesných tvarov (gerundia), ktoré sa druhotne substantivizujú. Do slovenèiny prenikajú tieto výrazy ako substantíva,
prièom sa nezriedka hybridizujú prijatím slovenského
slovotvorného pendantu anglickej koncovky ing, a to -nie / ovanie / -ácia (napríklad lobbing → lobovanie). Dalo by sa
predpoklada, e následne na báze takýchto hybridizovaných
prevzatých substantív sa utvárajú slovesá so slovenskou
koncovkou ova: v naom príklade lobbing → lobovanie →
lobova. J. Furdík v tejto súvislosti vak odhalil fenomén tzv.
remotivácie (zmeny smeru motivácie) vo dvojici cudzie
slovesné podstatné meno a rovnakokoreòové sloveso, prièom
za prvotné povauje sloveso analogicky pod¾a následnosti pri
domácich dvojiciach sloveso → dejové substantívum, kde je
primárnos motivujúceho slovesa zrete¾ná (porov. Furdík,
2004, s.75; 122). Izolované cudzojazyèné prevzaté dejové
substantíva typu rafting, treking bez existencie adaptovaných
slovies *raftova, *trekova sa pod¾a Furdíka potom chápu ako
nemotivované.
Ïalím krokom je zaradenie týchto slov k niektorej
z deklinaèných paradigiem slovenèiny. Zatia¾ èo hybridné
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dejové substantíva so slovenskou slovotvornou príponou -nie /
-ovanie sa pod¾a formálnej podoby vèleòujú do vzoru
vysvedèenie (ve¾mi produktívneho práve vïaka jeho
vyprofilovaniu pre dejové substantíva), anglické podoby  tie
na základe formálneho zakonèenia  sa skloòujú pod¾a vzoru
neivotných maskulín dub.
K maskulínam radíme aj názvy osôb konèiace na -er (dealer
/díler, gambler, hacker), pravda, do popredia sa dostáva
prirodzený rod ako rozhodujúce kritérium na ich zaradenie
k vzoru chlap. Prechýlené podoby od týchto substantív
tvoríme u domácim slovotvorným sufixom -k- a relaènou
morfémou a (dílerka), a teda ich zaradenie k deklinaènej
paradigme vzoru ena je automatické a jednoznaèné.
Problémovejie sú meninové nesklonné pomenovania
s atypickým zakonèením, napríklad výraz know-how  ten
v dôsledku jeho gramatickej nevyhranenosti determinujeme
len rodovo ako neutrum. Pri pomenovaniach neivej veci,
predmetu alebo javu so zakonèením typickou koncovkou
zaraïujeme prísluné výrazy do príslunej ohýbacej
paradigmy pod¾a veobecne platných formálnych kritérií.
Napríklad verbálne substantíva zakonèené na -ing (surfing,
lifting, pírsing) sa bezproblémovo skloòujú pod¾a
skloòovacieho modelu neivotných substantív muského rodu
s tvrdým zakonèením (vzor dub), výraz imid sa zaradí k
maskulínam s mäkkým zakonèením.
O pomerne rýchlej a bezproblémovej adaptácii na rovine
morfológie môeme hovori v prípade novej menovej jednotky
Európskej únie euro. Jej slovnodruhové zaradenie je
jednoduché a hoci sa spoèiatku pouívala v nesklonnej podobe,
pomerne rýchlo sa zaradila k deklinaènej paradigme stredného
rodu vzoru mesto. V dotazníku sme zisovali, aký tvar tohto
slova pouívajú respondenti v genitíve plurálu. 62,1 % (303)
respondentov ho skloòuje, teda pouíva podobu eur a 37,1 %
(181) respondentov pouíva nesklonnú podobu euro. Dvaja
respondenti, teda 0,4 % uviedli, e názov tejto menovej
jednotky pouívajú v sklonnej aj v nesklonnej podobe.
Pristavíme sa ete pri podobách au-pair a au-pairka.
Urèitý èas sa prvý výraz pouíval v nesklonnej podobe,
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postupom èasu vak pod¾ahol flexivizaènej slovotvornej
adaptácii a prijal slovotvornú príponu -k- a relaènú morfému -a.
Tým sa jednoznaène zaradil k feminínam skloòovaným pod¾a
vzoru ena. Súèasne ale (a k tomu sa ete vrátime), touto
flexivizaènou deriváciou získalo slovo au-pairka nádych
hovorovosti. tylistická hodnota sklonnej a nesklonnej podoby
tohto výrazu je teda rozdielna a ich pouitie v niektorých
komunikaèných sférach nerovnocenné. 38,3 % (187) respondentov tento výraz pouíva v neutrálnej nesklonnej podobe
a 60,7 % (296) respondentov pouíva hovorovejiu podobu aupairka. Dvaja respondenti  0,4 % uviedli, e pouívajú obidve
podoby a jeden z nich ich dokonca rozliuje sémanticky: aupair  chlapec, au-pairka  dievèa. enský rod tu pravdepodobne indikovala slovotvorná prípona výrazu. Vo vedomí
pouívate¾ov je vak väèinou zafixované, e za prácou au-pair
do zahranièia vycestúvajú prevane dievèatá (èo zasa vyplýva
z náplne tejto práce, teda stara sa o domácnos a o deti 
enská robota), a preto ¾udí nenapadlo zamý¾a sa nad tým
tak ako spomínaný ojedinelý respondent. Ten mal azda
individuálnu skúsenos s chlapcom, ktorý vycestoval za
prácou au-pair do zahranièia, a tak tieto dve podoby rozliuje
aj sémanticky. Iste bude zaujímavé sledova, ako sa
sémantika, prípadne aj forma tohto výrazu budú vyvíja ïalej
a ako sa napokon v slovenèine ustália.
Vzh¾adom na kategóriu èísla nás zaujímalo sledova
tvorenie plurálových tvarov pri cudzích slovách. Pri èasti
výrazov prebratých z angliètiny sme kontatovali v praxi výskyt
plurálových tvarov s anglickou plurálovou morfémou -s
(talkshows, showgirls, last minutes, stars). Pravda, tieto slová
majú perspektívu progresívne sa vèleòova do systému
slovenèiny tak, ako to v poslednom èase môeme sledova pri
slove last minutes / lastminuty, alebo ako sa to u stalo
v prípade slova skinhead  skinheads  skinheadi. Výraz sa
postupne adaptoval a zaèlenil sa k paradigme vzoru chlap.
Dnes u bene v komunikácii funguje ako sklonné
substantívum.
Novie sa do slovenèiny v súvislosti s istým futbalovým
zápasom dostalo slovo rowdies ako pomenovanie pre
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anglických futbalových fanúikov  výtrníkov. Výraz sa
pomerne èasto objavuje aj v médiách a my sme sa v dotazníku
zaujímali, ako obe pomenovania osôb pouívajú respondenti
a v akých podobách popri sebe fungujú. Vychádzali sme z toho,
e skinheadov ¾udia u poznajú a rowdies sú noví, teda
pod¾a toho sa bude riadi aj ich morfologická identita. Táto
téza sa potvrdila. Pri sledovanej podobe genitívu plurálu
najviac respondentov si zvolilo podoby rowdies / skinheadov 
35,2 % (172). Slovo rowdies sa ete nestabilizovalo v ich
jazykovom vedomí, kým tvar skinheadov pouívajú u bene.
Nasledovala dvojica rowdiesov  rowdieov / skinheadov 28,3 %
(138), kde respondenti pravdepodobne odvodzovali tvar
novieho výrazu analogicky od starieho. Podoby rowdies /
skinheads oznaèilo 21,5 % (105) respondentov, èo dokazuje, e
ani výraz skinheadi ete nie je celkom adaptovaný a podoby
rowdiesov  rowdieov / skinheads len 0,8 % (4) respondentov.
Zaujímavá vak ete bola kombinácia moností 0 / skinheadov
 10,9 % (53) respondentov, kde podobu slova rowdies
respondenti neoznaèili pravdepodobne preto, e ho ete
nepoznajú (títo sa aj v dotazníku v èasti D, kde ilo o pomer
medzi domácimi a cudzími ekvivalentmi, rozhodli pre domáci
výraz výtrníci), hoci tvar skinheadov pouívajú u ako
adaptovaný.
Pre slovenèinu netypické zakonèenie má aj názov jedného
z mobilných operátorov Orange a bol predmetom diskusií
o tom, ako a èi písa relaèné morfémy pri tvaroch tohto slova.
V slovenèine máme u podobné slová, napr. image, ktoré sa
vak adaptovalo aj graficky, a teda je celkom prirodzené
uplatòova podoby imidi, imidu. Meno operátora je vak
obchodnou znaèkou a tá nemôe by zdeformovaná
adaptovaným pravopisom Orind alebo Oring. Rozhodlo sa
teda, e slovo budeme skloòova a relaèné morfémy sa budú
pripája hneï za koreò Orangei, Orangeu, ... bez spojovníka,
lebo nejde o akronymum a pri jeho zaraïovaní ku
skloòovaciemu vzoru nie je rozhodujúce, ako je názov
zakonèený v písanej podobe, ale to, aké má zakonèenie vo
výslovnosti (Povaaj, 2003). V dotazníku sme iadali
respondentov, aby uviedli, v akej podobe pouívajú tento
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výraz. 31,6 % (154) respondentov pouíva podobu Orange, 66,8
% (326) podobu Orangei, 0,2 % (1) obidve podoby a 0,2 % (1)
uviedol monos c  v Oringi.
Pri akronymách zakonèených na spoluhlásku sa relaèné
morfémy pripájajú za koreò cez spojovník. Èo ale s výrazmi
zakonèenými na samohlásku? Pouíva ich ako nesklonné,
alebo ich skloòova a vznikne nám na konci spojenie dvoch
samohlások? Alebo nahradi poslednú samohlásku relaènou
morfémou? Za typické príklady sme povaovali názvy
obchodných centier TESCO a IKEA, ktoré svojím vokalickým
zakonèením evokujú kategóriu rodu. Respondenti sa vyjadrili
takto: sklonné podoby TESCU / IKEI pouíva 84,2 % (411)
respondentov. 6,4 % (31) skloòuje tvar TESCO a neskloòuje
tvar IKEA, 0,2 % (1) pouíva TESCO / IKEI a 4,3 % (21)
respondentov neskloòuje ani jeden názov.
Posledná skupina testovaných nesklonných substantív
obsahovala pluráliá tantum so zakonèením na -s / -es. Ako sme
u spomenuli, v angliètine je táto koncovka formálnym
vyjadrením plurálu substantív. Ilo nám o výrazy, ktoré kvôli
svojej sémantickej èrte hromadnosti ani neimplikujú singulár
(Mravinacová, 2000). U dávnejie prelo do slovenèiny napr.
slovo chips, z ktorého vznikla zdomácnená podoba chipsy.
Podobne sa do slovenèiny nedávno dostalo slovo cornflakes a v
súèasnosti u v benej komunikácii registrujeme aj tvar
cornflakesy. Respondenti sa k tomu vyjadrili nasledovne:
33,66 % (164) z nich ete stále pouíva toto substantívum vo
svojej pôvodnej podobe  cornflakes a 64,8 % (316) pouíva toto
slovo v adaptovanom nominatíve plurálu cornflakesy.
Pridaním relaènej morfémy -y v nominatíve plurálu sa tento
novotvar stáva sklonným, èím sa vèleòuje do série chipsy,
dínsy, keksy a skloòujeme ho pod¾a vzoru dub.
Zdalo by sa, e ide o rovnaký prípad ako so spomínaným
slovom skinhead, ale nie je to tak. Skinhead aj v angliètine
môe by poèítate¾ný, teda pouíva sa aj v singulárovej
podobe. Plurál sa tvorí pridaním -s a hoci bola do slovenèiny
prijatá aj podoba skinheads, výraz sa morfologicky
vyprofiloval tak, e pridané -s sa nahradilo slovenskou
ekvivalentnou morfémou -i.
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Slovotvorná adaptácia neologizmov
Slovotvorná adaptácia cudzích neologizmov spoèíva v ich
derivácii a kompozícii s vyuitím domácich zdrojov. Spravidla
sa k novému výrazu pripájajú domáce slovotvorné prostriedky
(najmä sufixy), ktoré plnia viacnásobnú funkciu. Slovotvorná
adaptácia zohráva dôleitú sprievodnú úlohu súèasne pri
iných adaptaèných procesoch, preto ju nevnímame izolovane.
Ako sme u ukázali vyie, ve¾mi dôleitú úlohu plní
v spolupráci s morfologickou adaptáciou, keï spôsobuje, e
pôvodne nesklonné cudzie substantíva sa vïaka domácim
slovotvorným sufixom stávajú sklonnými a zaraïujú sa
k jednotlivým deklinaèným paradigmám (VIP / VIPka, aupair / au-pairka).
V prepojení so tylistickou rovinou spôsobuje slovotvorná
adaptácia zmenu tylistickej príslunosti slova a èasto neutrálne lexikálne jednotky pridaním slovotvorných
formantov -ka, -ko, -èko, -éèko a pod. nadobúdajú príznak
hovorovosti (PIN / PINko, CLEAR / CLEARko, SMS /
esemeska...). Tento slovotvorný proces je osobitne produktívny
v spätosti s akronymami.
Na sémantickej rovine dochádza èasto pripájaním
slovotvorných prípon k polysémizácii výrazov (au-pair / aupairka, DVD / dévédéèko). Vzahom slovotvornej adaptácie
k adaptáciám na jednotlivých rovinách jazyka sa venujeme
bliie priebene v jednotlivých kapitolách.

tylistická adaptácia neologizmov
Neologizmy nevznikajú len v dôsledku potreby uspokojenia
pomenúvacej potreby, umoòujú aj tylistickú diferenciáciu
niektorých lexikálnych jednotiek. Neologizmus nie je pri
svojom vzniku tylisticky (komunikaène) neutrálnou
jednotkou. Je príznakový nielen svojou novosou, ale napríklad
aj módnosou, prestínosou, nápadnosou (výrazovosou),
netradiènosou. Ak jazykové spoloèenstvo neologizmus prijme
a zaène ho stabilne pouíva, príznak novosti sa stráca a výraz
sa vèleòuje medzi neutrálne jednotky lexikálnej zásoby. Ak
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jazykové spoloèenstvo neologizmus neprijme, výraz sa ocitne
na periférii pouívania a zaniká.
V èasti prípadov sa stáva, e neologizmus má spoèiatku
príznak hovorovosti, no masovým pouívaním jednotky
v benej komunikaènej sfére sa tento príznak stráca a výraz sa
neutralizuje. Preto je ve¾mi potrebné zvái pouitie èi
nepouitie (potenciálne krátkodobého) tylistického
kvalifikátora povedzme v lexikografickom diele a ním
pomenovanie oznaèi. J. Bosák (2000) v tejto súvislosti
upozoròuje, e práve tylistické kvalifikátory sú faktorom,
ktorý spôsobuje rýchle zastarávanie slovníkov, preto s nimi
treba narába obozretne.
tylistickej adaptácii neologizmov sme sa venovali v
dotazníku v èasti G a zamerali sme sa v nej na vzah neutrálnych
a hovorových lexikálnych jednotiek. Niektoré z uvádzaných
jednotiek získali príznak hovorovosti cestou univerbizácie
a niektoré deriváciou jednoslovného výrazu s pridaním
slovotvornej prípony. Vychádzali sme pritom zo veobecnej tézy
o prepojenosti hovorových kondenzovaných výrazov (univerbátov
a abreviatúr) s ich primárnym uplatòovaním v spontánnych
ústnych prejavoch (porov. Furdík, 2004, s. 67), prièom príznak
hovorovosti sa pri takýchto výrazoch môe postupne stráca, ba
pod¾a citovanej práce môe v istých prípadoch dôjs aj k ich
sekundárnej terminologizácii. Naa anketa v otázke preferenènej
vo¾by neutrálnych výrazov èi ich hovorových náprotivkov
signalizuje závislos výberu od miery veobecnej rozírenosti
nových výrazov a od doby výskytu sledovaných jednotiek, teda
neprináa výluènú podporu iadnej jednostrannej komunikaènej
tendencii (napríklad k ekonomickosti èi k analogickému
vyuívaniu produktívnych modelov).
Medzi univerbizovanými jednotkami je ako prvá uvedená
kontúrovacia ceruzka, ktorú oznaèilo 28,9 % (141)
respondentov a druhú monos kontúrka oznaèilo 69,9 % (341)
respondentov. Pouívanejia je teda skrátená, hovorová forma
pomenovania. Súvisí to pravdepodobne s povahou predmetu
ako pomerne známej reálie aj so samotným pomenovaním,
ktoré je v jazyku u istý èas stabilizované. Okrem toho to môe
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súvisie aj so sklonom k ekonomickosti vyjadrovania ako
paralelnej adaptaènej tendencii.
Naopak, výraz titánové panvice je noví ne kontúrovacia
ceruzka, a preto ho oznaèilo ove¾a väèie percento
respondentov  92,9 % (450), zatia¾ èo výraz titánky oznaèilo
len 6,6 % (32) respondentov. Podobný výsledok môeme
pozorova aj v ïalom prípade na pozadí vzahu podôb
debetná karta, ktorú oznaèilo 88,9 % (434) respondentov
a debetka  9 % (44) respondentov. Jeden respondent (0,2 %)
uviedol vlastnú monos  úverová karta, no nazdávame sa, e
tento výraz nie je rovnocenným náprotivkom k výrazu debetná
karta. Ís do debetu predsa neznamená zobra si úver a teda,
hoci majú obidva výrazy istú spoloènú hyperonymickú
sémantickú èrtu (dlhova peniaze), nemôeme ich stotoòova
so synonymami. Dôleité je teda zistenie, e hoci sú formy
nových testovaných spojení titánová panvica, debetná karta
dlhie, nateraz sú pouívanejie. Pravda, proces ich
následného skracovania nemusí trva dlho. Výraz debetka bol
analogicky utvorený od u bene pouívaného kreditka.
Predpokladáme, e ak by sa bola v dotazníku uviedla súèasne
konkurenèná dvojica kreditná karta  kreditka, ovplyvnilo by
to aj postoj respondentov k dvojici debetná karta  debetka
a výsledná preferencia lexikálneho spojenia by nemusela by
taká markantná.
Posledný z výrazov tohto druhu je SIM karta. Tú oznaèilo
70,7 % (345) respondentov a skrátenú podobu simka iba 27,5 %
(134). Obidve monosti oznaèili 4 respondenti (0,8 %) a jeden
(0,2 %) uviedol svoju monos SIM.
Ïalí výraz v pôvodnej podobe CLIP oznaèilo 51,6 % (252)
respondentov a jeho hovorovú podobu CLIPko oznaèilo 47,7 %
(233) respondentov. 0,4 % (dvaja respondenti) uviedlo obidve
monosti, ktoré pouívajú pravdepodobne v závislosti od
komunikaènej situácie.
Pri morfologickej adaptácii sme sa zmienili o slove aupairka, ktoré prelo procesom slovotvornej adaptácie
a zaèlenilo sa do deklinaènej paradigmy vzoru ena.
Skontatovali sme, e obidve podoby slova  sklonná aj
nesklonná  nesú tú istú sémantickú informáciu, avak líia
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sa týlovou príslunosou. Adaptovaná podoba so
slovotvorným sufixom (s morfologickou funkciou) je
typickejia v hovorovom týle, nesklonná podoba je bez
nádychu hovorovosti a skôr evokuje odbornos. To isté platí aj
pre vyie uvedené príklady CLIPko a simka.
Tento systémovo známy jav (porov. TAXI → taxík) je novie
osobitne produktívny pri morfologickej adaptácii prevzatých
akroným (CLIPko, CLEARko, PINko, pécéèko, dévédéèko, ervéèko,
esemeska, ememeska, cédéèko...). Niekedy toto slovotvorné
dotváranie môe ma za následok polysémizáciu výrazu, ako
napríklad pri slove DVD a jeho hovorovej podobe dévédéèko,
k èomu sa dostaneme pri sémantickej adaptácii neologizmov.
Lexikálna adaptácia neologizmov
Práve v tejto dimenzii jednotlivých adaptaèných procesov
dostávame priestor na to, aby sme sa zamysleli nad príèinami
vzniku a prijímania neologizmov do lexikálnej zásoby
slovenèiny, èi nad otázkou ich potrebnosti / nepotrebnosti v
jazyku. Táto otázka je bezpredmetná v súvislosti s tzv.
absolútnymi neologizmami vznikajúcimi ako nové pomenovania pre nové javy, predmety, osoby, atï., ktoré majú
zároveò novú formu. Preèo ale prijíma nové pomenovania pre
javy, ktoré u poznáme, pre ktoré u máme pomenovanie
v jazyku? Sú lepie? Výstinejie? Módnejie? Vhodnejie?
Prestínejie? Slúia na obohacovanie lexikálnej zásoby alebo
vedú k strate identity národného jazyka, najmä v prípade
nových lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu?
Keïe neologizácia sa najmarkantnejie dotýka lexiky
jazyka, venovali sme jej v dotazníku najviac priestoru. V tejto
oblasti je zaujímavé sledova vzahy výrazov, ktoré
v lexikálnom fonde slovenèiny u jestvujú, k ich novým
cudzojazyèným ekvivalentom, k internacionalizmom, k okazionalizmom alebo k zastarávajúcim slovám. Nemenej zaujímavá
je problematika vzahu jednoslovných a viacslovných
pomenovaní. V novej lexike sa nachádza mnostvo slov, ktoré
preli procesom determinologizácie, a preto je zaujímavý
vzah medzi pomenovaniami typickými pre benú a pre
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odbornú komunikaènú sféru. Zo sémantického h¾adiska je
zaujímavé pozorova vzah neologizmov a u existujúcich
konkurenèných výrazov. Zaujímavé je, èi sa slovo
polysémizuje, èi nový výraz nejakým spôsobom ten starí
dopåòa, alebo bliie pecifikuje, alebo naopak jeho význam
generalizuje. Môeme ich konfrontova s konkurujúcimi èi
kooperujúcimi výrazmi, ktoré slovenèina u dávnejie eviduje
vo svojom registri a víma si ich vzájomné postavenie
v systéme i v praxi.
V dotazníku sme èas D venovali vzahu domácich
a cudzích výrazov. Neologizmami boli cudzie ekvivalenty
a zaujímalo nás, pre ktoré z nich sa respondenti rozhodnú a
ktoré pouívajú. Vychádzali sme z pragmaticky motivovaného
predpokladu, e cudzie slová budú atraktívnejie,
prestínejie, a teda aj pouívanejie medzi mladími
respondentmi, èo sa potvrdilo. Ako rozhodujúce kritérium sa
tu ukázalo práve kritérium veku.
Vo veobecnosti mono poveda, e respondenti sa takmer
vo vetkých prípadoch rozhodli pre domáce ekvivalenty,
okrem slova imid  76,4 % (373) respondentov. To sme vak
postavili do protikladu k slovu vzh¾ad 16 % (78) respondentov
a k neologizmu look  7,2 % (35) respondentov, ktoré zaujalo
poslednú pozíciu.
V prvom prípade mali respondenti na výber medzi
monosami: cartridge  21,3 % (104) respondentov a náplò 
77 % (376) respondentov. Obidve monosti súèasne oznaèili
traja respondenti (0,6 %) a inú monos uviedlo 0,8 % (4)
respondentov. Spravidla lo o slová farba a toner. V nasledujúcom prípade sa 28,3 % (138) respondentov rozhodlo pre
výraz streèová látka a 70,9 % (346) respondentov pre výraz
elastická látka. jeden respondent (0,2 %) uviedol obidve
monosti súèasne a jeden uviedol inú monos  umelá látka.
Výraz permanentný make-up pouíva 41,4 % (202)
respondentov a výraz trvalý make-up 58 % (283)
respondentov. V kninici pracuje s online katalógom 39,1 %
(191) respondentov a s hyperonymicky pomenovaným
poèítaèom 58,8 % (287) respondentov. Obidva výrazy pouívajú
dvaja respondenti (0,4 %) a 5 respondentov (1 %) pouíva
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výrazy: katalóg, internet, net a web. V poslednom prípade sa
11,1 % (54) respondentov rozhodlo pre výraz rowdies a 88,1 %
(430) pouíva domáci výraz výtrníci. Vlastné monosti uviedli
2 respondenti (0,4 %), a síce: hooligans, chuligáni / vagabundi.
V èasti E sa sledoval vzah medzi jednoslovnými
a viacslovnými náprotivkami. Výsledok nebol jednoznaèný.
Podobný výsledok ako pri tylistickej adaptácii s výrazmi
titánové panvice a debetná karta tu dosiahol jediný prípad.
Perifrastické spojenie balenie, v ktorom sú dva kusy pouíva
66,8 % (326) respondentov a výraz double balenie iba 29,1 %
(142) respondentov. Okrem toho sa vak objavilo pomerne
vysoké percento respondentov, ktorí uviedli iné monosti
(double pack  2, dvojité balenie  11, väèie balenie  1,
dvojbalenie  3,9 % (19) respondentov). V ostatných prípadoch
zvíazilo kratie pomenovanie. Hlasovú schránku pouíva 7,6 %
(37) respondentov, záznamník 37,3 % (182) respondentov
a odkazovaè 54,3 % (265) respondentov. V závislosti od toho, èi
ide o mobilný telefón alebo o pevnú linku, 3 respondenti (0,6 %)
pouívajú diferencovane výrazy záznamník a odkazovaè.
Na vyie spomenuté kritérium veku pri vzahu domácich
a cudzích výrazov poukáeme pri nasledujúcej trojici
moností. Casting pouíva 27 % (132) respondentov, konkurz
63,1 % (308) respondentov a výberové konanie 8,6 % (42)
respondentov. V skupine respondentov do 19 rokov prevauje
prvý výraz, od vekovej skupiny 20  24 rokov prevauje výraz
konkurz a nasleduje výberové konanie. Slovo casting je so
stúpajúcim vekom respondentov pouívané menej a vo
vekovej skupine nad 60 rokov sa nevyskytuje u vôbec.
V poslednej dvojici bol výraz handsfree prísluenstvo 
zvolilo ho 64,5 % (315) respondentov a prísluenstvo na
uvo¾nenie rúk  34,8 % (170) respondentov.
Posledná otázka z oblasti lexiky smerovala ku vzahu
výrazov z benej komunikaènej a z odbornej komunikaènej
sféry. V tomto prípade bola rozhodujúcim kritériom profesia.
To sa výrazne odrazilo pri výrazoch: expozitúra (volilo ho 7,8 %
(38) respondentov z oblasti bankovníctva, úètovníctva,
finanèníctva) a poboèka, ktorý preferovalo 91 % (444)
respondentov z iných oblastí. Niektorí bankoví úradníci
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dokonca poukázali na fakt, e v prípade týchto dvoch výrazov
nejde o synonymá. Sme si toho vedomé, ale nazdávame sa, e
vo vedomí bených pouívate¾ov je viac zafixovaný výraz
poboèka ako odborníkmi evokovaná filiálka.
Aj v ïalích prípadoch sú pouívanejie výrazy z benej
komunikaènej sféry. Sendvièové dno pouíva 5,1 % (25)
respondentov a dvojité dno 94,5 % (461) respondentov. Výraz
podprsenka so silikónovými ramienkami pouíva 20,1 % (98)
respondentov a výraz podprsenka s priesvitnými ramienkami
78,1 % (381) respondentov; liftingový krém pouíva 38,1 %
(186) respondentov, kým krém na vyhladenie vrások 61,3 %
(299) respondentov. V posledných dvoch prípadoch bolo zasa
rozhodujúce kritérium pohlavie  eny pouívali prevane
odborné výrazy a mui ich transparentnejie ekvivalenty.
Na záver môeme skontatova, e v benej komunikácii
prevaujú medzi pouívate¾mi slová z benej komunikaènej
sféry. Osobitosou výsledkov z tejto èasti dotazníka bolo, e
v ani jednom prípade respondenti neuvádzali iné monosti
a vyberali si len z ponúknutých alternatív.
Sémantická adaptácia neologizmov
Sémantická adaptácia neologizmov sa týka najmä
lexikálnej roviny jazyka, konkrétne jadra lexikálneho
významu slov, t. j. semémy. S problematikou lexikálneho
významu
sú
spojené
najmä
otázky
dynamiky
paradigmatických vzahov v semaziologických lexikálnych
paradigmách (otázky polysémie, kosémie, homonymie). Túto
skupinu neologizmov nazývame neosémantizmy, lebo inovácia
sa týka nie formálnej, ale obsahovej stránky výrazov.
V dotazníku sa sémantika na rovine lexiky skúmala hneï
v èasti A. Úlohou respondentov tu bolo opísa významy ôsmich
ponúknutých neologizmov tak, ako ich poznajú, ak ich
poznajú. Ilo o výrazy z benej komunikácie, ktoré sa
vyskytujú v médiách, v publicistike, v bených hovorených
prejavoch, v katalógoch, v letákoch, v rozlièných broúrach,
a teda sú hromadne dostupné pouívate¾om jazyka.

89

Studia Academica Slovaca

34

Zo vetkých uvedených výrazov vysvetlili respondenti ich
nové významy nasledovne:
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Zámerne sme pouili spojenie nové významy, lebo medzi
uvedenými výrazmi sa nachádzali aj dve polysémické
jednotky: rosnièka a bulvár a jedno akronymum  DVD, pri
ktorom sa ukázalo, e vo svojej hovorovej a slovotvorne
adaptovanej podobe dévédéèko smeruje k polysémizácii
výrazu. Problémom bolo, e sme respondentov neupozornili
na fakt, e majú uvádza iba nové významy. Mnohí toti uviedli
aj prvotné významy spomínaných dvoch slov, prièom nemono
tvrdi, e nemali pravdu. Preto sme aj tieto odpovede uznali
ako správne a percento úspenosti vyzerá nasledovne:
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V druhom kroku sme sa pri tejto úlohe zamerali na
jednotlivé slová a na to, ako a èi ich respondenti poznali alebo
nepoznali. Výrazom DVD oznaèujeme univerzálny digitálny
disk podobný CD, ktorý vak zachytáva zvuk i obraz.
V podstate takúto definíciu uviedlo 51,6 % (252) respondentov a nesprávne alebo iadne vysvetlenie významu slova
uviedlo 17,8 % (87) respondentov. Zvyných 30,5 % (149)
respondentov uviedlo, e DVD je vlastne prehrávaè DVDformátov. Dôvodom pre takéto vysvetlenie významu mohlo
by, e pouívatelia vychádzali z hovorovej a slovotvorne
adaptovanej podoby slova dévédéèko.
Normálne v benej komunikácii fungujú dve neutrálne
podoby, prièom kadá z nich má jeden význam: DVD ako
pomenovanie disku a DVD-prehrávaè ako pomenovanie pre
zariadenie na prehrávanie týchto diskov. Oproti tomu vak
v hovorovej komunikácii je benejia podoba dévédéèko a táto
je rovnako pouívaná na pomenovanie prístroja, ako aj na
pomenovanie disku. Zdá sa, e táto hovorová a slovotvorne
adaptovaná podoba sa polysémizuje. Hoci je to absolútny
neologizmus a do slovenèiny bol prijatý ako jednovýznamový,
vidíme, e u v procese jeho adaptácie a integrácie do jazyka
sa roziruje o ïalí význam a môeme predpoklada, e sa
ustáli ako polysémická jednotka. Nateraz ju tak oznaèilo 17
respondentov (3,5 %). Hovorová podoba výrazu bola pravdepodobne analogicky utvorená pod¾a modelu CD  cédéèko, ale
tu sa význam netiepil. CD-prehrávaè zostal CD-prehrávaèom
a cédéèko zostalo cédéèkom. Zaujímavé bude sledova túto
problematiku ïalej.
Ïalí výraz bol notoricky známy hybrid telenovela 
nekoneène dlhý romantický seriál s mnostvom nepodstatných
digresií a predpokladali sme aj podobný výsledok. Význam
tohto slova správne vysvetlilo 96,7 % (472) respondentov
a nesprávne odpovede uviedlo alebo vôbec ho nevysvetlilo 3,3 %
(16) respondentov.
Pomerne bezproblémový bol výraz bonus ako pomenovanie
pre nieèo, èo klient dostane navye, pre nejakú výhodu.
Správne ho vysvetlilo 86,9 % (424) respondentov a nesprávne
13,1 % (64) respondentov. Medzi nesprávnymi odpoveïami sa
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èasto objavovali monosti z¾ava, akcia.
Slovné spojenie hudobný kokteil ako zmes rôznych piesní
a hudobných ánrov poznalo 77 % (376) respondentov
a nepoznalo 23 % (112) respondentov. Z týchto 23 % ho vak
mnohí chápali ako proprium  názov istej hudobnej relácie
v konkrétnom médiu. Pravdepodobne tí, ktorí toto rádio
sledovali.
Azda najproblematickejím výrazom bolo piate spojenie
rýchle prsty ako pomenovanie úvodnej súanej disciplíny
v hre Milionár. Je to slovné spojenie, ktoré má skôr
okazionálny charakter a jeho pouitie bez kontextu môe
vyvoláva rozlièné asociácie. Napriek tomu vak správny
význam uviedlo 39,3 % (192) respondentov a nesprávny alebo
iadny 60,7 % (296) respondentov. Asociácie tohto výrazu so
slovným spojením dlhé prsty v mnohých prípadoch evokovali
predstavu, e ide o zlodejov a zlodejské prsty. Druhá ve¾mi
výrazná asociácia sa respondentom spájala s rýchlym písaním
na klávesnici, teda s èlovekom, ktorý ovláda prstoklad.
A posledná, najèastejia, asociácia sa spájala so ikovnosou
veobecne.
Nasledujúci výraz last minute ako pomenovanie dovolenky
na poslednú chví¾u správne vysvetlilo 79,7 % (389) respondentov a nesprávne alebo vôbec 20,3 % (99) respondentov.
Slovo bulvár ako prvé z dvoch polysémických výrazov
vôbec nepoznalo alebo neuviedlo 8,4 % (41) respondentov.
V jeho prvotnom význame ako pomenovaní pre irokú ulicu
v meste ho uviedlo 5,3 % (26) respondentov a v jeho novom
význame ako skrátené pomenovanie pre bulvárnu tlaè ho
uviedlo 86,3 % (421) respondentov, z toho 25 (5,1 %)
respondentov uviedlo obidva významy.
Rovnako aj slovo rosnièka nesprávne alebo vôbec
nevysvetlilo 3,9 % (19) respondentov, v jeho prvotnom
význame ako pomenovanie malej zelenej abky ho vysvetlilo 17
% (83) respondentov a v novom význame ako pomenovanie
moderátorky predpovede poèasia ho vysvetlilo 79,1 % (386)
respondentov, z toho 138 (28,3 %) respondentov tento výraz
uviedlo ako viacvýznamový.
Pri obidvoch polysémických jednotkách bolo zaujímavé
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napríklad aj to, e respondenti (tí, ktorí uviedli obidva
významy slov) tieto nové významy kládli na prvé miesto
a pôvodné, prvotné významy uvádzali ako druhé. Hoci je
jasné, e povedzme práve pomenovanie moderátorky poèasia
je motivované jeho prvotným významom, pouívatelia to tak
nepociujú. Konkrétne pri poslednom výraze boli zaujímavé
rozlièné príznakové hodnoty, ktoré mu jednotliví respondenti
pripísali, napríklad ho hodnotili ako slangové, mierne hanlivé
alebo hanlivé pomenovanie pre moderátorku poèasia.
V poslednej èasti dotazníka nás zaujímal názor
pouívate¾ov na prenikanie neologizmov do lexikálnej zásoby
slovenèiny. 4,3 % (21) respondentov uviedlo, e je proti
akémuko¾vek prenikaniu nových slov do lexiky slovenèiny.
7,8 % (38) respondentov uviedlo názor, e je za prenikanie
nových slov do lexikálnej zásoby slovenèiny a uprednostòuje
predovetkým cudzie slová. Paradoxom vak bolo, e tí istí
respondenti v èasti D, kde bol dominantný vzah domáci verzus
cudzí výraz, oznaèili práve domáce ekvivalenty ako tie, ktoré
sami aktívne pouívajú. Jeden respondent oznaèil vetky
výrazy cudzie, ôsmi oznaèili vetky odpovede b, teda okrem
výrazu imid to boli vetky výrazy domáce a dvaja uviedli ete
aj pri tejto monosti domáci ekvivalent vzh¾ad. Ïalí jedenásti
pouili okrem výrazu imid iba jeden ïalí cudzí výraz.
Najväèia skupina respondentov  74,4 % (363) uviedla, e
nové slová sú potrebné, ak neexistuje pomenovanie pre
konkrétny jav. Ak vak isté pomenovanie pre daný jav u
máme, je pod¾a nich zbytoèné nahrádza ho novým. 64 (13,1 %)
respondentov uviedlo svoj vlastný názor na prenikanie
neologizmov do lexiky slovenèiny a v podstate tým vetci
podporili názor, e v tomto procese je najdôleitejí
pouívate¾. Respondenti sú si vedomí faktu, e je dôleité
rozliova medzi benou a odbornou komunikaènou sférou
a tie medzi aktívnou a pasívnou lexikálnou zásobou, e
pouívanie jazyka závisí od komunikaèných potrieb
pouívate¾a, e je dôleité, aby jazykové prostriedky boli
funkèné vzh¾adom na komunikaènú sféru, v ktorej sa
pouívajú. Niektorí respondenti zdôraznili aj skutoènos, e
hoci poznajú spisovné výrazy, napriek tomu ich nepouívajú
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a uvedomujú si to. Takisto si uvedomujú prítomnos mnohých
cudzích slov v slovenèine, najmä anglicizmov a tie mnostvo tzv.
módnych výrazov, ktoré pod¾a ich názorov nie vdy pôsobia
primerane a prirodzene. Na druhej strane, niektoré z nich sú
ove¾a funkènejie a nápadne pôsobia kostrbaté slovenské
výrazy vymyslené preskriptormi. Azda najdôleitejie vak je,
e respondenti si uvedomujú, e jazyk nie je statický systém, e
je to ivý organizmus, a teda je prirodzené, e sa vyvíja, e
reaguje na rozlièné podnety zvonka.
Záver
Témou tohto príspevku bolo poukáza na proces adaptácie
ako jednej zo základných dimenzií spojených s prenikaním
neologizmov do systému jazyka. Pokúsili sme sa uchopi
jednotlivé adaptaèné procesy, ktoré sú spojené s prijímaním
nových lexikálnych jednotiek do systému slovenèiny a upozorni
na úzku kooperáciu medzi jednotlivými jazykovými rovinami.
Ako obzvlá zaujímavá sa ukázala problematika akronymie
v slovenèine  nárast abreviatúr a ich zaèleòovanie do systému
slovenèiny. Zaujímavá je tie otázka monej polysémizácie /
kosémizácie výrazov v dôsledku ich slovotvornej adaptácie,
prípadne aj zmena tylistického zaradenia daných lexikálnych
jednotiek.
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Summary
O¾ga Orgoòová, Jana Bakoová
Adaptation of Neologisms as One Aspect of Their
Incorporation into the System of Slovak Language
The paper discusses lexical neologisms in the Slovak language as the outcome of
a specific linguistic process. It studies the modalities of the adaptation process of
lexical units from the formal as well as semantic points of view on different language
system levels. The theoretical presentation of neologisms is compared to the
acceptance, comprehension and active usage of these by 488 language speakers. The
results of the social linguistic survey, which tested the attitudes of native Slovak
speakers to language innovations, are presented and interpreted (both verbally and
statistically) in the second part of the paper.
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Jana Pekarovièová

K dynamike administratívnej komunikácie
1. pecifikácia pojmov
Administratívna komunikácia predstavuje osobitnú
komunikaènú sféru verejného styku, ktorá najcitlivejie
reaguje na spoloèenské zmeny (Mistrík, 1997). Reflektujúc
nedávno uskutoènené geopolitické zmeny i prebiehajúci
proces globalizácie a európskej integrácie spojený s prípravou a súèasným èlenstvom Slovenska v Európskej únii
zaznamenala najmä lexikálna zloka administratívnej
komunikácie prudký rozvoj, ktorý sa prejavuje jednak
rozírením slovníkového fondu, jednak prehodnocovaním
sémantického po¾a pôvodných lexikálnych jednotiek. Tento
pohyb úzko súvisí so zmenou tátoprávneho zriadenia
Slovenskej republiky, ako aj so zásadnou transformáciou
hospodárskeho a sociálneho systému. Jadrom administratívnej komunikácie je administratívny týl, ktorý sa
v tylistike nazýva aj rokovacím týlom. Zaraïuje sa k objektívnym týlom a vyznaèuje sa písomnosou, kninosou,
importovanosou výrazových prostriedkov (porov. Mistrík,
1997). Na základe svojej funkcie sprostredkúva presné údaje
a fakty je charakteristický operatívnosou a pojmovosou
(porov. Slanèová, 1996). Je týlom verejnej správy, medziintitucionálnej komunikácie právnických osôb, ale aj
týlom úradnej komunikácie intitúcií a obèanov, najèastejie
ako kolektívnych adresátov (typu zákazník/ klient, voliè,
rodiè, poistenec, zamestnanec apod.), teda vzájomného
dorozumievania právnických a fyzických osôb, ale
v niektorých, najmä heslových útvaroch (programy,
vysvedèenia, vyhláky) býva bezadresný. V tejto súvislosti
majú administratívne prejavy / komunikáty mnoho spoloèných
èàt s právnou komunikáciou, ide najmä o administratívnoprávne úkony (zákony, nariadenia, predpisy, právne normy)
typické pre písanú formu komunikácie, existujúce vak
v pecifickej podobe aj v ústnom dorozumievaní. (K základom
103

Studia Academica Slovaca

34

právnej komunikácie podrobnejie E. Abrahámová, 2002).
Niektoré administratívne ánre sa vyuívajú aj v odbornej
sfére (obchodná korepondencia), osobitne v pracovnej
komunikácii (ivotopis, zmluva, iados, správa, záznam
z rokovania), iné majú spoloèné pole s publicistikou (výzva,
vyhlásenie, petícia, rezolúcia, memorandum). Ako vidie,
administratívna komunikácia je prierezovou sférou
zasahujúcou do viacerých oblastí, a preto tvorí významnú
zloku spoloèenského styku, pre ktorú je charakteristická
formálnos.
Cie¾om administratívnych textov je èo najefektívnejia, t. j.
rýchla a jednoznaèná komunikácia, ktorá si zo strany autora
aj príjemcu vyaduje jednotnú a jednoznaènú interpretáciu (porov. Slanèová, 2000, s. 241). Osobitným typom je
interpretácia právnych textov, ktorá plní kognitívnu aj
explikatívnu funkciu, to znamená, e interpretaènými
postupmi právne normy poznávame a zároveò vysvet¾ujeme
(porov. Abrahámová, 2002, s. 92). Z uvedenej charakteristiky
vyplýva poiadavka záväzných alebo konvencionalizovaných
komunikaèných modelov so stereotypnou kompozíciou
a obmedzenou kálou syntaktických kontrukcií, v niektorých
prípadoch stanovených tátnou normou. Formalizáciou sa
dosahuje tandardizácia, aby sa termíny pouívali
jednoznaène a kontantne, v presne vymedzenom význame.
Jadro tvorí pecifická administratívna lexika s prevahou
nocionálnych výrazov a nominálnych truktúr tak, aby
administratívny komunikát plnil propoziènú a pragmatickú funkciu. Jeho cie¾om je oznamova, deklarova,
propagova a posudzova veci a javy, ale aj oslovova, vyzýva
alebo presviedèa priamych èi potenciálnych adresátov. Pod¾a
toho, kto je cie¾ovou skupinou (èi adresátom textu je
konkrétny alebo veobecný príjemca / percipient), autor
prejavu / produktor vyberá z registra administratívnych
termínov a formulácií súbor takých jazykových i mimojazykových prostriedkov, ktoré èo najprimeranejie
pomenúvajú sprostredkúvaný obsah a èo najlepie vystihujú
komunikaèný zámer. Rozhodujúcimi èinite¾mi pri formovaní
administratívnych ánrov sú vecnos, úèelnos a spoloèenská
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objednávka. V súèasnosti sa administratívna komunikácia
výrazne dynamizuje, a to posilnením variabilnej zloky
v istých situáciách, napr. podnikovú komunikáciu vo ve¾kej
miere ovplyvòujú trendy medzinárodnej komunikácie
zasahujúce oblas firemnej kultúry a sociálnej diferencácie,
èím sa èiastoène oslabuje formálnos ako univerzálna
poiadavka administratívnych textov. Ide najmä o vyuívanie
väèej kály výrazových prostriedkov v úvode a závere
komunikátu (oslovenie, nadväznos, vyjadrenie postoja,
poïakovanie), kde bada tendenciu k demokratizácii. Inovácia
sa vzahuje aj na praktické písomnosti administratívneho
styku, ako napr. iados, profesijný ivotopis, úradný list,
motivaèný list a pod. Pod¾a obsahu a príslunej formy sa v
administratívnej komunikácii zvyèajne vyèleòujú:
a) dokumentárne ánre (zmluva, dohoda, uznesenie,
záväzok, protokol, zápisnica, rezolúcia, deklarácia, potvrdenka, zmenka, poh¾adávka),
b) oznamovacie ánre (oznámenie, správa, vyhláka,
predpis, smernica, pozvánka, prípis, výpis, iados, prihláka,
ivotopis, dotazník, objednávka, urgencia, reklamácia,
inzerát, telegram),
c) heslové ánre (súpisy, inventáre, zoznamy  rozvrh,
harmonogram práce, preh¾ad výkonov; formuly  definície,
vzorce, pravidlá, stanovy; tlaèivá  vysvedèenia, diplomy,
dotazníky, faktúry, dodacie listy, cestovné príkazy).
Väèina z uvedených ánrov sa riadi osobitnými predpismi
upravujúcimi nielen formu písomnosti, ale aj obsahovú
stránku spolu s výberom adekvátnych jazykových prostriedkov, niektoré sa v praxi uplatòujú pod¾a obligatórnej
(záväznej) schémy, napr. prihláka, osobný dotazník, protokol
(porov. Dolník-Bajzíková, 1998). Na ilustráciu uvádzame
úryvok z básne Dotazník, v ktorej M. Lasica (2003) tlmoèí
pocity respondenta pri vypåòaní tohto tlaèiva.
Priiel mi rannou potou dotazník
v tom dotazníku samý otáznik
kedy a preèo odkia¾ kam a s kým
a tisíc ïalích moností...
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2. Recepcia euroagendy
Súèasnú komunikáciu charakterizuje europeizácia
podporovaná prijímaním spoloèných európskych zásad, ktoré
podmieòujú transformaèný proces vetkých oblastí verejného
ivota. V stredoeurópskom geokultúrnom priestore mono
pozorova isté spoloèné postupy, ale aj národné pecifiká. Tie
sa prejavujú v jazyku jednak preberaním europeizmov, najmä
spoloèných lexikálnych prostriedkov, ale aj foriem neverbálneho správania, zasahujúcich tak oblas verejnej správy,
ako aj celkový ivotný týl. Spolu s novými, respektíve
staronovými pojmami na oznaèenie súèasného procesu
súvisiaceho s aproximáciou (pribliovaním), negociáciou
(vyjednávaním) a implementáciou (zavádzaním) noriem
Európskej únie a európskej agendy tzv. acquis communautaire (právo Európskej únie, komunitárne právo) sa do
vnútrotátnej legislatívy nových èlenských krajín
i kandidátov na vstup zaèlenili lexémy odvodené od základov
Európa, európsky, Európan a vetky deriváty s poloprefixom
euro- ako súèas prevzatých jednotiek, napr. euroagenda,
eurofond, eurozóna, alebo priradené k domácim základom,
napr. europoslanec, euroúradník, euroobal apod., ktoré tvoria
otvorený systém.
Preberanie euroagendy a jej integrácia do slovenèiny
prebieha predovetkým na lexikálnej rovine. Transferácia
pomenovaní sa v podmienkach slovenèiny realizovala vo
viacerých etapách. Motiváciou pre príjem výpoièiek sa stala
reálna potreba pomenova nové európske reálie
(euroreálie)  intitúty, orgány, dokumenty, ako aj pozície
èi funkcie prísluných euroúradníkov, definova východiská
a postupy európskej legislatívy, stanovi nástroje európskej
politiky. Ide o ve¾kú skupinu známych pomenovaní so
veobecným významom ako únia, komisia, rada, asociácia,
zdruenie, sekcia, konferencia, výbor, ktoré predstavujú
základné kamene organizaènej truktúry Európskej únie èi
lexie oznaèujúce proces zbliovania a prijímania spoloèných
noriem evalvácia, certifikácia, tandardizácia,
ratifikácia, skríning. Pre intitucionálne a personálne
truktúry jestvuje inventár lexém so pecifickým katego106
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riálnym významom fond, projekt, subjekt, pilier, osoba,
mobilita, charta, architektúra fungujúcich samostatne
alebo ako súèas viacslovných pomenovaní, a to nominálnych:
trukturálne fondy, tudentské / uèite¾ské mobility, charta
¾udských práv, prvý pilier dôchodkovej reformy, Organizácia
pre bezpeènos a spoluprácu v Európe alebo verbonominálnych
typu zostavi / predloi / schváli / riei zákon / projekt;
dosta / získa mobilitu; podpísa / ratifikova chartu, zmluvu;
vynies / doruèi rozhodnutie, rozsudok, poda odvolanie,
sanos. Podobným spôsobom vznikajú pomenovania osôb
a peciálnych pozícií komisár, prezident, ombudsman
(verejný ochranca práv), ako aj názvy nových, resp.
staronových nástrojov demokratickej moci, ku ktorým patrí
právny tát, referendum, petícia. Uvedené lexémy sú
súèasou administratívnej komunikácie a postupne prenikajú
aj do benej komunikaènej sféry. Lexikálne prevzatia sa
v slovenèine väèinou morfologicky a ortograficky adaptujú
euro, eura, eurá, eur; mobilita, mobility; skríning, výsledky
skríningu, niekedy pribudne aj fonetická, sémantická,
slovotvorná a tylistická adaptácia. Vznik nových slov závisí
od derivaèného potenciálu preberaných jednotiek, to znamená
od ich schopnosti odvodzova nové lexikálne jednotky
ratifikácia  ratifikaèný, ratifikova  ratifikovanie.
Rozirovanie slovnej zásoby prostredníctvom adaptácie
Agendy 2000  akèného plánu Európskej únie obsahujúceho
reformy a nástroje v oblasti verejnej správy  je ovplyvòované
jazykovými aj mimojazykovými faktormi. Sú to hlavne
geopolitické aspekty: vznik / zánik tátov, nové
územnosprávne èlenenie, posilnenie samosprávy; etnokultúrne aspekty: etnická / kultúrna identita verzus európska
identita; sociolingvistické aspekty: sociálna a jazyková
diverzita.
Spoloèný právny rámec Európskej únie predstavuje
acquis communautaire  základ pre uplatòovanie práva a
záväzkov èlenských tátov. Zahàòa komunitárny právny
poriadok a komunitárne právo: primárne a odvodené 
základné zmluvy a právne akty, veobecné právne zásady EÚ,
judikatúra Európskeho súdneho dvora.
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Medzi komunitárne právne nástroje patria:
 Nariadenie (Regulation): má silu zákona, platí v kadom èlenskom táte;
 Smernica (Directive): zaväzuje èlenov upravi národnú
legislatívu v danej oblasti;
 Rozhodnutie (Desision): záväzné pre vetkých, ktorým
je urèené;
 Normy, tandardy: záväzné pre vetkých èlenov;
 Odporúèania (Recommendation) a stanoviská: nie sú
záväzné.
Základným princípom uplatòovania politiky EÚ je
princíp subsiadiarity  umoni prijímanie rozhodnutí na
úrovni èo najbliie k obèanom na základe etnických,
regionálnych a lokálnych h¾adísk.
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie sa na
princípe subsidiarity uskutoènila zásadná reforma verejnej
správy, ktorá sa premietla v novej organizácii tátnej,
regionálnej a miestnej (lokálnej) administratívy (Pekarovièová, 2004). Vzahy medzi jednotlivými zlokami (stupòami)
verejnej správy, ako aj prísluné kompetencie (právomoci)
správnych orgánov upravuje Zákon o obecnom zriadení.
Existujúci trojstupòový systém, v ktorom základné jednotky
tvorili obec, okres a kraj sa zredukoval, ale od roku 2001
pribudlo osem vyích územných celkov (VÚC) na
regionálnej úrovni. Transformácia verejnej správy bola
zameraná na decentralizáciu orgánov a v súlade s preberaním
euroagendy sa vyznaèovala posilnením orgánov samosprávy
(self-governing bodies). Nové samosprávne kraje sú totoné
s administratívnym èlenením Slovenska na osem krajov
budovaných na základe geografických daností a existujúcej
infratruktúry v smere sever  juh a východ  západ. Na
pomenovanie novovzniknutých samosprávnych krajov sa
pouíva aj historizmus upa, ktorý na území bývalého
Uhorska oznaèoval územnosprávne jednotky. Analogicky
k tomu sa oznaèenie riadiacej funkcie popri oficiálnom názve
predseda VÚC v benom styku vyskytuje revitalizovaný
historický názov upan (na rozdiel od èeského názvu hejtman
prevzatého z rakúskeho administratívneho úzu). Admini108
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stratívna reforma si vyiadala zmeny v pomenovaní
správnych orgánov, napríklad bývalý národný výbor nahradil
obecný úrad na èele so starostom obce alebo primátorom
mesta. V minulosti tento post zastával richtár (z nemeckého
Richter  sudca) vykonávajúci zároveò funkciu sudcu,
v bývalom reime to bol predseda národného výboru.
3. Rozvíjanie administratívnej terminológie
Slovenèina ako stredoeurópsky jazyk je relatívne
otvorená voèi prenikaniu internacionalizmov a v porovnaní
s niektorými susednými jazykmi zaujíma strednú, neutrálnu
pozíciu (Buzássyová, 1997, s. 69). Cesta lexikálnych výpoièiek
do slovenèiny nie je nový jav a môe by priama, t. j. prevzatím
z východiskového jazyka, najmä vak z latinèiny a gréètiny,
alebo sprostredkovaná cez kontakty s inými jazykmi, keï po
uplynutí istého èasu daný internacionalizmus zaène sa
pouíva nanovo v aktuálnom kontexte s pôvodným alebo
modifikovaným významom. V súvislosti s identifikáciou
prevzatých morfologických a lexikálnych jednotiek odporúèa
K. Buzássyová (1991, s. 89) zavies termín opakovaná
internacionalizácia, resp. opakovaný
internacionalizmus ako prostriedok na oznaèenie pohybu v internacionálnej lexike, ktorý môe by k¾úèom (alebo aspoò jednou
z alternatív) na rieenie problému sémantického a formálneho
varírovania morfém, resp. lexém (ibid., s. 90). Motívom
opakovaného prevzatia je obyèajne aktuálna potreba oznaèi
nejaký nový význam, pojem alebo pomenova nové, resp.
staronové reálie, napr. euroagenda, tender, akcia, akcionár,
hypotéka, portfólio, skríning ap. Pri pecifikácii procesu
vzájomných interlingválnych vplyvov mono hovori o
interferencii, transferencii a integrácii, ktoré majú za
následok prenáanie cudzojazyèných prvkov v reèi, ich
prenikanie do preberajúceho systému a napokon asimiláciu v
preberajúcom systéme (porov. Orgoòová, 1993, s. 78).
Rozvíjanie lexikálnej zásoby závisí od nových
pomenúvacích a vyjadrovacích potrieb komunikantov, ktoré
zrkadlia základné derivaèné postupy: tvorenie nových
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jednotiek, pretváranie èi inováciu jestvujúcich lexém
a preberanie výrazov z iných jazykov (porov. Dolník, 2003).
Popri základnom nominaènom type rozoznáva J. Horecký
(2001, s. 72) tyri transnominaèné typy obohacovania slovnej
zásoby, ktoré sa rozlièným spôsobom uplatòujú
v administratívnej lexike. Sú to: 1. transformácia, 2.
transpozícia, 3. transferácia, 4. translácia.
1. Pod transformáciou základných pomenovaní sa
rozumie:
 derivácia /odvodzovanie  analógiou derivatémy
predáva  predajca, hovori  hovorca, prefixáciou, a to bez
zmeny významu derivatémy od vola (telefonova) zavola,
prevola, dovola sa (niekomu) alebo s významovým posunom
predvola (niekoho na úrad), vyvola (hádku, kandál),
odvola (z funkcie), dovola sa (pravdy); sufixáciou s bohatou
kálou nominálnych a verbálnych sufixov poisti, poistenie,
poistený, poistné (poplatok za poistenie; suma vyplatená za
poistnú udalos), poistka, poistná (udalos), poistenec/
poistenka, poistenecký, poisovòa, poisovníctvo, poisova,
poisovací (agent); pripoisti sa (priplati si k základnému
poisteniu);
 kompozícia /skladanie  euroobal, hypobanka;
právomoc, národohospodársky, verejnoprávny, konkurencieschopný; Èesko-Slovensko (Èeskoslovensko);
 rozvíjanie, extenzia, redukcia, konverzia  tvorenie
viacslovných pomenovaní akademická obec, legislatívna rada
vlády, Zákon o ochrane osobných údajov, informaèný zákon;
multiverbizáciou podnikatelia = podnikate¾ské subjekty,
kontrolova = vykonáva kontrolu; univerbizáciou akciová
spoloènos = akciovka, SMS správa = esemeska;
slovnodruhovou konverziou odstúpi  odstúpenie, dotácie 
dotaèný systém, vyjadri vïaku (subst.) vïaka rozhodnutiu
(prepozícia);.
2. Transpozícia je a) vznik nových pomenovaní
prenáaním významu na základe metaforických a
metonymických vzahov  európska architektúra, balík sluieb,
podvýivená ekonomika, pinavé peniaze; b) preklad
cudzojazyèného termínu so zachovaním významu na úkor
110

Jana Pekarovièová
jazykovej formy (nahrádzanie jednoslovných termínov
viacslovnými), napr. ekológia  ivotné prostredie, ombudsman
 verejný ochranca práv, didaktika  teória vyuèovania;
3. Transferácia je preberanie výpoièiek, pomenovaní z
iných jazykov  benefit, komodita, certifikát, portfólio,
euroagenda, acquis communautaire, komisár, ombudsman,
evalvácia;
4. Translácia znamená doslovný preklad, kalkovaním
z iných jazykov  daòová reforma (tax reform), hrubý domáci
produkt  HDP (Gross Domestic Product), Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic
Cooperation and Development  OECD), samospráva (selfdevelopment), sociálne zabezpeèenie (social security),
partnerstvo za mier (Partnership for peace), open society
(otvorená spoloènos).
4. Symetria a asymetria pri preberaní lexém
Transformaèný proces sprevádzajú poèetné reformy
verejnej správy, prièom nové, resp. staronové termíny sa
stávajú súèasou administratívnej komunikácie. Pri preberaní
nových pomenovaní je dôleitá výrazová aj významová stránka
termínu. Prevzaté jednoslovné a viacslovné termíny musia
spåòa kritériá jazykovej adekvátnosti, komunikaènej
efektívnosti a pragmatickej funkènosti. Dodriavanie
uvedených predpokladov sa vyaduje najmä pri sémantickej
asymetrii medzi východiskovým a cie¾ovým jazykom. Ide
o prípady, keï popri prevzatých výrazoch existujú aj domáce
pomenovania, ktoré si navzájom konkurujú. Napr. lexéma
karta (card, Karte) ako súèas obvyklých spojení zdravotná
karta v súèasnosti výrazne roziruje svoje sémantické pole
identifikaèná / registraèná / kreditná / zelená karta
konkuruje tradiènému onomaziologickému základu preukaz
(card, Ausweis) v kongruentných spojeniach typu osobný /
obèiansky / vodièský / zdravotný preukaz alebo
adnominálnym spojeniam s nezhodným atribútom preukaz
poistenca/ zamestnanca. V uvedených prípadoch ide niekedy
o vzah synonymie identifikaèná karta = identifikaèný preukaz
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alebo polysémie, keï jednotlivé semémy nemono pouíva
zamieòavo zdravotná karta (záznam o zdravotnom stave
pacienta)  zdravotný preukaz (doklad poistenca o
zdravotnom poistení).
Typickým príkladom sémantickej asymetrie je dnes ve¾mi
frekventovaný výraz certifikát (certificate, nem. Zertifikat /
Zeugnis / Urkunde), pre ktorý má slovenèina nieko¾ko
pomenovaní, a to osvedèenie, vysvedèenie, potvrdenie, diplom,
listina, list ako súèas viacslovného termínu rodný/ sobány
list. Pouitie uvedených výrazov a odvodenín certifikácia 
potvrdzovanie, potvrdenie, certifikaèný, ako aj hovorových
variantov certifikova, certifikovanie
je sémanticky
diferencované a závisí od charakteru alebo funkcie úradného
dokumentu. V ostatnom èase vplyvom rastúcej internacionalizácie prevláda tendencia presadzova polysémický
výraz certifikát, a to nielen na oznaèovanie spôsobilosti/
osvedèenia, ale aj rozlièných potvrdení o absolvovaní nejakého
kurzu.
Pohyb v sémantickej hodnote termínu smerom
k rozíreniu pôvodného významu výstine ilustruje
adjektívny termín verejný  public, öffentlich v nasledujúcich
spojeniach: verejná správa (public administration, öffentliche
Verwaltung), verejná súa (open competition, Wettbewerb),
verejné financie, výdavky (public finance, expenditure/
spending), ale ekvivalentom pre open market je v slovenèine
vo¾ný trh. Inovaèné tendencie sa prejavujú v sémantickej
adaptácii pomenovaní ombudsman  verejný ochranca práv,
public relations  styk s verejnosou, pohyb zaznamenala
pecifikácia termínu verejnoprávny (öffentlich-rechtlich)
rozhlas, televízia, ako aj spojenia verejná sluba (public
service) pôvodne 1. zariadenie poskytujúce slubu; v súèasnosti aj 2. úloha a právne postavenie vo verejnom záujme
(napr. uèitelia). Na oznaèenie polície v bývalom reime sa
pouívalo spojenie verejná bezpeènos, ktoré nahradil výraz
polícia.
Z h¾adiska slovenèiny ako cudzieho jazyka treba osobitnú
pozornos venova prípadom polysémie a homonymie, ktoré
nemusia by totoné so situáciou vo východiskovom jazyku.
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Ako príklad divergentnej asymetrie uvádzame slovenskú
lexiu, správa, ktorej v angliètine zodpovedá pä samostatných
lexií: správa 1 1. (management) vedenie, riadenie, úèas na
správe podniku 2. (administration) orgán, intitúcia
administratíva, verejná správa 3. (government) spravovanie,
starostlivos domová správa, vláda;
správa 2 1. (information, news) oznámenie, informácia
veèerné správy, správy STV 2. (report) referovanie, správa
o èinnosti, závereèná správa, správa komisie.
Príkladom opaènej asymetrie môe by anglický polysémický výraz term, majúci v slovenèine bohatú kálu synoným
súvisiacich s dvoma základnými významami lexie termín 1
èasové vymedzenie ako lehota, doba, funkèné obdobie, èas;
termín 2 pomenovanie pojmu, odborný názov, výraz; lexia
terms navye oznaèuje aj podmienky, okolnosti, pomery,
náleitosti zmluvné podmienky (terms of contract), platobné
podmienky (terms of payment).
Integrácia medzinárodných termínov do sústav
jednotlivých jazykov prebieha napriek istým zhodám
diferencovane, a nie vetky názvy sa v kadom jazyku rovnako
udomácnili. Aj medzi slovanskými jazykmi existuje mnostvo
asymetrií pri vyjadrovaní istých významov domácou alebo
internacionálnou lexémou, podmienených rozdielnymi
kultúrnymi tradíciami (Buzássyová, 1997). Príkladom
dezintegrácie je transferácia termínov constitution,
succsess, opinion, exam / examination, desision,
guarantee, ktorým v slovenèine a èetine zodpovedajú
domáce termíny ústava, úspech  úspìch, názor / mienka /
posudok  názor / mínìní / posudek, skúka / vyetrovanie 
zkoka, rozhodnutie  rozhodnutí, záruka  záruka na rozdiel
od po¾tiny, kde sa uvedené lexémy kalkujú konstytucja,
sukces, opinia, egzamin, decyzja, gwarancja. Ako príklady
slovensko-slovanskej asymetrie v opaènom smere mono
uvies faculty, subjekt, existujúce v slovenèine a èetine ako
kalky fakulta, subjekt (medzinárodného práva), pre ktoré má
po¾tina domáce ekvivalenty wydzial podmiót (prawa
miêdzynarodowego). Interlingválne paralely sa vzahujú
najmä na súèasný proces preberania a pouívania
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sémantických výpoièiek vytváraním neosémantizmov,
najèastejie anglosémantizmov typu líder strany, prezident
akciovej spoloènosti/nadácie, obchodný/ivotný partner, ktoré
sa udomácòujú vo vetkých slovanských jazykoch. Za
primárne pri pouívaní internacionalizmov povaujeme
schopnos cudzincov identifikova prevzaté výrazy aj po
gramatickej a pravopisnej adaptácii manager  manaér,
leader  líder, image  imid, coach  kouè, preto sa tejto
stránke obohacovania slovnej zásoby slovenèiny treba
osobitne venova.
5. Dynamické tendencie a jazyková prax
Dynamické procesy v administratívnej sfére charakterizujú
tieto tendencie:
1. sústavné dopåòanie administratívnej terminológie
novými termínmi ako dôsledok geopolitických zmien
a európskej integrácie  euroagenda, euroregión, ombudsman;
2. spresòovanie termínov, ktoré prináa zmeny obsahu
pojmu pri nezmenenom výraze verejný, ako aj zmeny vo
výrazovej stránke termínu, a to bez zmeny pojmu CO = civilná
obrana  civilná ochrana i s pojmovou zmenou akcia, kredit;
3. rozirovanie / zuovanie logického spektra termínu 
kurikulum (curriculum) v slovenèine sa pôvodne pouívalo len
curriculum vitae  struèný ivotopis, v súèasnosti pod vplyvom
angliètiny aj vo význame program, obsah, pecializácia tudijný
program; promócia v spisovnej slovenèine tradièný slávnostný
akt na konci univerzitného túdia, v modernej komunikácii sa
vyskytuje analogicky s angliètinou aj vo význame propagácia,
prezentácia promócia knihy;
4. proces internacionalizácie, ktorý vyvoláva napätie medzi
dvojicami domáci prostriedok / internacionalizmus úver 
kredit, zmluva  kontrakt, hodnotenie  evalvácia, výmena 
mobilita, vysvedèenie  certifikát, benefit  dávka, náhrada,
odkodné, ústredný riadite¾  generálny manaér;
5. konkurencia slovotvorných typov pri tvorení termínov
s rovnakým kategoriálnym významom akceptácia  akceptovanie, registrácia  registrovanie, stabilita  stabilnos,
amatérizmus  amatérstvo, profesionalizmus  profesionalita 114
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profesionálnos, monitoring  monitorovanie;
6. prenáanie administratívnych termínov do iných oblastí
ako dôsledok interdisciplinárnosti a stierania hraníc medzi
jednotlivými komunikaènými sférami prejavujúce sa jednak
zbliovaním pojmov, jednak ich diferenciáciou, èo spôsobuje, e
prejavy sa vyznaèujú heterogénnosou, napr. konkurz 1. súbeh,
súa o miesto, vypísa konkurz na obsadenie miesta/funkcie,
2. obch. úpadok, bankrot, ohlási konkurz., zákon o konkurze
a vyrovnaní; skríning  1. metóda vyh¾adávania vèasných
foriem chorôb 2. zisovanie stavu preberania acquis
communautaire; kompetencie 1. právomoci, suverénne právo
robi v istej veci rozhodnutia; 2. schopnos, zruènos,
spôsobilos.
Administratívna komunikácia má svoje výrazové pecifiká
aj na rovine gramatickej. V písomných prejavoch prevláda
tendencia k opisnému vyjadrovaniu, èo sa odráa aj pri
vyuívaní jazykových ablón, ustálených spojení typu bra /
vzia na vedomie / na zodpovednos, ma na zreteli, napr.
Vláda vzala tieto fakty na vedomie, máme na zreteli vau
prosperitu, vetných celkov Tento zákon nadobúda úèinnos
dòom jeho vyhlásenia a kontrukèných slov a spojení v zmysle
zákona apod. Príznaèné sú sekundárne prepozície vytvorené
slovnodruhovou konverziou, napr. a) tvary substantív vïaka,
oh¾adom, následkom, zaèiatkom, na základe, v zmysle, v
prospech, s cie¾om, v priebehu; b) kontrukcie z tvarov
substantív a primárnych predloiek: vzh¾adom na, so zrete¾om
na, bez oh¾adu na, na rozdiel od, v súvislosti s; c) absolútne
prechodníky: zaèínajúc, konèiac, nevynímajúc, odhliadnuc od,
berúc do úvahy, vyplývajúc z a pod.
Keïe ide o komunikáty verejného styku, treba náleitú
pozornos venova aj formuláciám, ako sú oslovenie adresáta,
vyjadrenie súhlasu èi nesúhlasu, formulovanie iadosti,
poïakovania, ktoré sa riadia osobitnými pravidlami
vnútropodnikovej / firemnej kultúry a medziintitucionálnej
komunikácie. Aj tu nastali zmeny oproti minulosti, keï
typické oslovenie vo verejnom styku súdruh, súdruka 
súdruky a súdruhovia nahradilo klasické pán, pani  dámy
a páni s príslunou pecifikáciou adresáta textu s menom
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váený pán Novák/ váená pani Nováková, titulom váený
pán profesor/ váená pani profesorka, alebo pomenovaním
funkcie váený pán dekan, váená pani riadite¾ka.
K problematike interaktívnych komunikaèných stratégií ako
súèasti interkultúrnej kompetencie sa zaoberáme
v samostatnej túdii (porov. Pekarovièová, 2000). V úradnom
styku sa v súèasnosti uprednostòuje spoloèná forma oslovenia
váený klient, v ojedinelých prípadoch vo feminatívnej podobe
váená zákazníèka (napr. kozmetické firmy), typickým je vak
hromadné oslovenie cie¾ovej skupiny váení zákazníci/ klienti,
spotrebitelia, obèania, milí priatelia, tudenti. Základným
predpokladom úspenej komunikácie je princíp zdvorilosti,
ktorý vak nesmie prekáa porozumeniu, je len istým
prostriedkom tylistickej diferenciácie a vyuíva výrazové
varianty v závislosti od typu písomnosti:
iadame Vás, aby ste do troch dní zaplatili.. (urgencia,
upomienka), v úradných iadostiach sa èasto direktívna
modalita mení na obraciam sa na Vás so iadosou
o poskytnutie vo¾na, zdvorilo iadam o náhradu mzdy; alebo
závereèné formulácie za kladné vybavenie vopred ïakujem,
s poïakovaním za ústretovos a podporu, s úctou. Výber
adekvátnych jazykových prostriedkov a ich pouívanie
v komunikaènej praxi nie je samozrejmosou ani z h¾adiska
slovenského pouívate¾a. Tým, e sa transformáciou
presunuli urèité rozhodnutia smerom k obèanovi (liberalizácia
trhu, vo¾ba sociálneho zabezpeèenia, referendum), rozírila sa
osobná zodpovednos jednotlivca za vlastné konanie a
správanie, èo predpokladá zvýenie nárokov na právne
vedomie obèana i poznanie jeho práv a povinností. Aj bené
administratívne
postupy
si
vyadujú
receptívne
a tandardné produktívne zruènosti komunikantov, aby mohli
úspene vybavi svoje záleitosti v súlade so zákonmi vo
vlastnej kompetencii, alebo v prípade zloitejích prípadov
vedeli správne postupova a iada adekvátnu právnu pomoc.
Diferenciácia a pestros administratívnych ánrov si
vyaduje zo strany didaktiky cudzích jazykov osobitnú
prípravu, najmä vtedy, ak sa tudujúci nemôu oprie
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o paralelné procesy vo vlastnom jazyku. Týka sa to tak otázok
preberania cudzích prostriedkov a ich integrácie do
slovenèiny, kde v porovnaní s inými jazykmi sú rozdiely najmä
vo fonetickej, gramatickej a sémantickej adaptácii jazykových
výpoièiek (Orgoòová, 2003), ako aj osobitostí / zvyklostí
komunikaènej praxe vyplývajúcich z geopolitickej príslunosti
a kultúrnych tradícií.
Jazykové výpoièky aj v súvislosti s preberaním
euroagendy sa v praxi uplatòujú rozlièným spôsobom. Ich
primeraný výskyt z h¾adiska funkènosti a komunikaènej
efektívnosti je otázkou tylistickej adekvátnosti a jazykovej
kultúry. Preberanie a udomácòovanie jazykových výpoièiek je
proces, ktorý testuje tie prostriedky, ktoré slovenèina
potrebuje a postupne prijíma do svojho repertoáru. Najmä
vtedy, ak na pomenovanie istej entity existuje viacero
zauívaných pomenovaní, cudzí termín, spojenie sa hodnotia
ako nenáleité. Takým sa javí aktuálny kalk road map  cestná
mapa, vyskytujúci sa v súvislosti s èasovým realizovaním
projektov namiesto zauívaných adekvátnych výrazov èasový
plán/ harmonogram.
Hodnotenie prevzatých výrazov z h¾adiska jazykovej
kultúry si vyaduje osobitnú pozornos. Miesto záveru túdie
ponúkame výstinú charakteristiku úradníka dnenej doby z
básne Profesionál od D. Hiveovej (1988), ktorý bojuje s èasom
a mnostvom povinností, predpisov a dokumentov,
uplatòovaných neraz len samoúèelne. V súlade so svojím
poslaním zástupcu/ konate¾a úradu má svoj systém, ako
stíha úèas na mnohorakých aktivitách odrazu, aby sa mu
zarátali do kariéry profesionála.
...Èlovek, obetavý pracovník,
Èlovek v zastúpení. Pohyblivý ako nik.
Jeho povinnos je sedenie.
Dezertom stotrináste kolenie.
Prednáka, výbor, potom porada,
Vetko sa mu do èinnosti zaráta.
pecialistom je veru vestranným,
Vie hluène vojs,
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Aj vypari sa ako dym.
Na viacerých miestach vie by odrazu!
Tu ho berú spredu, tam u zozadu.
O akejsi nula, nula,
Komisiu na vznik komisií ktosi zvolal.
O tvr sa zas kontrola kontrolórov kontroluje
A on  nevyhnutný  do poètu je.
O tritvrte výbor druhý
 intenzívne rastú zasadacie kruhy.
Vláèi stohy tlaèív, chystá správy z výpisov,
Dodatok k vyplnenému dodatku
Spracuje zo zvyných slov.
Vade mu rezervujte miesto!
Veï je nenahradite¾ný,
On zapåòa priestor!
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Summary
Jana Pekarovièová
Towards the Dynamics
of Administrative Communication
Administrative communication is a specific area of public communication. It
sensitively responds to societal changes. Recent geopolitical changes, as well as ongoing
globalization and European integration, including Slovak membership in the European
Union, has especially influenced Slovak vocabulary. This trend is closely connected to
the change of state legislation in the Slovak Republic and to the transformation of its
economy and social sphere.
The integration of the EUs agenda into Slovak is an important feature of this
dynamic. Namely, the norms of the European Union (acquis communautaire) are
being introduced. These reflect the need to name new European institutions, organs,
and documents, as well as legislative and political processes.
Administrative communication takes place in public administration, institutional
communication of legal entities, but also in the formal communication of citizens and
institutions. It includes different administrative and legal acts, such as laws,
instructions, orders, and norms. It also deals with different genres of communication,
such as curriculum vitae, contracts, reports, requests, minutes, and business
correspondence, which usually takes standardized form. The purpose of administrative
texts is to provide the most efficient communication and unequivocal interpretation.
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Fonologický systém slovenèiny a výuèba
slovenèiny ako cudzieho jazyka.
Zvuková rovina ako najabstraktnejia z jazykových rovín
patrí do tej sféry prirodzeného jazyka, ktorá najmenej
podlieha priamemu uvedomenému pozorovaniu, teda i
poznaniu svojich pouívate¾ov. Pri spontánnom uèení sa jazyka
sa jeho zvukové (materiálne zloky) dostávajú do jazykového
systému jednotlivca najmä napodobovaním; zvukový
(fonologický) systém ako celok, ba ani jeho èiastkové
podsystémy si pouívate¾ jazyka nemusí uvedomi po celý
ivot. Vysokú abstrakciu zvukového systému slovenèiny
akceptuje i vzdelávací systém slovenèiny ako materinského
jazyka a jeho jednotlivé zloky sa na rozdiel od ostatných
jazykových rovín 1 vyuèujú výberovo len v súvislosti
s významovou zlokou jazyka. Fonologický systém slovenèiny
si kompletizujú a tudenti slovakistiky na vysokých kolách,
okrem iného i vyahovaním poznatkov zo svojho
podvedomia, aby, ako budúci uèitelia slovenského jazyka
alebo lingvisti èi prekladatelia, mohli uplatni poznanie
fonologického systému pri svojej profesionálnej èinnosti.
Z pragmatického h¾adiska sa tu teda v prvom rade vynára
otázka, èi má poznanie fonologického systému slovenèiny
praktický význam pre cudzinca? Ak chceme zodpovedne
odpoveda na túto otázku, musíme si cie¾ovú skupinu
potenciálnych tudentov slovenèiny definova ako tudentov,
ktorí slovenèinu nadobúdajú ako cudzí jazyk (2.  x-tý
v poradí) popri svojom materinskom jazyku 2 . V prípade
takejto definície musíme na poloenú otázku jednoznaène
odpoveda kladne. Zvuková rovina toti ako materiálové
východisko prirodzeného jazyka je jeho základnou
determinantou, ktorá zásadne ovplyvòuje fungovanie
významovej zloky jazyka vo vetkých jazykových
rovinách. To, èo sa pri nadobúdaní materinského jazyka
ukladá postupne do podvedomia spontánne, musí prejs pri
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uvedomelom uèení sa cudzieho jazyka racionálnym
poznaním3 .
Fonologický systém jazyka je daný inventárom foném
a ditinktívnych vlastností, ktorými sú fonémy kontituované
(Sabol, 1987). Základnými artikulaènými a akustickými
vlastnosami vokálnos (V) a konsonantnos (C) a ich
kombináciou sa osobitne vyèleòujú vokály (V+C°), sonóry
(V+C) a umové konsonanty (V°+C; ibid. s.362). Vokalické
fonémy sú ïalej charakterizované najmä prítomnosou èi
neprítomnosou
akustických
vlastností:
difúznos
(nekompaktnos, D), koncentrovanos (Cc), labializovanos
(Lb), kvantitatívnos (long, Lg) a kåzavos (glide, G).
pecifickými vlastnosami konsonantických foném sú popri
vlastnosti difúznosti, ktorá je pre vokály a konsonanty
spoloèná, ostros (acute, netupos, A), záverovos (okluzívnos,
O); laterálnos (Lt), sykavos (sibilantnos, S), znelos (voice,
Vc) a nazálnos (neorálnos, N; ibid., s. 363  3684 ). Uvedenými
vlastnosami sa dajú vyèerpávajúco charakterizova vetky
fonémy slovenèiny a vzahy medzi nimi. Nie vetky sú vak
pre praktické zvládnutie jazyka (najmä cudzieho) rovnako
dôleité.
Z h¾adiska fonologickej typológie A. V. Isaèenka (1963),
ktorá analyzuje fonologické systémy slovanských jazykov na
základe konfrontácie ich vokalických a konsonantických
fonologických podsystémov, predstavuje slovenèina tzv.
vokalický typ jazyka 5 . Pre vokalické jazyky je typické
vyuívanie niektorého suprasegmentu (melódia, kvantita) ako
ditinktívnej vlastnosti vokálov, tieto jazyky majú zároveò
tendenciu vyuíva niektoré sonóry vo funkcii vokálov, ako
nositele slabiènosti. Tieto dve základné tendencie sa prejavujú
vyím poètom vokalických foném vo fonologickom systéme
konkrétneho jazyka 6 . Slovenèina ako jazyk monotónický
s takzvanou vo¾nou (ditinktívnou) kvantitou patrí do druhej
skupiny vokalických jazykov spolu s èetinou (ibid. s. 110 
111). Aké relevantné informácie vyplývajú z toho pre cudzinca
tudujúceho slovenèinu?
Pre fonologický systém slovenèiny je urèujúcim vokalický
podsystém a jeho dominantné prvky, najmä kvantita. Z faktu,
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e vlastnos kvantitatívnosti pri vokáloch je v slovenèine
schopná rozlíi význam slova a tvaru rovnako ako
ktoráko¾vek iná vlastnos fonémy (nekvantitatívnos/
kvantitatívnos: mame/máme; neakútovaos/ akútovos: mám/
nám; nazálnos/ústnos: nám/dám; nelabializovanos/
labializovanos: dám/dóm; neúzkos/úzkos: dóm/dúm ...)
vyplýva základný fakt, e pri uèení sa slovenskej lexiky, musí
cudzinec vníma kvantitu ako neoddelite¾nú súèas
základných tvarov slov, pretoe jej zmena pri ohýbaní (flexii)
a odvodzovaní (derivácii) slova nesie zásadné významové
informácie.
Z vlastností foném, ktoré sú pre fungovanie fonologického
systému (a teda pre komunikáciu) dôleité, treba pozna
najmä tie, ktoré sa rovnako ako uvedená kvantita, zúèastòujú
na zmenách súvisiacich s významovou zlokou jazyka  na
neutralizáciách a alternáciách. Kým neutralizácie predstavujú
priame premietnutie synchrónneho fonologického systému do
reèi a sú podmienené najmä princípom ekonomickosti,
v alternáciách sa vyuívajú vlastnosti foném, uvo¾nené
z neutralizaèných procesov, na signalizovanie sémantiky. Bezo
zvyku to v slovenèine platí pre konsonantický podsystém.
Vlastnos
znelosti
(najrozírenejia
v neutralizácii
konsonantov) sa v alternáciách vôbec nevyskytuje. Zdanlivo
súvisiace vlastnosti v alternáciách tzv. korelovaných
konsonantov (difúznos) sú prejavom prienikových mnoín
prvkov zmenených fonologických systémov 7 . V urèujúcom,
vokalickom, fonologickom podsystéme je to celkom inak.
Zjednoduene tu treba poveda, e z h¾adiska neutralizácií
a alternácií predstavuje vokalický a konsonantický podsystém
spisovnej slovenèiny dva rozdielne svety, ktoré spájajú len
malé prienikové mnoiny (prvkov, ditinktívnych príznakov).
1. Neutralizácie foném v spisovnej slovenèine treba
z praktických dôvodov z poh¾adu cudzinca diferencova. Na
tie, ktoré sa realizujú len v reèi a neovplyvòujú písomný
prejav a tie, ktoré písomný prejav ovplyvòujú.
1.1 a) Najrozírenejia neutralizácia vlastnosti
konsonantických foném je neutralizácia znelosti (Vc). Má
regresívny priebeh a realizuje sa ako asimilácia, èo znamená,
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e ak sa stretnú fonémy s rozdielnou vlastnosou (znelosti),
nadobudnú rovnakú vlastnos (druhej fonémy v poradí,
vrátane pauzy na konci slova s vlastnosou V°) 8 . Ako
neutralizované (aktívne) i neutralizujúce (pasívne) prvky sa
jej zúèastòujú korelaèné dvojice foném, odlíené iba
vlastnosou znelosti (Vc): /p/  /b/, /f/  /v/, /t/  /d/, /s/  /z/, /c/ 
/dz/, //  //, /è/  /d/, //  /ï/, /k/  /g/, /x/  /h/, *osobitosou je
historicky podmienená asimilácia /v/ na neslabièné /u/ na
konci slabiky (èo je zároveò i koniec slova): dub = [dup], vták =
[fták], *krv = [kru], odpoji = [otpoji], kosba = [kozba], gong =
[gonk]. Neutralizáciu v rámci slov spôsobujú aj sonóry /r/, /l/, /
¾/, /m/, /n/, /ò/, /j/ (pasívne prvky): píme = [píme], plame =
[plaïme], a na hranici slova v splývavej výslovnosti aj vokály
a pauza (ako neznelý element): jedz ten chlieb [jec ten x¾iep],
chlieb a so¾ [x¾ieb a so¾]9 .
ba) Menej rozírená je neutralizácia difúznosti (D; vnímaná ako tzv. mäkkos konsonantov). Má regresívny priebeh
a realizuje sa ako asimilácia. Ako neutralizované
i neutralizujúce prvky sa na nej zúèastòujú korelaèné dvojice
/t/ //, /d/  /ï/, /n/  /ò/, /l/  /¾/: odïobnú = [o>ïobnú] = /
oïïobnú/, odtiahnu =
[o>iahnu] = /oiahnu /.
Neutralizaèným miestom je prefixálny vík pri derivácii.
V takomto prípade sa neutralizácia difúznosti realizuje spolu
s neutralizáciou znelosti, v netandardnej výslovnosti sa
z h¾adiska miesta neutralizácie dotýka i hranice medzi
slovami a z h¾adiska neutralizovaných i neutralizujúcich
foném sa týka i foném s vlastnosou sykavosti (choï tam
tandardne ako [xo tam], netandardne ako [xotam] alebo tu
zaznel tandardne ako [tu zaznel], netandardne ako
[tuzaznel]. V prípade netandardnej výslovnosti èasto
deformácia zvuku spôsobuje i deformáciu významu, ktorý
môe rozlíi len kontext [òeznámi mu(s) seïí za stolom], [ti
má(z) zmrzlinu?].
bb) Neutralizáciu difúznosti spôsobujú i vokály s vlastnosou difúznosti/kåzavosti (difúznosti-glajdovosti, DG;
Sedláková, 2004b, s. 124125): /e/, /ie/, /ia/, /iu/10 : plod  [o ploïe],
plot  [na ploe], ena  [eòe] , stôl  [na sto¾e]; [veïie]  vedú,
[jeïia], [vpleie]  vpletú, vpleta, [plyòie]  plynú, [stelie] 
124

Marianna Sedláková
stelú, stla. V benej reèi sa tento typ neutralizácie najviac
poruuje v spojení fonémy /l/ a /e/ (ibid.): tandardne [na sto¾e]
i [na stole].
Pri tomto type neutralizácie konsonantov, ak ju spôsobujú
difúzno-glajdové vokalické fonémy /e/, /ie/, /ia/, na rozdiel od
predchádzajúceho typu, sa pri regresívnom priebehu
neutralizácia realizuje ako disimilácia (bageta = [bagee]),
difúzna fonéma /t/ sa pod vplyvom difúznej fonémy /e/ zmení
na nedifúznu fonému //.
c) Neutralizácia sykavosti (S) a záverovosti (O), ako ju
uvádza doterajia fonologická literatúra, sa dá spojením
zjednodui a povaova za jeden typ neutralizácie. Táto
neutralizácia sa v slovenèine dotýka prealveolárnych ústnych
(difúznych a akútových) konsonantov /t/, /d/, /c/, /dz/, /s/, /z/,
pre ktoré je pod¾a náho názoru relevantný rôzny stupeò
prítomnosti/neprítomnosti záveru, èie medzi jednotlivými
èlenmi mikrosystému by ilo o graduálny protiklad, ktorý by
sa dal vyjadri i vzahom O  S, dotýkajúci sa dvoch
korelaèných trojíc /t/  /c/  /s / a /d/  /dz/  /z/, navzájom
odlíených vlastnosou znelosti. Neutralizovaná by bola
fonéma s vyím stupòom záverovosti (okluzíva, afrikáta - oba
druhy foném s vlastnosou záverovosti: /t/, /c/; /d/, /dz/),
neutralizujúca by bola fonéma s niím "stupòom" záverovosti
- (afrikáta, frikatíva  oba druhy foném s vlastnosou
sykavosti: /c/, /s/; /dz/, /z/  oba druhy foném s vlastnosou
sykavosti). Výsledkom neutralizácie je toti vdy polozáverový
konsonant (afrikáta; t. j. konsonant s neutrálnym stupòom
záveru alebo, inak povedané, s vlastnosami oboch krajných
pólov takto ponímanej graduálnej opozície):
t/d + s/z = c/dz bratský, podzámok; brat stojí, pod zemou
[brackí, podzámok; bractojí, podzemou]
t/d + c/(dz)=c/dz otca, chodca; plot celý, pod cestou/
dzekaním[occa, xocca; plocelý, pocestou, podzekaním]
c/dz + s/(z) = c/(dz) inovecský, neporadzský; pec stojí, noc zná
[inoveckí, òeporackí; pectojí, nodzná]
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Takto interpretovaná neutralizácia O  S by mala
regresívny priebeh (neutralizovaná by bola v poradí prvá,
neutralizujúca v poradí druhá fonéma), odohrávala by sa na
hraniciach morfém i na medzislovnom víku v splývavej
výslovnosti spolu s neutralizáciou znelosti (Vc); v subtandardnej výslovnosti aj s neutralizáciou difúznosti (D; poï sem,
tandardne ako [po sem], subtandardne ako [pocem]).
d) Najmenej rozírená je v slovenèine neutralizácia
akútovosti. Vlastnos akútovosti je daná artikuláciou
v centrálnej èasti ústnej dutiny. Neutralizácia má regresívny
priebeh, realizuje sa ako asimilácia a zúèastòuje sa jej len
jeden korelaèný pár foném s vlastnosou nazálnosti: /n/  /m/.
Neutralizáciu najèastejie spôsobuje neakútová fonéma /b/:
eni  enba [emba, klemba, hamba...].
1.2. Do tejto skupiny patria v spisovnej slovenèine
neutralizácie vlastností vokalických foném.
a) Najrozírenejou je neutralizácia kvantity. Kvantitatívnos ako vlastnos nosite¾a slabiènosti sa vníma ako
vlastnos celej slabiky. Vlastnos kvantitatívnosti majú v
slovenèine nielen jednoduché dlhé vokály /í/, /é/, /á/, /ó/, /ú/,
dlhé sonóry /à/, /å/, ale aj diftongy /ie/, /ia/, /iu/ a ô [uo].
Neutralizácia má progresívny smer a realizuje sa ako
disimilácia; spôsobuje ju predchádzajúca dlhá slabika (dlhý
nosite¾ slabiènosti, vokál), neutralizovaná je nasledujúca
systémovo dlhá slabika (dlhý nosite¾ slabiènosti, vokál), ktorá
sa v neutralizaènom postavení skráti:
- enám, o enách, ale láskam, o láskach, uliciam, ale
plácam, sviecam; mestá, mestám, o mestách, ale ústa,
ústam, o ústach; miesta, miestam, o miestach srdciam,
o srdciach, ale skielcam, o skielcach (pri deklinácii
substantív)
- pekný, pekného, peknému..., ale krásny, krásneho,
krásnemu...; ktorý, ktorého, ktorému, ale dáky, dákeho,
dákemu; prvý, prvého, prvému..., ale piaty, piateho,
piatemu.... (pri deklinácii adjektiválií);
- robím, robí, robí, robíme, robíte, ale bránim, bráni,
bráni, bránime, bránite (pri konjugácii verb).
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b) Ako neutralizáciu glajdovosti (G) interpretuje J. Sabol
(1989, s. 146147) rozdielnu distribúciu jednoduchých dlhých
vokálov, ktoré sa vyskytujú len po nie mäkkých konsonantoch
(tvrdých a obojakých) a diftongov, ktoré sa vyskytujú len po
mäkkých konsonantických fonémach: /ï/, //, /ò/, /¾/, /è/, //, //, /
d/, /c/, /dz/, /j/. Tento jav, ktorý je pozostatkom
prehodnocovania historických fonologických truktúr a je aj
súèasou alternácií, sa dnes prejavuje v morfologickej
diferenciácii tzv. mäkkých a tvrdých skloòovacích typov
(porovnaj ibid., s. 146: ena  ulica, mesto  srdce, dobrý  cudzí
oproti enám  uliciam, mestám  srdciam, dobrému 
cudziemu). Pod¾a náho názoru aj tento fakt potvrdzuje
opodstatnenos vníma ako relevantnú pri vokáloch
integrovanú fonologickú vlastnos difúznos  glajdovos (DG),
ako sme to uviedli vyie (v bode 1bb). Nae tvrdenie
podporíme analýzou mikrosystému uvedeného v tabu¾ke 1.
Tabu¾ka 1: Vokalický fonologický podsystém slovenèiny (a vzahy medzi
fonémami z h¾adiska fonologickej opozície difúznos  nedifúznos a glajdovos
 neglajdovos):

Difúzne samohlásky:
i/í
e/é/ie
(ä)

Nedifúzne samohlásky:
u/ú/iu
o/ó/uo
a/á /ia

Z tabu¾ky je èitate¾né, e zo 6 difúznych vokalických foném
neutralizáciu spôsobujú alebo jej podliehajú len dve (v tabu¾ke
hrubo vytlaèené: /e/, /ie/; èo je pribline 30%  50%, ak
uváime, e fonéma /ä/ je úplne na periférii fonologického
systému, kde ju udriava u len etymologický pravopisný
princíp), je to rovnaký poèet ako z 3 nedifúznych a zároveò
glajdových vokalických foném (iu, ia; èo je tu pribline 77%).
Zdá sa, e sa postupne percentuálny podiel neutralizujúcich
foném prikláòa od vlastnosti difúznosti k vlastnosti kåzavosti.
Podstatou tejto akomodaènej zmeny je spojenie vlastnosti
difúznosti a kåzavosti (DG) prítomnej pri slovenských i-ových
diftongoch a fonéme /e/ (svoju rolu tu zohráva pravdepodobne
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i fakt, e prvá, neslabièná, zloka i-ových diftongov má difúzny
pôvod). Tieto vzahy sa realizujú pod hegemóniou vládnucej
vokalickej vlastnosti kvantitatívnosti, lebo práve tá spôsobuje,
e sa fonéma /e/, ako pôvodne neglajdová fonéma, môe
vzahov v rámci opozície vlastnosti DG  D°G° zúèastòova
a to len preto, e tvorí s glajdovou fonémou /ie/ privatívny
protiklad
z h¾adiska
opozície
kvantitatívnos

nekvantitatívnos na rozdiel od u-ového timbru , kde je
základnou korelaènou dvojicou /u/  /ú/. A-ový timbre tvorí
pojivo medzi týmito krajnosami, pretoe kvantitatívne
korelaèné vzahy medzi /a/  /á/ a /a/  /ia/ sú vyrovnané.
Spojenie foném /e/, /ie/, /ia/, /iu/ do mikrosystému riei
i doteraz sporné prípady neutralizácií foném /d/, /t/, /n/, /l/
pred fonémou /e/, ktorá je buï samostatnou relaènou
morfémou, alebo je jej súèasou. Okrem tvarov typu [eòe],
[Krise], [braia], [èisejí], [pip¾em], [se¾], [chibòe] ako prejav
neutralizácie difúznosti konsonantov (pod vplyvom vokálov
s vlastnosou DG) sem mono zaradi i tvary typu srdce/
srdciam oproti typu mesto/mestám ako prejav neutralizácie
DG pri vokáloch po mäkkých spoluhláskach.
c) Okrajovú vokalickú neutralizáciu predstavuje
neutralizácia vlastnosti difúznosti. Dotýka sa korelaènej
dvojice foném /a/  /ä/. Má progresívny smer, realizuje sa ako
asimilácia po vetkých konsonantoch okrem difúznych perníc
(labiál): /b/, /p/, /m/, /v/ v tvaroch názvov mláïat: riebä, holúbä,
púpä, (lámä, iavä sú len hypotetické tvary, lebo v snahe
vyhnú sa problémovému hláskoslovnému javu vyuíva
systém iné derivaèné postupy: lamiatko, aviatko, avíèa)
oproti tvarom: húsa, psíèa, te¾a... Prakticky sa v tandardnej
slovenskej výslovnosti u táto neutralizácia nerealizuje,
pretoe v tandardnej výslovnosti splynulo /ä/ s [e], èím ako
fonéma zaniká. Tento typ neutralizácie sa dnes na rozdiel od
ostatných prejavuje u len vïaka etymologickému princípu
v slovenskom pravopise11 , podobne ako pravopis i  y, í  ý,
ktoré sa výslovnostne nelíia.
Z uvedeného vyplýva pragmatická nutnos, najmä zo
strany cudzincov tudujúcich slovenský jazyk, ovláda aj
diferenciáciu konsonantov na mäkké a nie mäkké:
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a) kvôli výslovnosti  výslovnos slabík de, te, ne, le; di, ti,
ni, li ako [ïe, e òe, ¾e; ïi, i òi ¾i] v domácich slovách;
b) kvôli diferenciácii skloòovacích typov substantív
a adjektív a kvôli správnemu tvoreniu jednotlivých tvarov;
c) kvôli pravopisu i  í (po mäkkých spoluhláskach) y  ý
(po tvrdých spoluhláskach: d, t, n, l, k, g, h, ch)
a diferencovane po obojakých spoluhláskach: b, p, m, v, r, s, z,
f (vo vybraných slovách y  ý, v ostatných i  í). Vo výslovnosti
i  y a í  ý nie je v slovenèine iaden rozdiel, podobne ako pri
výslovnosti e a ä. Tento bod je spoloèný rovnako pre
cudzincov ako aj pre Slovákov, ktorí chcú ovláda pravopis.
Doteraz uvádzané neutralizaèné javy (v tab. è. 2 hrubo
vytlaèené) majú spoloèného menovate¾a v úspore artikulaènej
energie, ako sme to v úvode k neutralizáciám u spomenuli.
Znamená to, e ich fungovanie je dané synchrónnou podobou
fonologického systému, sú prejavom výrazovej zloky jazyka, a
preto podliehajú zákonitostiam jeho zvukovej roviny.
Tabu¾ka 2: Vokalické a konsonantické neutralizácie v slovenèine:
VOKALICKÉ NEUTRALIZÁCIE
F. protiklad:

smer

Príklad:

1.

Lg – Lgº

→

enám / krásam

2.

LgG – LgGº

→

osiam / osám, piesòam / básòam;

3.

LgG – LgºG°

→

uliciam/sviecam

4.

LgDG – LgD°G°

→

uliciam / enám, mestá / srdcia

5.

DG – D°G°

→

ena  eny / ulica  ulice

6.

D – Dº

→

riebä [riebe] / húsa

KONSONANTICKÉ NEUTRALIZÁCIE
1.

Vc – Vc°

←

[potpá¾i], [rostopi], [píme],[prozme],

2.

D – D°

←

[ïeòòe],[oïïia¾i];[eòe],[hraïe], ...

3.

O – S (O – O° + S – S° )

←

otec, otca [occa], bratský [brackí]

4.

A – A°

←

hanba [hamba]

129

Studia Academica Slovaca

34

Na vokalických neutralizáciách difúznosti a difúznostiglajdovosti, ktoré sa nezaèleòujú do rámca kra¾ujúcej
neutralizácie kvantitatívnosti, èo znamená, e sú pozostatkom
predchádzajúcich vývinových tádií fonologického systému
(v tabu¾ke neutralizácie èíslo 5 a 6), môeme pozorova, ako sa
z neutralizácií, zmenou fonologickej truktúry, stávajú
alternácie, ktoré sú u znakom signalizácie sémantiky 12 . Do
tohto prechodného pásma patrí aj narúanie (výnimky z...)
neutralizácie kvantity (tzv. rytmického krátenia). Výnimka
z rytmického krátenia signalizuje pohyb výrazu v rámci
slovotvornej paradigmy, prípadne opúanie priestoru
vlastného morfologického procesu (Sabol, 1989, s. 144).
Výnimky z rytmického krátenia pre praktické pouitie
uvádzajú Pravidlá slovenského pravopisu (posledné vydanie je
z r. 2000)13.
2. Alternácie, zmeny fonických prvkov pod vplyvom
najmeních významových prvkov, morfém, sú u súèasou
prejavu významových rovín jazyka. Pod¾a druhu ich
rozde¾ujeme na vokalické a konsonantické (Sabol, 1982, tam
i ïalia fonologická literatúra).
2.1. Z vokalických alternácií sú najfrekventovanejie
kvantitatívne alternácie centrálnych vokálov, menej
frekventované sú alternácie vokálu s nulou, kvalitatívne a
kvantitatívnokvalitatívne alternácie sú najmenej systémové
a najmenej frekventované . Pre ich pochopenie si treba
uvedomi základné korelaèné vzahy medzi krátkymi
a dlhými vokálmi v slovenèine:
ií

e  ie ((é))
aá

a  ia

u  ú (iu)
o  ô ((ó))

V dvojitých zátvorkách uvedené fonémy nie sú pôvodne
slovenské, preto sa na alternaèných (i neutralizaèných)
procesoch zúèastòujú len okrajovo, v prevzatých slovách.
Zriedkavé vokalicko-konsonantické alternácie tu neuvádzame
(Sokolová, 2000, s. 430431). Najsystematickejí opis alternácií
z h¾adiska vplyvu typu morfémy (gramatickej, modifikaènej
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a derivaènej) podáva M. Sokolová (2000). Z jej práce vyberáme
nasledujúce informácie, výber a usporiadanie robíme z h¾adiska potreby tudentov slovenèiny ako cudzieho jazyka.
2.1.1. V gramatickom procese (pod vplyvom gramatickej
morfémy) sú v slovenèine najèastejie tieto vokalické
alternácie (frekventované typy alternácií uvádzame hrubím
typom písma, inverzné typy kurzívou):
gramat. morféma pri
Gpl fem. a neut.
(*mask.)

typ alternácie:
a/á, i/í, u/ú,
l/å, r/à,
a/ia, e/ie, o/ô
0/e, 0/o, 0/á

tvaroch pre iv. mask. èísl.
všetkých tvaroch okrem Nsg
niekt. maskulín, zámen
(-áreò/árn-, -ec/c)
konjugácii
vzor bra
tvaroch pri vz. pracova (ov/uj)
l-ových tvaroch slovies

ä/ia
á/a, ie/e, ô/o
e/0, o/0,
i/0, á/0, ie/0
á/a, í/i, ú/u, å/l
ia/a, ie/e
0/e, 0/o
o/u
á/o, ia/ä, ia/e
á/a, í/i, ô/o

príklady:
rana/rán; sila/síl, mucha/múch, ucho/úch,
vlna/vån, jablko/jabåk, srna/sàn, zrno/zàn
aba/iab,*èasy/èias,
ena/ien,
mesto/miest, noha/nôh
*vojna/vojen, látka/látok, jedlo/jedál
šes/iesti
päta/piat
dáï/daïa, vietor/vetra, stôl/stola
náš//naši, naše; môj/moja, moje
pes/psa, chlapec/chlapca, posol/posla,
vtáèik/vtáèka, chrbát/chrbta, veniec/venca
rás/rastie, ís/ide, hús/hudie, tåc/tlèie
trias/trasiem, nies/nesiem
bra/beriem, kla/kole
pracova/pracujem
stá/stojí, zmias/zmätie, via/veje
nájs/našiel, zís/zišiel, môc/mohol

K tvoreniu Gpl feminín a neutier, ktorý je príznakový
nulovou gramatickou morfémou a súèasným predåením
koreòovej samohlásky pod¾a vyie uvedených fonologických
pravidiel (ryba/ rýb, ena/ien, vrana/vrán, aba/iab,
noha/nôh, ruka/rúk) treba poznamena, e základným typom
vznikovej alternácie je typ s dlhou samohláskou: prehra
>(prehr) > prehier, lákadlo > (lákadl) > lákadiel. Výber
vkladných vokálov tu vak tie podlieha kvantitatívnej
neutralizácii. To znamená, e po dlhej slabike sa môe vloi
len krátky vokál: výka > (výk) > výok, vínko > (vínk) >vínok.
2.1.2. V modifikaènom procese (pod vplyvom
modifikaènej morfémy) sú v slovenèine najèastejie tieto
vokalické alternácie (frekventované a pravidelné typy
alternácií uvádzame hrubím typom písma, inverzné typy
kurzívou):
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modif. morf. pri

typ alternácie:

príklady:

imperfektivizácii
verb (pred -ov- )

a/á , i/í, u/ú,
l/å, r/à,
a/ia, e/ie
á/a, i/í, u/ú, ia/a,
ie/e,
å/l, à/r
o/a, ô/á, ie/á, ia/ie

vyprai/vypráa, vyui/vyuíva, zabudnú/zabúda
doplni/dopåòa, vytrhnú/ vytàha,
okadi/okiadza, vybehnú/vybieha
zvái/zvaova, opisova/opísa, kupova/kúpi
dosiahnu/dosahova, zamies/ zameta
predåi/predlova, dovàši/dovršova
vylomi/vylamova, pomôc/pomáha, odnies/odnáša,
dolia/dolieva
skoèi/skáka, spracova/spracúva
navštívi/navtevova
spomenú/spomína, ¾ahnú/líha, vysväti/vysviaca
spo¾ahnú sa/spolieha sa, priviaza/priväzova
vybra/vybera, zamknú/zamyka, prehna/preháòa,
usnú/usína, posla/posiela
krátky/kratší

o/á, o/ú,
í/e
e/í, a/í, ä/ia, a/ie,
ia/ä
0/e, 0/i, 0/á, 0/í, 0/ie
stupòovaní adj.

á/a

2.1.3.V derivaènom procese (pod vplyvom derivaènej
morfémy) sú v slovenèine najèastejie tieto vokalické
alternácie (frekventované typy alternácií uvádzame hrubím
typom písma, inverzné typy kurzívou):
derivaèná morféma pri

typ alternácie:

príklady:

deminutivizácii

a/á , i/í, u/ú,
l/å, r/à,
a/ia, e/ie, o/ô
ä/ia
0/e, 0/ie, 0/ô, e/0, o/0,
ie/0
a/á , i/í, u/ú,
e/ie,
a/ia, o/ô,
r/à,
e/é, o/ó
á/a, í/i
å/l, à/r, ie/e
o/á, á/o, í/e,
í/o, í/a ia/ä, ia/e, ia/i,
ie/a
o/a, i/o, a/o, u/o, e/o,
ia/ie, ie/o
0/e, 0/a
i/e, ie/a, e/o
o/ú
ie/o
ie/e, ô/o
á/a, í/i, é/e, ó/o
ia/a, ie/e, ô/o

hlas/hlások, list/lístok, ruka/rúèka
chlp/chåpok,
f¾ak/fliaèik, kvet/kvietok, noha/nôka
hovädo/hoviadko
krídlo/krídelko, vedro/vedierko, kvapka/kvapôèka
ker/krík, cukor/cukrík, koniec/konèek
napravi/náprava, zavesi/záves, pris¾úbi/ /prís¾ub, udiera/úder,
preniknú/prienik, dokáza/dôkaz; h¾adie/hliadka, voòa/vôòa,
dra/dàava
syntetizova/syntéza, explodova/explózia
cvála/cval, opísa/opis, písa/pisate¾
tåc/tlkot, vàta/vrt, lieèi/lekár

deverbativizácii
(prefix)
(prevzatých slovies)

kauzativizácii
frkventivizácii
transflex.indetrminácii
deminutivizácii
desubstantivizácii adj.;

prechy¾ovaní
iných derivátoch
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0/e, e/0,o/0
ó/o; e/0
l/å, r/à
a/ia, e/ie, o/ô,
á/a, í/i, à/r,
ie/e, ô/o,
é/e, ó/o
o/e, e/i,
ä/ia
0/e, e/0

rozštiepi/rázštep, bá sa/bojko, prijíma/príjem
najíma/nájom, vystríha/výstraha, viaza/väzba, via/závej,
lia/odliv, vliec/vlak
podloi/podlaha, bi/boj, hraba/hrob, luha/lo
vyzera/výzor, infikova/infekcia, smia sa/smiech, tiec/tok
vybra/výber, vrie/var,
visie/veša, sedie/sada, lea/ poloi,
ïakova/ïakúva
nies/nosi
vietor/vetrík, kôò/koník
dáï/daïový, pozícia/pozièný, chémia/chemický
filológia/filologický;
mesiac/mesaèný, koniec/koneèný, stôl/stolový
srdce/srdeèný, meter/metrový, uhol/uhlový
filológ/filologièka; uèeò/uènica
hlboký/håbka, trnka/tànie
desa/desiaty, šes/iesty, osem/ôsmy
narkománia/narkoman, víno/vinár, vàba/vrbina
biely/beloba, stôl/stolièka, skôr/skorší, poézia/poet,
bonbón/bonboniéra
bubon/bubeník, kvet/kvitnú
pä/piaty
kyslý/kyselina, majster/majstrova
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2.2. Konsonantických alternácií je v slovenèine oproti
iným západoslovanským jazykom menej, a to najmä
v morfologických procesoch (Sokolová, 2000, s. 431, porovnaj aj
Sabol, 1993). Z konsonantických alternácií sú najfrekventovanejie alternácie korelovaných konsonantov na základe
vlastnosti difúznosti (t/, d/ï, n/ò, l/¾) a ich inverzné typy,
menej frekventované sú alternácie mäkkostne korelovaných
sykaviek (s/, z/, c/è, dz/d), potom nasledujú nekorelované
alternácie velár (ch/, k/è, h/ ch/s, k/c), na základe vlastností
(O  S) korelované alternácie foném t, d, , ï so sykavkami
a napokon alternácie konsonantických skupín. Nesystémové
disjunktívne typy alternácií (Sokolová, 2000, s. 440) ani
zjednoduovanie konsonantických skupín (ibid. s. 442) tu
neuvádzame 14 . Aj z ostatných typov vyberieme len tie
najfrekventovanejie a opä ich delíme pod¾a druhu morfémy,
ktorá alternáciu spôsobuje.
2.2.1.V gramatickom procese (pod vplyvom gramatickej
morfémy  GM) sú v slovenèine najèastejie tieto konsonantické alternácie (frekventované typy alternácií uvádzame
hrubím typom písma, inverzné typy kurzívou):
GM pri

príklady (pod¾a výslovnosti):

typ alternácie:

tvaroch subst. na –i n/ò, l/¾, t/, d/ï, ò/n,
(na -ec, -iec) ¾/l, /t, ï/d, c/è, ch/,
k/è, h/, k/c
slovesných tvaroch
n/ò, l/¾, t/, d/ï, s/,
z/, c/è, dz/d, ch/š, c/k,
t/c,
s/t, s/d, s/,
s/ï, sl/š¾

pán/páòi, generál/generá¾i, pilot/piloi, lord/lorïi zvoòec/-nca,
pa¾ec/-lca, ryec/-tca, choïec/-dca oec/otèe, ucho/uši,
oko/oèi, Boh/Boe, vojak/vojaci
vstanú/vstaò, melú/me¾, pletú/ple, zavedú/zaveï, èesa/èeše,
reza/ree, piec/peèú, hádza/háde brecha/breše, piec/piekol,
uprata/uprace zamies/zamietol, uvies/uviedol, plies/pleie,
ís/iïe, posla/poš¾em,

2.2.2.V modifikaènom
procese
(pod
vplyvom
modifikaènej morfémy  MM) sú v slovenèine najèastejie
tieto konsonantické alternácie (frekventované typy alternácií
uvádzame hrubím typom písma, inverzné typy kurzívou):
MM pri

typ alternácie:

príklady (pod¾a výslovnosti alternánt):

imperfekt. verb

n/ò, /t, s/š,
z/, c/k, /c, ï/dz, s/t,
s/d
s/
z/

minú/míòa, prileie/pri¾ieta, zhasi/zháša,
zvozi/zváa, vytiec/ vyeka, vrái/vraca,
vsaïi/vsádza, vplies/vpleta, jes/jedol, spusi/spúša

gradácii adj.

òízky/òiší
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2.2.3.V derivaènom procese (pod vplyvom derivaènej
morfémy  DM) sú v slovenèine najèastejie tieto
konsonantické alternácie (frekventované typy alternácií
uvádzame hrubím typom písma, inverzné typy kurzívou):
DM pri

typ alternácie:

príklady (pod¾a výslovnosti):

deminutivizácii

n/ò, l/¾, t/, d/ï, ò/n,
/t, ï/d, s/š, c/è, c/k,
ch/š, k/è, h/, st/
š/ch, è/k, /h, c/k
n/ò, l/¾, t/, d/ï, ò/n,
/t, ï/d, c/è,
ch/š, k/è, h/, k/c
ò/n, ¾/l, /t, ï/d,
s/š, ï/dz, s/t,
š/ch, /h, c/k
h/
h/, k/è, è/k
- //-

srna/sàòa, kôl/ko¾ík, klát/kláik, had/haïík kuchyòa/kuchynka, òi/òitka,
rï/àdka,
nos/nošek, ovca/oveèka, mucha/muška,
ruka/rúèka, kruh/krúok, prst/pršek

adjektívach
deverbatívach
feminatíva
verbá
iných derivátoch

ena/eòin, vèela/vèe¾í, eta/ein, had/haïí kuchyòa/kuchynský,
mas/mastný, loï/lodný, ovca/ovèí, blcha/blší, líška/líšèí, juh/juný,
Grék/grécky
èiòi/èin, vystre¾i/výstrel, sviei/svetlo, zraïi/zrada, vyhlási/vyhláška,
choïi/chôdza, zmias/zmätok, straši/strach, slúi/sluha, obliec/oblek
druh/druka,
mátoha/mátoi, fajka/fajèi, krièa/vykrikova,
èervený/èerveò, skala/ská¾ie, prút/prúie, mladý/mlaïík,
špehúò/špehúnka, ïa¾eký/ïalší, loï/lodòík, krása/kráš¾i, b¾ízko/blíny,
otec/otèim, plaka/plaè, breh/pobreie, sviei/svieca, hús/huïec,
spusi/spúš, anglický/anglièina

+ck/è

Ako sa dá vybada i v preh¾ade alternácií v tabu¾kách,
v niektorých slovách a tvaroch sa stretávajú viaceré
alternácie (v naich prípadoch sme ich oznaèili podèiarknutím). V prípade kombinácie vokalických alternácií ide
najèastejie o spojenie kvantitatívnej alternácie a vznikovej /
zánikovej alternácie (alternácie vokálu s nulou). Toto spojenie
sa najèastejie vyskytuje pod vplyvom gramatickej morfémy.
Najsystémovejie sa v prípade kombinácie vokalických
(najèastejie kvantitatívnych) a konsonantických alternácií
javia zmeny pod vplyvom modifikaènej morfémy pri
imperfektivizácii slovies a pod vplyvom derivaènej morfémy
v prípadoch deminutív. K¾úèovými javmi pri výuèbe
slovenèiny ako cudzieho jazyka sú z h¾adiska alternácií:
a) gramatické javy:
 tvorenie Gpl feminín a neutier (hlava/hláv; pero/pier)
 tvorenie Npl ivotných maskulín (vojak/vojaci), tvorenie
tvarov neivotných maskulín (mráz/mrazu)
 tvorenie privlastòovacích prídavných mien
 konjugácia
b) modifikaèné javy:
 imperfektivizácia verb
 gradácia adjektív
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c) derivaèné javy:
 tvorenie deminutív (orech/orieok, ruka/rúèka, pole/
políèko)
 tvorenie deverbatív (vystreli/výstrel, zasiahnu/zásah)
 tvorenie desubstantívnych adjektív (dáï/daïový,
vietor/veterný)
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Poznámky
1

Gramatický systém (okrem ojedinelých jednotlivostí syntaxe) sa v zásade
vyèerpávajúco podáva u v základnej kole. Lexikálny systém rovnako, pravdae,
so stálym potenciálnym nárastom slovnej zásoby poèas stredokolského i ïalích
túdií. V súèasnosti je aiskom vyuèovania v strednej kole tylistika, samozrejme
zaloená kontinuálne na opakovaní (doplnení chýbajúcich) poznatkov z gramatickej
a lexikálnej roviny a na poznatkoch zo veobecnej jazykovedy.

2

Tu musíme zodpovedne odèleni tudentov, ktorí napríklad ako emigranti alebo ich
potomkovia prichádzajú na Slovensko (do kurzov slovenèiny), aby si opráili
vedomosti alebo sa zdokonalili v svojom materinskom jazyku (jednom zo svojich
materinských jazykov u bilingvistov), pretoe metodika ich výuèby je bliia
vyuèovaniu slovenèiny ako materinského jazyka.

3

Istee si uvedomujeme monos nadobudnú cudzí jazyk i v dospelosti spontánnou
cestou, èo sa pomerne masovo pri migrácii deje. Tento spôsob je motivovaný nutnosou
nadobudnú základné komunikaèné zruènosti a väèinou ani nepresiahne ich rámec,
ak sa neskombinuje aj s vedomým uèením sa. Ako príklad uvedieme niektorých
vietnamských emigrantov venujúcich sa obchodnej èinnosti na Slovensku. Pri uèení
sa cudzieho jazyka v dospelosti je ideálna kombinácia uvedomelého uèenia sa
a spontánnych vplyvov (nutnos/ naplnenie potreby prirodzenej komunikácie)
cudzieho jazyka.

4

Tam i charakteristika jednotlivých vlastností a matrice fonologických podsystémov
slovenèiny.

5

Z h¾adiska fungovania vokalických podsystémov rozde¾uje Isaèenko (1963, s. 110 
111) slovanské jazyky do tyroch skupín. Do 1. patria polytonické jazyky a)
s ditinkciou melodických prízvukov na krátkych i dlhých slabikách (srbèina,
chorvátèina a najmä tokavské náreèia); b) s ditinkciou melodických prízvukov len
na dlhých slabikách (èakavské náreèie, spisovná slovinèina, mnoho slovinských
dialektov). 2. skupinu tvoria monotonické jazyky s vo¾nou kvantitou a) v ktorejko¾vek
slabike (jazyky typu èetiny); b) s neutralizaèným obmedzením kvantity (tzv.
rytmickým zákonom; spisovná slovinèina a stredoslovenské náreèia); c)
s obmedzením kvantity pravidlom, pod¾a ktorého môe by v slove len jedna dlhá
slabika (slovinské náreèia, ktoré stratili melodický prízvuk i v dlhých slabikách
a zachovali si len etymologickú kvantitu). 3. skupinu tvoria monotonické jazyky
s tzv. dynamickým prízvukom (východoslovanské jazyky a bulharèina, ktorých
vokalické systémy majú prízvuèné i neprízvuèné samohlásky). 4. skupinu tvoria
monotonické jazyky bez akéhoko¾vek ditinktívneho suprasegmentu, s viazaným
prízvukom (po¾tina, oba luickosrbské jazyky, východoslovenské dialekty
a pomedzné areály Liptova, susediace s goralskými náreèiami).

6

Pri krajných typoch vokalických jazykov tvoria konsonanty len 50% foném
fonologického systému, zo suprasegmentálneho h¾adiska sú to jazyky polytónické
 srbochorvátèina, slovinèina, kaubèina. Percentá uvádzame pod¾a A. Isaèenka
(ibid., s. 115), hoci je zjavné, e v prípade zaradenia slabièných sonór k vokálom by
boli èísla modifikované v prospech vokalických podsystémov. (K problematike bliie
Sabol, 1989, s. 87  90). V slovenskom fonologickom systéme by to bol pomer 18 (v
niom výslovnostnom týle), respektíve 19 vokalických foném (vo vyom
výslovnostnom týle vrátane slabièného r, l, à, å) spisovnej slovenèiny oproti 28
konsonantickým fonémam. Vo výslovnostnej norme s ä by to bolo 59,6% konsonantov
k 40,4 % vokálov; v norme bez ä : 60,9%  39,1%.

7

Tak napríklad synchrónne korelaèné dvojice z h¾adiska vlastnosti difúznosti, ktoré
podliehajú neutralizácii
(d  ï, t  , n  ò, l  ¾), sa zhodujú s èasou korelaèných
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párov fungujúcich historicky v systéme slovenèiny na základe vlastnosti palatálnos
 nepalatálnos (P  P°). Bliie v túdii Sedláková, 2004a) i 2004b).
8

Na rozdiel napríklad od angliètiny: yes it is = [jes it iz].

9

Výnimky zo spodobovania znelosti, výslovnos predloiek s a k pred tvarmi osobných
zámen ako [so mnou, ku mòe, s òím, s òou, k òemu, k òej, s nami, k nám, s vami,
k vám, s òimi, k òim], sú dané historicky a v súèasnej tandardnej výslovnosti najmä
na východnom Slovensku je tendencia vyslovova ich v asimilovane.

10

Väèina prípadov zmeny foném /d/, /t/, /n/, /l/ na fonémy /ï/, //, /ò/, /¾/ pred diftongmi
ie, ia, iu pri derivácii a ohýbaní mien u spåòa kritériá alternácií: skala  [ská¾ie,
ská¾ia, ská¾iu, ská¾í, ská¾ím]. Spo¾ahlivé rozlíenie neutralizaènej a alternaènej zmeny
poskytuje syntetická fonologická teória J. Sabola (1989). Pri neutralizácii sa
zmena týka len úrovne fóny (F) a fonémy (Fm), úroveò morfofonémy (MFm)
ostáva nezasiahnutá (ibid. s. 135). Napríklad: skala  skale [ska¾e] rekontruujeme
fónu [¾], ktorá je totoná s fonémou /¾/, ale na základe tvaru skala, kde sa /l/ nachádza
pred nedifúznym vokálom (v neneutralizaènej pozícii), rekontruujeme
morfofonému L. Pri alternácii je zasiahnutá aj úroveò morfofonémy (MFm):
v tvaroch [ská¾ie, ská¾ia, ská¾iu] rekontruujeme na vetkých troch úrovniach
fonému /¾/ na základe tvarov [ská¾í, ská¾ím], kde sa /¾/ nachádza v neneutralizaènej
pozícii pred /í/, lebo pred touto fonémou sa v rámci slovenského fonologického systému
môu vyskytova obe fonémy /¾/ aj /l/: velí [ve¾í] i malý [malí].

11

Fonologickú interpretáciu pravopisných princípov slovenèiny pozri u Sabola, 1989,
s. 219  226.

12

Tabu¾ka 3.: Ako sú ditinktívne príznaky foném vyuívané na signalizovanie hraníc
segmentov reèi. Typ písma rozliuje sémantickú úroveò procesu (segmentálnu
a suprasegmentálnu):
Úroveò
1. (hF)
2.
úroveò
abstrakcie
fóny (F)
úspora artikulaènej energie/ signalizovanie hranice
Funkmorfémy
cia

For-ma *nesystémové zjednodušovanie *neutralizácie segment.
výslovnosti
protikladov
*skracovanie kvantity
*neutralizáciavo¾nej
prozodémy

3. úroveò
fonémy (Fm)
--- morfologickej (3.)

4. úroveò morfofonémy
(MFm)
signalizovanie sémantiky:

5. (HFm)

------- derivaènej (4.)
------etymologickej (5.)
*alternácie
nekorelovaných etymologizácia
foném
fonémy

*alternáciekorelovaných
konsonantov uvo¾nených
z asimilaèných procesov
*narúšanie kvant. neutr.

*kvantitatívnealternácie
13

PSP sú súèasou spoloènej elektronickej podoby troch najpouívanejích slovníkov
slovenského jazyka vydaných na CD pod názvom SLEX99 (1998), z ktorého sme pre
úplnos náho príspevku vybrali nasledujúci text, týkajúci sa výnimiek z rytmického
krátenia: Druhá dåka sa nekráti v týchto prípadoch: 1. V pádových príponách
podstatných mien stredného rodu zakonèených na -ie, ktoré sa skloòujú pod¾a
vzoru vysvedèenie, napr. lístie  lístia  lístiu  lístie  lístí  lístím, skálie  skália 
skálí, prútie  prútia  prútí, tàstie  tàstia  tàstí, siatie  siatia  siatí. 2. V pádovej
prípone -í genitívu mnoného èísla podstatných mien enského rodu, napr. hrádzí,
schôdzí, klietí, básní, piesní, kázní, siení, strání, strojární, tlaèiarní. 3. V tvaroch
genitívu mnoného èísla s vkladnou dvojhláskou ie pri podstatných menách enského
a stredného rodu, ktoré sa skloòujú pod¾a vzorov ena, ulica a mesto, napr. výhra 
výhier (popri výher), Mlynárce  Mlynáriec, hospodárstvo  hospodárstiev, cigánstvo
 cigánstiev. 4. V pádových príponách ivoèínych prídavných mien, napr. páví 
pávieho  páviemu  pávím, pávia  páviu, pávie  pávích  pávími, netopierí 
netopierieho, netopieria  netopieriu, netopierie; krokodílí, krokodília, krokodílie;
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diviaèí, diviaèia, diviaèie. 5.V tvaroch prítomného èasu slovies vzoru rozumie, napr.
zmúdrie  zmúdriem  zmúdrie  zmúdrie  zmúdrieme  zmúdriete, zvánie 
zvániem  zvánie, vytriezvie  vytriezviem  vytriezvie. 6. V prípone -ia 3. os.
mnoného èísla prítomného èasu, v prípone prechodníka -iac a v prípone prítomného
èinného príèastia -iaci, napr. chvália, chváliac, chváliaci; hlásia, hlásiac, hlásiaci;
váia, váiac, váiaci; ¾úbia, ¾úbiac, ¾úbiaci; triedia, triediac, triediaci; vàia, vàiac,
vàiaci. 7. V prípone minulého èinného príèastia -ví, -via, -vie po predchádzajúcej
dvojhláske ia, napr. vyliaví, vyliavia, vyliavie; zakliaví, zakliavia, zakliavie;
udiaví sa, udiavia sa, udiavie sa. 8. V tvaroch prítomného èasu opakovacích slovies
zakonèených na -ieva (dvojhláska ie sa neskracuje), napr. blúdieva  blúdievam 
blúdieva  blúdieva, chválieva, kàmieva, pálieva, slávieva, trápieva.
9. V príponách -iar, -iareò (dvojhláska ia sa neskracuje), napr. míliar, múèiar, bieliareò,
rýchliareò, triediareò. 10. V zloených slovách, napr. tisícnásobný, tisíckrát,
druhýkrát, tretíkrát, viacmiestny, éftréner. 11. V tvaroch neurèitých zámen s èasticou
nie-, napr. niekým, nieèím; nieèí, nieèia, nieèie, nieèieho, nieèiemu, nieèím, nieèiu,
nieèích, nieèími. 12. V slovách s predponami ná-, zá-, sú-, napr. nádielka, námietka,
nátierka, zásielka, súèiastka.
14

Zároveò korigujeme autorkin text tak, e spomedzi autorkou uvedených alternácií
vyberáme len tie, ktoré na základe analýzy pod¾a syntetickej fonologickej teórie J.
Sabola zodpovedajú kritériám alternácií. Neuvádzame tie prípady zmien, ktoré pod¾a
naich kritérií sú neutralizáciami a ktoré sme uviedli tu v bode 2b.

Summary
Marianna Sedláková
Phonological System of Slovak and Teaching
English as a Foreign Language
The paper discusses the phonological system of Slovak from the point of view of
teaching Slovak as a foreign language. The analysis starts from phonological typology,
and mentions the most significant phonological phenomena in Slovak (selected
neutralizations and frequent alternations). From a pragmatic point of view, it divides
important phonological phenomena into three categories: 1.those that manifest
themselves only in pronunciation; 2. those that manifest themselves also in
orthography; and 3. those that indicate changes in the semantics of words (alternation
phenomena).
The final part of the paper deals with the key alternation phenomena in teaching
Slovak as a foreign language, and divides them into several groups: 1. grammar
phenomena, such as genitive plural feminine and neuters, nominative plural masculine
animate, forms of the masculine inanimate, possessive adjectives and conjugation; 2.
modification phenomena, such as forming imperfective verbs and gradation of
adjectives; and 3. derivation phenomena, such as diminutives, deverbatives (making
different parts of speech from verbs) and adjectives formed on the basis of substantives.
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Historický slovník slovenského jazyka
Historický slovník jazyka kadého národa predstavuje
základné dielo z h¾adiska jeho dejín. Prostredníctvom
jazykového materiálu odzrkad¾uje vývin spoloènosti a jej
jazyka v danom období a poskytuje autentické informácie o
materiálnej a duchovnej kultúre prísluného národa.
Historický slovník slovenského jazyka vychádza od roku 1991.
Doteraz vylo pä zväzkov, iesty vyjde ete v tomto roku. Ako
posledný by mal vyjs siedmy zväzok, ktorý je zväèa u
skoncipovaný.
Historický slovník slovenského jazyka (HSSJ) predstavuje
slovenèinu z predspisovného obdobia od najstarích èias (od
11. storoèia, teda od zaèiatkov formovania jazyka slovenskej
národnosti) tak, ako je zachovaná v rukopisných i tlaèených
slovenských jazykových pamiatkach a v starích latinských
písomnostiach (najmä slovenské vlastné mená apelatívneho
pôvodu) a po kodifikáciu spisovnej slovenèiny Antonom
Bernolákom na konci 18. storoèia. Hranicou, pravda, nie je
rok 1787, ale koniec 18. storoèia, prièom do pramennej
základne sa nedostali rukopisné ani tlaèené diela
bernolákovcov.
Cie¾om HSSJ je vedecky opísa a lexikograficky spracova
slovnú zásobu jazyka slovenskej národnosti v jej
osemstoroènom vývine na základe zachovaných jazykových
pamiatok. HSSJ predstavuje typ jazykového historického
slovníka, ktorý lexikograficky spracúva slovnú zásobu
slovenského jazyka z istého obdobia, doloenú v reprezentatívnom súbore prameòov. Ide o slovník výkladový a dokladový.
Základným postupom pri vysvet¾ovaní významu slov,
ustálených spojení a frazém je struèný výklad ich významu.
V odôvodnených prípadoch výklad významu zastupujú
najbliie synonymá zo súèasnej spisovnej slovenèiny. pri
historických reáliách sa pouíva struèný encyklopedický
výklad.
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V dokladovej èasti hesiel sa uvádzajú spracované slová a
slovné spojenia v takej podobe, v akej sú doloené v pamiatkach. Heslové slová sú upravené pravopisne, hláskoslovne a
tvaroslovne do spisovnej podoby.
V HSSJ sa spracúva slovná zásoba slovenského jazyka
v èasovom rozpätí od prvých písomných prameòov ako
východiska pre sledovanie zaèiatkov formovania jazyka
slovenskej národnosti (11. storoèia) do konca 18. storoèia
okrem textov napísaných bernolákovskou spisovnou
slovenèinou.
Pramennú základòu HSSJ tvoria jazykové pamiatky z
dvoch odliných chronologických vrstiev písomností.
Najstarie doklady pre dejiny slovenskej slovnej zásoby
obsahujú latinské listiny z 11.  15. storoèia vzahujúce sa na
slovenské etnické územie. V týchto písomnostiach sa
vyskytuje pomerne malé mnostvo slov z apelatívnej lexiky.
Najstarími doloenými lexikálnymi prvkami sú vo väèine
prípadov vlastné mená (názvy sídelných i nesídelných
terénnych objektov, ako aj mená osôb zo slovenského
jazykového územia).
Základnú a najrozsiahlejiu zloku pramennej základne
tvoria súvislé jazykové pamiatky od 15. storoèia. Doklady z 15.
 18. storoèia sú zväèa z rukopisných slovenských jazykových
pamiatok, pochádzajúcich zo slovenského jazykového územia
a uloených v domácich i zahranièných archívoch, múzeách a
kniniciach, z tlaèených textov vydaných na Slovensku,
v menej miere zo starích i novích kniných a èasopiseckých
edícií slovenských jazykových pamiatok z tohto obdobia.
Slovenskú jazykovú pamiatku predstavuje taký rukopisný
alebo tlaèený text, ktorý mono poklada za slovenský nielen
pod¾a autora, miesta vzniku, urèenia pamiatky, ale aj pod¾a
jazyka pamiatky. Okrem pamiatok, v ktorých sa slovenské
jazykové prvky uplatòujú pravidelnejie vo vetkých
jazykových rovinách, zahrnujú sa do pramennej základne
HSSJ aj také pamiatky, v ktorých sa slovenské jazykové
prvky vyskytujú jednotlivo a sporadicky. Z pamiatok tohto
druhu sa vyberali iba výrazy s hláskoslovnými, tvaroslovnými
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a najmä lexikálnymi slovakizmami. Väèinou to boli pamiatky
napísané v slovakizovanej èetine.
Pri budovaní pramennej základne HSSJ sa uplatòovali
viaceré kritériá. Okrem jazykového charakteru pamiatok sa
prihliadalo aj na to, aby boli zastúpené pamiatky z rozlièných
oblastí územia Slovenska a z rozlièných storoèí. Dôleitým
kritériom bol aj ánrový a tematický charakter pamiatok.
Pramennú základòu HSSJ predstavujú tyri základné
ánrové skupiny: administratívno-právne písomnosti,
odborno-náuèná spisba, náboenská literatúra a pamiatky
¾udovej a umelej slovesnosti.
Administratívno-právne písomnosti tvoria najpoèetnejiu
skupinu prameòov. Sú to písomnosti právnej povahy (listiny,
artikuly, testamenty, súdne protokoly, mestské knihy, urbáre a
i.), písomnosti administratívnej povahy (úradné listy, spisy,
inventáre, hospodárske registre, hospodárske intrukcie a i.)
a súkromná korepondencia. Tieto pamiatky dokumentujú
pomerne dobre vypracovaný administratívno-právny týl a
obsahujú bohatú slovnú zásobu.
Odborno-náuèná spisba predstavuje odborné, populárnonáuèné diela a uèebnice z oblasti práva, medicíny, botaniky,
farmaceutiky, meteorológie, po¾nohospodárstva, geografie,
chémie, matematiky a pod. Tieto pamiatky sú cenné ako
prameò ¾udových i umelo utvorených alebo kalkovaných
odborných termínov. Sú dôkazom formujúceho sa odborného
týlu. Do odborno-náuènej spisby sú zaradené dvojjazyèné i
viacjazyèné slovníky, ktoré obohacujú slovnú zásobu o mnohé
nové tematické skupiny.
Náboenskú literatúru zastupujú preklady Starého i
Nového zákona (Biblie), kázne, náboenské piesne, katechizmy
a iné náboenské texty. Tieto pamiatky takisto predstavujú
pestrú a bohatú slovnú zásobu.
¼udová a umelá slovesnos (historické piesne, baroková
poézia, ¾úbostná lyrika, príleitostná poézia, beletria, dráma,
¾udové piesne, rozprávky) nám poskytuje mnostvo
jazykových prostriedkov, ktoré sú typické najmä pre túto
ánrovú oblas.
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Väèina textov je pôvodných, ale niektoré odborné,
náboenské a beletristické diela vznikli pod¾a inojazyènej
predlohy alebo prekladom inojazyèného textu.
Doloená apelatívna slovná zásoba sa spracúva takmer
v celom rozsahu. Slovnú zásobu spracúvanú v HSSJ tvoria
jednoslovné i viacslovné lexikálne jednotky
a) z h¾adiska pôvodu: domáce, prevzaté, cudzie;
b) zo slovotvorného h¾adiska: neodvodené, odvodené,
zloené;
c) z h¾adiska pouívania: celonárodné alebo obmedzené
geograficky, èasovo, tylisticky, autorsky.
Z nezdomácnených prevzatých (cudzích) slov sa v HSSJ
spracúvajú
a) slová, ktoré boli charakteristické pre niektorý týl
kultúrnej slovenèiny a pouívali sa aj v neskorích vývinových
obdobiach slovenského jazyka, napr. alias, item, ergo a pod.;
b) bohatie doloené lexikálne bohemizmy, ktoré boli
bené v slovenských kontextoch aspoò niektorého ánru, ba
èasto presahovali èasovú hranicu predspisovného obdobia a
zvyèajne sa zaèleòovali do slovotvorného hniezda, napr. dela/
deláva  dela sa  delaè  delník  delný  delací  udela/
udeláva  vydela/vydeláva  zdela  zadela. Za lexikálnym
bohemizmom sa uvádza kvalifikátor èes;
c) z èetiny prevzaté, ale iba hláskovo sa odliujúce podoby
slov, ktorých základy sú spoloèné slovenèine i èetine, ak ich
pouívanie presahovalo èasovú hranicu predspisovného
obdobia, napr. aneb(o), neb(o), proto. Niektoré prevzatia majú aj
slovotvorné znaky príznaèné pre èetinu, napr. ano,
anebolito, jakkoli. Uvádzajú sa s kvalifikátorom èes.
Ako osobitné heslá sa spracúvajú aj slová z okrajovej vrstvy
slovnej zásoby, medzi ktorými sú napr. aj lexikálne
bohemizmy, ktoré sa ojedinele vyskytujú v slovenských
textoch, prípadne len v starích slovníkoch pod vplyvom
pouívanej èeskej literatúry, napr. arci, nýbr, ponìkud, kaft
ap. s poznámkou, e niektoré z nich sú známe aj v okrajových
západoslovenských náreèiach, napr. snída, snídaní. Ïalej sú
to exotizmy oznaèujúce cudzie reálie, ktoré sa k nám dostali
prostredníctvom Biblie alebo slová, ktoré sa v slovenèine
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rozírili v dôsledku poldruhastoroènej spoloènej hranici
s tureckou ríou, napr. Áronova palica, Abrahámov vek, aga,
beg, finda a pod.
V HSSJ sa ako heslové slová nespracúvajú cudzie slová,
z hláskového a slovotvorného h¾adiska izolované, ktoré sa do
slovenskej lexiky ani doèasne nezaèlenili ani z morfologickej
stránky neadaptovali, napr. slová pouité v tzv. makarónskych
textoch (Èo my mame, hoc habebis) alebo v zmieaných
slovensko-inojazyèných textoch, prípadne v úvodných alebo
závereèných, zväèa latinských textoch (predmenowane
partes).
V záhlaví hesla sa hneï za heslovým slovom uvádzajú jeho
doloené hláskové varianty, výnimoène aj slovotvorné dublety,
napr. bohatstvo [-o, -í], predáva [pre-, pro-] ap.
Naopak, isté pravidelne sa vyskytujúce varianty
tvarotvornej morfémy, napr. v infinitíve -, -t, -ti, -ci, alebo
kmeòotvorné varianty -ova-, -uva- a i. sa v záhlaví hesla
nezaznamenávajú.
Lexikalizované spojenia neterminologického i terminologického charakteru sa v slovníku vyèleòujú za osobitnú
znaèku (o). Spravidla sa spracúvajú pri vetkých plnovýznamových èlenoch spojenia. Za lexikalizované spojenie sa
pokladá také dvojslovné alebo viacslovné spojenie, ktoré
funguje ako nová ucelená pomenovacia jednotka bez expresívneho príznaku. Vyznaèuje sa stálosou formálnej stránky a
celistvosou významovej stránky. Napr. stará dievka, stará
matka, èertovo rebro, tedrý deò a pod.
V heslách sa spracúvajú aj synonymné lexikalizované
slovné spojenia, napr. v hesle biely sú uvedené synonymné
spojenia biela hlava, osoba, pohlava s významom ena, biele
pohlavie ,eny. V hesle èert sa pri privlastòovacom adjektíve
èertov spracúvajú synonymné spojenia èertovo blato, lajno,
odpustenie ako pomenovanie ivice, ktorá sa po latinsky
nazýva Asa foetida.
Niektoré lexikalizované slovné spojenia majú viac
významov. Ich spracovanie v slovníku vyjadruje, e ide o
spojenia, ktoré sa èlenia na dva alebo tri významy oznaèené a),
b) alebo aj c), napr. polysémické lexikalizované spojenia
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perlový hlemýï, perlová matka s významami a) zoologický
termín oznaèujúci perlorodku pravú Avicula margaritifera, b)
perle. Lexikalizované spojenia da, ma pozor (na èo) majú
významy a) venova pozornos nieèomu, pozorne sledova
nieèo, b) by opatrný, obozretný, prejavi opatrnos,
ostraitos, aby sa nieèo nestalo, c) (aj na koho) ma dozor nad
niekým alebo nieèím, dozrie na niekoho alebo na nieèo,
strái niekoho alebo nieèo.
Oznaèovanie terminologických lexikalizovaných spojení
kvalifikátorom (bot, zool, farm a p.) býva spravidla a) na
zaèiatku èasti hesla so spojeniami s platnosou pre viaceré
lexikalizované spojenia alebo b) pred vysvetlením významu
konkrétneho lexikalizovaného spojenia.
Spracúvanie frazém v slovníku sa opiera v zásade o
východiská súèasnej slovenskej frazeologickej teórie a jej
aplikáciu v lexikografickom opise frazém v súèasných
slovníkoch, no nevyhnutne pritom vychádza aj zo pecifickosti
diachrónnej frazeológie, pretoe frazémy sa v historickom
vývine zachytávajú èasto v ivom, ete nezavàenom
frazeologizaènom procese. Tu sú hranice vyèlenenia frazémy
niekedy problematické, pretoe chýbajú viaceré faktory, ktoré
sú k dispozícii pri spracúvaní frazém v slovníkoch súèasného
jazyka. Jednak ide o primerané zachytenie frazém vo
viacerých formách národného jazyka (spisovnej, hovorovej,
náreèovej a i.), jednak o existenciu jazykového vedomia, ktoré
umoòuje pochopenie zloitého frazeologizaèného procesu.
Tieto monosti verifikácie na starom materiáli obmedzenom
rozsahom i ánrovo sú ove¾a komplikovanejie a zúenejie.
Hlavnou vlastnosou frazém je ustálenos, ktorá patrí
medzi základné dialektické protireèenia vo frazeologickom
systéme, a to antinómiu ustálenos-neustálenos, prièom ide o
relatívny charakter frazeologickej ustálenosti a ukazovate¾om
neustálenosti frazém je ich variantnos. Pri postupnom
usta¾ovaní spojenia, v tádiu frazeologizaèného procesu sa zo
zaèiatku vyskytuje ve¾ké mnostvo variantov, ktoré jestvujú
istý èas popri sebe, no postupne dochádza k ústupu, resp.
zániku väèiny variantov a zachováva sa iba jeden, dva,
zriedkavejie viac variantov (najèastejie v náreèiach). Napr.
144

Jana Skladaná
súèasná frazéma vyhadzova na oèi niekomu nieèo mala
v minulosti viacero podôb, napr. hádza, nahadzova, meta,
nametova, dra, prednáa ap. na/v oèi niekomu nieèo,
podobne okrem súèasnej podoby frazémy od hlavy a po päty
nachádzame v historickom materiáli podoby od hlavy a k
pätám/do piat, do nôh; od spodku nohy a do vrchu hlavy; od
podovy nohy a do vrchu hlavy; od päty nohy a do vrchu
hlavy; od päty nôh a do vrch hlavy a pod. Vetky tieto
varianty sa v slovníku zachytávajú. Variantnos vak
nepostihuje rovnako vetky typy frazém. Závisí to aj od
stupòa ich ustálenosti v príslunom období a od miery ich
motivovanosti. V 15.  18. storoèí nebol ete slovenský jazyk
kodifikovaný. Frazeologizaèný proces prebiehal ivelnejie a
jeho zavàenie èi zavrovanie bolo pri jednotlivých frazémach
pomalie. V historickom materiáli sa mono práve na základe
variantnosti dopracova ku kategoriálnej vlastnosti frazém,
k ich ustálenosti. Znie to síce paradoxne, ale inými slovami,
na základe viacerých variantov prísluného slovného spojenia
s totoným významom (posunutím alebo zoveobecnením)
mono urèi identitu frazémy.
Popri ustálenosti je jedným z hlavných kritérií
vymedzenia frazém predovetkým expresívnos, ktorá je ich
základným príznakom. Obraznos je dôleitým, no nie jediným
prameòom expresívnosti. Obraznos mono poklada za
fakultatívny príznak frazémy, expresívnos za kategoriálny.
Analogická je situácia pri lexémach. Pri urèení expresivity
jednotlivých lexém v starích fázach jazykového vývoja sa
nemono opiera o súèasné jazykové povedomie, take
rozhodujúcim kritériom je viazanos týchto lexém na citovo
príznakový kontext. Len vtedy je expresívny príznak
preukázate¾ný, ak sa prísluná lexéma vyskytuje v citovo
hodnotiacom alebo aktualizaènom kontexte. S otázkou
expresívnosti lexém i frazém úzko súvisí otázka tylistického
rozvrstvenia slovnej zásoby, pretoe expresívne slová, teda aj
frazémy sú charakteristické len pre niektoré týly. Na to, aby
prísluný slovník obsahoval dostatoèný poèet frazém (závisí
to, pravda, aj od charakteru slovníka), treba zamera aj výber
excerpovaných textov. Pri výbere materiálu zo starieho
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obdobia vývinu slovenského jazyka pre HSSJ bolo treba
prihliada aj na túto okolnos. Pri frazémach zo starieho
obdobia ide èasto o ete prebiehajúci frazeologizaèný proces,
pre ktorý je charakteristická zmena od neutrálnosti
k expresívnosti na èasovej osi od vo¾ných spojení, ktoré sú
spravidla neutrálne, cez postupné sémantické prehodnocovanie (metaforizáciou a k idiomatizácii) alebo zoveobecòovanie na ustálené spojenia, ktoré majú expresívny
charakter, pretoe jednoznaène vyjadrujú citový postoj
hovoriaceho k danej situácii. Tu je dôleité postihnú moment
skonèenia jedného procesu a zaèatia druhého, kde u nejde o
neutrálne vyjadrenie, ale práve o vyjadrenie daného postoja.
Dôleitý je charakter textu.
Napriek nekodifikovanosti slovenského jazyka v období od
15. do 18. storoèia mono kontatova, e v tomto období sa u
postupne utvárali základy jednotlivých týlov, predovetkým
administratívno-právneho, náboenského, umeleckého i
odborného. Táto diferenciácia v podstate vyplynula aj z vecnej
náplne a funkènosti jednotlivých oblastí, ktoré charakterizovali jazykový prejav v prísluných jazykových pamiatkach.
Najèastejie sa frazémy vyskytujú v umeleckých textoch
(¾udová a umelá slovesnos) bohatých na básnickú metaforu a
celkové pestré a ivé podanie. Ïalej sa frazémy ve¾mi èasto
objavujú v náboenských textoch, ktorých hlavným cie¾om je
úèinne a sugestívne zapôsobi na poslucháèa èastým
pouívaním obrazných prirovnaní a prenesených významov,
prísloví a porekadiel, prièom stálym a nevyèerpate¾ným
zdrojom zostáva (a do súèasnosti) Biblia. V administratívnoprávnych pamiatkach sa najèastejie frazémy vyskytujú
v súdnych výpovediach, kde sú zachytené ivé výpovede
svedkov a vypoèúvaných, ktoré obsahujú mnostvo obrazných
a ivých vyjadrení a zvratov z ¾udovej reèi, i v niektorých
pamiatkach súkromnej korepondencie. V ostatných
administratívno-právnych písomnostiach, obsahujúcich zväèa
právne formuly úradného a terminologického charakteru, sú
frazémy zriedkavé. Podobná je situácia v odborných textoch,
ako sú receptáre, rozlièné rady, návody a pouèenia. Pre
historický slovník nie je a také rozhodujúce kritérium
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týlovej hodnoty jednotlivých frazém, pretoe v porovnaní so
súèasným jazykom by boli tylistické, predovetkým
expresívne kvalifikátory èasto úplne iné a nevieme ich vdy
adekvátne zhodnoti. Napriek tomu vak týlové rozvrstvenie
slovnej zásoby jestvovalo. U sme uvádzali, e ako jeden z
prvých sa formuloval administratívno-právny týl, ostatné sa
formulovali postupne, napr. náboenský týl, epitolárny týl
a týl odborný. Pri frazémach sa zo tylistického hodnotenia
uplatòuje najèastejie poukaz na Bibliu, náboenské a
cirkevné výrazy. Kvalifikátoru expresívnosti sa pri heslových
slovách radej vyhýbame, pretoe tam je hodnotenie jazyka zo
súèasného h¾adiska èasto iné ako z h¾adiska hodnotenia
jazyka z predspisovného obdobia. Pri frazémach pokladáme
kvalifikátor expresívnosti za nadbytoèný nielen v historickom
slovníku, ale aj v slovníkoch súèasných, pretoe expresivita je
jednou z hlavných vlastností frazém, i keï jej miera môe by
rozlièná tak v minulosti, ako aj v súèasnosti.
Niektoré typy frazém, resp. frazeologické rady svedèia o
pecifických èrtách typických pre frazémy zo slovenských
jazykových pamiatok z 15.  18. storoèia. Zameriame sa na ich
truktúrno-sémantickú a lexikálnu stránku.
V historickom materiáli sa nachádza ve¾ké mnostvo
frazém, ktoré sú totoné so súèasným jazykom. Napr. èervený
ako rak, rozozna biele od èierneho, akoby hrach na stenu
hádzal, jablko nepadá ïaleko od stromu, èo slina na jazyk
prinesie a i.
Súèasná podoba frazémy nás vak nesmie zvádza k tomu,
aby sme pod¾a nej prispôsobovali zodpovedajúcu frazému
z historického materiálu. To, e sa v súèasnosti zachovala a
ustálila len jedna èas frazémy, ete neznamená, e v minulosti
nemohla ma táto frazéma rozírenú podobu. Napr. spanie,
ebrácké hodanie, kdo ráno vstáva, tomu Búh dáva, dnes kto
vèas ráno vstáva, Boh ho poehnáva; robi ako voly v jarme,
dnes robi ako vôl.
Hádam najpoèetnejiu skupinu predstavujú tzv. historické
varianty k súèasným frazémam; ide o iné lexikálne obsadenie.
Môe ís o synonymný výraz, bený a pouívaný aj v súèasnom
jazyku, no nie v príslunej frazéme, napr. èervený ako rýdzik,
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dnes ako rak; rozumie sa k èomu ako osol na harfu, dnes ako
hus do piva; naostri si svoj jazyk ako meè, dnes ako britvu,
iletku, alebo ide o historizmus, resp. archaizmus, ktorý bol
nahradený súèasnou lexémou sémanticky adekvátnou. Napr.
neda ani babky, grajciar, dnes ani halier, korunu.
Pri niektorých frazémach u nejde o varianty, ale o
synonymá. Pri vymedzení frazeologických synoným sa
vychádza z kritéria, pod¾a ktorého ide o totonú sémantiku,
ale odlinú obraznos. Napr. dobre je z cudzej koe krpce
krája, dnes z cudzieho krv neteèie; jednou metlou dve izby
zamies, dnes jednou ranou zabi dve muchy.
Mnohé súèasné frazémy nie sú doloené zo starieho
obdobia ako frazémy, ale ako vo¾né spojenia, ktoré sa
postupne
po
sémantickej
transformácii
stávali
frazeologizovanými. To len potvrdzuje teóriu, e väèina
frazém vznikla na základe vo¾ných spojení. Skoro kadá
frazéma mala v minulosti svoj prototyp  vo¾né slovné
spojenie, z ktorého vznikla, na základe ktorého sa
uvedomovala. No ako prebiehal proces tohto uvedomovania,
kedy sa zavàil, èasto nepoznáme. Preto je neobyèajne cenné a
vzácne, ak sa v historickom materiáli nachádzajú takéto
prototypy, ktoré pomôu objasni motiváciu niektorých
súèasných frazém. Tu, pravda, nevystaèíme iba s jazykovou
analýzou, treba pozna aj reálie, spoloèenské, kultúrne a
politické súvislosti skúmaného obdobia. Prototypom
súèasného spojenia ma u niekoho nieèo na rovái s významom
previni sa nieèím voèi niekomu, by niekomu nieèo dlen
bolo to isté spojenie s konkrétnym významom zaznaèi
zárezom na drevenú latku (rová) urèitý dlh.
Neuvádzanie jednotlivých frazém a ich variantov, resp. ich
obmedzený výber by znaène skreslili obraz o slovnej zásobe
starieho obdobia vývinu jazyka. Ide o mimoriadne vzácny
jazykový fond, ktorý by sa mal pod¾a monosti zachyti èo
najúplnejie.
V súvislosti s lexikografickým spracovaním historického
materiálu treba zdôrazni, e diachrónna analýza frazém sa
môe opiera len o neúplný a niekedy náhodne doloený
materiál. V niektorých prípadoch je pri vyabstrahovaní
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vlastnej frazémy, teda urèení jej identity a urèení jej významu
k dispozícii jediný doklad (z náhodnej výpovede, z neúplného
kontextu, zo súdobého lexikografického spracovania frazémy).
Pri takejto neúplnej historickej dokumentácii je ve¾mi
dôleité porovnanie so súèasnými útvarmi národného jazyka,
príp. s inými jazykmi. Túto monos nám èasto poskytujú
starie lexikografické diela. Na rozdiel od synchrónnej
sémantickej analýzy vak znovu treba zdôrazni, e historické
prvky a vzahy nemono preverova dneným jazykovým
vedomím (Blanár, 1984, s. 167).
Kadý historický slovník prísluného jazyka má zachyti 
bez oh¾adu na to, aké ve¾ké obdobie spracúva  vývin slovnej
zásoby v takom rozsahu, ako je to doloené v prístupných
písomných alebo tlaèených pamiatkach, prièom niektoré
slovníky sa pokúajú aj o istú rekontrukciu, niektoré sa
prísne pridriavajú doloených prameòov. Pri niektorých
historických slovníkoch mono vychádza z relatívne
uceleného kánonu pamiatok, pri niektorých sa táto ucelenos
nedá dosiahnu z objektívnych alebo subjektívnych príèin. Isté
jazyky v spracúvanom období boli viac-menej kodifikované,
isté jazyky nie. Vetky tieto okolnosti majú výrazný vplyv na
spôsob spracovania slovnej zásoby, teda aj frazém.
Historický slovník slovenského jazyka po prvý raz v dejinách slovenèiny podáva pomerne podrobný obraz o rozsahu a
èlenení slovnej zásoby jazyka slovenskej národnosti v
predspisovnom období. Spracúva predspisovné obdobie od 11.
do 18. storoèia. Od 11. do 15. storoèia sú doloené spravidla
lexémy (menej slovné spojenia) len v cudzojazyèných
(latinských) jazykových pamiatkach, súvislé texty sú doloené
a od 15. storoèia. Pre obdobie 15.  18. storoèia bolo
charakteristické pouívanie kultúrnej (kultivovanej)
slovenèiny s viacerými modifikáciami (bol tu rozlièný stupeò
vplyvu slovenských náreèí  západoslovenského, stredoslovenského, východoslovenského, ale aj èetiny, latinèiny,
príp. iných jazykov). Najrozírenejí bol variant západoslovenskej kultúrnej slovenèiny. Ilo v podstate o hybridné
útvary, ktoré vak stále výraznejie smerovali k systému
slovenského národného jazyka na vetkých rovinách.
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Pamiatky, ktoré dokumentujú tento jazyk, predstavujú irokú
paletu jeho modifikácií. Frazémy vyskytujúce sa v týchto
pamiatkach nesú výraznú peèa rozkolísanosti a interferencie
kultúrnej slovenèiny s inými jazykmi. Prejavuje sa v nich väèia
pestros a variabilnos v oblasti hláskoslovnej, gramatickej,
slovotvornej, lexikálnej i truktúrno-sémantickej, teda v mnohom
sú odliné od súèasných frazém.
HSSJ je základným a reprezentatívnym dielom o slovnej
zásobe slovenèiny predkodifikaèného obdobia pre slovakistov,
spoloèenskovedných a kultúrnych pracovníkov, ako aj pre
domácich a zahranièných slavistov pri porovnávacom, historickom
a etymologickom túdiu slovanských jazykov.
Svojím irokým poòatím a moderným spôsobom spracovania
poskytuje dobrý a spo¾ahlivý základ nielen pre správne chápanie
a výklad slovenských historických textov, ale aj pre ïalí výskum
vývinu slovenskej slovnej zásoby a dejín slovenského jazyka vo
veobecnosti, a takisto aj pre ïalí rozvoj slovenskej historickoporovnávacej jazykovedy.
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Summary
Jana Skladaná
Historical Dictionary of Slovak Language
The paper gives essential information about the Historical Dictionary of Slovak
Language, which is one of the most remarkable works of Slovak lexicography in
recent years. The first volume of the Historical Dictionary was published in 1991. Five
volumes have been published so far (the other four appeared in 1991, 1992, 1994, and
2000). Another volume should be out this year (2005), and the last volume  the
seventh  should come out soon after.
The Historical Dictionary maps Slovak from the pre-standard period (from roughly
the 11th century until the codification of standard Slovak by Anton Bernolák in 1787).
It contains material based on manuscripts and printed material in Slovak, as well as
on older Latin writings. It thus covers the period from the 11th until the 18th century.
The paper discusses the vocabulary that the Historical Dictionary contains. It also
mentions the way in which particular entries, as well as lexical and idiomatic
expressions, were described. It focuses in more detail on the description of phraseology.
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Ústne a písomné prejavy tudentov
slovenského jazyka
Úroveò ústnych a písomných prejavov jednotlivcov je vo
veobecnosti ovplyvòovaná celým radom faktorov s rozliènou
mierou úèinnosti. V prípade tudentov slovenského jazyka
a literatúry na Univerzite Loránda Eötvösa (ELTE)
v Budapeti je situácia ete o nieèo komplikovanejia
vzh¾adom na skutoènos, e v absolútnej väèine ide o ¾udí
ovládajúcich a aktívne pouívajúcich aspoò dva jazyky 
slovenèinu a maïarèinu. V prvej èasti príspevku sa pozrieme
na niektoré z faktorov, ktoré vplývajú na spôsob a úroveò
vyjadrovania. V druhej èasti budeme pôvod a vplyv týchto
faktorov ilustrova na materiáloch vybraných z prejavov
naich tudentov.
K dôleitým èinite¾om ovplyvòujúcim jazykovú kompetenciu
univerzitných tudentov slovenského jazyka urèite patrí
prostredie, v ktorom vyrástli a v ktorom sa pohybujú.1 Je rozdiel,
èi tudenti pochádzajú z monoling-válneho slovenského
prostredia zo Slovenska, zo slovensko-maïarského dvojjazyèného prostredia (napr. z juného Slovenska alebo
z prostredia slovenskej meniny v Maïarsku), prípadne z výluène
monolingválneho maïar-ského prostredia z Maïarska.2 Typ
prostredia zároveò priamo ovplyvòuje charakter predchádzajúceho kontaktu s oboma jazykmi a vzah medzi týmito
jazykmi z h¾adiska dominancie a subordinácie, poradia a spôsobu
ich osvojenia, úrovne, frekvencie a úèelu ich pouívania.
tudenti pochádzajúci z monolingválneho slovenského
prostredia mali od narodenia kontakt so slovenèinou v rodine
i v kole, jej ovládanie je u nich na úrovni monolingválnych
Slovákov. S maïarským jazykom sa dostali do kontaktu
obyèajne iba vïaka tomu, e niektorý z rodinných prísluníkov
bol, resp. je maïarskej národnosti, a preto s ním od raného
veku komunikovali v maïarèine. V kole maïarèinu nikdy
netudovali.
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tudenti zo slovensko-maïarského dvojjazyèného prostredia (napr. juného Slovenska) z ve¾kej èasti pochádzajú zo
zmieaných slovensko-maïarských manelstiev, hovoria po
slovensky i po maïarsky (obyèajne sa tu pouíva kontaktová
varieta maïarèiny na Slovensku). Oba jazyky si osvojili u
v ranom veku, v rodine sa pouívali zväèa oba jazyky, niektorí
z nich chodili do slovenských, niektorí do maïarských kôl.
Okrem toho, mnohí tudenti z juného Slovenska pochádzajú
z maïarských rodín (t.j. obaja rodièia sú Maïari), hovoria po
slovensky i po maïarsky (obyèajne kontaktovou varietou
maïarèiny na Slovensku), doma v rodine vak hovoria len po
maïarsky. Ovládajú oba jazyky, ale maïarèina je jasne
silnejia, dominantná, slovenèinu si mnohokrát osvojili a po
maïarèine. A na ojedinelé výnimky navtevovali koly
s vyuèovacím jazykom maïarským, slovenèinu sa uèili ako
druhý (cudzí) jazyk. Malé percento tudentov z juného
Slovenska predstavujú tí, ktorí pochádzajú zo slovenských
rodín. Títo sa v nieèom odliujú a nieèo majú spoloèné jednak
so tudentmi z èisto monolingválneho slovenského prostredia
a jednak s ostatnými tudentmi z juného Slovenska. Podobne
ako u tudentov z monolingválneho slovenského prostredia
(a na rozdiel od ostatných tudentov z juného Slovenska) aj
v ich prípade je dominantným jazykom slovenèina, avak
okrem tandardnej slovenèiny tu u èasto ide najmä o varietu
slovenèiny pouívanú na junom Slovensku. Odliujú sa od
nich podstatne lepou znalosou maïarèiny, hoci podobne ako
u iných tudentov z juného Slovenska ide nie tak o jej
spisovnú formu ako o niektorú z kontaktových variet
maïarèiny, ktoré sú obyèajne typické pre podobné bilingválne
prostredia (o kontaktových varietách maïarèiny na Slovensku
pozri Lanstyák  Szabómihályová, 1996). Chodili väèinou do
slovenských kôl.
Z dvojjazyèného slovensko-maïarského prostredia môu
pochádza aj tudenti maïarskej alebo slovenskej národnosti
zo slovenského meninového prostredia z Maïarska so
slabími alebo silnejími väzbami (národnostnými alebo
príbuzenskými) na Slovensko alebo na slovenskú meninu
v Maïarsku. Slovenský jazyk (jeho náreèovú formu) si èasto
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osvojili u v ranom veku (obyèajne vak a po osvojení si
maïarèiny ako prvého jazyka). Okrem toho slovenèinu
tudovali na strednej alebo aj na základnej aj na strednej
kole, mali a majú èastý kontakt s náreèovou formou
slovenèiny v Maïarsku a tie majú monos pouíva slovenèinu èastejie aj mimo koly  v rodine, klube, folklórnom
alebo speváckom súbore, kostole, resp. cirkevnom zbore alebo
v letnom tábore. Dôleité je uvedomi si, e pokia¾ ide o
slovenèinu, s ktorou sú najèastejie v kontakte, nejde o jej
spisovnú, resp. ani tandardnú formu.
Inú skupinu predstavujú tudenti z Maïarska pochádzajúci z výluène maïarského prostredia. Sú to Maïari, bez
akýchko¾vek národnostných alebo príbuzenských väzieb na
Slovensko. Slovenèinu si neosvojili od raného veku, ale ju
tudovali na slovenských základných a/alebo stredných
kolách (napr. v Budapeti, Békeskej Èabe alebo v Sarvai).
V prípade, e absolvovali osem rokov základnej koly plus
tyri roky strednej koly, ich ovládanie slovenèiny je na dobrej
úrovni, zároveò je vak maïarèina (jej tandardná forma) jasne
dominantná. Pouívanie slovenèiny mimo koly je ve¾mi
obmedzené. Ich kontakt s niektorým so slovenských náreèí
alebo kontaktových variet slovenèiny pouívaných na junom
Slovensku je minimálny (o tom bliie pozri napr. tefánik
2004a).
Z charakteristiky prostredia je zrejmé, e priamo urèuje aj
charakter predchádzajúceho kontaktu tudentov s oboma
jazykmi a tie vzájomný vzah, resp. pomer medzi týmito
jazykmi z h¾adiska toho, ktorý je v pozícii silnejieho a ktorý
v pozícii slabieho jazyka. Prostredie determinuje aj to, èi si
osvojili oba jazyky naraz alebo nie, a v tom prípade potom,
ktorý si osvojili ako prvý, èi si tieto jazyky naozaj osvojili
alebo sa ich nauèili v kole (a v akej), ako èasto ich pouívajú
a na aké úèely, v akých situáciách apod. 3 Samozrejme si
musíme tie uvedomi, e keï v súvislosti s jazykovou
kompetenciou týchto tudentov pouívame slovo jazyky, je
to oznaèenie znaène relatívne a zoveobecòujúce.
Z predchádzajúceho textu vyplýva, e by sa nemalo hovori
o dvoch (prípadne viacerých) jazykoch veobecne, ale
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o konkrétnych formách, resp. varietách týchto jazykov,
s ktorými poèas svojho ivota títo tudenti prichádzajú do
kontaktu. Pretoe v skutoènosti nie sú v takmer kadodennom kontakte s nejakými dvoma ideálnymi jazykmi, ale
s viacerými ich konkrétnymi formami/varietami, v ktorých
tieto dva jazyky v danom prostredí existujú. Ak sa toti na ich
situáciu pozrieme detailnejie, rýchlo zistíme, e v skutoènosti v závislosti od prostredia je ich situácia v jednotlivých
prípadoch úplne odliná. Napríklad v prípade juného
Slovenska, táto oblas predstavuje typické dvojjazyèné reèové
spoloèenstvo, v ktorom prichádza do kontaktu viacero kódov
a dá sa preto oèakáva, e aj slovenèina a maïarèina, ktoré sa
tu pouívajú, nie sú zhodné s tými podobami týchto jazykov,
ktoré sa pouívajú vo výluène monolingválnych slovenských
a maïarských prostrediach. Nai mladí ¾udia sa skôr
dostávajú do styku s kontaktovými varietami jazykov, ktoré sú
príznaèné pre podobné dvojjazyèné prostredia. To znamená,
máme tu situáciu, keï napríklad iaci a tudenti z takéhoto
prostredia sa v priebehu len jedného jediného dòa môu
dosta do priameho kontaktu s viacerými formami/varietami
slovenského a maïarského jazyka a preto v závislosti od
situácie, partnerov v komunikácii, prostredia, témy rozhovoru
atï. môu by nútení komunikova postupne v slovenskom
náreèí, maïarskom náreèí, tandardnej (alebo dokonca
spisovnej) slovenèine, tandardnej (alebo dokonca spisovnej)
maïarèine ako aj v kontaktových varietách oboch jazykov.
(Podrobnejie
o èinite¾och
ovplyvòujúcich
jazykovú
kompetenciu a výber, resp. pouívanie jednotlivých foriem
pozri tefánik 2004b.)
Môeme teda zhrnú a skontatova, e v závislosti od
prostredia, v ktorom tudenti vyrástli a v ktorom sa pohybujú,
charakteru ich predchádzajúceho kontaktu s oboma jazykmi
a vzahu medzi týmito jazykmi z h¾adiska dominancie a
subordinácie,
poradia
a
spôsobu
ich
osvojenia,
úrovne, frekvencie a úèelu ich pouívania, môu sa vyskytnú
viaceré a navzájom odliné kombinácie a vzahy jazykov,
napríklad:
 dominantná slovenèina (spisovná, resp. tandardná)
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a niektorá z foriem maïarského jazyka (kontaktová varieta
maïarèiny na junom Slovensku)  tudenti zo Slovenska
z monolingválneho slovenského prostredia s niektorým
z príbuzných maïarskej národnosti
 dominantná maïarèina (spisovná) a spisovná, resp.
tandardná slovenèina v pozícii slabieho jazyka  tudenti
z Maïarska z maïarského monolingválneho prostredia bez
kontaktu so slovenským meninovým prostredím v Maïarsku,
resp. bez príbuzenských vzahov na Slovensku
 relatívne vyváená slovenèina i maïarèina (obyèajne
kontaktová varieta maïarèiny na Slovensku)  napr. tudenti
zo zmieaných slovensko-maïarských rodín z juného
Slovenska
 dominantná maïarèina (obyèajne kontaktová varieta
maïarèiny na Slovensku) a slabia slovenèina, ktorú sa
nauèili v kole  napr. tudenti z maïarských rodín
z prostredia juného Slovenska
 dominantná maïarèina (spisovná), slabia slovenèina (jej
náreèová podoba typická pre niektorú z meninových oblastí
v Maïarsku)  napr. tudenti z prostredia slovenskej meniny
v Maïarsku.
Sú to (a na ojedinelé výnimky) bilingválni tudenti, ktorí
sú v dlhodobom kontakte s dvoma (prípadne viacerými)
jazykmi a ich rozliènými formami/varietami, ktorých vzájomné
ovplyvòovanie sa uskutoèòuje v rôznej miere a na ústnych
a písomných prejavoch tudentov v slovenèine sa prejavuje
najmä vtedy, ak je táto v pozícii slabieho jazyka. 4 Na
jazykové cvièenia zo slovenského jazyka prichádzajú
k uèite¾ovi, ktorý vyaduje pouívanie prinajmenom
tandardnej formy slovenského jazyka (ak u nie priam
spisovnej  známe rozdelenie pozri Horecký 1990) a o ktorom
vedia, e neovláda maïarèinu a preto sa musia k nemu
správa ako ku ktorémuko¾vek inému monolingvistovi. To
znamená, maximálne aktivova svoju znalos jedného jazyka (v
tomto prípade slovenèiny) a utlmi (inhibova) znalos
druhého jazyka (maïarèiny). (Táto aktivácia jedného
a inhibícia druhého jazyka súvisí s tzv. jazykovými modmi
bilingvistu, pozri napr. Grosjean 1998).5
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Pri svojej snahe o komunikáciu v spisovnej, resp.
tandardnej forme slovenèiny sa títo tudenti dopúajú chýb.
Pri ich podrobnejom skúmaní zistíme, e vetky mono
rozdeli do troch hlavných kategórií:
a) chyby, ktorých sa dopúajú pod vplyvom slovenského
náreèia pouívaného v mieste ich bydliska, prípadne túdia,
b) chyby, ktoré sú výsledkom vplyvu iného/druhého jazyka
 v tomto prípade najèastejie maïarského jazyka  najmä
v závislosti od prostredia, z ktorého pochádzajú  tu môe ís
buï o tandardnú formu maïarèiny (u tudentov z Maïarska)
alebo o niektorú z variet maïarského jazyka, napr.
o kontaktovú varietu maïarèiny pouívanú na junom
Slovensku; prípadne pod vplyvom niektorého iného jazyka
(napríklad èetiny),
c) iné chyby  prameniace z nedostatoèného ovládania
normy spisovného jazyka bez vplyvov iného jazyka alebo
náreèia.
Je dôleité si uvedomi, e chyby vo svojich písomných
a ústnych prejavoch samozrejme robia aj slovenskí
monolingválni tudenti tudujúci slovenský jazyk (a
literatúru) napríklad v Bratislave na filozofickej èi
pedagogickej fakulte, rozdielny je vak ich pôvod. V ich
prípade ide najèastejie o ten tretí prípad, t. j. o iné chyby
prameniace z neovládania normy, niekedy rozírené o chyby
vyplývajúce z neuvedomenia si hranice medzi spisovnou, resp.
tandardnou formou a subtandardnou formou, prièom chyby
pod vplyvom náreèí (a) sa vyskytujú pomerne zriedkavo.
Na druhej strane nepresnosti a chyby v prejavoch
bilingválnych tudentov sú obyèajne výsledkom pôsobenia
vetkých troch faktorov, t. j. vplyvu druhého jazyka, vplyvu
náreèí i nedostatoèného ovládania normy spisovnej slovenèiny.
Ako interferencia, resp. interferenèné chyby sa obyèajne
hodnotia chyby v jednom jazyku (resp. odchýlky od noriem
jedného jazyka), ktoré vznikli pod vplyvom ovládania
druhého jazyka (resp. dialektu/variety). Hneï tu vak chceme
zdôrazni, e z toho, e títo tudenti sa dopúajú uvedených
chýb, nemono vini bilingvizmus ako taký. Skôr sa treba
pozrie na èinitele, ktoré takýto prechodný výsledný stav
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ovplyvòujú, èi priamo urèujú (formulácia prechodný výsledný
stav je zdanlivo protireèivá, ale presne vystihuje danú
situáciu, keïe aj keï v naom prípade nejde o deti, ktoré sú
ete stále v procese osvojovania si jedného z jazykov èi
obidvoch jazykov, nejde tu ani o osoby, ktorých úroveò
ovládania oboch jazykov a ich rozlièných variet je daná a u
nemenná, ich jazykovú úroveò a pomer, resp. vzájomný vzah
oboch jazykov chápeme ako nieèo premenlivé, èo sa môe
v závislosti od ivotných situácií a prostredia meni a aj sa
mení).
O interferenèných chybách môeme hovori u týchto
tudentov najmä pokia¾ ide o body a a b, prièom si myslíme, e
v prvom prípade (a - pri odchýlkach od noriem spisovného
jazyka pod vplyvom náreèia) ide obyèajne o iný charakter chýb
ako u monolingválnych tudentov, pretoe náreèie
(najèastejie niektoré zo slovenských náreèí v Maïarsku
v prípade tudentov zo slovenského meninového prostredia
z Maïarska) je tu ete èasto ovplyvnené maïarèinou ako
dominantným jazykom väèinového okolia. Chyby sa môu
vyskytova na vetkých úrovniach jazykového systému - od
foneticko-fonologickej oblasti a po oblas tylistiky.
Vo veobecnosti mono kontatova, e k najèastejím
chybám patrí:
 nesprávny slovosled (*kým so svojimi vzahmi mohli sa
objavi; *23. Ján; *sa nieèo deje v ich ivote; *kadý môe si
plati; *v stredoveku napríklad zaoberala sa; *tri témy ráno
dajú; *matka je hluchonemá a chodia k nej milenci z èasu na
èas atï.),
 nesprávny rod (*verejnos odsúdil; *udalos vyviedol
krajinu; *prvý epizód; *prekvapujúcim epizódom),
 nesprávne pouívanie zvratného sa, si (buï ich
vynechávanie: *aby niekto osvojil; *velmi mi páèi; *prázdniny
zaèali; *keï sme nevedeli, èo vidíme, ani sme nedozvedeli;
*môeme na to pripravova; alebo naopak ich nadbytoèné
nesprávne pouívanie: *vyriei sa spoluprácou; *èeli sa
novej situácii; *preto sa strácame kontakt; *som sa
oddychoval; *ktorá sa pochádzala),
 nesprávne pouívanie dokonavých a nedokonavých
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slovies (*sme prichádzali do èeského mesta (správne: sme
prili do èeského mesta); *tie pôsobil kody (správne:
spôsobil kody); *padal strom (správne: padol strom),
 nesprávne rozde¾ovanie slov (môe ís o vplyv
maïarèiny alebo o mechanické aplikovanie pravidla
o rozde¾ovaní slov na slabiky pri výskyte dvoch èi viacerých
spoluhlások za sebou: *poz-vali; *nejednoz-naènosti; *zastavená; *k zák-ladným problémom; *vz-ahy),
 (ne)písanie èiarok (*kadého kto vyiel z budovy; *s
rovnakým repektom ako k Slnku, ba èo viac mono ete
prísnejie),
 vynechávanie predloiek (*oboznámi najnovími
filmami; *èetinou som nestretla; *(s) týmto problémom (sa)
vyrovna; *po prebraní bezvedomia, *prosi prepáèenie);
*dialógy rodinami, ktoré ijú,
 zabúdanie písa mäkèeò nad s (*skola)  (jasne pod
vplyvom maïarèiny) atï.
Vplyv prostredia, z ktorého tudenti pochádzajú,
predchádzajúci kontakt s dvoma (alebo viacerými) jazykmi
a ich vzájomné ovplyvòovanie mono ilustrova nieko¾kými
chybami tak, ako sa vyskytli v ústnych a (najèastejie)
písomných prejavoch týchto tudentov.
Na zvukovej rovine:
 h je v maïarèine neznelé, v slovenèine znelé; tudenti
vyslovujú i slovenské h neznelo, èasto sa miea aj s ch; okrem
toho to ovplyvòuje aj znelostnú asimiláciu, a preto povedia
napr. *roshovor namiesto rozhovor, *záchrada namiesto
záhrada, *¾achie miesto ¾ahie; niekedy môe dokonca
vzniknú problém pri porozumení, porovnaj chudobný x
hudobný, vrhmi x vrchmi, hladná x chladná, hlad x chlad!
 e je v maïarèine otvorenejie ako v slovenèine, je bené,
e tudenti preto vyslovujú v slovenèine e otvorenejie; na
druhej strane dlhé é je v slovenèine otvorené, v maïarèine
zatvorené, mnohokrát preto tudenti vyslovujú slovenské é
zatvorenejie,
 a je v tandardnej maïarèine labiálne a takúto
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výslovnos tudenti prenáajú aj do svojich prejavov
v slovenèine (to býva nápadné ako interferencia, aj keï
výslovnos v slovenèine s labiálnou hláskou a je typická aj pre
niektorých Slovákov ijúcich v Maïarsku),
 v maïarèine neexistujú slabièné spoluhlásky, v kadej
slabike musí by samohláska, preto tudentom niekedy
spôsobuje akosti výslovnos slabièného r, resp. l, èasto tam
vsúvajú redukovanú samohlásku,
 na rozdiel od slovenèiny v maïarèine na konci slov znelé
spoluhlásky sa nestávajú neznelými, resp. nestrácajú svoju
znelos, ale zostávajú znelé (ako napríklad aj v angliètine, èie
had sa vyslovuje [had], a nie [hat]), pod vplyvom toho potom
tudenti aj v slovenèine vyslovujú na konci slov znelé
spoluhlásky (ktoré by sa inak mali v spisovnej slovenèine
vyslovova pred prestávkou ako neznelé), napr.: [*teraz, *òe,
*nuo] atï.,
 v maïarèine pred vokálmi, ani pred sonórami nenastáva
znelostná asimilácia koncových neznelých konsonantov,
aplikovaním tohto pravidla na výslovnos v slovenèine potom
tudenti chybne vyslovujú napr. *[kúp ix], resp. *[kúp mi], a
nie [kúb ix], resp. [kúb mi], ako si to vyaduje ortoepická
norma pri splývavej slovenskej výslovnosti.
Chyby z písomných prejavov, ktoré mali tudenti
písa v spisovnej slovenèine:
Na významovej rovine, na úrovni slov a slovných spojení:
vplyv maïarèiny:
 *... nez¾akli sa od tankov; *... ¾udia sa báli od vojakov; *...
od otca sa bojí lepie a nie od matky (= otca sa bojí viac ako
matky),
 *na slovenskú politickú kultúru bol charakteristický
 *je ve¾a ¾udí, ktorému (= ktorým)
 *radej (= skôr) to bol rozhovor medzi hostiami
 *... získal hlasy aj s tým, e prosil prepáèenie
 *mui pozdravujú eny (= gratulujú enám)
 *h¾adáme vo¾aèo k uèeniu (= na uèenie)
 *na severných èastiach Slovenska
 *krvní príbuzní
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 *doktoroval (= urobil si doktorát)
 *padá dáï
 *... vybra stranu, na ktorú by dali svoj hlas, *... nedajú na nich
svoje hlasy..., *...menej ¾udí hlasovalo na Meèiara, radej na
Kukana; *hlasova na ¼. Romana
 *... ona nikdy nekrièala s nami (= nikdy na nás nekrièala), *...
preèo s òou krièí
 *...jednoujednou vetou (= jednoudvoma vetami)
 *... alkoholisti
 *potiahne f¾au (= potiahne, resp. odpije si z f¾ae)
 *... odnesie jeho auto
 *... film ma tak uchytil, e...
 *... stojí blízko ku mne (= je mi blízka)
 *ma bral v krku (= zobral ma na plecia); * sedím v krku (= sedím
na pleciach)
 *... v kôlke nám uèili velijaké básne a piesne po slovenský
 *...na tomto víkende, *... na víkend (= cez víkend); *na jednom
víkende,
 *... kadodenný èlovek (= obyèajný)
 *...nemali s nimi niè problém
 *manelstvo je kompromisum
 *... kadí majú ancu; *... kadé zbrane
 *... na Maïarsku je viac takých ¾udí; *... pôjdeme na Maïarsko.

Vplyv èetiny:





*... posedlo nepríèetný
*... uherskí vojaci
*zkracujú
*zfilmovaná poviedka.

Vplyv náreèia:
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tam mali sme vetké hodiny po slovenský
rozumí po maïarský
vetke koly
dali sme naòho svoj vok
sú tam ve¾ací
velice záivný film
odtálto, ihla, studénka, do porádku, dneská
...dvojako mô dosta, .....to nemô takto robi
vlak sa púa zo stanice o siedmej
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jednyho kamaráta
sprobuje
nahá (= nechá)
memória (= pamä)
dávno sme neoslavovali (v minulosti sme neoslavovali.

Iné chyby prameniace z nedostatoèného ovládania normy
(okrem vplyvu druhého jazyka alebo náreèia):












*katolíckej cirkvy
*zaoberala sa s touto témou
*mnohí záujemci
*èlovek zostane závyslím
*vïaka ktorím sa preslávili
*takýto ¾udia
*svojim bytím.
*...ale v siedmych politických skupinách
*aký sú dospelí
*príchod jary
*s velkonoèným pondelkom.

Samozrejme sa vyskytujú aj také chyby, ktoré môe by
problematické zaradi, resp. môu by výsledkom viacerých
vplyvov (napr. maïarèiny i neznalosti normy), napríklad:
*psichológia, *demokrácia, *simpatická, *Európska Únia,
*Spojené táty Americké. Na druhej strane chyby ako
*televýznych,
*spomýnala,
*zahambil,
*bohuial,
*z osemdesiatich rokov, *netrebal by pas, *nikdo, *srandovné
sú jednoznaèné a ako by sme ich vysvet¾ovali ako vplyv
maïarèiny.
Zaujímavým zistením je fakt, e tudenti si mnohokrát ani
neuvedomujú, e konkrétne chyby robia pod vplyvom
druhého jazyka. Napríklad pri analýze chýb, keï zo svojich
písomných prác mali vypísa jednotlivé chyby a rozhodnú, èi
sa ich dopustili pod vplyvom maïarèiny (prípadne iného
jazyka, napr. èetiny), náreèia alebo tieto chyby patrili do
kategórie iných chýb vyskytujúcich sa z dôvodu
nedostatoèného ovládania normy spisovnej slovenèiny, sa
viackrát stalo, e aj chyby jasne prameniace z vplyvu
maïarèiny charakterizovali ako iné (t.j. rovnaké chyby by sa
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pod¾a nich mohli vyskytova aj u monolingválych slovenských
tudentov). K takýmto patrili napríklad *opýta od seba (=
sám seba), *zúèastníci, *bolo slovo o (= hovorilo sa o ..), *sám
od samej (= sami od seba). Niekedy tú istú chybu ten istý
tudent videl raz ako neovládanie normy a raz ako vplyv
maïarèiny (napr. *viac dane  gram. chyba ale *ove¾a viac
dane  vplyv maïarèiny). Chyby v slovoslede niektorí
tudenti hodnotia ako nepozornos alebo neovládanie
normy, iní kadý nesprávny slovosled pokladajú
jednoznaène za vplyv maïarèiny.
Záver
Väèina tudentov, ktorí prichádzajú tudova slovenský
jazyk (a literatúru) ako odbor na ELTE do Budapeti, je
bilingválna (maïarsko-slovenský bilingvizmus). Prevane
vyrastali v dvojjazyènom prostredí a úroveò ich ovládania
oboch jazykov, resp. ich jednotlivých variet/foriem priamo
odráa podmienky, ktoré mali vytvorené. Je potrebné
zdôrazni, e bilingválni tudenti sú v mnohom odliní od
monolingválnych tudentov, pochádzajúcich z jednojazyèného
väèinového prostredia, prièom táto odlinos sa prejavuje
nielen v odlinom charaktere chýb, ktorých sa dopúajú vo
svojich ústnych a písomných prejavoch na vetkých rovinách
jazykového systému. Ovládajú dva jazykové systémy
(prípadne viac), ktoré sa navzájom ovplyvòujú. Ich
dvojjazyènos mono vyuíva napríklad na èastejie zapájanie
kontrastívneho prístupu k vyuèovaniu (slovenského) jazyka,
upozoròova ich na túto vzájomnú hru oboch jazykov a vyui
ich uvedomenie si tohto fenoménu na zvýenie úrovne
osvojenia slovenského jazyka.
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Poznámky
1

V tejto túdii striktne nediferencujeme medzi kompetenciou a performanciou pod¾a
chápania Chomského (1965), t.j. medzi vnútornou schopnosou umoòujúcou
jazykové správanie a správaním samotným. Pouívame iba termín jazyková
kompetencia pre kompetenciu aj performanciu. Pod komuniktívnou kompetenciou
tu chápeme vhodné pouívanie rozlièných jazykov, resp. jazykových variet toho
istého jazyka v závislosti od komunikaènej situácie.

2

Na rozdiel od niektorých naich predchádzajúcich prác tu uvedenie jedného z jazykov
na prvom mieste nevyjadruje zároveò aj jeho dominantnos, t.j. oznaèenie maïarskoslovenský bilingvista sa môe rovnako vzahova na jednotlivca s dominantným
jazykom maïarským i slovenským, prípadne i na vyváeného bilingvistu.

3

V predkladanej túdii sa neriei rozdiel medzi osvojovaním si jazyka (ako prirodzeným
a spontánnym procesom osvojovania si vedomostí a zruèností odohrávajúcim sa
v prirodzenom prostredí napr. rodiny) a uèením sa (ako zámerným a vedomým
procesom odohrávajúcim sa v umelo vytvorenom prostredí napr. koly  porov.
Krashen, 1981). Napriek tomu sme si vedomí, e tento rozdiel existuje, je podstatný
a má ve¾ký vplyv na úroveò a truktúru jazykovej kompetencie.

4
5

K definícii bilingvizmu a bilingvistov pozri napr. tefánik 2000
Je dôleité si uvedomi, e väèinou sa rozprávajú s inými bilingvistami, t.j. s ¾uïmi,
s ktorými majú rovnakú kombináciu jazykov. Ak na túto situáciu aplikujeme u
spomenuté Grosjeanove (1998) jazykové mody bilingvistov, zistíme, e takéto osoby
môeme umiestni na bilingválny koniec jazykového kontinua alebo do jeho
bezprostrednej blízkosti. V tomto mode sa nachádzajú vdy, keï komunikujú
s bilingvistami s rovnakými dvoma (tromi) jazykmi (kódmi). Situácie, keï sú na
opaènom konci jazykového kontinua pri rozhovoroch s monolingvistami jedného
alebo druhého jazyka, ktorý ovládajú, sú za normálnych podmienok pomerne
zriedkavé. Samozrejme, dokonca ani v týchto situáciách ich druhý jazyk nie je úplne
deaktivovaný (vypnutý), èoho dôkazom sú tzv. medzijazykové odchýlky (odchýlky
od noriem jedného jazyka pod vplyvom ovládania druhého jazyka).
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Summary
Jozef tefánik
Spoken and written utterances of students
of Slovak language
The level of spoken and written utterances is in general influenced by various
factors with different degree of strength. In case of students of Slovak language at
ELTE University in Budapest the situation is still complicated by the fact that in an
absolute majority of cases these are people with an active command of (at least) two
languages  Slovak and Hungarian. First part of the study deals with some of the
factors that influence the level and character of their language competence. In the
second part the origin and influence of these factors are illustrated by selected examples
acquired from the utterances of our students.
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Základné zásady didaktiky a metodiky
vyuèovania morfológie slovenèiny
ako cudzieho jazyka
Po svojej viacroènej praxi s vyuèovaním slovenèiny ako
cudzieho jazyka chceme v nasledujúcej túdii zhrnú svoje
praktické skúsenosti a teoretické poznatky z danej oblasti do
nieko¾kých veobecne platných téz. Zároveò ukáeme, ako si
predstavujeme aplikáciu daných téz, pretoe na nau
prednáku nadväzuje tvorivá dielòa, kde sa jednotlivé tézy
premenia na mnostvo praktických cvièení a úloh.
1. Východisková téza, platná u od èias Jana Amosa
Komenského, znie: vo vyuèovaní treba vychádza od javov
jednoduchích a základných a postupne prechádza k javom
zloitejím a hierarchicky nadstavbovým. Na to nadväzuje
princíp pirálovitosti, pod¾a ktorého preberaniu zloitejieho
uèiva má predchádza zopakovanie a upevnenie predchádzajúceho jednoduchieho uèiva. Takýmto spôsobom sa majú
na seba vedomosti navrstvova postupne, teda metódou
v súèasnosti nazývanou aj krok za krokom  step by step.
1. a) Ak túto východiskovú tézu aplikujeme pri vyuèovaní
slovenèiny ako cudzieho jazyka napríklad na objasnenie
rodových prípon substantív a na objasnenie pádových prípon
kongruenèných slovných druhov (zámen, èísloviek a adjektív),
mali by sme primárne vychádza z rodovo silných prípon. Pre
muský rod ide o nulovú relaènú morfému, pre enský rod
o morfému -a, pre stredný rod o morfémy -o alebo -e a jej
variant -ie. Rodovo silné prípony sa s daným obsahom 
muským, enským a stredným rodom  spájajú toti
najèastejie, sú teda najfrekventovanejou formou na ich
stvárnenie. Na základe toho môeme kontatova, e rodovo
silné prípony stváròujú daný obsah najzrete¾nejie a vo vzahu
k tomuto obsahu akoby samostatne (M. Dokulil a F. Dane vo
svojej údii z r. 1958 hovoria o obsahu v zrkadlení formy).
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Len pri uvedenej obsahovej samostatnosti formy môe plati,
e pomenovania vecí, ktoré v odráanej realite nijaký rod
nemajú a mali by potenciálne vetky patri do stredného, teda
pohlavne nevyfarbeného rodu, môu na základe svojich prípon
nadobudnú aj význam rodu enského a muského.
Samostatne, najmenej závislo od obsahu, sa teda rodovo silné
prípony uplatòujú v slovenèine pri pomenovaniach vecí. Od
týchto substantív treba preto pri osvojovaní rodovej
príslunosti substantív v slovenèine vychádza a pomocou
cvièení a úloh fixova rozdiel medzi ich rodovými príponami
v postupnosti:
stôl-0 = muský rod, knih-a = enský rod, per-o, plec-e/
poèas-ie = stredný rod.
1. b) Po zafixovaní rozdielu v bode 1a) je moné ako druhý
krok prejs na rodové prípony pri pomenovaní osôb a zvierat.
Zafixované rodovo silné prípony  nulovú pri substantívach
muského rodu a morfému -a pri substantívach enského rodu
(chlap-0, en-a) vak treba pri týchto substantívach rozíri
o rodovo slabú morfému -a pri pomenovaní pomerne uzavretej
skupiny rodovo nevyfarbených jedincov, akými sú mláïatá
(die-a).
1. c) Aj pri ostatných rodovo slabých príponách sa pri
pomenovaní osôb a zvierat mono opiera o obsah, teda
o odraz mimojazykovej skutoènosti, keï muský rod
predstavuje pomenovania osôb a zvierat muského pohlavia
a enský rod pomenovania osôb a zvierat enského pohlavia.
Rodovo slabé prípony -o, -a (strýk-o, hrdin-a) pri muskom
rode a -0 pri enskom rode (¾aò-0, my-0  vzory dlaò a kos)
vak treba prebera a neskôr, keï u sú pevne zafixované
vetky rodovo silné a typické prípony. Staèí potom pri nich
prebra tie pádové prípony, ktoré ich odliujú od vzorových
slov s rodovo silnými príponami (napr. tvar G sg. pri vzoroch
dlaò a kos; pomenovania osôb muského rodu zakonèené na
o treba zas zaradi k vzoru chlap a upozorni systémovo, teda
spolu s inými skupinami slov, na odlinos v tvare N pl. -ovia:
strýk-ovia oproti systémovému -i.)
1. d) Ïalím krokom sú upozornenia na variantné prípony
pri jednotlivých pádových príponach, akými sú napr. pádové
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prípony -u v tvaroch G a L sg . pri neivotných substantívach
muského rodu. Ich existenciu vdy treba primerane
fonologicky alebo lexikálne odôvodni. Podrobnejie sa
budeme tejto problematike venova v bode 3.
1. e) A úplne na záver a iba s pokroèilými tudentmi
mono prebera ohýbanie substantív cudzieho pôvodu (napr.
neivotných substantív muského rodu zakonèených na -r, -l),
ako aj ohýbanie pod¾a neproduktívnych vzorov gazdiná/pani
(enský rod), kuli (muský rod). Pádové prípony týchto slov
robia toti problémy aj rodeným Slovákom, o to viac sú
problematické pre cudzincov.
Odporúèaná postupnos pri osvojovaní ïalích pádových
prípon v singulári je:
A sg  dve nové koncovky: -a pre ivotné substantíva
muského rodu, -u pre substantíva enského aj muského
rodu zakonèené v nominatíve
na -a, pri ostatných
substantívach je A = N,
I sg.  dve rôzne koncovky: -om pre substatníva muského
a stredného rodu, -ou pre substantíva enského rodu,
L sg.  tri rôzne koncovky: -ovi pre ivotné substantíva
muského rodu, -e/-i pre ostatné substantíva, prièom morféma
-e nasleduje po tvrdom konsonante koreòovej morfémy (o
dub-e, o en-e, o mest-e) a relaèná morféma -i po mäkkom
konsonante (o stroj-i, o ulic-i, dlan-i, kost-i, o srdc-i, o dievèati),
D sg.  tyri rôzne koncovky, avak pri ivotných
substantívach muského rodu ostáva koncovka -ovi zhodná s
tvarom L sg. a rovnako sa opakuje princíp protikladu
koncoviek -e a -i pri substantívach enského rodu. Pri
neivotných substantívach muského rodu a pri substantívach
stredného rodu sa vak v datíve uplatòuje oproti lokálu
odliná relaèná morféma -u (dub-u, stroj-u, mest-u, srdcu,
dievèa-u),
G sg  a pä rôznych koncoviek, prièom nulovo
zakonèené substantíva muského rodu a vetky substantíva
stredného rodu majú relaènú morfému -a, substantíva
muského rodu zakonèené v nominatíve na -a majú vak
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morfému -u (od hrdin-u). Najkomplikovanejie pravidlo sa
uplatòuje v genitíve pri substantívach enského rodu, kde sa
vyskytujú a dva páry relaèných morfém: -y/-e a -e/-i. Tie zo
substantív enského rodu, ktoré sa v tvare N sg. konèia na -a,
prijímajú relaènú morfému -y (od en-y), ak majú koreò
zakonèený na tvrdú spoluhlásku, a morfému -e, ak sa ich
koreò konèí na mäkku spoluhlásku (od ulic-e). Nulovo
zakonèené substantíva enského rodu treba vak pre potreby
tohto tvaru rozlíi na poèítate¾né  tie sa sklonujú pod¾a
vzoru dlaò a na nepoèítate¾né  skloòujú sa pod¾a vzoru kos.
Poèítate¾né majú potom v tvare G sg. relaènú morfému e (od
dlan-e), nepoèítate¾né (k nim vak zaraïujeme aj poèítate¾né
substantíva hus, os, kos, vo, my) majú morfému i (od kosti).
Keïe osvojovanie si pádových prípon je v slovenèine ako
cudzom jazyku pomerne zloité, najmä pre mladích iakov,
výhodné je vytvára na osvojovanie jednoduché mnemotechnické pomôcky. Uvedieme nieko¾ko príkladov:
Komu/èomu?
Povedal som Ruene, aby ila blaene.
Povedal som Ivici, e má pehy na líci.
Povedala Petrovi, vraj má úsmev medový.
Povedala dubu, mestu, e vraj pôjde za nevestu.
Od koho/èoho?
Od mua Ivana mám syna Jána,
od dcéry Ivice mám zaa  pána.
Od maèky mám maèence
a od husi húsence.
Èo vak nemám?  Vnúèence!

Máme ruu, máme,
komue ju dáme?
Otcovi, sesternici
dievèau èi mame?

O Janíkovi
Chodí pavúk po papuèi,
kým sa Janík nerozpuèí.
Chodí pavúk po stene,
kým sa Janík zasmeje

Zásada, e výchádzame od významovo základných javov
k javom nadstavbovým, rozhoduje o tom, e preberáme
najskôr singulárové a a potom plurálové tvary, hoci práve
plurálové tvary sú ove¾a jednoduchie, zaloené okrem tvaru
N pl. iba na dichotómii muský rod  enský a stredný rod.
2. Druhá zásada uplatòovaná pri vyuèovaní gramatiky
slovenèiny ako cudzieho jazyka je, e sa majú súèasne
vysvet¾ova a precvièova gramatické javy, ktoré spolu
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formálne èi významovo súvisia. Pri formálnej spätosti máme
na mysli napríklad spätos pádových prípon kongruenèných
slovných druhov, ako sú pri substantívach slovné druhy
adjektíva, èíslovky a zámená. Ekonomickejie je, ak si iaci
osvojujú pádové prípony vetkých týchto slovných druhov
súèasne. Hoci sa v detailoch èi v pravopise niektoré pádové
prípony uvedených slovných druhov od seba odliujú, zvukovo
sú si tieto prípony ve¾mi podobné, a preto sú ¾ahko a efektne
osvojite¾né. Ide nám o súbor pádových prípon, ktoré
nacvièujeme na príkladoch typu: ten jeden môj dobrý mu / tá
jedna moja dobrá ena, to jedno moje dobré diea, od toho
môjho jedného dobrého mua / dieaa, od tej jednej mojej
dobrej eny...
Na základe tejto zásady paralelne preberáme privlastòovacie zámená môj, tvoj, ná, vá a privlastòovacie adjektíva
otcov, matkin: od môjho, tvojho, náho, váho, otcovho,
matkinho kamaráta / dieaa, a v inej skupine paralelne
preberáme tvary prídavného mena cudzí, opytovacieho
zámena èí a privlastòovacieho adjektíva líèí: od èieho
cudzieho líèieho koucha.
O paralelnú formu vak môe ís aj pri neohybných
slovných druhoch, napríklad pri vokalizácii predloiek s/so,
k/ku, z/zo, kde sa uplatòuje rovnaký princíp. Prirodzene, e
uvedenú problematiku je vhodné vysvetli na jednom mieste,
nie pri jednotlivých predlokových pádoch osobitne.
Pri zásade neodtàha od seba javy, ktoré spolu súvisia
významovo, malo by sa napríklad pri spojeniach
s privlastòovacími prídavnými menami poukáza na ich významovú súvislos so synonymnými spojeniami s nezhodným
prívlastkom v tvare genitívu: otcov/matkin klobúk  klobúk
otca/matky; líèí brloh  brloh líok.
Rovnakej zásade zodpovedá aj preberanie predloiek spolu
s ohýbacími príponami
daného pádu, prièom viaceré
predloky pri jednom a tom istom preberanom páde je vhodné
usporiada do skupín pod¾a ich významových súvislostí  èi
ide o vyjadrenie smeru, výskytu, èasových relácií a pod. Potom
je moné v rámci jednej skupiny pracova s významovými
protikladmi typu: z  do + G, nad  pod, pred  za, medzi + I
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(ak ide o význam výskytu = kde?) alebo + A (ak ide o význam
smerovania = kam?), s/so + I a pod. A neskôr mono prejs
na osvojovanie väzieb s druhotnými predlokami, napr. pri
intrumentáli s predlokami dole  hore, v súvislosti s, v zhode
s, konèiac.
3. Treou didaktickou zásadou pri vysvet¾ovaní
morfologických javov je zoh¾adòovanie úzkej prepojenosti
javov na vetkých úrovniach jazykového systému.
Podrobnejie sme sa danou problematikou zaoberali v túdii
nazvanej Prepojenos medzi lexikálnou, morfologickou
a syntaktickou rovinou jazykového systému (Tibenská, 2002).
Na tomto mieste by sme chceli upozorni na prepojenos
morfologickej roviny s rovinou fonologickou, ktorá sa
v pádových príponách substantív prejaví napr. pri
substantívach muského rodu, zakonèených na zadné
spoluhlásky k, g, h, ch. Pri ivotných substantívach muského
rodu budú ma takto zakonèené substantíva variantnú
koncovku -ovia popri systémovej koncovke -i: pedagóg-ovia,
boh-ovia, spoluhlásky k a ch v tvaroch plurálu alternujú s c
a s: vojac-i, Èes-i. Pri neivotných substantívach muského
rodu majú substantíva zakonèené na k, g, h, ch v tvare L sg.
namiesto systémovej prípony -e variantnú príponu -u (v krk-u,
v bruch-u, v Salzburg-u, na batoh-u).
Spätos s lexikálnou rovinou je ete výraznejia. Prejaví sa
napr. pri ohýbaní nepoèítate¾ných substantív, medzi ktoré
zaraïujeme skupinu abstraktných, látkových a hromadných
pomenovaní s neúplnou paradigmou z h¾adiska kategórie
èísla. Okrem toho, e ich zaraïujeme medzi singuláriá
tantum, majú látkové a abstraktné substantíva v muskom
rode v tvare genitívu namiesto systémovej prípony -a
variantnú pádovú príponu -u (z cukr-u, ply-u, od beh-u).
O lexikálnom rozdiele medzi substantívami, ktoré sa ohýbajú
pod¾a vzorov kos a dlaò, sme u hovorili vyie. Okrem
skupiny nepoèítate¾ných substantív sa morfologicky
zvidite¾òujú aj ïalie významové skupiny slov, ako sú napr.
v muskom rode pomenovania zvierat (singulárne tvary pod¾a
ivotných, plurálne tvary pod¾a neivotných vzorov)
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a pomenovania príbuzensky spriaznených èi blízkych osôb
(brat  brat-ia, sused  sused-ia). Do lexikálnej oblasti
môeme zaradi aj variantné prípony vyvolané pri ivotných
substantívach muského rodu slovotvornými príponami -te¾,
-an/-èan (uèitel-ia, Nitran-ia). Cudzím pôvodom a zároveò
nedomácim fonologickým zakonèením na sonórne spoluhlásky
-r a -l sú podmienené variantné prípony pri neivotných
substantívach muského rodu v tvaroch L sg. aj N pl. l (o
kalendár-i, dva kalendár-e) alebo iba v tvare L sg (o klavír-i,
ale systémovo dva klavír-y). Rovnaké dôvody na variantné
pádové prípony majú pôvodom cudzie substantíva enského
rodu zakonèené na -ea, -oa a -ua.
Prepojenos medzi morfologickou a syntaktickou rovinou
jazykového systému musíme zoh¾adòova napr. pri
vysvet¾ovaní uplatnenia genitívneho subjektu a genitívneho
objektu, ktoré sa dostávajú do istého konkurenèného vzahu
k nominatívne vyjadrenému subjektu a k akuzatívne
stvárnenému objektu. Vychádza pritom treba zo
syntaktických významov pádov, ktoré sa postupne v priebehu
pouívania jazyka ustálili a predstavujú opä významy nesené
formou. V prípade genitívu ide o tzv. partitívny alebo
záporový význam, keï genitívom vyjadrujeme èas z celku
alebo absolútny nedostatok mnostva: do autobusu sa
nahrnuli deti  do autobusu sa nahrnulo detí; v studni nie je
voda  v studni niet vody; daj mi chlieb  daj mi chleba; vysiali
sme ra  vysiali sme rae.
Na základe prepojenia so syntaktickou rovinou jazykového
systému musíme vysvet¾ova aj pádové odlinosti vo vetách:
Ján bozkáva Máriu.  Ján sa bozkáva s Máriou. V prvej vete
je vo funkcii predikátu nezvratné sloveso bozkáva, preto je
zasiahnutý objekt v tvare akuzatívu. V druhej vete je
v predikáte zvratné sloveso bozkáva sa, ktoré si vyaduje
podobne ako mnohé iné zvratné slovesá (rozpráva sa) objekt
v intrumentáli, èím sa naznaèí, e dej vykonávajú obidve
osoby súèasne, ale daná situácia je stvárnená iba s pozície
jedného úèastníka tejto situácie (toho, ktorý je v úlohe
subjektu).
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Sémantikou derivovaných vetných truktúr je podmienené
pádové stvárnenie
ich jednotlivých úèastníkov.
O derivovanosti vetnej truktúry napovedá jednak tvar
slovesa  zvratné alebo opisné pasívum , jednak sémantický
subjekt v nominatívnej, formálne podmetovej pozícii. Pri
zvratnom pasíve sémantický subjekt spravidla z vetnej
truktúry vypadáva, pri predikáte v tvare opisného pasíva sa
môe vo vetnej truktúre vyskytova v tvare intrumentálu:
Dom bol prestavaný stavite¾om Schriemanom.
Pri bezpredlokovom intrumentáli by si teda iaci pri
substantívach pod¾a prvej zásady mali najskôr osvoji jeho
syntakticky najfrekventovanejie funkcie. Medzi ne patrí
syntaktická funckia nástroja èi prostriedku, pomocou ktorého
sa vykonáva dej: cestujeme autom, vàtame vàtaèkou. Pri
pomenovaní osôb je u intrumentál predlokový (predloka
s/so), prièom jeho najfrekventovanejou funkciou je funkcia
objektu so sémantickou pecifikáciou spolukonate¾a deja:
uèite¾ sa rozpráva so iakom; Slovensko susedí s Po¾skom.
Menej morfologický a viac mimojazykový vzah vyjadrujú
predlokové pády s intrumentálom. Ide o priestorové vzahy
(výskyt na istom mieste alebo smerovanie na isté miesto).
O týchto vzahoch sme vak u hovorili v bode 2. A následne
po osvojení týchto základných syntaktických významov
intrumentálu je moné oboznámi iakov aj s jeho funkciou
sémantického subjektu v derivovaných vetných truktúrach.
Nau túdiu konèíme poznámkou, e nám skutoène ilo
o poukázanie iba na základné didaktické zásady a princípy a
o východiskovú metodiku pri vysvet¾ovaní morfologických
javov vo vyuèovaní slovenèiny ako cudzieho jazyka. Je
nevyhnutné tieto základné zásady a princípy doplni o ïalie
èiastkové zásady a princípy, napr. o zásadu precvièovania
a upevòovania morfologických javov v komunikácii, èie
o paralelné rozvíjanie lexikálnej zásoby a gramatických javov,
ktoré sa na òu naba¾ujú, èi o princíp vysvet¾ovania
gramatických javov v slovenèine na základe porovnávania
s materinským jazykom tudentov (najmä ak ide o jazykovo
jednoliatu skupinu).
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Summary
Eva Tibenská
The Basic Principles of Didactics and Methods of
Teaching Morphology of Slovak as a Foreign Language
The paper discussed the methods of teaching morphology of Slovak as a foreign
language. These are based on three main didactical principles. The first one is the
principle of progressing from the simplest phenomena to more complex ones. This
principle also incorporates the spiral method, which means a gradual broadening of
already consolidated knowledge. The second principle is based on explaining and
practicing those grammar phenomena that are similar or identical at the same time,
so that students can realize the connections and parallels. The third principle
emphasizes a close connection among phenomena from all levels of the language
system.
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Interpretácia vybraných textov spevníka
Cantus Catholici
Venované 350. výroèiu vydania prvého
tlaèeného katolíckeho spevníka
Duchovné piesne, modlitby èi almy, tvoriace súèas
bohosluieb, majú na Slovensku dlhodobú tradíciu. U
v druhej polovici 9. storoèia sa zásluhou solúnskych bratov
Kontantína a Metoda dostal i na územie dneného Slovenska
spolu s kresanstvom preklad Biblie a bohosluobných textov
do jazyka, ktorý bol zrozumite¾ný a pouívaný medzi
obyvate¾mi. Po páde Ve¾komoravskej ríe (907) sa vak
cirkevný ivot riadil pod¾a latinského obradu.
Problém zrozumite¾nosti liturgie sa tiahol mnoho ïalích
storoèí, a definitívne sa vyrieil a po osemnás rokov
trvajúcom Tridentskom koncile (1563). Mohli by sme zaèa
hovori o cirkevnej reforme, vytvorili sa predpoklady
moderného chápania katolicizmu, stanovila sa katolícka
vierouka. Jednou z východiskových téz bola i mylienka o
spolupôsobení èloveka na svojej spáse, jeho podnecovanie ku
konaniu dobra poèas ivota, ktoré je prostriedkom na
dosiahnutie veènej blaenosti po smrti. Pravdepodobne aj
tento fakt sa stal nosnou mylienkou, ktorá sa preniesla do
obdobia baroka a u jej samotné znenie v sebe implicitne
obsahuje dualizmus, rozpor medzi svetom pozemským, bytím
tu na zemi, a svetom nadpozemským, ktorý èaká èloveka po
zdolaní zápasov ivota.
S Tridentským koncilom súvisí i otázka cirkevnej hudby.
Na koncile sa prvýkrát vzniesla oficiálna sanos na
problémy sprevádzajúce túto hudbu, kritizovaná bola
nedostatoèná zrozumite¾nos textu u polyfónnych vokálnych
diel, a tie fakt, e svetské piesne sa stávali základom
duchovných diel. Koncil smeroval k názorom o akejsi
nepeknosti èi dokonca dvojzmyselnosti cirkevnej hudby, tak
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varhanovej hry ako aj spevu, a teda by nemala by súèasou
omí. Napriek tomu zostala chrámová hudba prostriedkom,
ktorý pôsobil na irie spoloèenstvo a získaval si veriacich.
Spevník sa stal symbolom ¾udovej zbonosti, nosite¾om
piesòovej tradície urèitého spoloèenstva v danom historickom
období.
Katolícka duchovná pieseò v období 16. a 17. storoèia sa
vyvíjala pod vplyvom reformaènej piesòovej spisby. Kým
v okolitých krajinách zaznamenávame rozmach tlaèených
katolíckych kancionálov, Uhorsko prvýkrát vydáva katolícky
maïarsko-latinský spevník Cantus Catholici v roku 1651
a slovensko-latinský o tyri roky neskôr.
Trnavská diecézna synoda u v roku 1629 rozhodla o
zostavení prvého katolíckeho spevníka a túto potrebu
opätovne zdôrazòovala i v roku 1635. Synoda v Trnave
zakazovala v katolíckych chrámoch spieva piesne, ktoré
neboli schválené cirkevnou vrchnosou. Preto vznikla potreba
zhrnú vetky piesne do jedného kancionálu, ktorý mal
obsahova kanonizované piesne v reèi ¾udu. Pri zostavovaní
spevníka túto poiadavku hádam najlepie spåòali almy, ktoré
sa stávali inpiraèným zdrojom pri tvorbe piesní.
Pred 350 rokmi, teda v roku 1655, bol v levoèskej tlaèiarni
vytlaèený prvý katolícky spevník, ktorého mnohé upravené
piesne sú dodnes súèasou Jednotného katolíckeho spevníka.
Za zostavovate¾a spevníka je povaovaný jezuita Benedikt
Söllösi.
Kancionál Cantus Catholici vydaný v Levoèi roku 1655 má
320 èíslovaných strán, neèíslované predné strany s predhovorom a obsahom a zadné strany obsahujúce register.
Titulný list obsahuje citáty sv. Hieronyma a Chryzostoma
nabádajúce kresanov, aby prejavovali úctu Bohu i spevom.
Na citáty nadväzuje trojstránkový latinský predhovor
vyzdvihujúci tradíciu Cyrila a Metoda a zdôrazòujúci slávnu
minulos Slovákov. Taktie nezabúda pripomenú, e èasti
ome by sa mali spieva v ¾udovom jazyku.
Jazyk kancionála zodpovedá stavu slovenského jazyka
v období 17. storoèia, mieajú sa v òom prvky slovenskej
i èeskej jazykovej proveniencie. Písanie jednotlivých slov je
178

¼ubica Blaencová
rozkolísané, nedá sa presne definova jasné pravidlo
o postavení istej grafémy v konkrétnych slovách. Táto
nejednoznaènos spôsobuje rozlièné spôsoby interpretácie
a v mnohých prípadoch narúa recepciu textu.
Piesne sú roztriedené do 23 oddielov pod¾a obdobia,
v ktorom sa majú spieva, a tematického pecifika èi
obsahovej príbuznosti textov. V spevníku sa nachádza 295
textov, z toho je 67 latinských, jedna pieseò je latinskoslovenská (makarónska) a zvyné piesne sú písané
slovakizovanou èetinou. Piesne sa do spevníka dostali
prostredníctvom iných tlaèených spevníkov. Sú to piesne
prebraté predovetkým z evanjelického spevníka Cithara
Sanctorum (1636), z Rozenplutovho spevníka (1601), z Hlohovského kancionálu (1622) a z Èeského dekakordu (1642).
Niektoré piesne sa zhodujú s maïarsko-latinským vydaním
spevníka Cantus Catholici (1651).
V kancionáli prevládajú piesne bohosluobného a vierouèného obsahu, dôraz sa kladie na mariánsky a jeiovský
kult, ale stretneme sa s piesòami vypovedajúcimi o
posmrtnom ivote èi o Jeiovom ivote. Do spevníka sa
dostáva aj áner ¾udovej piesòovej lyriky, a tým je koleda a
uspávanka.
Religiozita sa spája s ¾udovosou a polo¾udovosou,
tylistické prostriedky èerpajú zo almistiky, preberajú
biblické motívy a parafrázujú rôzne almické obrazy. V
piesòach prevláda sylabický ver a zdruené gramatické
rýmy. V textoch je èasté hromadenie synoným a prirovnaní,
etymologicky príbuzných slov èi slov zvukovo blízkych, ktoré
majú vyvola pocit eufónie a iaducej nálady. Spevník sa nielen
chronologicky, ale aj svojím obsahovým bohatstvom radí do
repertoáru barokovej duchovnej literatúry.
V zhode so túdiou V. Bitnara 1 môeme kontatova, e
spevník spåòa poiadavky barokovosti. Ako som u spomínala,
zostavovate¾om je jezuita, ktorý zachováva idey svojho
zakladate¾a Ignáca z Loyoly a ako jedinému svätcovi mu
venuje pieseò (O Svatem Ignatyusovi, s. 195). K ïalím
barokovým javom patrí mariánsky kult (O Blahoslavené
Panný MARYJI, s.180195, Letanye rozlièné o Panny MARYJI,
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s. 277293), púte k chrámom a kaplnkám (Letanye Putòýcke
o Pánu JEiy, s. 265273), kult golgotskej drámy, adorácia
ukriovaného a meditácie pri ve¾konoènom hrobe (Postne,
A o Umuèeòý Krysta Pána, O Slavnem Spasytele naeho zMrtvych vstaòý, O Slavnem na Nebe Vstúpeòý P. R., s. 83
147) èi nádhera eucharistického kultu (O Velebné Svatosti
Oltaròý, s. 173180). Patria sem i motívy smrti, posledného
súdu, pekla, neba a hádam najtypickejí barokový motív
márnosti (Pýsen o Marnosti Sveta, s. 318).
Okrem toho sa v spevníku nachádza oddiel venovaný
almovým parafrázam. Parafrázovanie biblických textov bolo
typickým znakom katolíckeho piesòového repertoáru.
Prevaha parafráz nevyplývala len z nedostatku tvorivého
potenciálu barokových katolíckych autorov, èi ,pololegálneho
postavenia duchovných piesní v liturgii, ale aj z vedomého
návratu k predreformaènej tradícii (tradièným latinským
textom). Istým spôsobom vak parafrázovanie starích textov
zbliovalo katolícku duchovnú pieseò s reformaènými
piesòami.2
Práve spomínané zbliovanie sa oboch konfesií, vzájomné
preberanie piesní a diferencie, ktoré tým vznikali, sa
pokúsim ukáza porovnaním vybraných almických piesní
parafrázujúcich almy 23 (22) a 6 spevníka Cantus Catholici
(1655) s rovnakými verovanými parafrázami v evanjelickom
spevníku Cithara Sanctorum (1636) a s verovanými almami
Jiøíka Strejce  Zábøeského, konkrétne budem pracova
s textami z bratského kancionálu Písnì duchovní evanjelitské
(1615, s. 550686). Oba tieto spevníky sa stali èiastoèným
východiskom pri koncipovaní katolíckeho spevníka Cantus
Catholici (1655).
Vybrala som si práve almové parafrázy, pretoe almy sú
dnes preloené hádam do vetkých jazykov a vytvárajú spojivo
medzi rôznymi národmi. Sú nielen súèasou rôznych bohosluieb, ale aj inpiraèným zdrojom mnohých umeleckých diel
na celom svete.
Ak sa pozeráme na almy nielen z teologického h¾adiska,
stávajú sa nám poetickou modlitbou a prostriedkom
vertikálneho vzahu medzi èlovekom a Bohom. Vplývajú na
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intenzívnu emocionálnu oblas, ktorá je explicitným prejavom
hlbokej úcty k Bohu. Boh je v almoch prítomný ako percipient, druhá, mlèiaca osoba dialógu, resp. predmet invokácie,
prosby èi chvály. Postavenie èloveka je výrazne subordinatívne, neustále je zdôrazòovaná jeho malos a poníenos
oproti ve¾kosti a vemohúcnosti Boej. Tento pozitívny atribút
prisudzovaný Bohu oprávòuje èloveka k absolútnej dôvere v
Boiu pomoc a stáva sa adekvátnym protikladom k ¾udskej
obmedzenosti.
alm, dnes vnímaný predovetkým ako áner duchovnej
lyriky, má svoj pôvod u v období 10.  3. storoèia pred
Kristom v idovskej tradícii, kde bol prezentovaný ako
pieseò, chválospev. Pôvodné rukopisy almov dnes nie sú
zachované, prijímame vak kanonizované almy ako súèas
Starého zákona so pecifickou formou i obsahom.
V kresanskom svete sa spájajú aj s osobou Sv. Hieronyma,
ktorý sa pokúsil o latinský preklad almov z gréètiny
a hebrejèiny.
alm vytvára pecifickú znakovú povahu, a tá tak ako iné
biblické texty má okrem primárneho znakového priestoru ete
sekundárnu znakovú nadstavbu, spirituálny, transcendentný
rozmer znakovosti, ktorý kóduje poehnanie tajomstva, èo
iniciovalo Slovo. 3
alm tak vytvára spojenie medzi transcendentálnou sférou
Boích právd a jednoduchým vnímaním èloveka. Pedagogická
funkcia almu spoèíva predovetkým v tom, e v porovnaní
s homíliou, ktorej je èlovek len pasívnym poslucháèom, almy
nielen prijíma, ale ich aj vypovedá a tým si osvojuje ich obsah.
Je to svojím spôsobom najprístupnejí spôsob teologického
vzdelávania sa na rovine laického apotolátu.
V baroku je alm ob¾úbený i preto, e umoòuje nájs
paralely medzi biednym postavením Izraelitov a barokového
èloveka. Prosby a chválospevy sú transformované na
konkrétnu dobu nielen v poetologickej, ale i v historickej
rovine. Vidíme, ako sa èlovek bezhraniène utieka k Bohu,
predkladá mu svoje akosti, ako vytvára antropomorfnú
predstavu dokonalého Boha pod¾a ¾udských kritérií a ako mu
vzdáva nekoneènú chválu pomocou hyperbolických obrazov.
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V literárnej rovine môeme na alm pozera ako na útvar,
v ktorom nie je jednoznaèný ani rým, ani metrická
organizácia. Stretneme sa tu s paralelizmom na rovine
syntaxe, slovosledu alebo mylienkového èlenenia vera. Je tu
pouitý tzv. izoklón, teda rytmický úèinok zhody alebo
nezhody dåky vera.
Pri almových parafrázach existuje monos konfrontova daný text s originálnou almickou predlohou. Tá vytvára
truktúru, do ktorej sa dá parafrázovaný text umiestni
a zisti odchýlky èi odliný spôsob pochopenia a interpretácie
almu. Tradícia almického spevu bola i je rozvinutá,
jednotlivé texty sú pomerne známe. V minulosti mali
pravdepodobne významnejiu rekatolizaènú funkciu a ich
spievanie nebolo úzko vymedzené priestorom chrámu.
Táto mylienka je spomenutá i v latinskom predhovore ku
kancionálu Cantus Catholici, kde sa autor snaí opísa
spevavos a nábonos Panónov: Pri bohoslubách v kostoloch
zhromadení tak správne spievajú almy a piesne, e by si ich
vetkých pokladal za naozajstných spevákov.4 Chcem tým
upozorni, e almy boli v období barokovej kancionálovej
spisby neodmyslite¾nou súèasou bohosluby i kadodenného
ivota.
Cantus Catholici obsahuje samostatný oddiel, ktorý má
názov: Nasledujý álmy. V tejto èasti spevníka sa nachádza
jedenás piesòových parafráz ôsmich almov, a to
v nasledujúcom poradí:  101,  26,  146,  66,  6,  60,  6, 
1,  102,  26 a  146. Okrem toho sú v spevníku zaradené ete
dve parafrázy almu 22, ktoré vak nie sú umiestnené v tomto
oddieli, ale uzatvárajú predchádzajúci oddiel Pysne po
Kázaòý. V závere oddielu Jiné Obecné je umiestnená
parafráza almu 55, ale neoznaèuje sa ako alm. Jej incipit sa
zaèína slovami: Obrance unavených, Boe litostivý.
Ak by sme sa mali dra dôsledne èíslovania almov, od
almu 9 po alm 147 sa v hebrejskej biblii poèítajú o èíslo
vyie ako almy vo Vulgáte. Parafrázy almov v Cantus
Catholici sa opierali o Vulgátu, teda ich èíslovanie sa
nezhoduje s dnes pouívanými prekladmi almov. Tento fakt je
zaujímavý i v porovnaní s Citharou Sanctorum (1636), kde sú
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piesne uvedené s vyím èíslom. Rovnako je to i v Strejcovom
altári (1615).
Pri podrobnom skúmaní výberu almov je jasné, e almy
26, 146, 6 a tie almy 22 sú parafrázované dvakrát. Kým alm
26 vyjadruje dôveru v nebezpeèenstve (Dávidov alm) Pán je
moje svetlo a moja spása, alm 146 patrí do skupiny almov,
ktoré oslavujú Boha, jeho moc a dobrotu: Chvá¾te Pána, lebo
je dobré ospevova náho Boha. iesty alm je prvým
z kajúcich almov, v ktorom úboiak prosí Pána o milos:
Pane, nekarhaj ma vo svojom hneve, no a 22. alm je Dávidov
alm o dobrom pastierovi: Pán je môj pastier, niè mi nechýba.
U samotný poh¾ad na rozmiestnenie jednotlivých almov
ukazuje, e ich poradie nie je v zhode s biblickou tradíciou,
a taktie nemono poveda, e by vytvárali sémantický celok.
Jediný spájajúcim motívom je fakt, e almy, ktoré chvália
a oslavujú Boha rámcujú tento oddiel, kým kajúce almy
a parafrázy plné pokory a poníenosti tvoria jeho jadro. Je
aké zisti, preèo si zostavovate¾ spevníka vybral práve
takéto ich poradie.
Pri pokuse o interpretáciu almov nachádzajúcich sa
v spevníku je nevyhnutné uvedomi si okolnosti ich vzniku
a situáciu v danom období, ktorá sa stala rámcom a
prostredníctvom ktorej sa na almické piesne pozeráme.
Súhlasím s tvrdením O¾gy Kovaèièovej, e V dôsledku
absencie ditancie medzi tvorcom textu a adresátom básnický
text nesmeruje k totálnemu obrazu, predpokladá
kontextovos. Autor i príjemca sú ponorení do situácie,
alm je výrazom spoloène alebo analogicky preívanej emócie
- smútku, zúfalstva, nádeje, viery, konkrétnej historickej chvíle
a preto nepotrebuje komplexnú informáciu.5
Pokúsim sa ukáza, akú variabilitu interpretácie a
rôznorodos pouitia tylistických figúr, respektíve aké iroké
sémantické spektrum ponúkajú almy, ktoré sú zastúpené
v Cantus Catholici, na príklade parafráz dvoch pomerne
známych almov.
V nadväznosti na podnetnú túdiu T. Vráblovej, ktorá sa
zaoberala parafrázami kajúcich almov J. Tranovského
v prvom tlaèenom spevníku evanjelikov môem kontatova,
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e tak ako Tranovský, autor evanjelického spevníka Cithara
Sanctorum, tak i zostavovate¾ katolíckeho spevníka Cantus
Catholici vyuil pri parafrázovaní tri monosti: a) previedol
text almov z neviazanej formy na formu viazanú, rýmovanú; b)
prispôsobil text novej piesòovej forme; c) text na jednej
strane skrátil, zhutnil, zároveò ho vak miestami významovo
posunul, obohatil.6 Parafrázovaný text sa v mnohých veroch
odkláòa od almického poradia versetov za úèelom zachovania
poetickosti a najmä rýmu.
Ako príklad rôznorodej parafrázy jedného textu uvediem
ako prvý alm 22 (23), ktorý je uvedený v Cantus Catholici
(1655, s. 217218) dvakrát a jeho obsah a forma nie sú totoné.
Parafrázy 22. almu stoja mimo skúmaného oddielu, ale sú
akousi vstupnou bránou predpovedajúcou charakter
nasledujúcej èasti.
truktúru almov najstarieho skúmaného textu tvorí
vo¾ný ver, len ojedinele by sme mohli hovori o gramatickom
rýme posadil/ obrátil, ktorý vznikol pouitím préterita na
konci prvej a druhej strofy, resp. sémanticky uzavretého celku.
V porovnaní s týmto textom sú obidva almy v Cantus
Catholici verované, prvý vytvára es 10-verových a druhý
tri 4-verové strofy s 8-verovým refrénom sémanticky
nadväzujúcim na predchádzajúci text. Rým je pravidelný
striedavý s malými odchýlkami vzniknutými pravdepodobne
z dôvodu dominancie teologickej pravovernosti nad poetickou
truktúrou. truktúra rýmu je nasledujúca: aabbb (resp. aabbc
2. a 6. strofa) v prvom texte a aabbcc v druhom texte.
V parafráze dominujú enské rýmy: práve/ zdrave /
tráve.
Tento pomerne známy alm je, ako ïalích 73, pripisovaný
Dávidovi a v dnes pouívanom vydaní almov je uvádzaný pod
názvom Dobrý pastier s èíslom 23 (22) 7 . Zaèína sa slovami
Pán je môj pastier a vyjadruje viac-menej idylický poh¾ad na
vzah Boha a èloveka. Pokojná atmosféra ukazuje
vyrovnaného èloveka, ktorému niè... nechýba, dostáva sa mu
jedla, vody i duchovného pokrmu. Taktie je Bohom vedený
po správnych chodníkoch. Boia prítomnos je zárukou
vetkého pozemského dobra a ochrany.
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Vilikovský sa zmieòuje o tejto parafráze v súvislosti
s prvým vydaním Cithary Sanctorum 8 . Spevník Cithara
Sanctorum je, bohuia¾, dos výrazne poznaèený vekom
a neobsahuje strany, na ktorých by sa mala spomínaná
parafráza nachádza. Preto nie je moné dané texty
konfrontova. Pokúsim sa porovna parafrázy almu 22 (23)
s piesòovou parafrázou uvedenou v Strejcom prebásnenom
altári9 .
Hneï na prvý poh¾ad je jasné, e druhá pieseò (Cantus
Catholici 1655, s. 218) sa takmer úplne zhoduje so Strejcovou
podobou piesne (Strejc 1615, s. 570). Odliujú sa èíslovaním
(Cantus Catholici udáva alm XXII, Strejc alm dvadcátý
tøetí), interpunkciou, v Cantus Catholici sú niektoré
substantíva písané ve¾kým zaèiatoèným písmenom Vod, Duy,
Smri, Stole, Prutu. S týmto javom sa u Strejca nestretneme.
V lexikálnej rovine si môeme vimnú zmenu slova
hledí zo Strejcovho altára na slovo patrý, ktoré síce nie je
slovenské, no zámenou èeského ø na r sa dosiahol dojem
slovenskosti. Lexikálno-sémantická rozdielnos sa ukazuje
hneï v prvej èasti piesne. Zostavovate¾ katolíckeho spevníka
nahradil augmentatívny výraz na pastviskách evokujúci
nieèo obrovské, roz¾ahlé, barokovým deminutívom na
pastvièkách, èím sa èiastoène zmenil celkový poh¾ad na
vyznenie prvej èasti piesne. Ïalia zmena v tejto rovine je
v tom, e kým v Strejcovej parafráze Boh èloveka uvodí èasnì
k pramenùm vod ivých, v Cantus Catholici sa objavilo slovo
tiastne. Môeme teda kontatova aspoò minimálne
priblíenie sa k barokovosti, ktorá je v spevníku, ako ukáem
ïalej, prítomná.
Ak porovnáme obidve parafrázy v spevníku Cantus
Catholici, môeme si vimnú ako hyperbolicky sa snaí poòa
Boha v poradí prvý parafrázovaný alm (Cantus Catholici
1655, s. 217). Svedèí o tom najmä poèiatoèný paralelizmus:
Pasrýr jest Bùh mùj jediòy,/ Krom ného jiného neòý./ Co
slýbil, to splòil práve,/ On Stadce své pase zdrave/ Na té
preroskoné tráve. Boh je tu vnímaný nielen ako najvyí, ale
aj jediný a najspravodlivejí.
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Kým prvá parafráza sa viac zameriava na opis Boej
jedineènosti a dokonalosti, druhá akoby chcela poukáza na
to, èo prinesie èloveku poslunos, dobrovo¾ná podriadenos
sa èi odovzdanos do Boej moci. Boh je môj Pastier, a preto
nebudem pociova iadne strádanie. On zabezpeèí dostatok
vetkého potrebného.
Táto mylienka je o to výraznejia, o èo silnejie
pociujeme dotyk doby, v ktorej text vznikal. alm je
výborným príkladom vzahu èloveka k Bohu. Èloveku,
h¾adajúcemu východisko zo vetkých problémov a strádaní,
ktoré mu pripravoval kadodenný zápas s barokovou
rozpoltenosou, je po prvých dvoch veroch ponúknuté také
jednoduché a priame rieenie: Hospoïin ráèi sám Pastýr
m?j byi./ Nebudú v-nièem nedostatku myi. Ïalí ver iba
rozvádza a skonkrétòuje mylienku Boha v úlohe dobrého
Pastiera.
Epiteton prerozkoná tráva vytvára konotáciu dokonalého, a takmer zmyselného blahobytu, ktorý poskytuje Boia
prítomnos. Tú istú predstavu navodzuje druhá parafráza
z Cantus Catholici: On mne pase, na pastvyèkach roskoných:. Inverzne vyjadrený epiteton dokonca znásobuje
deminutívum pastvièka, teda vnem nieèoho milého, príjemného.
Pre dokonalejie porovnanie predkladám parafrázu toho
istého almu po¾ského autora Jana Kochanowského: Mój
wiekuisty pástérz miê pásie,/ Nie zéjdzie mi nic ná
¿ad[nym]wczásie./ Záw[iód³]miê w paszé niepospolité,/ Nád
zdro[je]¿yw[éj]wody obfité.10 Pastvina je v prípade po¾ského
autora bliie urèená prívlastkom, ktorý by sme mohli preloi
ako nevedná. Chcem tým len poukáza, e ani v po¾skom,
ani v súèasnom slovenskom alme sa nestretneme s takým
výrazne hyperbolizovaným prívlastkom, ako práve v prvom
katolíckom tlaèenom barokovom spevníku.
Epiteton Vody ivé a Pramen vod ivých sa u do dnenej podoby almov nedostal, vody sú iba tiché. Taktie
pôvodná zmienka o obrátení Due, príèinou ktorého je Boh,
v parafrázovaných textoch Cantus Catholici nie je. Druhý
alm hovorí iba o obèerstvení Due. Tu je jasný sémantický
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rozdiel Duy mau obrátil a Duy mú obèerstvuje. almové
parafrázy pravdepodobne tento akt obrátenia pokladajú za
apriórne tvrdenie, a preto mu vôbec nevenujú pozornos. Veï
predpokladom utiekania sa k Bohu musí by najprv absolútna
dôvera v neho, a teda v duchu baroka, obrátenie sa od
svetských márností, ktoré ponúka bytie tu na zemi.
Pri èítaní súèasného prekladu almov, ale aj almických
textov zo 16. storoèia, zostáva ete jeden verset, ktorý v prvej
almickej parafráze postrádame. Vodí ma po správnych
chodníkoch, verný svojmu menu., resp. Provodil mne po
stezkách spravedlnosti: Pro Jméno své. V druhom parafrázovanom texte by sa dala nájs podobná mylienka, aj keï
autor v dôsledku zachovania rýmu a rytmu zmenil poradie
jednotlivých slov a tým èiastoène zasiahol do teologického
obsahu textu.
V snahe objasni teologickú podstatu pojmu meno, pre
ktoré Boh koná vetky spomenuté skutky, chcem poukáza na
nasledujúci výklad: Výraz meno oznaèuje vdy aktívnu
stránku Boieho pôsobenia, t. j. èím a ako sa Boh prejavuje. To
znamená, e v texte nejde iba o slávu Boieho mena, ale
o Boiu aktivitu, ktorá robí Boha Bohom. Takouto Boou
aktivitou je Hospodinovo vyslobodzujúce, zachraòujúce
a spásonosné pôsobenie. 11 Boie meno je potom akýmsi
garantom toho, e cesta, na ktorú sa èlovek utiekajúci sa
k Bohu vypravil, povedie v spravodlivosti. Parafrázovaný text
napriek tomu ukazuje nie celkom zhodné rieenie: Pro jméno
sve, Duy mú obèerstvuje./ Po cestách prýjmich tiastòe
provozuje. Priamym dôsledkom Boieho mena je obèerstvenie
due, nie sprevádzanie po ceste spravodlivosti. Aj tu je zrejmá
vlastná interpretácia autora parafrázovaného almu. Z tézy, e
cesta, ktorou èloveka vedie Boh, je spravodlivá, ete
nevyplýva tvrdenie, e je priama. Ak je nieèo priame,
navodzuje to konotácie: rovné, bez prekáok a v koneènom
dôsledku jednoduché. Ale kresanské uèenie práve naopak
ponúka cestu zloitú, cestu kría (por. Mt. 16, 24p).
V súèasnom preklade ide èlovek tmavou dolinou.
Biblický almický text vedie èloveka prosøed stínu Smrti.
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V parafrázovanom texte je ete zosilnená prívlastkom
stralyvá. Strach a triaka sa zmocòuje èloveka pri
predstave putovania akousi roklinou v blízkosti smrti.
Uvediem interpretáciu, ktorá istým spôsobom objasòuje
odliný pojmový aparát slovných spojení tmavá dolina a
tieò smrti. Tento hebrejský výraz sa dnes prekladá ako
temné údolie. Výraz calmávet je vak zloeninou z cél /
tieò/ a mávet /smr/, preto sa nezdá, e by pôvodne lo iba
o údolia a rokliny, do ktorých slnko nezasvietilo a ktoré po
západe slnka boli nebezpeèné a tmavé /ako to viacerí
vykladajú/, ale výraz ukazuje na súvis so smrou a jej
pôsobením Údolím tieòov smrti boli oznaèované situácie
v ivote jednotlivca i celku, v zásade vak lo o situácie
ohrozenia ivota
situácie nedostatku akéhoko¾vek
druhu. 12 I keï by sme iba predpokladali monú spojitos
s parafrázovaným textom, bola by to odpoveï na otázku, preèo
barokový èlovek uprednostnil pojmy bezprostredne
odkazujúce na smr, nesnaiac sa tento nevyhnutný fakt konca
¾udského bytia tu na zemi zaobali do pojmového aparátu,
ktorý by èiastoène zmiernil predstavu spojenú so stretnutím
sa s Bohom a posledným súdom.
Boia pomoc v alme sa obmedzila na jednoduché
kontatovanie lebo ty si so mnou. Prostá dôvera v Boha,
ktorý je v texte prítomný ako 2. osoba sg., sa v parafráze mení
na 3. os. sg., teda Boh tu nie je prítomný priamo, a práve preto
je jeho pomoc prezentovaná obírnejie, s èiastoèným
morálnym ponauèení v závere strofy, resp. návodom, ako túto
ponúknutú pomoc aplikova do ivota jednotlivca. Ruka jeho
mòe sprovoïý:/ Bláe tomu, kdo tak choïý;/ Neb òykdi z-cesti
ne zblúïi. Vetky tri parafrázy, na rozdiel od súèasného
prekladu almov, konèia oslavne: jeho chválii budú a po
vecek svùj vìk, je vyslavovai.
Hádam najznámejím almickým textom v povedomí ¾udí je
prvý kajúci alm. Nachádza sa i v spevníku Cantus Catholici
a to dokonca dvakrát.
Prvý parafrázovaný text almu 6 (Cantus Catholici 1655, s.
223224) sa pomerne dôsledne opiera o almickú predlohu
a nevyskytuje sa v skúmaných spevníkoch. Pieseò neobsahuje
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iadne objavné tylistické figúry ani sémantické zvlátnosti.
Rým je ve¾mi nepresný, vzniká alebo opakovaním slova
(tvého), alebo pouitím rovnakého slovného druhu (daleko,
hluboko). V piesni sa do popredia dostáva prvá osoba singuláru
spolu s posesívnym pronomenom (mne, mé). Táto parafráza
prvého kajúceho almu sa svojou vnútornou truktúrou
podobá parafráze piateho kajúceho almu, ktorý je síce
poeticky prepracovanejí, no línia Ty (Boh)  Ja  Oni
(nepriatelia) sa zachováva v obidvoch piesòach.
Druhá parafráza prvého kajúceho almu uvádzaná pod
èíslom 6 (Cantus Catholici 1655, s. 225226) pochádza
z evanjelického spevníka Cithara Sanctorum (Cithara
Sanctorum 1636, s. 66). Oproti evanjelickej parafráze je
v katolíckom spevníku zamenená pozícia 4. a 5. strofy a kým
v Cithare Sanctorum sa nachádza verset Oko me zarmucene
od prchlivosti tve, Cantus Catholici dal spomínanému versetu
inú podobu: Srdce me zarmucene jest velmi velice. Takéto
patetické
preívanie
zármutku
svedèí
o hlbokom
zvnútornenom stotonení sa autora parafrázovaného textu
s úboiakom prosiacim Boha o milos. Ostatné èasti piesní sú,
a na obvyklé gramatické nepresnosti a tendenciu
k poslovenèovaniu výrazov (v smrti/ mrtvý, obrate sa/
ohledni se), rovnaké.
Parafrázovaný
text
biblickú
predlohu
znaène
hyperbolizoval. Metafora Umýjýc slzý svými, lùe mé
plaèlivé. zvýrazòuje stav krajného zúfalstva èloveka. Z
porovnania obidvoch parafráz spevníka Cantus Catholici
vyplýva, e kým prvá sa striktne drí almického textu, druhá
je poeticky prepracovanejia, rým je zdruený, rýmujú sa
prevane synonymické kontrukcie (trestai/ kárai,
zarmucené/ súené, truchlive/ plaèlivé).
Porovnaním skúmaného textu s parafrázou toho istého
almu u Jána Silvána13 som zistila, e u prvá strofa obidvoch
textov sa odliuje. Silván hneï po úvodnej pokornej prosbe
vysvet¾uje dôvody, preèo sa odhodlal prosi Boha a vyznáva sa
zo svojich ¾udských slabostí. S podobnou úprimnosou sa
v texte Cantus Catholici nestretneme. Tu nie sú udávané
osobné dôvody, text je poòatý pomerne veobecne.
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Silván sa formálne dôslednejie drí predlohy almu. Jeho
parafráza sa poètom strof zhoduje s èíslovaním versetov. Ak by
sa zaèiatok almu vnímal ako venovanie, tak u Silvána zostane
posledná strofa, ktorá v pôvodnom texte nie je. Ide
o vyjadrenie chvály Bohu a obracia sa v nej na vetkých
hrienikov zeme. Cantus Catholici sa nesnaí tak dôsledne
zachova formálnu stránku predlohy, i keï v obsahovej rovine
je dôslednejí, k pôvodnému textu nepridáva vlastné
mylienky. V texte sú prítomné paralelizmy i metafráza:
Zastidte se, zastidte, buïte zahanbeòý.
Môem teda kontatova, e kým Silván aspoò poètom strof
zachováva formálnu stránku almu, v obsahovej rovine je
objavnejí, originálnejí, text dopåòa vlastnými postrehmi
a úvahami. Parafráza v Cantus Catholici sa obsahovo drí
predlohy a ak ju autor musí pre potreby piesòovosti rozíri,
radej volí metódy opakovania, resp. pouije významovo
podobné kontrukcie.
Dôvodom bol pravdepodobne i fakt, e autor prvého
tlaèeného katolíckeho spevníka sa v zhode s nariadením
Synody v Trnave (1560), ktorá ve¾mi dôrazne odporúèala
v kostoloch spieva iba kanonizované piesne, pridriava
pôvodného almického textu, nemôe ho svojvo¾ne rozirova
alebo upravova. Nesmieme zabudnú, e v tomto prípade
okrem roviny poetickej a muzikologickej musel by text
v zhode predovetkým s rovinou teologickou. Potom sa mohol
vyskytnú prípad, ktorý som u spomenula, e jeden alm sa
stal predlohou dvoch relatívne odliných piesní, ale iba tak, e
jedna bola urèená pre jednoduchie pochopenie a druhá si
vyadovala vzdelanejieho precipienta.
V súvislosti s prvým kajúcim almom ete spomeòme
pieseò Aè mne Pán Bùh ráèi trestai (Cantus Catholici 1655,
s. 241). Pieseò zaèína alúziou na kajúci alm 6 Pane nekarhaj
ma v svojom hneve. Ak by sme pozerali na dané texty len
z obsahového h¾adiska, svojím významom si takmer odporujú.
Jeden text prosí o Boie z¾utovanie, druhý, naopak, chce na
seba zobra Boí trest. Táto pieseò je prebratá z Cithary
Sanctorum (1636, s. 553) a jej autorom je Eliá Láni.
Renesanèný básnik sa cez vnútornú boles a exaltované
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sebaobviòovanie svojou básòou dostáva a takmer k hranici
baroka. Jediný rozdiel, ktorý je v texte piesne uverejnenej
v Cantus Catholici a piesne, ktorú môeme nájs i v Pribiovom kancionáli 14 , je obraz Boha. Kým pôvodný text hovorí
o zúrivej tvári Boha, Cantus Catholici v duchu barokového
obrazu zmierlivého Boha uvádza tvár libeznú. Taktie si
môeme vimnú, e dialóg medzi Bohom a èlovekom v Lániho
básni sa mení a o Bohu sa znovu rozpráva ako o nepriamom
úèastníkovi dialógu, aj keï v závere piesne sa lyrický subjekt
obracia priamo na Boha.
Aj tento krátky pokus o porovnanie vybraných parafráz
ukazuje, e ten istý alm sa stáva predlohou viacerých
duchovných piesní. Tie sa navzájom podobajú, preberajú
jednotlivé prvky almu, alebo pôvodný text vysvet¾ujú,
interpretujú, èi sa od neho úplne odkláòajú. Mnohé piesne sú
iba alúziou na konkrétny alm.
V spevníku Cantus Catholici sa nachádza ete jedna
pieseò, ktorá nie je zaradená medzi almy a ani jej incipit sa
so almami nezhoduje. A jej dôsledná analýza ukáe, e ide
o parafrázu almu 55 (Cantus Catholici 1655, s. 242). V piesni
vak dochádza k významovému posunu. Pôvodný alm 55 patrí
k tzv. preklínacím almom, ktoré slúili ako spôsob obrany
pred nepriate¾om. Text, ktorý sa nachádza v spevníku,
neobsahuje zmienky o nepriate¾och, je to len prosba o Boiu
pomoc a ochranu.
Text Cantus Catholici je parafrázou prvých osem almických versetov, ktoré sa poeticky transformovali do troch
rýmovaných strof. Osemnásty verset oslavujúci Boha tvorí
záver piesne. Kým biblický text sa prihovára Bohu nepriamo,
parafráza konèí priamou invokáciou Boha. Charakter viet
nadobúda istotnú modálnos. Parafráza sa takmer zhoduje
s almovým
prebásnením
Jana
Kochanowského 15 .
Zostavovate¾ vak k piesni pristupoval selektívne. Prebral
prvé tri strofy a deviatu strofu, ktorej záver následne
transformoval, prejdúc z roviny obviòovania nepriate¾ov do
roviny pokojnej odovzdanosti sa Boej vôli.
Pôvodná rovina almu sa u Kochanowského zachováva
(Bodaj zdrajcê ka¿dego z³a mieræ nie minê³a, Aby go ziemia
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¿ywo rozstêpna po³knê³a), v texte Cantus Catholici motív
nenávisti a preklínania absentuje. Markantné je to u v závere
prvej strofy. Kým Kochanowský spomína nepriate¾ov: takem
ja dzi z strony/ Nieprzyjaciela swego wielce zatrwo¿ony,,
Cantus Catholici uzatvára prvú strofu nasledovne: Ya Clovek
strápeòý. Vidíme, e v piesni je implicitne prítomný motív
pokory prameniaci z vedomia blíiacej sa smrti. Èloveka sa
zmocòuje strach z pominute¾nosti, paradoxne stojaci oproti
závereènému tvrdeniu: A ty Paòe vyslyy,/ y ochrani
snadne./ A mne vnevinnosti mé/ dá mýsto u sebe. Autor
parafrázy sa, v zhode so almickým textom, prirovnáva
k pokojne lietajúcemu holubovi, ktorého vo¾nos kontrastuje
s biednym postavením èloveka.
Pieseò sa èiastoène zhoduje s originálnou predlohou,
vyjadruje osamelos a opustenos èloveka. Tým, e sa pieseò
odklonila od pôvodnej línie, získala istú nadèasovos.
almy sú najuniverzálnejím materiálom, keïe sa
opierajú o jednotnú predlohu, teda zostavovate¾ prvého
katolíckeho tlaèeného spevníka musel len minimálne zasahova do obsahovej roviny textu. Vzh¾adom na obdobie vzniku
týchto almových parafráz si zostavovate¾ ani nemohol dovoli
zaradi do spevníka piesne, ktoré by sa odkláòali od vierouky
a oficiálne prijímanej interpretaènej schémy. almy sa
èastokrát snaia zdôrazni spoloèenskú situáciu.
Piesne sa nielen svojou formou, ale i obsahom snaili
prispôsobi jazyku a spoloèenskej situácii na naom území.
Napriek odlinej konfesii a jazykovým rozdielom vládla
v polovici 17. storoèia absencia kancionálovej spisby a piesne
sa preberali, snaiac sa adaptova a èo najlepie priblíi
k poslucháèovi, resp. spevákovi.
Poskytujú nám iroký priestor h¾adania interkulturálnych
väzieb s okolitými krajinami a ich vzájomným porovnávaním
nachádzame prvky tvoriacej sa duchovnej piesne v ¾udovom
jazyku na naom území.
Ani v jednej piesni sa nezbavíme dobovej ukotvenosti
a dualistického vzahu medzi Bohom a èlovekom, ktorý je tak
nevypovedate¾ný, e nech sa autor parafráz akoko¾vek snaí
pomocou jednoduchích obrazov vystihnú podstatu almu,
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a hoci sa pritom èastokrát neodkláòa od predlohy almu,
predsa nerobí tento text lepie prijate¾ným. Jednoduchia
lexika a rým slúili k zapamätate¾nosti a porozumeniu.
Piesne sú príkladom tézy, ktorú ve¾mi výstine formuloval
F. Miko: Barok predpokladal dobrovo¾nú, preívanú
sebanegáciu subjektu, ktorý sa musí cíti ako hromadný,
anonymný, neodlíený, prostý, nenápadný, simplicistný,
¾udový. Èo je nádherné, ve¾ké v barokovom obraze, patrí
Bohu, èlovek má poprie seba samého.16
Spevník Cantus Catholici má aj v dnenej dobe pomerne
ve¾ký význam. Jeho dôleitos spoèíva jednak v tom, e
zastáva prvé miesto v tlaèenej kancionálovej spisbe
v slovenskom katolíckom prostredí, ale zároveò v sebe nesie
istú mieru ekumenického posolstva, pretoe sa v òom stretajú
tak katolícke, ako i nekatolícke prvky.
Dodnes poèujeme v chrámoch piesne, ktoré svojím
pôvodom siahajú a do 16.  17. storoèia a napriek svojej
starobylosti a rôznym formálno-sémantickým úpravám
nestratili zo svojej aktuálnosti a krásy.
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Summary
¼ubica Blaencová
Interpretation of Selected Texts of the Hymnal
Cantus Catholici Dedicated to the 350th Anniversary
of the First Printed Edition of Cantus Catholici
Until the mid-17th century, there was no canonized edition of spiritual songs
related to the Latin liturgy among Catholics. The incomprehensibility of texts of
polyphonic vocal works was criticized. Another point of criticism was related to the
fact that profane songs often became the source for spiritual works. This problem
was resolved only after the Council of Trident in 1563, which started reforms that also
addressed church music.
Catholic spiritual songs in the 16th and 17th centuries developed under the
influence of the Protestant Reformation. The first Catholic hymnal, Cantus catholici,
was published in a printing house in Levoèa. Many of the songs are still included in
the United Catholic Hymnal. The source of the hymnal was the Protestant hymnal
Cithara Sanctorum and other, mostly Czech, hymnals.
The paper compares texts based on paraphrasing psalms from the Old Testament
in the Catholic and Lutheran hymns. Some texts are identical to poetic versions of
psalms written by a Pole, Jan Kochanowski. The language of the songs is relatively
simple  the texts rhyme and are divided into strophes. The paraphrases often show
a semantic shift, which occurs due to authors intervention. Songs were adapted to
suit the listener or singer. They offer a vast opportunity for intercultural comparison.
They also show how spiritual songs in the vernacular originated and developed in
Slovakia.
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Námet kúpania v slovenskom umení
60. rokov 20. storoèia
1. Náèrt prehistórie
Motivácia sledovania zdanlivo okrajového javu, akým sa
zdá by námet kúpania, je prostá: vyrovnáva sa
s protireèivým charakterom poézie 60. rokov a z tohto
h¾adiska nazrie i do situácie v próze a filme. Ide o obdobie,
v ktorom sa básnickej tvorbe prisudzovalo výnimoèné poslanie
 od úsilia nasýti pocitový svet (Milan Rúfus) po snahy
dotknú sa pravých hodnôt cez jazyk, hoci je vdy klamlivý
(Osamelí beci). Kontrastne oproti tomu vak pôsobí iná,
menej vzneená tendencia. Vere silno evokujú drobnosti
ivota, akúsi penu dní, zachytenú s pohodou vychádzok èi
leérneho trávenia vo¾na. Literatúra tak prevzala na seba
posolstvo ulice, snahu vystihnú farbisté a pestré znaky
ivotného týlu, ktoré sú inak skôr doménou plagátu.
Pravdae, radosti obyèajného ivota, ktoré prináali dni,
nemohli prekry fakt, e bol potláèaný skutoène vo¾ný pohyb
jednotlivca a právo na osobný názor. Navonok vylepené
monosti oddychu nerieili (ba niekedy skres¾ujúco
zjemòovali) problémy, spoèívajúce v základoch spoloèenského
systému, zaloeného na direktívnej moci komunistickej
ideológie. Z odstupu èasu situáciu druhej polovice 50. rokov
prehodnotil Ján Buzássy, básnik, ktorý si radej zvolil pozíciu
konzervatívca: Vtedajou módou bola napríklad ,poezie
vedního dne, ktorú vymysleli v Èechách v èasopise Kvìten.
Bola to vlastne taká meliorizácia socialistického realizmu
v duchu: princípy trvajú naïalej, ale aspoò to trochu oivíme
proletárskou zábavnosou, dáme tam nieèo o tom, e proletári
chodia radi do cirkusu a na kolotoèe.1 (pozri publikáciu Petra
Darovca a Vladimíra Barboríka, 1996, s. 2122).
Prehistória námetu kúpania svedèí o tom, e pri òom
nestaèí bra do úvahy len aktuálnu prítomnos. V rámci
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mytológií i dejín slovenskej literatúry je jeho predzvesou
obraz eny spätej s vodným ivlom. Nejde o kúpanie, ale
o prebývanie nadprirodzených bytostí v tokoch, zriedkavejie
aj v útvaroch stojatej vody. V religionisticko-kulturologickej
knihe Svìt slovanských bohù a démonù (1990) Zdenìk Váòa
upozoròuje na to, e kult duchov vodného elementu a úcta
k riekam a nymfám je jedným zo základných rysov
slovanských náboenstiev. V ruských textových prameòoch sa
u v jedenástom storoèí vyskytujú víly, a tie boli z neskorie
z folklóru vytlaèené rusalkami: ... jejich moc je soustøedìna
v dlouhých vlasech, které musí zùstávat neustále mokré, jinak
by rusalka zahynula. Zaène-li si je vak rozèesávat, môe
zpùsobit i povodeò (s. 113114). Nápadný atribút výzoru,
ktorým je neobvyklá dåka vlasov, provokoval predstavivos
umelcov vetkých období. Ján imonoviè akoby bol
presvedèený, e vlasové vlny predstavujú metamorfovanú
podobu mora: keï sú vlny v tvojich vlasoch, / ja mám pery
v nebezpeèí. // Moje oèi v tvojich vlasoch, / závan starých,
slávnych morí (Pyramída, 1964).
Je prirodzené, e enské personifikácie vodného elementu
prenikli do slovenskej literatúry národného obrodenia v 19.
storoèí, ktorá èerpala zo studnice folklóru. Bohyne vôd,
riek a potokov sú nápadné u klasicistu Jána Hollého, najmä
v ánri Selaniek (18321835), vykres¾ujúcich malebnú
povaskú prírodu. V jednej z nich s názvom Vodní mu sa
protagonista, tie fantastický vodník, dostáva do zajatia
rusaliek. Spevom o slávnej histórii rieky je nútený odpúta ich
pozornos, aby sa napokon od nich oslobodil, hoci mu s¾úbili
pomáha v topení duí, keïe dokáu rozhodi vlasy do írky
a zamota do nich hnáty... (citované pod¾a prekladu Jána
Kostru). Zastupujú sily, ku ktorým sa ¾udia utiekajú, doslova
modlia  syntéza pohanstva s kresanstvom u Jána Hollého
je dobre známa. Vo Svadobnej piesni, ïalej ukáke idylického
ánru, akoby bol rusalkin rokokový atribút vloený ete aj
do obrazu dievèiny, èakajúcej na sobá. Skrytý pozorovate¾ ju
zbadá po kúpeli, ako si èee vlasy, jej pohyby sú prirodzené,
keïe nevie, e je sledovaná. J. Hollému zálealo na tom, aby
dokázal legitimitu národa, a tak vo svojom Bájosloví
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pohanských Slovákov usúvzanil zelenovlasé rusalky
s antickými nymfami Najades a Potamides. Úlohou nadprirodzených bytostí bolo prekona rozdiel medzi mytológiou
antiky a folklórom, kultivovanosou a prirodzenosou.
Miernos poèasia je poznamenaná theokritovskou idylou
(Viliam Turèány, 1972, s. 126), básnik navodzuje blaho
poèasím, v ktorom nie je zima, ale ani ve¾mi teplo. Na rozdiel
od jeho príjemného zurèania potokov, u romantika Janka
Krá¾a sa objavuje rieka ako búrlivý ivel v spätosti s tmou,
strachom, a mimoriadne dramatickým, tzv. horálnym èasom.
Dej balady Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (1844)
smeruje k vyvrcholeniu poèas krátkeho úseku dòa, o polnoci.
Mesaèné svetlo spôsobuje zvelièenie zmyslových dojmov,
najmä prudkosti svetelných zábleskov. Do nich vstupuje hlas
básnického subjektu, akoby prekvapený výzorom morskej
panny: je to len po pás èlovek, / odpoly ryba chlpatá. Pre
osudnú chybu sa Jankovi nepodarilo vyslobodi zakliaty,
utláèaný národ, ani vlastnú rozorvanú duu. Postava
príernej vodnej panny je hrozivého výzoru, pripomína
prelud vodného víru  nemotorne sa krúti, a jej dlhé vlasy
vyzerajú ako husacie perie, èím sa do opisu dostáva reália
dediny. Milan Piút k nej nachádza paralely vo svetovej
literatúre: Motívy antických Sirén, nemeckej Lorelei,
Mickiewiczovej witeziañky, Èelakovského lesnej panny
(Toman a lesní panna) sa opierajú o ¾úbezný zjav eny a jej
lákavý èarovný spev alebo tanec (1948, s. 167). Na tú istú
postavu sa dá pozrie z iného brehu, berúc do úvahy
liptovské povesti o váskej ienke  s J. Krá¾om majú
spoloènú predstavu o zlej víle, ktorá nie je ani ena, ani ryba
a spôsobuje utopenie pltníkov.
Z rôznych historických epoch teda vyplýva, e vodný
element zosobòujú obrazy krásnej dievèiny èi eny, lákavej
a ozdobenej perkami 2 , napríklad Lorelei nemeckého
romantika Heinricha Heineho si èee zlaté vlasy a pri tom
èarovným spevom privádza lodníka do záhuby, jeho loï sa
roztrietila o skalu. Ve¾mi èasto sa vak objavujú varianty
fragmentárnej bytosti, ktorá má od pása nadol tvar ryby,
a tak spåòa znaky montra, keïe ono nielen priahuje
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pozornos, ale aj desí. Dostáva sa aj do tvorby Guillauma
Apollinaira, ktorý býva povaovaný za autora stojaceho na
prechode medzi tradíciami a modernizmom. V rámci
sprievodu bájnych bytostí, ktoré sprevádzali mytologického
Orfea, spomína antické Sirény (Bestiár alebo Orfeov sprievod,
1911). Ich hlasy, ktoré vábia námorníkov, mu asociujú hukot
továrenských píal. Zdroje záhadnej a desivej krásy sú
výrazom jeho zá¾uby v stredovekých bestiároch, pre ktoré boli
vdy príznaèné bizarné tvory s èasami ¾udských a zvieracích
tiel.
Exkurz: Túba po titanskom èine sa stala terèom láskavej
paródie Milana Lasicu a Júliusa Satinského, ktorí roku
1970 (Mladá tvorba, è. 3) uverejnili nieko¾ko paródií na
slovenskú klasiku. Prejavili ocenenie najlepím dielam
národnej tradície, avak zároveò odstup od pátosu pri
vyzdvihovaní mýtov. Vo fotomontái scenáristov Tomáa
Janovica a Mariána Vaneka, sprevádzanej úryvkami
z balady Janka Krá¾a, si vzali na muku príernos vodnej
panièky. Stváròuje ju J. Satinský s potmehúdskym výrazom
tváre. Komicky vyznieva rozpor medzi oèakávaným
heroizmom a nemohúcnosou, badate¾nou na gestách Janka
v podaní M. Lasicu. Humoristi implantovali poéziu do ivota
a váne reflexie prenáali do oblasti zábavy. Balada ako
hybridný áner ¾udovej i umelej literatúry, pre ktorý je
príznaèné prepájanie vysokej a nizkej tradície (pozri Peter
Zajac, 1990, s. 276277) pritiahla i výtvarníka Vladimíra
Popovièa. So zá¾ubou v detsky hravom pretvorení klasických
tém a starodávnych symbolov zverejnil akcie, v ktorých
vystupuje on sám zachytený fotoaparátom. V jednej z nich s
názvom Utopená panna vo Váhu (19651966) púa pod
hladinu do ve¾kej priesvitnej nádoby s vodou a rastlinne
naaranovaným dnom papierovú figúrku.
***
Umelecké avantgardy na zaèiatku 20. storoèia
skomplikovali vzah civilizácie k tradíciám. O to zaujímavejí
môe by poh¾ad na sledovaný námetový obzor. Výraznými
inpirátormi poézie na Slovensku sú prísluníci èeskej
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avantgardy, syntetického zdruenia Devìtsilu, poetisti
Vítìzslav Nezval a Konstantin Biebl. Prvý z nich od 20.
rokov programovo vyzýval ostrejie vníma fantastiku
vedného, ba i periférneho prostredia jarmokov. Jeho
zbierka, akýsi cestopisný zápisník  Sbohem a áteèek (1936)
pripomína, aby sme nezabúdali ani na ïaliu z podôb mýtu.
Videné, akoby autentickým objektívom zaznamenávané eny
charakterizuje pomenovaniami znakov typických pre
starogrécku Afroditu (støásá s tìla pìny / i s oním
jarmareèním úborem). Viacrozmerný dosah na 60. roky má
vak K. Biebl. S údivom nad pôvabom cudzokrajného sveta
zobrazuje Javanky a Baliòanky pri veèernom kúpaní v mori a
rozbúrený oceán, ktorý im ide naproti ako galantný záletník
(Zlatými øetìzy, 1926). Spenené vlny získavajú podobu bieleho
muelínu èi vejárov. Rub oslavnej línie, vyzdvihujúcej
prikrálené prostredie a zdravie, predstavujú tuberkulózne
motívy v sociálnej ladenej tvorbe Jiøího Wolkra. Nedokonèený básnický cyklus Tuberkulóza (1923) poskytuje nie
nezvalovské poh¾adnice, ale drsné zábery na morské
pobreie. Na nich okujúco kontrastne pôsobia choré telá
¾udí, lieèiacich sa na zákernú chorobu, prevane mladých.
Telesná kontitúcia dievèaa, ktorá vyzerá ako pl zhlobená
z kostí, sa ete zvýrazòuje jej hanblivým zhrbením. Takáto
tragická podoba spracovania námetu sa v slovenskej
literatúre neuplatnila. Historicky odôvodnené miesto má
v talianskom kontexte 40. a 50. rokov, v ktorom krajina
prechádzala od povojnovej biedy a hladu k sladkým
esdesiatym. V románe Darmo¾apovia (1955, èeský preklad
1975) Pier Paolo Pasolini necháva autenticky rozpráva
chudobných chlapcov. Pohybujú sa a bývajú na predmestiach
spálených slnkom, v domoch ete nepostavených, a u na
spadnutie. Kúpu sa pri hrádzi v rieke s odpadom, vytekajúcim
z fabriky. Nie náhodou je sem vsunuté motto z Danteho pekla:
dávajte pozor na vriacu smolu v ú¾abine. Vo vode sa
s akosami pohybuje tuberkulotik, nevládny od hladu, ïalí
zo arvancov sa utopí. Hoci súveká spoloènos ich povauje za
pova¾aèov, autor verí v ich hrdos a ivotaschopnos.
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Po vzniku prvej Èeskoslovenskej republiky Ján Smrek,
vitalista s prvkami poetizmu i apollinairovských podnetov,
oslavuje entuziazmus akoby omladeného národa a vôbec
¾udstva. Naèrtáva splývanie enských vlasov a vody s dôrazom
na secesnú krivku (Pleso, Cválajúce dni, 1925). Plávajúce
dievèatá sú prirovnané k nymfám, kúpajúcim sa v tieòoch
skál. Replika vodníka im dáva pokyn, aby si pozapletali
vrkoè, èo prezrádza, e básnik neustále myslí na èisté hodnoty
dediny. Z memoárov sa dozvedáme, e básnièka vznikla na
plavárni, teda v jednej z najtypickejích oddychových zón
mesta (Poézia, moja láska I., 1989). Svedectvo o vzniku textu
u¾ahèuje výklad protireèivého charakteru, aký nadobúda
námet kúpania práve v epoche modernej civilizácie.
Umoòuje plynule prechádza, doslova prepína z mýtickej
minulosti do aktuálnej, najhorúcejími novinkami
ozvlátnenej prítomnos. Osobité spracovanie prvkov
poetizmu, proletárskej poézie i kontruktivizmu charakterizuje Laca Novomeského. Jeho desaverová báseò More
zdanlivo nezapadá do pochmúrnej atmosféry zbierky Svätý za
dedinou (1939), ktorá je protestom proti vojne (vznikla na
popud obèianskej vojny v panielsku). Pri letmom èítaní
pôsobí ako obrázok morskej hladiny, v ktorom sa zvýrazòuje
oblos enských pàs, vån i rybích upín, èím sú vlastne
kubisticky geometrizované. Mono ju vak chápa ako
skrytú autotylizáciu márneho úsilia básnika, ktorý sa
predstavuje ako rybár snaiaci sa ulovi krásu a èíhajúci
sieou na rusalky. Prostredníctvom zvukovej hraèky
zdôrazòuje zvodnos, ba aj podvodnícka èinnos vodníka,
ktorý zastupuje vyí princíp zla. Výraz Moreplavkyòa
pomenúva záhadné vere nadrealistu Vladimíra Reisela
(Vidím vetky dni a noci, 1939). Nechávajú neistým, èi sa jedná
o plávajúcu enu, alebo univerzálnu bytos. Erotické vyznenie
a motív závejov pien, ktoré strhávajú jej nahotu, naznaèujú
afroditský komplex. Po rozmachu energie sa vak stráca
ilúzia o perspektívnosti ivota. Ve¾avravný názov ïalej
z Reiselových básní  Nad smrou milenky posilòuje dojem, e
tu nastáva presun riekou smrti do záhrobného sveta. Cez
paródiu na lacné zvukové zhody uplatòuje presvedèenie, e
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vetko pozemské dianie speje k zániku ako k negatívnej
kontante kadého záitku.
Ete aj v medzivojnovej a vojnovej literatúre takmer vo
vetkých prípadoch objekt vodného toku umocòuje
nadprirodzený charakter enských bytostí. U L. Novomeského
sa cez òu dokáu znázorni menlivos a nezastavite¾né
unikanie ivota, u V. Reisela je priamo oznaèované plynutie
èasu, strhávajúce so sebou ¾udí i pozemské javy. V prvej
polovici 20. storoèia obraz eny spätej s vodným ivlom, táto
predzves námetu kúpania, ve¾mi èasto tvorí kompenzáciu
razantne sa presadzujúcemu spoloèenského rozmeru, ktorý
urèuje ivoty jednotlivcov. Zastupuje nadèasovos (u
poetistov). Tvorí súèas alegórie, ktorá zastreto vyjadruje
postoj autora k svetovému vojnovému dianiu (L. Novomeský,
V. Reisel). Vyskytuje sa oddelene od básní so súèasným
koloritom, s obrazmi mestských stavieb, trotoárov,
tramvajov. Vdy ide o eny mytologizované  vytvorené
pod¾a vzoru niektorej z mytologických postáv alebo
mysteriózne  opradené tajomstvom.
Lene v 60. rokoch je v rámci besied èasto diskutovaná
otázka astia a v súvislosti s ním aj najaktuálnejieho
ivotného týlu. Námet kúpania v 20. storoèí èoraz
zrete¾nejie urèuje fakt, e vzniká fenomén vo¾ného èasu.
Pod¾a sociologicky ladenej eseje Jiøího Kánského astie
a ivotný týl (1970) platí, e z celého mimopracovného èasu
len èas tvorí naozaj vo¾ný èas, v ktorom si jednotlivec
slobodne (podè. A. B.) vyberá, èo bude robi. V ostatných
èastiach mimopracovného èasu spí a je, udruje osobnú
hygienu, vedie domácnos, nakupuje, cestuje do zamestnania,
chodí po úradoch a podobne. Pravda, dnes u pôsobí ako
zavádzanie to, keï sociológ kritizuje kapitalistické táty za
to, e v dôsledku záplavy tovarov v nich nadvláda
spokojnosti prináa postupný úpadok a rozklad bytostných
síl èloveka (tame). Ekonóm Radoslav Selucký vysvet¾uje
príèiny vzniku vo¾ného èasu v rôznych hospodárskych
systémoch a v 20. storoèí: Celé devatenácté století je
stoletím úporného boje dìlnictva za vyí mzdy a za kratí
pracovní dobu (1966, s. 1617). Neexistovala monos uetri
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si pre seba fázy dní (niekedy ani i nocí), keïe boli u väèiny
¾udí zaaené nutnosou robi pre preitie. Postupne sa vak
stalo nevýhodou, keï zamestnanec nevládal. Pre to, aby bol èo
najvýkonnejí, sa stalo dôleitým ma pozitívnu motiváciu
i kvalitnú regeneráciu síl. Ïalím ekonomickým faktorom,
ktorý objektivizuje potrebu väèieho vo¾ného èasu, je vznik
a rozvoj priemyslu masovej zábavy, napojeného na film,
rozhlas, televíziu, gramofónový priemysel.
Námet kúpania môe by súèasou polemiky s materiálnym
stupòom vývinu civilizácie, s jej technickými výdobytkami,
tlakom priemyslu a mestským ruchom. Avak práve preto, e
v rôznych európskych spoloèensko-hospodárskych systémoch
sa uvo¾nil fond pre trávenie mimopracovného èasu, nastúpili
úplne nové príleitosti na to, aby sa pri obrazoch kúpajúcich
sa ¾udí uplatòovali civilizaèné novinky obleèenia a doplnkov,
obleèenia, ba i stavebných projektov. Pre vetky spomínané
skutoènosti vzniká polarita protikladných, niekedy a
paradoxných tematických a motivických oblastí spätých
s kúpaním: Na jednej strane sa vyskytujú v obrazoch
odkazujúcich priamo i nevedome na pradávne mýty (od
predstavy èi mena Afrodity cez anonymnú rieènu vílu). Na
druhej strane, absorbovaním toho, èo je aktuálne, a teda
aj neustálym obnovovaním repertoáru motívov, ktoré sa viau
na vo¾ný èas ako fenomén 20. storoèia, dokáe ten istý námet
prune reflektova najmódnejie tendencie ivotného týlu,
alebo novovybudované miesta konverzácie.
Námet kúpania prechádza v polovici 20. storoèia výraznou
premenou, preskupením hodnotových dominánt. Od svojich
prvotných podôb, ktoré zdôrazòovali najmä zdroj
mýtopoetickej, archetypálnej, prírodnej atmosféry síce
neupúa, ale priberá ïalie znaky a uskutoèòuje sa jeho
scivilnenie. Stáva sa záleitosou osobného ¾udského ivota
a zároveò dizajnu verejných priestranstiev. Podstatu si
napriek tomu uchováva. Aj v tej najsúèasnejie vyznievajúcej
scenérii kúpaliska, mora èi kúpe¾ne sa môe aktualizova
niektorá zo zloiek prototypu nymfy alebo postavy
z mytológie. Tak je to aj v populárnom románe ruského
prozaika Vasilija Aksionova Hviezdny lístok (1961, slovenský
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preklad 1965). Mládeníci ujdú v lete, znudení stereotypným
ivotom svojich rodièov  intelektuálov, z Moskvy, majú chu
i naplno (Vetci idú na východ, my zasa na Západ). Ve¾ká
èas deja sa odohráva na obrovskej morskej plái Pobaltska.
Dni trávia opa¾ovaním a potápaním sa, prièom priate¾ka Ga¾a
pôsobí na Dimku, hlavného hrdinu ako mýtická krásavica
i moderné dievèa: Afrodita sa zrodila z morskej peny pri
ostrove na kréte... je tíhla ako reklama z Domu módy...
Niekto by mohol namieta, èi je námet naozaj taký závaný
v tvorbe obdobia, ktoré bolo poznamenané uvaovaním
umeleckom stvárnení básne (konkretisti), alebo o miere
pravdivosti jazyka ako takého (Osamelí beci). A predsa, Ján
Ondru  napriek svojmu absolútnemu zmyslu pre tvar
a håbkovú truktúru obrazu  tvrdí: Najlepie pozna u
básnika sféru jeho ivotných záitkov pod¾a toho, aké reálie sa
mu dostávajú do obrazu (S dlaòou v ohni, 1962, s. 42). Námet
mono definova ako vecný obsah textu, diela (pozri
literárnoteoretické publikácie Josefa Hrabáka). Dajú sa
v òom rozozna vrstvy pod¾a miery konkrétnosti. Tvoria ho
v prvom rade 1. geograficko-historické súradnice. Tie
bývajú presne urèené názvami a faktami, ale niekedy aj
celkom veobecné, a v takom prípade zaifrované. Okrem
toho námetovú oblas tvoria 2. tematické prvky, ktoré sa na
dané súradnice napájajú  postavy, predmety, spoloèenské
priestory. Ak berieme literárne dielo, text ako dejinný fakt,
potom bude problémovým bodom miesto, v ktorom sa motív
prekrýva s tzv. reáliou. Vtedy sa stáva príznakom, doslova
indexom dobového ivotného týlu. Naznaèuje, ako vo
vymedzenom èasovom úseku a v danej krajine ¾udia pracujú,
zabávajú sa a aké formy komunikácie pouívajú  napríklad
zrkadlové okuliare, bene nazývané zrkadlovkami, boli na
Slovensku hitom pribline v rokoch 1957 a do 1961.
Zobrazení kúpania je v esdesiatych rokoch tak ve¾a, e
ho nemono obís. Preniká aj celými knihami (debut J.
imonovièa), alebo koncepène zásadnými pasáami poviedok
(Duan Mitana). Vyplýva to zo spoloèného skúsenostného
komplexu, individuálnych záitkov, ale aj informácií
z masmédií, teda z mimoliterárneho základu, ktorý vak dáva
205

Studia Academica Slovaca

34

príleitos na to, aby autori èi autorky cezeò vyjadrili úplne
odliné postoje k svetu. Ikonografia, presadzovaná vedou
o výtvarnom umení, si víma zïaleka nie iba súèasné prvky
tém, ako výreèné hodnotí ich prepojenie s najstarími
kultúrnymi symbolmi a archetypmi. Z mimoriadne rozvinutého aktuálneho spektra civilizaèných motívov, súvisiacich
s vtedajím materiálnym stupòom vývinu spoloènosti, budú
v centre pozornosti predmety odievania èi relaxácie, nie
kozmické lode, reprezentujúce monumentálnos epochy.
Sledovanie námetu v jeho nadindividuálnom rozsahu bude
napredova nie iba chronologicky, ale najmä po diagonálach
èie v ikmých smeroch, aké majú uhloprieèky  naprieè
literárnymi situáciami. Niè nie je cudzejie prirodzeným
dejinám literatúry, ako vtesnávanie procesov do lineárnej
postupnosti udalostí, kníh a osobností.
2. Medzistupeò: roky 19561966
Na prelome 50. a 60. rokov sa ve¾a debatovalo o tom, aká
má by poézia, èi obèianska alebo intímna, politická alebo
¾úbostná. Zvlátnu verziu s alianciou spoloèenskej angaovanosti a erotizmu poskytuje zbierka Ivana Mojíka (Dnený
vzduch, 1959). XX. zjazd KSSZ, na ktorom prebehla kritika
stalinského kultu osobnosti, je tu posunutý do bájnej podoby
oèistnej víchrice. Tá pod¾a má pod¾a básnika vymaza chyby,
spôsobené zlyhávajúcou praxou komunistickej ideológie, ale
ete aj da èloveku monos nového, elementárneho vnímania.
Viaceré básne sú prínosné svieo senzuálnym poh¾adom na
elementy prírody, akoby zväèené pod lupou, alebo náznakmi
pudovosti: Akoby som sa prudko vynoril z vody... Vidím póry
na prudko ltom citróne  ve¾ké jak hory... vidím nahé enské
telo, jak sa s oplzlým gestom do rieky norí.... Medzi
schematizmom poznaèenými pädesiatymi a novátorskými
esdesiatymi rokmi nie je ostrý predel. Nastupujúci básnici
sa vo ve¾kej miere inpirovali kontroverzným autorom
Vojtechom Mihálikom. Bol síce autorom hrubej
prokomunistickej propagandy, ale zároveò uskutoèòoval
zvecnenie básnického slovníka, a pritom pútal farebnými,
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nápaditými metaforickými prirovnaniami. Zmnoenie námetu
kúpania akoby malo bezprostrednú prehistóriu, svoj
predveèer v zbierke Neumriem na slame (1955). Navodzuje
doslova slneèný èas cez poetický záber zlatej vody,
ozvlátnený prozaickým detailom roja komárov: My mladí,
zhriati slnkom, múdri, nevinní / ukrývali sme hlavy do
dravého prúdu, / kamením cengali a jedli rajèiny. Po roku
vak subjekt pochopil, èo je melanchólia, lebo hoci sa jeho
partnerka znova kúpe, jej smiech u patrí iným. Najsilnejí
zdroj inpirácie spomedzi Mihálikových kníh vak pre
viacerých debutantov znamenala Plebejská koe¾a (1950).
V generaènom vyznaní to vystihol ¼ubomír Feldek (doslov
k vydaniu z roku 1980): Sentimentu sa vyhne pouitím
moderného slova ,oranáda a klasicky postavený ver
dostáva vïaka z básnického h¾adiska nebásnickému slovu
punc modernosti.... V cestopisnej básnièke Varava poh¾ad
zdanlivo nestranného pozorovate¾a spoèíva na mladých a
zdravých ¾uïoch popíjajúcich pri rieke Visle osvieujúci nápoj.
Vyaruje nadenie z toho, e v povojnovom pokoji u èlovek
môe neruene odpoèíva a kocha sa okolitým dianím.
Miroslav Válek príbuzne V. Mihálikovi uznáva reè ulice,
ale dodáva, e nová poézia sa bude niekedy zda nezrozumite¾ná. U kritik Milan Hamada (1966, s. 78) si vimol, e
v Príalivosti (1961) výtvarné, vizuálne citáty typu  telo
eny, ktorá vystupuje z jazera / v silonových plavkách... aia
z reklamy, prièom niektoré môu by inpirované krik¾avým
sfarbenými objektmi z obrázkových èasopisov. Okrem sklonu
k jemnej poetickej atmosféry sa od zaèiatku prejavoval ako
zástanca estetiky karedosti a nepríjemnosti. Nede¾ná
odpoèinková atmosféra sa javí ako absurdná v kontraste
s napätím v dui a personifikuje sa na fiktívnu partnerku,
ktorá nemôe nahradi skutoènú ¾udskú bytos: S Nede¾ou
sme sa kúpavali nahí v rybníku (Nede¾a). Postupne M. Válek
dostáva do poézie úkaz oslnivej, nebezpeènej nádhery.
Takmer vdy nachádza nieèo, èo ruí krásne a bezproblémovo
vyzerajúcu oblohu a narába pri tom s civilizaènými motívmi,
vnáajúcimi do idyly markantnú bizarnos. Pri popieraní
výrazových prostriedkov a scenérií, ktoré by mohli by príli
207

Studia Academica Slovaca

34

konvenèné, siaha po novej reálii bazéna. V kontraste
s ideálnym stavom vecí v minulosti, s èistotou ete
nepokvrneného dievèaa, evokuje dáï v podobe zraneného
neba, èo je predzves útoku voèi nej a jej smrti: Vôbec, svet bol
trocha ikmý / v tomto popoludní iba pre plavcov. / Prezradím
ti: Prestrie¾aný ípmi / modrý bazén neba vytekal. (Zvony na
dede¾u, Nepokoj, 1963).
V poézii prelomu 50. a 60. rokov sa utvára pozoruhodné
rozvrstvenie promenádno-urbánneho prostredia Vychádzkové prvky nájdeme aj tam, kde by sme ich neèakali.
V debute Viliama Turèányho Jarky v kraji (1957) dominujú
blahodarné úèinky rodiska s trnavským koloritom na ¾udskú
duu, ale aj relaxaèné nadenie z mesta. Miniatúra Leto líèi
krásne eny ponárajúce sa v náruè vody. Pri poh¾ade na ne
chlapci túia po tom, aby boli Dunajom, lebo sa ich dotýka
voda vrelými stiskami i bozkmi.... Vlnu tematiky nábreia
zachytili dokonca aj prísluníci starích generácií a medzi
nimi debutant zaèiatku 40. rokov Pavel Bunèák, bývalý
nadrealista. V zbierke Prostá reè (1962) zachytáva chví¾kový,
príli rýchlo miznúci dojem z videného zátiia. Vystupuje
uòho chodec, a ten registruje s poteením pri Dunaji enu
v kvetovaných plavkách a kubistickej blúzke, ktorú chce
ulovi rybár  filozof. Jediné nevhodné slovo vak pokazí
idylicky vyznievajúcu pohodu, mu  rybár ostal sám a ena
zala do krovia (Scherzo).
Popri svete ve¾kých ideí sa presadzuje hodnota malých
príbehov. Do smutných i hravých sonetov vloil Marián
Kováèik obraz pamätných útrkov, povedzme chumáèika
vlasov a èrepu z platne, aby zachovali puto s bytosou, s ktorou
sa u nestretáva, alebo aby chránili pred zlom, mono pred
ïalím sklamaním v láske (cyklus iacka knika 1957/58).
Frantiek Andraèík oslovuje partnerku, prièom v jej vízii
sa prelínajú predstavy rúbania lesa a vysielacieho signálu
rádia: ... vysiela svoje bronzové telo na krátkych vlnách èasu,
/ tak zázraène pominute¾ná, a predsa sviea, / jak civilizácia,
keï vstáva z rumoviska. Neha i krutos, s ktorou sa ¾udia
k sebe správajú v praktickom ivote, pod¾a neho nemôu
znièi vzájomné odovzdávanie chuti do ivota. Upevòuje sa
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nový ideál krásy, nezastupuje ju u belos, po dlhé stároèia
podporovaná symbolikou stredovekej dvorskej lyriky,
prechádzajúcej dokonca i do typizovaného ideálu eny vo
folklóre. K vymenúvaniu vlastností pristupuje opálená,
bronzová ple.
V spätosti s civilizaènými motívmi sa posilòuje vecnos
ako vlastnos jazyka, ktorá sa prejavuje príklonom
k prírodovedným pojmom, alebo k prostému zapisovaniu
dojmov jednoduchou lexikou. V mnohých prípadoch zo vak
neznamená opustenie pecificky básnických výrazov ako luna
a ani vzdávanie sa viazaného vera. V podobách experimentovania s tradíciou sa to prejavuje u básnikov, ktorých kritika
nazvala konkretistami. Aj ich ambíciou je osviei výraz, nie
vak oprostením básnickej reèi, ale predstavivosou, ktorá
pomáha vymani slová z nánosu fráz a konvencií, ako to
zhrnul básnik Kamil Peteraj. Leto pre niektorých z nich 
Jána Stachu, Jozefa Mihalkovièa a J. imonovièa  znamená
obdobie, v ktorom graduje senzibilita. Súvisí to s ich obzvlá
vyvinutým zmyslom pre princípy svetla a tepla.
Jozef Mihalkoviè v dôverných príhovoroch partnerke
pribliuje horúèavu, a úmornú pre trávu i ¾udí: padnú na
rozpálený plech znamená dotknú sa nieèoho a neznesite¾ne
horúceho, tu je to vak metafora hladiny bazéna s jeho
oslepujúco lesklou hladinou. Vlasy milovanej sa pomyselne
stávajú udicami, na ktoré sa má chyti mladý mu. p¾achot
vyznieva ako odozva, priam ¾udská, na detské výskanie
a vôbec na ¾udskú aktivitu. Telám pride¾uje chemický
prívlastok poniklované, trblietajúce sa od kvapiek vody:
Spáleným telom zamier k vode, / padni ako na plech; do oèí /
vystúpia mi tvoje ligotavé päty, / hladina pred nimi sa
rozkroèí (Cement). Akési meteorologické údaje o
atmosférických úkazoch a poèasí majú svoju relevantnos iste
aj v prípade tefana Stráaya, u ktorého má rovnako ve¾kú
úlohu fantázia. Podivný obraz oberania jasnoltých marhú¾
v snehu (debut Veciam na stole, 1966) akoby zodpovedal tomu,
e nápor dojmov je uòho postupnejie dávkovaný, take
princípom tvorby nie je konkretistická, najmä stachovská
gradácia, ale kompenzujúci kontrast.
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3. Interpretaèné nahliadnutia do poézie, prózy
a filmu z prvej polovice 60. rokov
Ján Stacho zbierkou Svadobná cesta (1961) potvrdzuje
dôleitý znak dobovej poézie, to, e lyrika, ktorá sa konvenène
nazýva ¾úbostnou, nefixuje egocentricky preívanie subjektu,
ale má podobu reèového gesta (prosba, elanie, obava)...
(Fedor Matejov, 1988, s. 40). Dvojsonetie (pojem V.
Turèányho) s názvom Túba po vode má tvar veèerného
príhovoru mua enskej bytosti. Je nazvaná jedným
z príznaèných Stachových okazionalizmov  víchrièná, teda
je asi éterická, majúca silu ivlu. Pá¾ava v obraznom zmysle
oznaèuje vystupòovanie zmyslových predstáv, námahy, ale
rovnako i váne. V Kúpaní  druhom, nadväzujúcom sonete
prehovor úèastníka diania pokraèuje. Slovom výslnie
zvýrazòuje obdiv k jej nohám a prirovnáva ich k dvom rybám,
keïe mu vo vodnom spenenom ivle unikajú a vábia ho
k tomu, aby boli chytené. Efektná senzuálnos je urèovaná
odrazom mesaèného svitu na hladine, ktorý vytvára zdanie
ostrých protikladov  oxymoronov (èierne blysli èlny).
V recenzii Michal Gáfrik zdôraznil, e aisko výpovede stojí
na mnostve dynamických expresívnych slovies (Gáfrik, 1962,
s. 111), prièom tie sú ete podporované výbunosou ostro
znejúcich sykaviek.
Nie celkom dotiahnutým experimentom je pásmo 
esdielna báseò Poznámky z obchodného domu. V nej by malo
ís o obchodný dom Dunaj  svedèí o tom náznak pohybu
výahu, znázorneného z perspektívy hrdinu, ktorému pred
oèami klesajú poschodia. Akoby budova nemala hranice:
príroda a ivly prenikajú do interiéru budovy, ktorý je typicky
civilizaèný, dotvára ho umelá palma. Nové estetické impulzy
tak vysiela dizajn, keïe  ako tvrdí Jan Mukaøovský 
umenie nielen estetizuje zobrazovaný svet, ale aj zachytáva
formy ivota, ktoré samy podliehajú estetizácii, akou je
bytová kultúra alebo spoloèenský styk (Mukaøovský, 1966,
s. 70). J. Stacho evokuje cestu mua za milenkou, a hoci po
výstupe nasleduje pád, neprekáa mu to. Azda z odhodlania
maximálne precíti cit i jeho dôsledky vyplýva paradoxné
vyjadrenie nadenia: ... a z radosti pádu klesa na kolená, /
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poleiaèky spamäti sa uèi slovu hriech / a dlaòou hovori: Si
krásne opálená. Daniel Hevier sformuloval, e èo bolo
predtým iba vidie, odrazu u aj cíti (Hevier, 1988, s. 60).
Okrem hmatových podnetov sa do synestézií zapája ostrá
vôòa kozmetického prípravku  ohnivého parfumu, posledná
pripomienka enského zjavu.
Rozprávkové frazeologizmy (tri vlasy deda-veveda) sú
prepojené s najnovími reáliami  staèí uvies záber troch
zlatých vlasov / z druhého poschodia / úèesu / opálenej
blondíny a prezrádzajú pokus o civilistickú podobu výpovede.
Inak básnik v snahe, aby jeho slová pretrvali, vytvára
archetypálno  nadèasové priestory. V cykle Èítanie z prachu
básnikovo ja dáva ene pokyny k èudesným rituálom. Výzva
k tomu, aby premohla temné sily, sa zobrazuje cez elanie
vystavi jej telo slnku: ... v cvendaní mosadze dlho sa nahá
slò. V závere sa objaví výjav z ¾udových povier a povestí,
v ktorom vodník ráòa hviezdy po tom, èo o polnoci vychádza
z rybníka.
J. Stachu i J. imonovièa zaujíma nielen vedný deò, ale aj
výluèný svet umenia, ich tvorba je teda artistná. Stachovská
generácia aj v prekladoch uplatnila pestré rýmové
novotvary. Ich systematické novátorstvo v tvaroch vera
súvisí s tým, e podnetne komunikovala predovetkým
s básnickým dielom F. Garcíu Lorcu. Tento básnik sa svojou
zmyslovosou a obrazným èarodejníctvom stal príalivým
modelom poézie. (Zambor, 1997, s. 178). Práve od neho si
osvojili pojem èírej a neuitoènej krásy, oprostenej od
zdelite¾ných starostí (pod¾a úryvkov z Lorcovej eseje o
Luisovi de Góngorovi, uverejnených v Mladej tvorbe 1964, è.
4). V imonovièovom preklade panielskeho autora nájdeme
Kasídu o zlatom dievèati, od ktorého sa pri kúpaní zláti celá
rieka, alebo obraz smrti mladuèkej eny, zobrazeného
v podobe Venue, ktorej s èírou penou prestieradiel celkom
splynuli vlasy (Raz do vyhne vola luna, 1969).
* * *
Knika J. imonovièa Pyramída (1964) predstavuje
vlastne súbor básnických cyklov. Osobnú spomienku na to,
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ako sa chlapec topil vo Váhu, dokres¾uje tylizovaný chór
dievèat plaèúcich v hútine, ktorý odkazuje na dávne
maliarske námety so skupinovými portrétmi kúpajúcich sa
enských bytostí : Z Váhu ma vytrhli, puklinou za mnou zavyl.
/ Chór dievèat z hútiny, tras¾avo znel ten spev... (Odchod)
Vytrhnutie môe znamena nielen záchranu, ale aj
nenávratný odchod z takej podoby domova, akú mal v detstve,
lebo podlieha civilizaèným premenám. Nepríjemný zvierací
zvuk dravého rieèneho ivlu, jeho zoomorfizácia môe
pripomenú metafory brvnami zanesenej hladiny u J. Krá¾a.
V evokácii tras¾avého spevu sa nestráca ani prvotný význam
chlapcových priateliek, ktoré sa oòho báli, keï sa ocitol
v ohrození ivota.
Prostredníctvom cyklicky rozvinutého námetu kúpania J.
imonoviè vytvoril akýsi nudizmus na poetický spôsob. Pri
zobrazovaní obnaených tiel nevychádza len z nejakej
infantilnej ivotnej motivácie. Za postavami mileneckého,
obèas akoby ete detsky antiaceho páru, sa skrýva prototyp
vodnej nymfy a jej obdivovate¾a. V dejinách výtvarného
umenia sa vïaka námetu kúpania akademický akt vracia do
prírody. Zbavuje sa odtrhnutosti od ivota a závislosti od
tradièných vzorov, èím dáva monos uvo¾ni spontánnos.
Svedèia o tom ma¾by z období rokoka a impresionizmu. Staèí
spomenú, aké pohorenie vyvolal v metiackych kruhoch
známy obraz Clauda Maneta Raòajky v tráve, pôvodne
nazvaný Kúpe¾ (18731877). Nahota eny v spoloènosti dvoch
obleèených muov, navye ... nemotivovaná ani alegorickým
smyslem ani anekdotickou pointou, se zdala vyzývavì
prostopáná (Míèko, 1975, s. 45) Najodlinejie akty èi
poloakty kúpajúcich sa ien spája umelcov záujem o
prirodzenú súhru tvarov, o to, e línie oblakov, konárov a tiel
sú si podobné u v realite. V dielach sa zosúlaïujú, èie
dávajú do paralel, prípadne sa iba poèíta s ich obrysovými
líniami, èo je evidentné aj u J. imonovièa. Vitalita svetelných
vån i ivotnej energie charakterizuje rovnako aj nadýchané
rokokové obrázky Jeana-Honoré Fragonarda z osemnásteho
storoèia. Pri èítaní básnika nevzniká dojem, e ide o vílu. Ako
obradná udalos je tu podaný osobný záitok kúpania
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s obyèajnou dievèinou. Zdanie nadprirodzenosti jej niekedy
dáva pozícia sprostredkovate¾ky medzi pozemským a vysnívaným svetom.
Z rámca záznamov sa vak vymyká príhovor básnika 
mua, smerujúci k anonymnej, zrejme pradávnej bytosti. Do
jej démonických vlasových vån sa zaplietajú màtvi plavci.
Alebo je to tak, e do intimity ¾úbostného kontaktu sa dostáva
dobrodruná atmosféry plavby, ktorá môe prebieha v mysli
súèasného èloveka. Hoci niektorí kritici básnika obviòovali
z formalizmu, je prekvapivé, e prozaik Rudolf Sloboda
v nej videl práve opak, uchopenie èírych prejavov ivlu: Dá sa
poveda, e ide o analýzu lásky k vode... ako ju chápe vari
Tháles a je perfektnou substitúciou tuenej bytosti, ktorá
miluje lode vo svojich elipsových oèiach (1964 ). Pri záberoch
vlasov, presvetlených u hnedej Natae noèným svitom luny,
podobne ako H. Heine a K. Biebl narába s prostriedkami
enského králenia sa, ozdôb.
Menlivá podoba plynúcich obrazov vyplýva u z nejasných
hraníc ivlov a prúdov. Podobne Bieblov wertherovský subjekt
pociuje rytmus existencie ako vlnenie a upozoròuje na
nebezpeèný pohyb od vedomia k intinktu, na plavbu
v imaginárnych roklinách. U J. imonovièa vak dominuje
rados procesu písania: Po tvojich prúdoch som púal ver za
verom, / i keï som uvidel ryby tasi: / Keï si sa spletala
prstami s jasom nad riekou, / v priesvitnej vode sa roztrácali
vlasy (Nede¾a).
* * *
Poéma respektíve pásmová skladba Jozefa Mokoa
Praskanie krvi (1962) príjemne prekvapila kritiku vrúcnou
výpoveïou, vystihujúcou ivotný pocit mladých ¾udí a
pretavením podnetov poetizmu. Milan útovec ocenil hrdinu,
ktorý je nám blízky, lebo je do dnená mysliaca osobnos a nie
iba fragment akéhosi nadèasového indivídua XX. storoèia
(1963). V mozaike dojmov, vyuívajúcej techniku filmového
prestrihu, sa striedajú rozmanité znaky, pribliujúce moderný
ivotný týl: vychutnávanie krásneho detailu z beného
ivota, akoby zväèeného reklamnou optikou (... po ulici chodí
213

Studia Academica Slovaca

34

v silonovej panèuche enská noha...), cudne zahalené erotické
naráky i nené detaily enského tela i zvieracích stôp
zanechávaných na zemi.
Zaèína sa veèerným výjavom, ktorý pripomína pomyselné
zrodenie Afrodity z vodného ivlu. V snovej predstave ena
preniká celým vesmírom, take dokáe rozkolísa mesiac:
Videl som a pada nahú / ako jablko, / hlavou nadol, /
rozkolísala si mesiac, / keï ustatý na vodu si sadol.... Zároveò
vak ide o obyèajný skok do vody, pri ktorom sa na hladine
dáva do pohybu zrkadlenie mesaèného svetla. ¼úbostný
záitok, mono prvý, je len prvou etapou autobiografického
pôdorysu tejto básnickej symfónie, jej èasové rozpätie siaha
a po narodenie syna subjektu  otcovi. Eva Jenèíková sa
vyslovila o metaforických hrách, v ktorých zelená patrí k tým,
èo sa viau s výhradne pozitívnym konotáciami prírody
a nádeje. O dôslednosti farebnej koncepcie svedèí to, e
v druhom vydaní skladby autor zelených pekárov nahradil
èiernymi , lebo nimi charakterizoval nacistov, spa¾ujúcich
obete v koncentraènom tábore. Cíti potrebu zotrie prach zo
spomienok a pripomenú straný fakt spa¾ovania, ktorý tu
stojí v kontraste s menej problémovým ivotom súèasníkov,
s opa¾ovaním. Reportáne striedmym, hoci zaifrovaným
spracovaním tematiky Osvienèimu signalizuje, ako boli
pokorení ¾udia vháòaní do pecí (do nich bol natlaèený oxid
uho¾natý a môe sa nám vybavi, e predtým ich èasto
klamali: Idete sa sprchova!).
V rámci slovenskej poézie esdesiatych rokov práve J.
Moko uskutoèòuje presun námetu kúpania z exteriéru
krajiny do interiéru kúpe¾ne: Chcel by som ma tranzistorový
magnetofón... nahral by som... sobotnú sprchu, / ako prí na
tvoje marhu¾ové plece, / na ktorom stojí mydlová pena.....
Asociácie voòavého a bieleho mydla sa predlujú, smiech zvoní
ako konvalinky, èím sa vytvára predstava zvuku i
zvonèekového tvaru kvetu s bielou, mydlovou farbou.
Pretvorením porekadiel a zvukovo bohatým, ale zámerne
nepresným rýmom si básnik zastáva hravos, nie chladnú
dokonalos. Leto je tu prítomné aj ako obdobie dozrievania
plodov, silno sa viaucich s erotickým preívaním (nene
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vyzliekam pomaranè, dymí sa hnedá koa na káve). Vrcholom
astia je dôverný dotyk, ale vô¾u k aktívnym èinom urèuje aj
túba by osoný. Na rozdiel od súputníkov sa autor vôbec
nebráni priamemu vyznaniu emócií: ty, opálená, / lúpe sa
nad lopatkou / lupeòmi èereòových kvetov. Básnici, prozaici
a filmári v prvej polovici desaroèia zdôrazòujú, e opáli sa
mono aj pri kúpaní, nielen na drustevnej brigáde. Je vak
pravda, e umenie si v mnohých prípadoch ponecháva obe
monosti: vo¾ný èas prezentuje ako zaslúený oddych po práci
(M. Rúfus, J. Stacho, ¼. Feldek, M. Kováèik a iní). Je
symptomatické, e spájajúci mostík tvorí práve prechodná
fáza blíiaceho sa èasu odpoèinku na ceste z práce, aj u J.
Mokoa sa v autobuse vyníma krása robotníckeho potu.
* * *
Z debutovej prózy Petra Jaroa Popoludnie na terase
(1963) sa zachová v pamäti siahodlhý, lyrický opis slneèného
víkendového pokoja a pohody, prepikovaný básnickými
obrazmi. Je nesený rozmanitými spôsobmi vyitia pri
relaxácii, hrdinovia plávajú a do vyèerpania, prípadne jazdia
na motorových èlnoch pri západe slnka. Vystupòovanie
zmyslových predstáv, späté so vzplanutím váne, je príbuzné
konkretistom., veï táto ,novela je skôr zaznamenávaním
videného ako vyrozprávaním príbehu (Èúzy, 2004, s. 105). Pri
líèení prostredia sa rozvinie azda najpestrejí register
pomenovaní osvieujúcich nápojov a ich obalov èi spôsobov
podávania, s akým sa stretneme v dobovej literatúre: ovocná
ava v sáèkoch, kúsky ¾adu ponorené v limonádach a dlhé
slamky . Motívy, ktoré by dovedna tvorili akýsi nápojový
lístok, spadajú do bohato rozpísanej sféry dovolenkových a
výletných vecí, ku ktorým patria ve¾ké gumové lopty a kolesá,
èi lté klobúky v epickom zátií rodinky.
Dejový rámec prvej èasti je úzky, tvorí ho odchod mladých
¾udí na jazero, preè od mestského ruchu. Viaceré pasáe
vykres¾ujú pohodovú polovice dòa  práve tú oddychovú, lebo
sobota bola v esdesiatych rokoch doobeda ete pracovným
dòom. Okrem drobných detailov sú od nej neodmyslite¾né
rôzne vodné toky a miesta na osvieenie. Ivan  rozprávaè a
215

Studia Academica Slovaca

34

Mira, jeho partnerka u pri èakaní na autobus kráèajú popri
ukákovom rybníku pre poteenie s podobou, aká nemá
ïaleko od vodného sveta J. imonovièa: Lesklé bruká
rybiek sa ligotali v slneèném jase ako ostrie mäsiarskych
noov.... Ba èo viac, pri dvorení dievèau jeden z protagonistov
zarecituje úryvok z galantného Letného madrigalu F. G.
Lorcu. Pri asociatívnej metóde, ktorou prepája civilizaèné
motívy s prírodnými cez ich podobné tvary a farby (èistá
koe¾a pripomína plachtu výletného èlna), mohla zohráva
úlohu náklonnos k poetistom, prípadne k L. Novomeskému.
V nezvyèajne dlhých vetách s viacnásobne rozvitými èlenmi,
ktoré Ján Lenèo (1963) nazval mrakodrapovými, sa predsa
len mihne náznak deja: V najbliích dòoch sme sa plánovali
zasnúbi. Dobrá nálada spôsobuje prikrá¾ovanie ivota.
Premieta sa do zjednocujúcich metafor, zachytávajúce mnostvo
¾udí ako jednotný, upokojujúci výjav, èo zodpovedá prvkom
ánru idyly. V nich ani hromadná psychóza nie je nieèo
nebezpeèné, neurotizujúce, umocòuje opojenie èloveka vo víre
záitkov. Na rozdiel od J. Stachu, ktorý píe o tajnom antení
so enou, P. Jaro akoby sa potreboval konfrontova
s ostatnými. Keï hrdina vidí druhých, akí sú bezstarostní, a
pritom majú tie problémy, upokojí sa (paradoxne pre
anonymitu sa s nimi cíti dobre, lebo nevedia o tom, èo ho trápi).
Akoby sa tu prejavili prvky neoimpresionizmu. Veï
momentálny stav je zachytený v jeho jednorazovosti, iba taký,
aký je v momentálnej kontelácii zmyslových podnetov, navye
ve¾kú úlohu zohrávajú reflexy nebeských telies na hladine i
poloha figúry v krajine. Krása mesta zasa poskytuje príleitos
pre vychádzky, rozvíjanie kontaktov a korzovanie (tak ako
kedysi vo veroch J. Smreka èi v próze Ivana Horvátha).
Promenádno-urbánne prostredie je zastúpené oddychovými
miestami, akými sú espresso Tulipán, sady v Petralke, ba i
mestské kúpele  práve v nich partnerka oznamuje hrdinovi,
e èaká diea. ivot sa presúva na ulicu, lebo pri posedeniach
èi chôdzi sa ¾udia zhovárajú o zásadných ivotných otázkach.
Bratislava je pri tom vykreslená ako súbor malebných zákutí,
cez typicky mestské paradigmatické vnímanie paralelne
prebiehajúcich vnemov (definované Georgom Simmelom): èi u
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je to poh¾ad na kamarátku kaderníèku za výkladom, ako èee
blondínku, alebo na grafiku plagátov s hranatými tvárami a
ve¾kými písmenami.
Doslova ako z iného textu pôsobia scény súvisiace so
samovradou kolegu z redakcie  Petra Bubeka, v ktorých sa
mení aj týl: maximálne struèné vety rozohrávajú absurditu
odliných reakcií na bezduché telo. Samovraedný motív patrí
v poézii i próze 60. rokov k tým najèastejím, poh¾ad na
indivíduum sa komplikuje. Napokon, v 50. rokoch sa existencia
takýchto udalostí zastierala, keïe spoloènos sa vemone
snaila podpori dojem, e v socializme zmizli problémy, ktoré
by mohli vies k takýmto koncom ¾udských osudov. Peter Jaro
akoby nabádal, aby sme nepodceòovali naráky v slovách
blízkych. Pri spomienkach si kolegovia uvedomujú, e Peter
akoby sa s nimi lúèil a na hrozný èin sa pripravoval.
K Jaroovým snahám patrilo vyslovi pocit za akúsi generáciu
na prelome. Jej prísluníci u nenachádzajú ukotvenie iba v
práci, ako ich predchodcovia. Zároveò sú vak neistí a boja sa
odovzda citom. Rozvíjanie medzi¾udských vzahov sa odohráva
na zájazdoch, ktoré predstavujú podujatia socialistického
biedermeieru, vyplývajúceho zo starostlivosti tátu o obèanov
(nájdeme ho aj v rámcovaní Prútených kresiel Dominika
Tatarku, no v jemne ironickej polohe). Zoslabnutá partnerka,
ktorá po potrate potrebovala priam ivoèínu starostlivos o
seba, sa s rodièmi odsahovala do iného kúta Slovenska. Po
premý¾aní a kríze sú to èisté emócie, ktoré v náhlom momente
ovplyvòujú Ivanovo rozhodnutie, e po òu pôjde a nevráti sa
bez nej.
Ve¾ká metafora, sústredená v názve, naznaèuje intenzívnu
fázu ivota, v ktorej sa odohrá k¾úèové rozhodnutie, nielen
rytmus vedného dòa od rána do veèera, ako tvrdí vo výstinej
recenzii Július Noge (1968). Erotická a spoloèenská tematika si
navzájom konkurujú3 . Za¾úbenci kritizujú plytkos amerického
komerèného filmu a v rámci prechádzky zájdu na Slavín, kde sa
zamý¾ajú nad minulosou. Prvotina Petra Jaroa s evokaènou
silou dokazuje, ako si ¾udia dokázali vychutna vo¾ný èas a s
ním neruene i povrch zmyslovo vnímate¾ného sveta. Je to
ve¾a, alebo málo?
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* * *
K najpôsobivejím výsledkom slovenskej kinematografie
patrí film reiséra tefana Uhra, scenáristu Alfonza
Bednára a kameramana Stanislava Szomolányiho  Slnko
v sieti (1962). Zvlátne èaro pridáva filmu fakt, e je
èiernobiely. Umoòuje o to výraznejie odstupòovanie svetla a
tieòa. Zábery zachytávajú mieru jasnosti a hustoty pár
ovzduiia. A sa zdá, akoby bol v obyèajnom zázname prítomný
obraz v obraze, èo je jeden z príznaèných princípov koláe 
loïka na rieke sa vynára z hmly, preto vyzerá ako obkrúená
rámom. Príbuzným momentom s P. Jaroom sú hrdinovia,
ktorí rozoberajú problém generaèných nezhôd. Avak vo filme
sú posunutí do mladieho veku stredokolákov. Snúbi sa
v nich h¾adanie zmyslu ivota, vôbec miesta na slnku
s detským, lyricky precitliveným vnímaním. Ústredným
protagonistom je Oldrich Fajták, prezývaný Fajolo.
Najmä 15. a 28. minúta je pútavá dynamickými zmenami
perspektívy. Najradikálnejí prestrih predstavuje poh¾ad na
prelet lietadiel letným nebom, po ktorom nasleduje záber na
strechu domu s módne vyzerajúcou achovnicovou dekou. nej
leia obaja hlavní protagonisti  Fajolo a Bela  v plavkách. O
tom, e scenáristovi zálealo na módnych doplnkoch, svedèia
poznámky: Obaja na oèiach tmavé okuliare aerodynamických
a èi podobných tvarov, zrkadlovky (Tri scenáre, 1963). Zrazu
sa objavuje iné miesto slnenia, kúpalisko plné ¾udí. A potom
kamera neèakane zaostrí na osamotený pontón pri rieke,
s okolitými skalami, kde je håbavý hrdina sám. Na jeho tvári
sa ukáe ok, keï uvidí, e starému rybárovi chýba ruka,
namiesto nej má hák a ete aj s ním dokáe robi uitoènú
robotu. Onedlho si poloí odfotografovanú ruku  hák rovno
ved¾a plagátu s reklamou, propagujúcou krém Gly doreé a
vyvodí z toho uzávery: Ruky neklamú. Nevedia sa
pretvarova... Spochybòuje lesk reklamy, avak berie ju ako
zaujímavú techniku. Vnútorný monológ tu pôsobí
netradiène, ako mylienkový komentár jednotlivých záberov,
take charakterizuje aj celkovú vizualitu, nielen mladíkove
vnútorné rozpory. Výzdoba jeho izby pripomína typy
civilizaèných asambláí, v ktorých malo zá¾ubu surrealistické
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fotografické umenie. Autentické snímky dokáe sám zasadi
do meditatívnej atmosféry, a to prostredníctvom spomenutého
komentovania, akýchsi rozhovorov so sebou samým.
Pôsobivý je najmä zámerný nesúlad obrazového a
zvukového pásma (Hrabuický, 1992, s. 46). Slovné repliky
vytvárajú výrazne samostatný textový prúd s básnickou
funkciou, urèité repliky nadobúdajú v rôznych siuáciách úplne
odliné významy: obyèajný detský výkrik Mama, daj chlieb!,
ktorý v scenári nie je, sa vo filmovej realizácii objaví dvakrát.
Raz v atmosfére vedného dòa, a potom vysvitne, e presne
vïaka takémuto zavolaniu Bela ete ako malé dievèa
zachránila mame ivot, lebo vtedy ním prebudila vô¾u i a
pocit, e je potrebná. Film sa dá pozera sled krásnych
obrázkov a necha sa unáa senzuálnou sugesciou. Druhou
monosou je sklada dokopy sklíèka mozaiky a zamý¾a sa
nad posolstvami obrazových sekvencií. Upúta nás ich
koexistencia nielen s naturálnymi sluchovými podnetmi  od
chrch¾avej hudby amplióna a po krekot èajky. Okrem toho
civilizaèný a zároveò zduchovnený charakter prináa dodekafonická skladba Ilju Zeljenku i funkèné ozvlátnenia
(posmenými píalami sa hlási irónia osudu).
Vzh¾adom ku kontemplatívnym reèiam Fajola pôsobia ako
iný svet hromadné scény z Jednotného ro¾níckom drustva
v Meleòanoch, kam odchádza na atevnú brigádu. Dos ako
sa dá pochopi tento sociálno-politický motív, alebo je to
osobná zápletka? Spoèiatku sú mládeníci na vidieku unudení.
Postupne nachádzajú zmysel svojich èinností a spoznávajú
predtým neznáme aspekty ivota. Mladý mu odchádza sám
na vlastnej koi spozna manuálnu prácu drustevníkov a
pripadá si ako Robinson: Ko¾ko treba roboty, kým si èlovek
zadovái obyèajný chlieb. Robinsonská autotylizácia môe
ma vzor v chlapèenskom dobrodrunom èítaní, nie
v heroizácii pracujúceho èloveka.
Vnímavé médium vytvára rozpoloenie nevidiacej matky,
sústredenej na záleitosti vnútra. Deti musia uplatni
obrazotvornos, aby jej priblíili slovami vizuálne úkazy. Tým
prenáajú impulzy na diváka, ktorý má k dispozícii aj videné a
zároveò jeho neobvyklú charakteristiku z ich strany. Pritom,
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cenzori autorov filmu upodozrievali z toho, e táto postava
má by symbolom slepej komunistickej strany, ktorá nevidí,
èo sa okolo nej deje. Aby jej malý syn priblíil, aké je svetlo
poèas zatmenia slnka, menuje farby, medzi inými aj fialovú, èo
vyvoláva zvlátnu protihru s èeròou a belosou plátna. Deti sú
k matke pripútané, ona ich vak uèí vidie. Zobrazenie
civilistickej poézie mesta malo silnú oporu vo fotogenickej
kráse arpaných dvorov a strených zákutí s lesmi televíznych
antén, nemohlo vak vyui autentický hovorový jazyk, ktorý
aj v pestrej Bratislave urèovali èetina a dialekty.
Mládenícky slang (ukes, rídky, nainec) pôsobí dodnes
umelo, pretoe nevychádza z reality (Patéková, 1997, s. 192),
èo vak vôbec nebráni oceneniu kongeniálneho pátrania po
zmysle obyèajných vecí (tame).
Protiklad emotívnosti vo vyznení a vecnosti vo výraze,
ktorý patrí ku kontitutívnym faktorom literatúry tých èias 
ako poézie, tak aj prózy, akoby sa preniesol aj do spomínaného
filmu, ba nepriamo do jeho charakteristík. Interpreti
v súvislosti s ním spomínajú dokumentárnu hodnovernos,
podèiarknutú výberom nehercov, a na druhej strane spåòa
znaky pocitového filmu. Je tu ete ïalia kvalita. Vïaka
imaginatívnemu zaloeniu A. Bednár u v scenárovej prelohe
spája kovovos nielen s výdobytkami techniky, akým je
lietadlo. Zveèòujúco kovový ráz spomína aj pri evokácii
vodnej hladiny: Zvuk sudov je kovový, práve tak ako sa kovovo
vlní voda, ako znie aj trúbenie lodí, v celej atmosfére je kov...
Kovovú atmosféru zvýraznia prúdové stíhaèky, staèí ich zvuk.
Vo filme  azda pre naplnenie elaní a ideálov viacerých
filmových tvorcov  pôsobí Fajolo ako u¾achtilejí,
zanietením pre posolstvo svojich fotografií z neho vytvorili
vlastne portrét mladého umelca. Na artistnosti sa okrem
toho podie¾a fakt, e generácia I. Zeljenku vyuila nástup
postsynchrónneho záznamu, ktorý umonil vymazáva a
upravova nasnímané ruchy a doplni ich o elektronickú
hudbu (parafráza Juraja Lexmanna, 1992, s. 102 a 104). Pod¾a
pôvodnej verzie mal by koniec idylický. Musel vak by
vymyslený smutnejí záver, lebo Dunaj klesol a zátoka zmizla.
Bela hcela vzia mamu k pontónu, lebo je tam nádherne, ale
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rieène rameno je vyschnuté. Neprezradila, e voda tam u nie
je, aby ju poteila a spolu s bratom jej opisujú rieèny tok, ktorý
momentálne neexistuje:  slnko svieti slabo, vidno ho vo
vode Nesmieme sa hojda, aby nám neulo zo siete. Symbol
mono oznaèuje príleitos v ivote, pri ktorej treba by
opatrný a chráni si ju, lebo sa u nevráti.
4. Fragmenty o druhej polovici 60. rokov
Väèina námetu kúpania sa objavuje v tvorbe prvej
polovice 60. rokov, a to v spätosti s ¾úbostnou tematikou,
s postupným presadzovaním sa súkromia, ktorý vytláèa sa
kultúrnopoliticky poadovaný obraz èloveka, ijúceho iba pre
nadosobné ciele. Stáva sa takmer módnou záleitosou 4 .
V zbierke Pavla Koya, oslavujúcej budúci zrelý
komunizmus, sa objavuje erotická vízia eny, ktorá vystupuje
zarosená z vody, ale aj sugestívna výpoveï o starnúcej ene,
ktorá sa v predstavách ponára do zrkadla meniaceho sa na
jazero, èo jej vak neposkytuje pomoc, návrat mladosti a síl
(Èakám a, láska, 1963). Potom ete námet doznieva
v ojedinelých básòach. Je súèasou svojrázneho zmapovania
dediny a letnej práce u Vojtecha Kondróta, ktorý uchopil
tému atvy geometrizovaním záznamu cez dôraz na hranatý
tvar stohov, kuchýò, klietok (Prádzniny estnásroèného, 1965).
V snovej polohe prenikol do verov Osamelého beca I.
trpku, ktoré hovoria o premene chlapca na mua (Moje
divné samoty, Dúfam, e nevyruujem, Eva, 1963). Sympaticky
komorná výpoveï Ondreja Nagaja, ktorá akoby odmietala
predstiera pochopenie zloitých zákonitostí ivota, sa
priate¾sky prihovára: Kadý si nesieme na svojom slnku /
pár tmavých kvàn (Na brehu Slanej, Mladá tvorba 1969, è. 5).
Z asociácií, ktoré popierajú idylickos, vychádza Pozdrav
z dovolenky Jána Majerníka (Okamih dospievania, 1967): ani
poh¾ad na konkrétne opálené telá / krásnych ien tu
jednotlivca nevytrháva zo sklamania, lebo ¾udstvo sa
ochudobòuje strácaním imaginácie a ¾udia stavajú medzi seba
prekáky. Pavol Valent zasa nadväzuje na prostredie
dedinskej pá¾avy, prítomnej u J. Mihalkovièa. Fantazijné
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zobrazenie detailu okuliarov a náuníc sa strieda s priamym
vyznaním sladnúcich driemot pri slnení, alebo toho, e v noci
sa kúpeme nahí akí sme (Noc ako husle, 1966).
V prvej polovici 60. rokov sa uplatnil obnovený repertoár
¾úbostnej poézie  zabezpeèovali ho civlizaèné znaky, a to
zïaleka nie iba u J. Mokoa. Príbuzné pretvorenie typu
¾úbostnej poézie, ktorej najviac hrozí konvenènos, je vak
badate¾né u u èeských poetistov v 20. rokoch: V. Nezval
pripodobnil matkino srdce k mydlu (Básnì na pohlednice,
1926). Dalo by sa uvaova o prunom vymieòaní faktov
vyvíjajúcej sa civilizácie, ktoré prebieha v apollinairovskopoetistickom literárnom prúde. Motivický rekvizitár
¾úbostnej poézie v 60. rokoch na Slovensku zaèína zrete¾ne
fungova v súvislosti s postupmi reklamy, nejde teda len
o poetistickú fantastiku prítomnú vo vednom ivote. Mydlová
pena svojou bielou a rozptýlenou hmotou umocòuje fluidum
bezmennej eny u Jána kamlu, ktorý do poézie vnáa
napätú erotiku s prvkami konkretistickej senzuálnosti a
válkovského planetárneho rozmeru (Oèami za enou, 1964).
V kúpajúcej sa ene akoby v mnohých prípadoch ostávalo
pradávne, nadprirodzené èaro. Dezider Banga nezaprie
inpirácie J. Stachom a J. imonovièom, no ponúka zmyslovú
lyriku, obohatenú krik¾avým èarom rómskeho folklóru:
Veèer je rieka plná kvetín, / krásavica zmýva sa v nej, kým jej
z vlasov steèie vetok ampón, / na hladine rozvinie sa lekno
(Zárulie a lekno, 1967).5
Lene prostriedky oèisty, ktoré sú akoby samozrejme
implantované do videnia prírody, sa na druhej strane viau
s iným h¾adiskom. Nie so zmyslovými impulzmi, ale s jej
chápaním hygieny ako typického prejavu vyspelosti
civilizácie. Nastáva zlom. Od leta a rekreácie sa postupuje
k obrazom nepohodlia, dokonca k u¾achtilej estetike
nepríjemnosti. Ïalí z Osamelých becov  Ivan Lauèík
nepriamo nabáda neda sa uspa pohodlím. do jeho horizontu
sa dostáva cesta za starými kultúrami Mayov i popevky
najnovích hitov. Nezobrazuje vedný priestor domova, nechce
preceòova kadodennos. Úas pod¾a neho môu vyvoláva
práve miesta, ktoré sú doménou iných tvorov planéty, èi u
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ve¾rýb alebo nepatrných stôp ivota rastlín. Vystúpením
z úzkych priestorov naznaèuje, e preòho má hodnotu príroda
v jej majestátnom bytí, nie útulnos príbytkov, ktoré sú
èloveku ako dostupné, a nedostupné, no on si chce aj tak
vetko privlastòova (Pohyblivý v pohyblivom, 1968). Okolo
polovice 60. rokov èas literatúry prechádza od príjemnej
estetiky krásy obyèajných predmetov dennej potreby k etike
presýtenosti, ktorá má dva úbeníky. Jeden vychádza z
beatnickej
kritiky
konzumnej
spoloènosti.
Druhý
koreponduje s nudou, ktorú existencialista Albert Camus
vyloil ako podnet k úsiliu vystúpi nad dennodenné
stereotypy, a tým nad nimi morálne zvíazi v kadej situácii
(Mýtus o Sizyfovi, 1943).
Viacerí debutanti druhej polovice desaroèia sa
podujímajú na odkrývanie neetických pravidiel spoloènosti
zneuívajúcej masmédiá na presadzovanie moci. Ak sa motívy
hygieny sa predtým viazali s námetom kúpania  èi u
v krajine, alebo v interiéri kúpe¾ne, zrazu sa od neho
odpútavajú. Celkom sa zbavujú prírodnosti a majú paradoxný
charakter. Hygienická oèista by mala by vrcholom
civilizovanosti, no stáva sa absurdne prevráteným znakom
pokrytectva. Len niekedy vystihuje potrebu záchrany, ktorou
sa èlovek snaí prekonáva i zakrýva bezbrannos, èo
naznaèuje priestor kúpe¾òových kachlièiek, pôsobiacich ako
útoèisko, èi holiacich potrieb, predstavujúcich najdleitejie
vlastníctvo chorého èloveka  v novelách Jána Johanidesa (Súkromie, 1963). Ivan Kupec, básnik, syntetizujúci
poetiky z rôznych desaroèí, sa ete v skladbe Mahonai (1964)
teí z plánovanej cesty k vode a hrám, prièom enský odev
mu farbou pripomína slobodného albatrosa: Zajtra pôjdeme
s partiou na Mesaèné piesky. / Preplávam ich celé pod vodou
,len pre teba, / budem tvoje torpédo, potápaè tvojho tela, /
tvojho snehu v bielych plavkách kivi-kivi .... Báseò Harlekýnom, mojim mladím bratom z nasledujúcej kniky
Vyzliekanie z hnevov (1965) u rozoberá paradox, e spolu so
zdokona¾ovaním prostriedkov dezinfekcie narastá aj
chorobnos civilizácie. Ku koncu 60. rokov sa objavujú rôzne
verzie apokalyptickosti: Igor Gallo odmieta spoloèenské
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rituály, preberajúce princíp pálenia trávy v nebe zúrodnenia
pôdy (Spa¾ovanie mýtov, 1967), Blaej Belák ironicky
poaduje asfaltovú záhradku, kde sa nachádzajú ípové kríky
s polyetylénovým vrecom na úèesoch (Po¾ahèujúce okolnosti,
1968). Pre Petra Gregora je teatrálne vyznievajúci ivot
nekompromisným popretím snívania, a tak sa vysmieva
naivite reklamných pútaèov, keï jeho subjekt vo
villonovsky alkoholickom delíriu uvidí vypláva z plagátu loï
s rumom z jamaiky (Potreba visie, 1968). Dokonca i
Univerzitní básnici Miroslav Pius, tefan Balák,
Frantiek Lipka a Ladislav Hagara vo svojom programovom èlánku priznávajú: Bojíme sa nukleárnej smrti (Mladá
tvorba, 1965, è. 3).
Tretí z Osamelcov  Peter Repka prenáa pocit rizika do
najintímnejích priestorov súkromia súèasníka, èlovek je teda
ohrozený (ideami?) vade, doma nie je v bezpeèí: Vychádzam
dobre / osprchovaný z teplej lavíny vane (Sliepka v katedrále,
1969). Pocit zoslabovania ivotnosti civilizácie, ktorý súvisí
s hrozbou termonukleárnej smrti, akoby potreboval vyváenie.
Zdôraznenie regenerácie èloveka prostredníctvom vitálnych síl
prírody, novovytvorenú idylickos prináa tefan Moravèík.
Obrazmi ivotných tekutín vo fáze najsilnejej intenzity rastu
naznaèuje, e sa vracia k mýtickému poèiatku prvotného
zjavenia afroditskej èi folklórnej eny, ktorá U vyla z mora.
Súvisí to s jeho milétskou láskou k vode ako k matke 
pralátke:  Svetom ide mokré bielo (Slávnosti baránkov, 1969),
Presýtenos falonými vystúpeniami mocných v masmédiách
zaznieva z druhej zbierky I. trpku Tristan tára (1971).
Sebaironicky predkladaným táraním bez poúèania vystríha, e
môeme by chorí z hygienickej oèisty a jeho parónia na
reklamný slogan pôsobí ako naráka na to, èo dnes nazývame
vymývaním mozgov: PO OH-/OLENÍ / MOZOG S-/A LEP/IE PENÍ!. Naráa na situáciu indivídua prelomu 60. a 70.
rokov, ktorý pod terorom príkazov stratil monos slobodného
pohybu. V tejto súvislosti sa vynárajú aj vere Allena
Ginsberga, ktorého poh¾adu sú nepríjemné odpudivé
kalodontové úsmevy opíc v televízii (pod¾a prekladu J.
Buzássyho: Vytie, 1991).
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Zrkadlovo opaèné uchopenie nadenia, èo vetko sa dá
robi vo vo¾nom èase, poskytuje Duan Mitana, súputník
Osamelých becov. Hrdina poviedky Horúce poludnie
(Mladá tvorba 1969, è. 1) zaíva jedno sklamanie za druhým a
v neznesite¾nom teple neskrýva pocity odporu:  ako to
nazva kúpaním. Voda v bazéne bola teplá, pinavá,
smrad¾avá, pláva sa, prirodzene, nedalo, lebo nebolo miesta
pre rozmach rúk a nôh, okolo bazéna na ltej spálenej tráve sa
tisli stovky spotených tiel s nezdravou, m¾andravou, èervenou,
akoby uvarenou pokokou. Absurdný zvrat nastane v krème,
kde malátni návtevníci nezniesli, e chcel by iný, nemal
chu na pivo a kolektívnym nátlakom bol donútený
pretvarova sa pred Ve¾kým Výèapníkom. Závereèná próza
z poviedkového cyklu Psie dni (1970) sa síce odohráva pri
rieke a v jej ovlaujúcich vlnách, avak vo vy¾udnenom, navye
nebezpeènom priestore, hroziacom zranením od ostrých
kameòov, ktoré autor prenikavo a sugestívne priblíil cez
predstavu pocitu úpornej, rezavej bolesti. Ete aj jediný
náznak zblíenia sa so ivým tvorom vyznel ako krutý boj o
preitie: mu sice najskôr zachránil topiaceho sa psa, ale pod
vplyvom náhodného prudkého pohybu sa v òom prebudí
agresivita. Preto sa sám zachová ako dravec a tvornohého
priate¾a utopí (titul knihy je odvodený od výrazu canicule,
teda psie dni, èas najväèích horúèav). Absurdita existencie
spôsobuje, e u¾achtilé pohnútky a správanie strácajú
pôvodný význam a neraz ubliujú. Namiesto presadzovania
individuality, ktoré prebiehalo na prelome 50. a 60. rokov, sa
o desaroèie neskôr zdôrazòuje stav jej ohrozenia. Takémuto
ivotnému pocitu je zaiste blízka skepsa autora, obvykle
priraïovaného k beatnikom  Lawrenca Ferlinghettiho
(Obrazy zmiznutého sveta, 1955, v preklade V. Mihálika a Jána
Vilikovského, 1965). Z nej vyplýva, e èlovek síce môe
radostne chodi na výlety, slni sa a kúpa do rieky , ale iba
vtedy, keï zabúda na to, e druhí umierajú vo vojnách,
hladujú, teda jedine pri absencii solidarity. A napokon aj tak
kadého zasiahne absurdná nevyhnutnos smrti.
Okrem aktuálnych civilizaèných motívov sú rovnako
dôleité prastaré reálie, majúce funkciu zapamäta v litera225
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túre urèitý spôsob ivota  dávnejí, alebo udriavaný v urèitej
lokalite. V tomto zmysle pecifické nabádanie èloveka k tomu,
aby sa zastavil, uskutoèòujú M. Rúfus èi Lýdia VadkertiGavorníková. Postoj k håbke preívaných sa èias sa
nenachádza iba v umení, ktoré sa tematicky zaoberá
prítomnosou. Je zahrnutý i v tvorbe, ktorá sa venuje
neverbálnej reèi prírody, èo okrem J. Buzássyho podnetne
uskutoèòuje Vlastimil Kovalèík. Inou monosou je rozvíja
mágiu klasickej hudby i mystéria lesa, ako to dokáe Kamil
Peteraj.
Kult drobností, bez ktorých si nemono predstavi
súkromný ivot a civilizaèné motívy majú ancu dokáza, e aj
umenie predstavuje urèité inscenovanie, predvedenie
dobového ivota. Takýto charakter literatúry vak treba
kladne prija iba tam, kde banálne oznaèuje nie to, èo je
triviálne, ale dotyk so základnými hodnotami.

Poznámky
1

Jeden z kvìtnovcov  Karel iktanc zobrazil slneèné pobreie Jadranského mora,
ktoré vak nedokáe vymani smútiaceho pozorovate¾a z nostalgických spomienok
(Kvìten 1958, è. 2  3). Väèina poézie vedného dòa sa zameriava na kvantitu
vonkajej predmetnosti ...je to nìkdy sháòka po drobných novotách a aktualitkách,
jak je nabízí promìòujúcí pøedmìtná skuteènost dvacáteho století (kritik M.
Èervenka, 1966). Poéziu vedného dòa priskoro postihla nielen kritika z vlastných
radov. Napokon, bola spochybnená u priamo v dobovej situácii na Slovensku,
napríklad V. Mihálikom, ktorý jej program povaoval za staronové traktáty, alebo
a I. Mojíkom, ktorý presne pomenoval, e o suení bielizne (èo je motív erbovej
básne Jiøího Bruknera), sa písalo u v èasoch temného schematizmu.

2

Takéto podoby obrazu eny mávajú nielen vánu, ale aj parodovanú podobu. Medzi
najádami spomína nymfu François Villon v Balade o dámach dávnych èias: Aj nymfu
Echo v mysli mám, / vôd nad¾udskú tú okrasu, / èo hlas svoj dala skaliskám
(citované z prekladu J. Smreka). Echo je nymfa, ktorá sa za¾úbila do Narcisa
a premenila sa na skalu. Okrem toho sa iada pripomenú, e známy podtyp námetu
kúpania predstavuje prastarý tematicko-dejový komplex o Zuzane a starcoch.
Miloslav Vojtech (2003, s. 73) spomína jednu z jej realizácií, a to separátne vydanú
báseò Bohuslava Tablica Zuzana Babylonská (1803). Jeho výklad výrazových
prostriedkov slovenského literárneho rokoka, napríklad sklonu k deminutívnemu
vyjadrovaniu, arkadických a pastierskych motívov, akoby priliehal aj k èasti tvorby
J. imonovièa.

3

Ve¾mi podnetné je uvaovanie filmológov v zborníku Slovenský hraný film 1946 
1969. J. Patéková (s. 32) nepriamo upozoròuje na to, a treba dáva pozor na
prípady, keï sa aktuálnos a tematika súkromia zvrtnú len na povrchné emblémy,
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kàèovité vytvorenie pandantu literatúry vedného dòa, ktoré prisluhujú vkusu
urèitej sféry publika, cie¾ovo sa naò obracajú jako druh paraliteratúry.
4

Niet lepieho dôkazu ako to, e výrazný a voèi dobovým módam odolný básnik
Mikulá Kováè pri diskusii o imonovièovej Pyramíde povedal: V naom období
existuje dominantný model poetiky (zmyslovo-konkrétnej poetiky), model témy
(dúfam, e nevyruujem, Eva, dúfam, e vyruujem Viola, kúpanie, slnenie a pod. 
pred nieko¾kými rokmi to boli kajúcne návraty do rodného kraja... (Mladá tvorba,
1964, è. 5).

5

Radostnú vlnu uchopenia civilizaènej problematiky, ale aj s inteligentnou koncepciou
 l a miestami s kritickým nádychom  predstavuje pozoruhodný výtvarník Stano
Filko. Jeho záujem o filozofiu ivotného prostredia prezrádza ním samým zostavený
zoit, rekapitulujúci tvorbu esdesiateho piateho a sedemdesiateho roku
s premyslenou koncepciou. Na akciách s názvom Nafukovacie lehátka so enskými
figúrami I.  V. (1966) inscenuje objekty podobné nafukovaèím matracom, na ktorých
akoby leali, odpoèívali siluety celých postáv. Pri ostrejom poh¾ade sa ukáe, e sú
iba nama¾ované elektrickými tetcami, keïe autor zdôrazòoval antirukodielnos,
nie to, èo je vytvorené priamo rukami. Environment Izba lásky (1966) zasa ukazuje
preumatické objekty, podobné nafukovaèkám, umiestnené na lehátkových
kontrukciách. Jedna z nich evokuje spánok a relax, druhá smr, lebo je upravená
ako katafalk. Návtevníèka, mladé dievèa na nej sedí a h¾adí do zrkadiel, ktoré
spolu vytvárajú podlahu, reflektuje sa teda ako ivá. Jeho projektantské náèrty
prezentujú prekrásnu dvojica bazénov pre dospelých i deti, síce napåòajúce, ale
presahujúce civilistickú oslavu vedného dòa.
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Summary
Andrea Bokníková
The Topic of Bathing in Slovak Art of the 1960s
The paper discusses the topic of bathing in Slovak art of the 1960s. It deals with
the theoretical and sociological aspects of this topic, and gives an outline of its prehistory in Classicism and Romanticism. It focuses on the interpretation of five works
from the early 1960s. Namely, it deals with three collection of verse (by Ján Stacho,
Ján imonoviè, and Jozef Moko), one short story (by Peter Jaro), and one film
(script by Alfonz Bednár, camera Stanislava Szomolányi, director tefan Uher). The
final part of the paper states that the appealing aesthetics of the beauty of common
objects in everyday use shifted towards the aesthetics of over saturation. This gulf,
which happened in the late 1960s, corresponded to the movements of the American
Beat Generation, as well as French Existentialism.
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Topos Piean v prózach Duana Dueka
Duan Duek je vestranný umelec, v ktorého umeleckých
aktivitách je prioritou prozaická tvorba. Podnety pre svoje
príbehy èerpá z empírie, prièom do popredia vysúva
senzuálne vnímanú skutoènos evokujúcu rados zo ivota,
ktorou potiera aj tragické tóny individualizovanej existencie
èloveka. Jeho èlovek ijúci v takto chápanom kontexte nie je
determinovaný iadnymi ideologickými schémami. Jednoducho si ije svoj neraz i krutý ivot.
Dejovú zloku príbehov Duan Duek dekomponuje (ale
zároveò majstrovsky dopåòa) zdôrazòovaním detailu
zakomponovaného do mozaiky postupne tematizujúcej
humanistickú koncepciu èloveka a evokujúcu atmosféru,
v ktorej ijú postavy a postavièky jeho príbehov. Duekove
rozprávanie je permanentným prelínaním vecnosti reálnych
motívov s ich fantazijným dotváraním, neraz ústiacim do
podoby nonsensu. Spomienka sa èasto stáva aiskom
poetického evokovania minulosti, ktorá zanechala v postavách
nezmazate¾nú stopu, a stáva sa aj symbolickým vyjadrením
nemenných podstát ¾udskej existencie.
V jeho prozaickej tvorbe sa ako vo vírivke návratne
spracovávajú námety domova, rodiny, detstva, dospievania,
erotických túob, prvých lások, manelskej lásky, ale aj iných
lások, portu a najmä futbalu.
Duekova tvorba je politicky takmer neangaovaná. Priama
spoloèenská neintenènos jeho tvorby v sedemdesiatych
rokoch sa vak môe chápa ako konfliktná alternatíva voèi
politicky angaovanej próze sedemdesiatych rokov.
Prozaickú tvorbu Duana Dueka (debutoval zbierkou
fragmentárnych prozaických obrázkov Strecha domu v roku
1972 a zatia¾ jeho poslednou knikou je prozaické leporelo
Vták na jednej nohe z roku 2003) je moné azda typologicky
oznaèi pojmom poetický realizmus.
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Duan Duek sa narodil 4. januára 1946 v Gbelciach.
Detstvo preil na Záhorí a mlados v Pieanoch. Záitky
z týchto fáz jeho ivota sa stali podnetom pre vznik mnohých
próz, ale aj návratným motívom, ktorý sa azda z jeho tvorby
nikdy nevytratí. Duan Duek vak nie je autor, ktorý by
h¾adal urèité etické hodnoty v regiónoch Záhoria a Piean,
prièom by ich staval do opozície voèi iným regiónom.
Jednoducho dospieval na Záhorí a v Pieanoch, vnímal ich
pecifiká a tak sa tieto dva regióny stali synonymom jeho
dospievania. Ak by bol il niekde inde, asi by h¾adal a urèite aj
nachádzal krásu týchto lokalít. Región teda u Dueka
neznamená regionalizmus, ale ivotný priestor a najmä domov.
V roku 1960 odiiel Duan Duek tudova do Bratislavy a tu
ije dodnes. Venuje sa literárnej èinnosti a pracuje ako
pedagóg na Vysokej kole múzických umení v Bratislave ako
docent.
Ako som u spomenul, návratnos je v Duekovej
umeleckej koncepcii jedným zo základných princípov tvorby.
Jedným z najfrekventovanejích a rôznorodo vyuitých
tematických prvkov jeho próz je vyuitie toposu Piean,
slovenského svetoznámeho kúpe¾ného mesta.
ia¾, literárnym teoretikom sa zatia¾ nepodarilo
jednoznaènejie definova pojem topos. Slovo topos je gréckeho pôvodu a oznaèuje miesto, neraz sa stotoòuje
s pojmom loci communes (z latinèiny a znamená verejné,
obecné miesta). Ako sa uvádza v Slovníku literární teorie V
soudobé literární vìdì jsou jako topoi (toposy) oznaèována
pevná klié nebo mylenková a výrazová schémata, spoleèná
celé kultúrní oblasti1 . Frantiek traus vo svojom Príruènom
slovníku literárnovedných termínov prakticky niè nemení na
predchádzajúcej charakteristike 2 . Pod¾a môjho názoru je
literárnovedný termín topos ve¾mi komplikovaným
termínom, do urèitej miery neustále meniacim svoj obsah, a
preto by jeho definovaniu mala literárna veda venova
v budúcnosti ove¾a väèiu pozornos. Na vnútornú dynamiku
obsahu tohto pojmu ve¾mi správne upozornila M. Jenèíková,
keï kontatuje, e topos pritom nie je schéma ani archetyp,
pretoe sa v umeleckom procese neustále dynamizuje, mení
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svoju podobu a tvar v truktúre celku. Pre topos je
charakteristické, e ako elementárny truktúrny vzor upriamuje pozornos na nové, èasto sa meniace korelácie
tematologického plánu i obrazovej, metaforickej formy 3 .
V mojej túdii budem chápa topos v intenciách uvedených
definícií, prièom chcem zdôrazni základnú vlastnos toposu 
jeho premiestnite¾nos v texte a jeho schopnos zapája sa
rozlièným spôsobom do tematizovania autorskej stratégie
textu. Teda autor prostredníctvom vyuitia toposu prenáa
urèité èitate¾om relatívne známe fakty, na ktoré buï chce len
upozorni a nemeni ich obsah, alebo autor topos vyuíva
dynamicky a obohacuje jeho obsah (pridávaním vlastností, èi
vnútornou polemikou, teda diskurzom s u nieèím známym).
Topos Piean nie je ¾ahko deifrovate¾ným toposom,
bený èitate¾ vníma najmä jeho poznávacie dimenzie. O
Pieanoch sa údaje môe èitate¾ dozvedie z akejko¾vek
zemepisnej, èi kultúrnej sprievodcovskej príruèky. Asi
dominantným príznakom toposu Piean je fakt, e Pieany
sú svetoznáme kúpele so symbolom barlolamaèa. Topos
Piean nemá výraznú ideologickú nadstavbu, skôr je to
pojem, ktorý dáva monos intímnejieho vnímania jeho
obsahu. A práve tu je moný urèitý recepèný problém pre
èitate¾a. Duan Duek vyuíva mnohé charakterizaèné prvky
toposu Piean, ktoré objavoval a zaíval ako ich priamy
obyvate¾ a práve tieto detailné doplnky významu toposu
Piean môu zosta pre nejedného èitate¾a takmer
nedeifrovate¾nými. Topos Piean je vak vdy len pozadím
evokovania emocionálych záitkov vnútorného ivota
Duekových hrdinov, take ani pri nedostatoènom deifrovaní
topických náznakov èitate¾ nemusí a ani neprichádza o
estetický záitok z èítania.
Topos Piean sa do Duekových kniiek dostával pozvo¾na.
V prvých dvoch zbierkach Strecha domu (1972) a Oèi a zrak
(1975) absentoval. Absentuje aj v jeho dávnymi a neosobnými
spomienkami inpirovanými textami zbierky Náprstok (1985) a
v poslednej knike Vták na jednej nohe (2003). Vo vetkých
ostatných Duekových knikách sa topos Piean objaví, aj keï
len vo forme vecného, faktografického údaju.
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Vo veobecnosti sa dá kontatova, e Duan Duek
vyuíva topos Piean v dvoch základných polohách: ako
základ tematizovania rozprávania, prièom sa topos stáva aj
priestorovou oporou pre evokovanie pocitového sveta postáv
prièom obsahuje aj nové sémantické informácie a v inom
prípade len ako motivický doplnok. Topos má v tomto prípade
faktografický význam a aluzívne môe iniciova recepèné
predstavy èitate¾a.
Do centra autorského rozprávania sa dostal topos Piean
v dvoch spomienkových prózach (azda poviedkach) Vajíèka
vetkých ve¾kostí a Retiazka. Obe sa nachádzajú v zbierke
Milosrdný èas z roku 1992.
V oboch prózach sa Duan Duek vracia asi do polovice
pädesiatych rokov, keï mal jeho rozprávaè (stvárnený je jeho
záitkový svet) pribline 1114 rokov. Príbeh prózy Vajíèka
vetkých ve¾kostí je vyrozprávaný subjektívnym rozprávaèom
zväèa tylizovaným do prvej osoby singuláru, prièom sa vak
neraz táto tylizácia mení na prvú osobu plurálu (èím sa
autorovi podarilo zvýrazni kolektívnos evokovaných pocitov
hrdinov). Rozprávaè vak nie je detským rozprávaèom. Príbeh
je vyrozprávaný s odstupom rokov ako spomienka, èím
rozprávanie nadobúda svojráznu melancholickú atmosféru.
Fabulaèná zloka príbehu je nevýrazná, vlastne ide o
zachytenie mnohých ivotných epizód, skladajúcich sa
zdanlivo z malièkostí, na ktoré sa ale nezabúda. Ako ináè,
v Duekovom prípade ide o evokáciu dospievania najmä cez
erotické prebúdzanie. Topos Piean vytvára pozadie príbehu,
má silne subjektivizovaný charakter. Z mnostva reálií
vytvárajúcich základ toposu Piean ako svetoznámeho
kúpe¾ného mesta vyuil autor len tie, ktoré vytvárali
individuálny priestor v rámci veobecného toposu, teda tie,
ktoré sa dotýkali detského vnímania. Príbeh sa odohráva
v starých Pieanoch (èas Piean, v ktorej Duan Duek
býval). Tento zúený priestor je evokovaný absolútne presne
so zvýraznením niektorých jeho prvkov. Do popredia sa
dostáva kostolná vea so zvonmi, ktorá bola symbolom
tajomstva, nieèoho nepoznaného, avak a do chvíle, kedy sa
rozprávaèovi a jeho priate¾om podarilo ju spozna aj zvnútra.
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Nespoznali vak len jej vnútro s tromi zvonmi, ale zrazu
spoznali aj iný svet. Videli vetko z výky a ich obraz sveta sa
zmenil. Ku kostolnej vei patrí malá ulièka nachádzajúca sa
medzi kostolom a kolou, ïalími dôleitými reáliami toposu
sú Hostinec na Vàku, gatany okolo koly, vrbiny pri Váhu,
kolónia domov lesníckych ininierov, dôstojnícka kolónia,
klzisko, spomienka na katie¾ grófa Erdödyho, pomník
rumunským partizánom, futbalové ihrisko, dlhé valy
z obidvoch strán Váhu, hudobný pavilón v parku a napokon
letisko. Do tohto èiastkového priestoru toposu Piean sa
prienikom vonkajieho sveta (reprezentuje ho rozprávaèova
sesternica Bea, ktorá prila do Piean na návtevu)
dostávajú známejie súèasti toposu ako kvet victorie regie a
termálne jazierka na kúpe¾nom ostrove. Z h¾adiska
rozprávaèa je významnou súèasou toposu aj bicykel. Pre
èitate¾a je vak potrebné vedie, e bicykel je dôleitou
súèasou Piean preto, lebo v minulosti a vlastne ete aj dnes
na bicykloch jazdia v Pieanoch vetci, od tých, ktorí sa u
vedia bicyklova a po tých, ktorí ete vládzu na bicykloch
sedie, alebo aspoò sa o ne opiera.
Duekom vyuitý topos Piean v tejto próze má význam
evokovania akéhosi ochranného teritória. Je skutoène
symbolom domova a napriek aivosti doby vládne
v rozprávaní pokoj a radostná atmosféra vyplývajúca
z mladosti postáv a ich citového a telesného prebúdzania.
Dokonca aj motív neustále sa opakovaných volejbalových
zápasov rodièov je chápaný ako skutoène záujmová èinnos,
ktorá má dobrovo¾ný charakter a prispieva k pohode
preívanej chvíle. ako vak poveda, do akej miery ilo o
dobrovo¾nú zábavu, asi to vak tak bolo. Prívlastok
dobrovo¾ný, najmä po autorskom kontatovaní, e sa vtedy
robilo vetko dobrovo¾ne, vnímame vak dnes s nádychom
silnej irónie. Najvýraznejí prienik druhého priestoru,
priestoru za hranicami detského vnímania, je evokovaný len
náznakovo. Dozvedáme sa o tom, e zavreli otca rozprávaèovej
kamarátky Maruli (jej otec bol vojenský letec). Marula
s matkou sa napokon odsahovala z Piean a rozprávaè zostal
na chví¾u sám, ale ivot iiel ïalej, detský subjekt kontatoval
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u len fakt, e sa Marula u viac neozvala, napriek tomu, e
s¾úbila, e mu bude písa. Iným variantom vpádu sveta spoza
hraníc je spomenutie osobností, ktoré boli ako idoly
vnucované kolou, napríklad Stalin a Gottwald, ktorí boli
predstavovaní ako najlepí ¾udia. Ironický podtón vak je
zakomponovaný ako náhodnos aj do tohto motívu, chlapci si
fotografie týchto tátnikov lepili do albumov, lep bol vak
nekvalitný a fotografie boli úplne znehodnotené, z ideálu
zotala karikatúra. Individuálny emoèný svet rozprávaèa a jeho
priate¾ov je evokovaný aj inými idolmi. Ide najmä o v tej dobe
význaèných portovcov (Stacho, Baèík, Bartoò, Danda,
Bubník...). Súèasou toposu Piean je aj pásmo postáv, ktoré
ijú mimo kontextu detského ivotného priestoru, ale ktoré sú
dospievajúcimi chlapcami a dievèatami ve¾mi silne vnímané.
Za mnohými postavami sa skrývajú konkrétni ¾udia, niektorí
ete aj dnes sú (dokonca ete ijú) súèasou koloritu mesta.
Takýchto postáv je v texte ve¾mi ve¾a. Nezainteresovaný
èitate¾ vak celkom logicky má len malú monos ich
identifikova, a èo je horie, nedokáe ani zachyti to fluidum,
ktoré tieto postavy vyarovali, èím doplòovali a do urèitej
miery ete aj doplòujú topos Piean.
V mozaikovite komponovanej próze Retiazka, ktorá je tie
zaloená na spomienkami inpirovanom rozprávaní subjektívneho rozprávaèa, je topos Piean vyuitý u v menej
subjektivizovanej podobe.
Retiazka má opä spomienkový charakter a odohráva sa
v presne neurèenom èase. Je za¾udnená postavami, ktoré sa
dostávali do spomienok rozprávaèa, ktorý opä rozpráva
príbehy s odstupom èasu. Duekov autobiograficky ladený
hrdina vak o nieèo dospel, take aj rozprávaèov poh¾ad na
Pieany, teda vyuite toposu Piean, má u iný, azda by som
mohol poveda, e tínederský charakter. V tejto próze sa
evokuje u topos Piean v tradiènejom slova zmysle a
subjektivizujú sa len niektoré jeho prvky. Uvádzacia pasá
vytvárajúca kontúry toposu sa neskôr u len doplòuje. Treba
vak zdôrazni, e zdanlivo faktografické zaznamenávanie
reálií nemá len popisný úèel, ale v niektorých prípadoch sa
v dôsledku emoènej situácie hrdinu výrazne roziruje ich
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sémantika. Popisný charakter má napríklad pasá evokujúca
veobecne známe fakty charakterizujúce Pieany: Potom som
sa vrátil do Piean. Aj tie smrdeli: vajcovkou. Staèilo zájs na
Kúpe¾ný ostrov  a zavetri vo vzduchu. Voda pieanských
termálnych prameòov mala a 69° C. A vysoký obsah síry.
Takisto bahno: lieèilo reumu. Symbolom mesta bol nahý mu,
stojaci na jednej nohe, ktorý na kolene druhej nohy lámal
barlu. U ju nepotreboval: kúpele ho vylieèili. Socha tohto
mua stojí pri kolonádnom moste: má vye dvoch metrov.
Druhá bola na stanici. No len taká malá. A len zo sadry
(s.157).
Topos je doplòovaný ïalími reáliami evokujúcimi atmosféru
Piean (dalo by sa poveda, e bez oh¾adu na spoloèenské
zmeny): v nede¾u predpoludním kino ÈAS, kino Moskva,
lieèebný dom Slovan..., to sú vak vetko vecné súèasti toposu.
Subjetivizované toposy sa viau tentokrát na kúpalisko Eva.
Kúpalisko Eva bolo asi v minulosti jedným z najvýraznejích, ak
nie najvýstinejích súèastí toposu Piean vnímaného mladými
¾uïmi. Duan Duek túto súèas toposu Piean a mýtizuje a
oprávnene. Ku kúpalisku Eva sa viazalo plávanie a plavcom bol
vlastne kadý mladý Pieanec a Pieanka a k plávaniu patrila
aj erotika a sex. To je vak u neoficiálna súèas toposu, ktorá sa
vak stala dominantnou zlokou príbehu umiestneného do
poviedky Retiazka.
Ako je zrejmé z oboch analyzovaných próz, obsah toposu
Piean v Duekovom vyuití má výrazne subjektivizovaný
charakter. Mestské reálie sú preskupované vnímaním mladého
dospievajúceho èloveka a tým sa v rozprávaní zdôrazòujú
vlastnosti evokujúce rados zo ivota, ivotnú pohodu a svojráznu
atmosféru, ktorá v Pieanoch panovala najmä v minulých
desaroèiach, teda vlastne v minulom storoèí. Podstatné,
veobecne známe vlastnosti charakterizujúce Pieany ako
svetoznáme kúpe¾né mesto sú do urèitej miery odsúvané do
úzadia. Vyuitie toposu Piean v Duekovom spracovaní dodáva
jeho prózam, nielen tým, v ktorých sa dostal do popredia
autorskej tematizácie jeho sveta, ale v náznakoch aj v prózach,
v ktorých sa objavuje len vo forme aluzívnej spomienky,
svojráznu prakticky neopakovate¾nú atmosféru..
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Topos je dynamická tylistická figúra, dokazuje to aj
rozirovanie výzamu a obsahu toposu Piean Duanom
Duekom v jeho neskorej próze Trci-.frci zo zbierky Teplomer
(1996). Táto próza má taktie spomienkový charakter,
rozpráva ju vak u dospelý rozprávaè nezastierajúci svoju
intelektuálnu nadvládu nad textom (v texte je implicitne
obsiahnutý u aj hodnotiaci postoj rozprávaèa). Spomienky sú
roztrúsené do èasu nieko¾kých desiatok rokov. Topos Piean
je rozírený ïalími komponentmi. Vo vzahu k dávnej
minulosti je vyuitý motív neónového kominára sediaceho s
kríg¾om piva na strechce retaurácie Kominár. Retaurácia a
teda ani sediaci kominár u neexistujú. ia¾, pretoe ve¾mi
svojrázne dotvárali kolorit mestskej èasti kúpe¾ov. Tento
motív vak nie je emoène subjektivizovaný, má svoj obsah, ten
je vak deifrovate¾ný len zainteresovaným. Ïalie doplnenia
toposu Piean majú u podobu nielen faktu, ale aj
subjektívneho záitku. Zaujímavým doplnením toposu Piean
je alúzia na experimentálnu výstavu Sochy pieanských
parkov, ktorá sa konala koncom esdesiatych rokov a
vzbudila ve¾kú vlnu odporu oficiálnej
komunistickej
výtvarnej kritiky a najmä komunistických politických
funkcionárov (Adam  literárna postava  napísal na túto
výstavu recenziu, ktorá mu spôsobila menie problémy).
Inú, príjemnejiu subjektívnu väzbu
pociujeme
v alúzii na konanie Festivalu slovenskej rozhlasovej hry, jej
nieko¾ko roèníkov sa konalo v Pieanoch v prvej polovici 90.
rokov, na ktorej získal ten istý Adam, teda sám Duan Duek,
Hlavnú cenu poroty.
Topos Piean sa stal nerozluènou súèasou Duekovej
tematizácie sveta. Vo viacerých ïalích prózach vyuil tento
topos Duan Duek u len ako aluzívny prvok vo forme
spomienky, èi ako faktografický údaj (Arabský kôò 
Kalendár; Súrny list  Poloha pri srdci; Vlnenie vody  Kufor
na sny; Prasacinky  Milosrdný èas). Len zriedkavo
nadobudol aj nové semantické dimenzie (Ujo Fero & comp. zo
zbierky Kalendár).
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Summary
Ladislav Èúzy
The Topos of Pieany in Duan Dueks Fiction
Duan Duek ranks among the most significant contemporary Slovak fiction
writers. His stories often contain stylized autobiographical memories, and repeatedly
exploit certain motives and topoi. One of the most frequent topoi is that of Pieany.
Duek uses it in two forms: 1. As the basis of a narrative theme - topos becomes
related to space, and helps to evoke the emotional world of the characters for the
reader. 2. Topos has a supplementary role to the motif and is only relevant as fact. As
an allusion, it can stimulate the readers receptive activities.
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Zuzana Kákoová

Ivan Bukovèan (19211975)
v kontexte slovenskej drámy
50.  70. rokov 20. storoèia
Ivan Bukovèan patrí k profilovým osobnostiam slovenskej
drámy a divadla, ale aj filmového umenia svojej doby
a filmovej publicistiky. Zaèínal ako novinár a prozaik,
preslávil sa ako filmový scenárista a divadelný dramatik.
Jeho s¾ubne sa rozvíjajúce a originálne umelecké dielo
uzavrela predèasná smr. V slovenskej dramatickej tvorbe
povojnového obdobia patril k tým umeleckým osobnostiam,
ktoré v svojej tvorbe dokázali pomerne úspene odoláva tlaku
doby a jej politických èi ideologických tendencií. Iste, èasou
svojej tvorby nemohol odola tomuto intenzívnemu tlaku, ale
vdy reagoval svojsky, bukovèanovsky. U v jeho
dramatických poèiatkoch v roku 1957 to kontatoval iný
významný a originálny dramatický talent druhej polovice 20.
storoèia Juraj Váh: U prvá hra Ivana Bukovèana  príbeh
o goraloch a rekreantoch zo Zemplína Surovô drevo  èosi
znamenala v naej súèasnej dramatickej literatúre Nebolo
s òou ,vetko v poriadku, a nie je to nijaký násilný paradox, ak
povieme, e v tom bol jeden z jej významných prínosov. 1
A skutoène, Ivan Bukovèan si dokázal aj v èasoch tuhej
normalizácie na poèiatku 70. rokov 20. storoèia zachova svoju
tvár.
Ivan Bukovèan sa narodil 15. septembra 1921 v Banskej
Bystrici. Èas detstva preil na Starých Horách, kde bol jeho
otec riadite¾om lesnej správy. Od roku 1932 navtevoval
gymnázium, najskôr v Preove, potom v Prahe (od r. 1935)
a maturoval znovu v Preove (1940). Vytudoval právo na
Univerzite Komenského v Bratislave (19401944).
V Prahe navtevoval predstavenia E. F. Buriana v D 34
a Voskovca a Wericha v Osvobozenom divadle, èo ovplyvnilo
jeho vzah k divadlu, ale i k filmu. U poèas túdia písal
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filmové scenáre. Ako vysokokolák uverejòoval publicistické,
teoretické i kritické èlánky o filme, jeho výrobe, distribúcii
i umení, s kritickým postojom k nemeckej vojnovej
propagandistickej filmovej tvorbe. Zúèastnil sa na súaiach
námetmi na krátke prírodné filmy, v ktorých získal tri prvé
ceny. Po skonèení vojny zaèínal ako redaktor denníka
Národná obroda a od jesene 1945 do roku 1947 bol jeho
praským spravodajcom. Ako aktívny novinár publikoval
najmä v Národnej obrode èlánky o kultúrnopolitických
otázkach, reportáe z ciest po povojnovej Európe i z mierovej
konferencie v Paríi roku 1946, ktoré vydal aj knine
(Rozpaèitý mier, 1948). Svoju cestu na Kubu v roku 1962
spracoval v knihe reportáí, ktorú vydal roku 1963 (Kuba bez
brady). A do roku 1963 v jeho publikovanej tvorbe v podstate
prevaovala publicistika, aj keï prakticky paralelne
spolupracoval s dramaturgiou Èeskoslovenského tátneho
filmu v Bratislave. Najskôr externe, od roku 1948 sa vak stal
jeho interným dramaturgom, ktorým bol a do konca svojho
ivota. V rokoch 19631967 v jeho tvorbe dominovala filmová
a televízna scenáristika, dramatická tvorba pre divadlo zaèala
dominova v jeho diele a po roku 1967. Jeho najvýznamnejie
drámy sa hrali aj v zahranièí (Maïarsko, Po¾sko, Holandsko,
Bulharsko, Rumunsko, bývalý Sovietsky zväz a Juhoslávia) za
jeho ivota, ale i po smrti. Za divadelné hry i filmové scenáre
dosiahol aj významné dobové ocenenia (zaslúilý umelec,
tátna cena SR). Zomrel náhle v Bratislave 25. mája 1975.
Diapazón ánrov a tém, ktoré nájdeme v dramatickej
literatúre druhej polovice 20. storoèia, je iroký. Obsahuje váne
hry, drámy, tragédie i èinohry, ale i komédie, veselohry, paródie,
satiry i fraky, hry pribliujúce drámu k publicistike, ale
i k poézii. Mnohé z nich nájdeme realizované i v dramatickom
diele Ivana Bukovèana, ktoré síce nie je nejako výnimoène
rozsiahle, ale premenlivé v poetike i téme nato¾ko, e môeme
poveda, e prakticky kadá hra je osobitá, svojská. V irokej
tematike povojnovej drámy sa èrtajú tri základné tematické línie:
a) Slovenské národné povstanie a 2. svetová vojna
b) súèasnos
c) história
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Prvý a druhý tematický okruh rezonovali prakticky
v celom období s tým, e prvá téma slabne pribline od
polovice 80. rokov a po roku 1989 mizne úplne. Tretí tematický
okruh mal svoje amplitúdy záujmu i ústupu èasto v závislosti
od politických pomerov doby.
Na Slovenské národné povstanie a 2. svetovú vojnu
reagovali dramatici aktuálne a bezprostredne hneï v rokoch
194548 nezriedka aj zverejnením hier, ktoré vznikli ete
poèas vojny. Odráala sa v nich aj skúsenos priamych
úèastníkov bojov, prípadne osobná skúsenos z koncentraèných táborov. V neskorích obdobiach (50.  80. roky) sa
z tejto témy stala jedna zo iadaných tém a èasto sa jej
spracovanie podrobovalo dobovým schémam a oficiálnym
hodnoteniam a výkladom dejín. Uvo¾òovanie poh¾adu na SNP
a vojnu prichádza po roku 1956 a drámy Petra Karvaa
Polnoèná oma (1959) a Antigona a tí druhí (1962)
pravdepodobne najvýraznejie v èase svojho vzniku
prekraèujú parametre toho, èo sa nazývalo povstalecká hra.
Záujem o SNP sa periodicky opakoval pri okrúhlych
i polookrúhlych výroèiach a tomuto tlaku podliehali skoro
vetci autori, pravda, s rôznym úspechom. Ivan Bukovèan
písal tie drámy s touto tematikou a treba poveda, e obe
jeho hry (Kým kohút nezaspieva i Sneh nad limbou) nie sú ani
konvenèné, ani poplatné oficiálnym poiadavkám. Motívy
spojené s druhou svetovou vojnou alebo so SNP nájdeme vo
viacerých Bukovèanových hrách (Ptrosí veèierok, Zaeò vlka!,
Fatamorgána). Dlho boli pre túto tému rezervované len
váne dramatické ánre, i obe Bukovèanove hry sú takéto,
prvým pokusom o satiru s touto témou je Zurabája alebo
Epitaf pre ivého (1973) od Bukovèanovho mladieho
súèasníka Osvalda Zahradníka (1932).
Poh¾ad dramatikov na súèasnos je vdy ánrovo pestrý.
V období schematizmu (v 50. rokoch debutoval aj Ivan
Bukovèan) dominoval veseloherný áner, ktorý sa hodil
najmä pre tému kolektivizácie, vánejie boli tzv. výrobné hry.
V obdobiach uvo¾òovania (60. roky, druhá polovica 80. rokov)
sa autori zaujímali aj o osobnú problematiku èloveka poòatú
filozoficky, existenciálne, èasto sa vyjadrujú cez podobenstvo,
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prípadne cez aktualizáciu historických námetov alebo
anticipáciu pomocou sci-fi tém. Bukovèan si aj v období
normalizácie (70. roky) zachoval schopnos vyjadri svoj názor
a nevyhýbal sa ani fantastike.
Historické námety spracúvali autori skôr váne,
historické komédie sú skôr vzácnosou. Jednou z nich je aj
Bukovèanova Diablova nevesta (1957). Schematizmus 50.
rokov toti uprednostòoval dejiny robotníckeho hnutia a jeho
politickej organizácie, prípadne témy, ktoré v sebe skrývali boj
utláèaných proti utláèate¾om veobecne. Nápadný je èastý
výskyt historickej tematiky v 70. a v prvej polovici 80. rokov,
èo sa zvykne (najmä v 70. rokoch) vysvet¾ova podobne ako
v próze, únikom od neblahej normalizaènej reality.
Poèiatky literárnej aktivity Ivana Bukovèana spadajú u do
posledných rokov vojnového slovenského tátu a písal najmä
filmové recenzie. Bezprostredne po vojne v rámci svojej
profesionálnej novinárskej èinnosti (19451947) navtívil
viaceré vojnou znièené táty Európy a zo svojich ciest napísal
knihu reportáí Rozpaèitý mier (1948). U zaèiatky Bukovèanovej publicistiky sa odliovali od benej a priemernej
novinárskej èinnosti. Vyznaèovali sa originálnymi postrehmi,
názornosou a zmyslom pre konfrontáciu vyhranených
postojov.
Povolanie filmového dramaturga privádzalo Bukovèana
k autorskej spolupráci s reisérmi, scenáristami a spisovate¾mi, èo podnietilo jeho samostatnú literárnu tvorbu aj
v oblasti prózy, filmovej scenáristiky a drámy. Poviedka Zimná
rozprávka (1949) je politicky zaktualizovaným spracovaním
námetu Ondria Jariabka pre film Èertova stena. Veselohra
Surovô drevo má viaceré styèné body so scenárom filmu
Rodná zem, ktorý napísal Bukovèan spolu s reisérom J.
Machom. Ïalia Bukovèanova veselohra Diablova nevesta sa
opiera o jeho scenár k filmu Posledná bosorka na námet
Duana Kodaja: Táto hra bola napísaná pod¾a motívov filmu
Posledná bosorka (Námet: D. Kodaj, literárny scenár I.
Bukovèan). Nejde o dramatizáciu, ale o samostatné javiskové
spracovanie témy s pouitím niektorých vo¾no spracovaných
motívov filmového scenára. 2 Napriek závislosti od cudzích
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námetov sa u v prvých dvoch veselohrách zjavili niektoré
charakteristické èrty Bukovèanovho autorského rukopisu.
Pre obdobie 50. rokov je typický socialistický realizmus ako
preferovaná metóda tvorby, ktorý treba doplni ete
o spresòujúci pojem schematizmus. Prevrat vo februári 1948
zasiahol do vývinu dramatickej tvorby rovnako ako do ostatných
literárnych druhov. Umenie a dráma tie zaèali slúi politickej
propagande a agitácii. Intitucionálne sa pre rozvoj divadelníctva síce v tomto období urobilo ve¾a (vznikli nové divadlá,
vzniká umelecké kolstvo), no rozvoj drámy sa niesol v presne
vymedzených ko¾ajach. Hry sa stávajú ilustráciou aktuálnych
politických téz, pomáhajú propagova závery straníckych zjazdov
a cie¾ov päroèníc. Tematika sa obmedzuje na budovate¾skú
(industrializácia krajiny a kolektivizácia v po¾nohospodárstve)
a výsostne politickú. Ete stále treba vysvet¾ova SNP, ete
stále treba pripomína vedúcu úlohu robotníkov a ich politickej
organizácie v spoloèenskom vývine. Popri ványch hrách sa píe
aj mnostvo veselohier najmä s dedinskou tematikou.
V tejto dobovej situácii divadelníctva a dramatickej tvorby
debutoval Ivan Bukovèan u spomínanou veselohrou Surovô
drevo (inscenácia i knine 1954). V hre vyhovel dobovým
poiadavkám angaovanosti len èiastoène. Dej sa odohráva
v rázovitom vrchárskom prostredí medzi drevorubaèmi
a odzrkad¾uje poèiatky zdrustevòovania (kolektivizácie) dediny.
Bukovèan vak stavil predovetkým na zábavnos deja, situácií
a charakterov, nie na prvoplánovú ideologickos a angaovanos.
V zobrazení ¾udí a prostredia folklorizuje: postavy sa èasto
vyjadrujú pomocou prísloví, sú tu zmienky o èarách a vetbách,
do dialógov sa pomerne frekventovane zaèleòuje ¾udová pieseò
a tanec. Aj keï sa Bukovèan vo folklóre zjavne vyznal,
nefolklorizuje samotný príbeh, skôr naopak, zaznamenávame tu
istý autorský odstup. V prehovoroch postáv nejde o ponáku na
¾udovú reè, ale vkomponoval do nich svoj vlastný typický zmysel
pre humor, dôvtip a vtipnú aktualizáciu. ivotnos tejto hry
potvrdila aj úspená inscenácia v 70. rokoch vo vtedajom
Krajovom divadle Nitra (dnes Divadlo Andreja Bagara)3 .
Po roku 1956, keï bol odhalený kult osobnosti, zaznamenávame aj v dráme náznaky zmeny, ktoré spoèívali
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v tematickej inovácii, v postupnom oslobodzovaní tvorby od
preferovaných postupov a rieení. Jedným z rieení bola aj
nepriama kritika kultu osobnosti a jeho dôsledkov.
Takto sa dá interpretova aj Bukovèanova historická
komédia Diablova nevesta (inscenácia i knine 1957), ktorá je
jeho druhou divadelnou hrou. Na rozdiel od debutu zvolil si
historický námet, dej situoval do Trnavy v 18. storoèí. Dej hry
vrcholí na súdnom procese s jednoduchou dievèinou, ktorá je
obvinená z èarodejníctva. Keïe hra vznikla bezprostredne po
odhalení kultu osobnosti, ponúka sa aj jej interpretácia ako
dobovej alegorickej polemiky s obdobím bezprostredne
minulým (z h¾adiska autora), s obdobím stalinizmu a kultu
osobnosti: dá sa vyklada aj ako kritika náboenského (a tým
aj ideologického) dogmatizmu, ktorá alegoricky mieri na ich
deformácie a dôsledky.
Nasledujúca Bukovèanova veselohra H¾adanie v oblakoch
(inscenácia 1960, knine 1961) nielen obrazne, ale dá sa
poveda aj autorsky predstavuje akési h¾adanie novej cesty,
mono aj zúètovanie so starým spôsobom písania a myslenia.
Na jednej strane èisto formálne je Bukovèanovou prvou hrou,
ktorá nemá svojho predchodcu vo filmovom scenári alebo
v námete na film. Na druhej strane je vak pomerne
tendenèná, tézovitá, prieh¾adná v kontrukcii, s uplatneným
klié v sujetovom rozvíjaní deja i v stavbe charakterov postáv
(nájdeme tu topické charakterové dvojice), èi v rieení
zápletky. Odohráva sa na Lomnickom títe a hyperbolicky sa
v nej zosmieòuje malometiactvo, pokrytectvo a neduhy
vtedajej socialistickej morálky, v tomto zmysle je to typická
dobová komunálna satira. Klady tejto komédie predstavuje
Bukovèanov zmysel pre humor, pre vtipné pointovanie
situácií, hovorovos dialógov a pod.
Po tejto hre nasledovala v Bukovèanovej dramatickej
tvorbe esroèná pauza vyplnená intenzívnou prácou vo filme.
Bukovèan bol dramaturgom mnohých filmov a scenáristom
významných filmov 60. rokov 20. storoèia. Novú etapu
Bukovèanovej dramatickej tvorby, ktorá sa zaèína v roku 1967,
charakterizujú èoraz viac badate¾né snahy zúètova
s minulosou a zobrazi zlyhania jednotlivca i jeho mravnú
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zodpovednos za konanie v dobách dávno i nedávno minulých.
V svojich hrách kladie dôraz na psychologicky prepracované
charaktery postáv a ve¾mi ivý, prirodzený dialóg. Dominuje
v nich problematika stroskotania ¾udských ideálov a konanie
jednotlivca v akých ivotných situáciách. Toto vetko platí (s
istými upresneniami) pre vetky Bukovèanove hry z konca 60.
a z úplného zaèiatku 70. rokov 4 . 60. roky sa v slovenskej
literatúre, kultúre i spoloènosti javia ako obdobie relatívne
slobodnejieho vývinu ako predchádzajúce decénium a vo
vývine slovenskej drámy do roku 1989 predstavujú
najprogresívnejie obdobie. Do kontextu naej dramatiky sa,
aj keï nakrátko, vracia Leopold Lahola novými inscenáciami
i edíciami starích hier (kvrny na slnku, 1967; Inferno, 1967
a Atentát, 1968). Nestihol sa vak u plnohodnotne etablova
v domácom dramatickom kontexte novými textami (v
pozostalosti ostalo nieko¾ko rozpracovaných projektov). Popri
Petrovi Karvaovi sa koncom 60. rokov v dráme dominantnou
osobnosou stáva aj Ivan Bukovèan.
Túto novú etapu v jeho tvorbe otvorila dráma Ptrosí
veèierok (inscenácia 1967, knine 1968). V hre sa devä ¾udí,
bývalých spoluiakov, stretáva na oslave maturitného výroèia,
poèas ktorého sa postupne vynára ústredná téma v podobe
otázky, èi chceli alebo mali monos pomôc bývalému
profesorovi, po februári 1948 nespravodlivo obvinenému,
väznenému a perzekvovanému. Desiatou postavou v hre je
profesor, klasický filológ, ktorý im vtepoval humanistické
ideály, s ktorými ili neskôr do Povstania. Teraz je znovu vo
väzení (bol v òom aj v 50. rokoch) a postupne sa otázka vzahu
k nemu stane ústrednou na celom veèierku. Hra je
vyrovnávaním sa so zradou ideálov mladosti a sebakritikou
bývalej povstaleckej generácie za postoje, ktoré zaujímala
v neskorom období.
Bukovèanova nasledujúca hra tragédia Kým kohút
nezaspieva (inscenácia 1969, knine 1971) je nielen jeho
inscenaène najob¾úbenejou hrou, ale ukazuje sa, e mono aj
najlepou a rovnako patrí k najlepím slovenským drámam 20.
storoèia vôbec. V modelovej situácii má desa rukojemníkov,
tvoriacich spoloèensky i charakterovo ve¾mi rôznorodú
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skupinu, v danej lehote (do svitania: Kým kohút nezaspieva)
vybra zo svojho stredu jedného, ktorý obetuje svoj ivot za
ivoty ostatných. Jedenásta postava hry, obchodník s drevom
Fischl má úlohu sprostredkovate¾a medzi väzòami
a väznite¾mi (informuje o podmienkach a ich zmenách).
Bukovèan túto známu modelovú situáciu dokázal riei so
zmyslom pre stupòovanie napätia, ktoré vytvárajú rôznorodé
vyhranené charaktery vo vzájomnej zráke názorov a postojov.
Aj keï postavy reprezentujú skladbu spoloènosti v èase vojny
(gymnazistka Fanka a tudent Ondrej, bývalý horár Terezèák,
babica Babjaková, zverolekár Dr. ustek, holiè Uhrík, Tulák,
uèite¾ Tomko, pani lekárniková, prostitútka Marika
Mondoková a obchodník s drevom Fischl), v podstate
rukojemnícka dráma si ponecháva svoj aktuálny rozmer aj
dnes. Hra bola síce napísaná a uvedená k 25. výroèiu SNP, aj
sa poèas povstania odohráva, ale svojím posolstvom je výrazne
nadèasová. Postavy, ako holiè Uhrík, èi Tulák, majú svoj
univerzálny ¾udský rozmer.
Predchádzajúce dve drámy (Ptrosí veèierok a Kým kohút
nezaspieva) spolu s ïalou hrou Zaeò vlka! (inscenácia
i knine 1970) nazvali doboví divadelní kritici a historici
zvieracia trilógia, dokonca ich nové vydanie z roku 2002
nesie tento titul. Dráma Zaeò vlka! ako posledný diel
pomyselnej trilógie je z nich najslabou hrou. Autor sa tu
pokúa motívy spracované v predchádzajúcich dvoch hrách,
spoloèenskú tematiku zasadi do súkromného prostredia
jednej rodiny. Motivicky sa tu teda opakuje a hra predstavuje
nadväzovanie na Karvaovu hru Polnoèná oma (motív Vianoc,
problém vzahu bratov, hrozba faizmu a vojny nie aktuálna,
ale ako minulos, v ktorej hrá úlohu konflikt medzi bratom
partizánom a zradcom, atmosféra 50. rokov, v ktorej pôsobia
hrozby iného charakteru, ale rovnako kruté a ivot alebo
aspoò kariéru, uplatnenie èloveka ohrozujúce) a Barèovu
drámu Matka cez postavu matky dvoch synov (pôvodne troch,
jeden z nich zomrel práve v SNP). Aj tu je dôleitým prvkom
drámy nenávis medzi nimi, ktorú vyvoláva vina z minulosti.
Táto ohrozuje ako nadobudnuté postavenie jedného z nich
v prítomnosti, lebo návrat syna, ktorý spôsobil problémy
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svojím odchodom  emigráciou, môe skomplikova ivot aj
v súèasnosti. Ak sa na túto hru pozrieme oèami súèasníka,
hrajú tu významnú úlohu aj dobovo aktuálne motívy emigrácie
(znovu aktuálne zaèiatkom 70. rokov) a jej zmyslu.
V 70. rokoch (do svojej predèasnej smrti roku 1975), ako som
u spomínala, patril Ivan Bukovèan k vedúcim osobnostiam
naej dramatickej spisby. Peter Karva po premiére svojej hry
Absolútny zákaz (1970) sa nútene odmlèal a na skoro 20 rokov
sa vytratil zo slovenských divadiel. Ivan Bukovèan osamel v
svojej snahe aj v tejto ideologicky ne¾ahkej dobe písa hry, do
ktorých dokázal da aj viac, ako len aktuálne spracovaný
súèasný príbeh. ánrovo sa preto prikláòa k hybridným
ánrom tragifraky a tragikomédie, prípadne zabieha do oblasti
sci-fi (v komediálnej, ale i v tragikomickej polohe) a pomáha si
aj situovaním hier do exotickej alebo ve¾mi vzdialenej reality.
Tieto drámy patria skôr k modelovým drámam rieiacim
veobecný ¾udský a morálny problém, menej sa v nich preferuje
dobová aktuálnos, ale treba zdôrazni, e v nich nechýba.
S tematikou zakotvenou v slovenskej realite bliej
i vzdialenejej minulosti sa rozlúèil na istý èas tragifrakou
Sluèka pre dvoch alebo Domáca ibenica (inscenácia i knine
1971). Bukovèan ako dramatik vyuíval v svojich hrách
pomerne malý poèet postáv. Osciloval skoro vdy okolo jednej
desiatky. Od tohto temer magického èísla sa výraznejie
odchýlil v Prvom dni karnevalu (smerom nahor) a v tejto hre,
kde rozohral svoj príbeh len medzi troma postavami: Mu, ena
a enin milenec Dodo. Pä postáv (polovicu z desiatich) má
v dráme Zaeò vlka!. Tragifraka Sluèka pre dvoch je zaujímavá
z nieko¾kých zorných uhlov. Stojí na poèiatku závereènej etapy
v tvorbe Ivana Bukovèana, v ktorej to nové znamená pouitý
hybridný áner tragifraka. V tejto hre vak tento genologický
termín znamená väèmi recepèný návod ako skutoèný
synkretizmus truktúrnych prvkov tragédie a fraky
v samotnom texte drámy. Hra má symetrickú kompozíciu, èlení
sa na dve èasti, kadá má 5 výstupov. Prvá èas je pomalia,
chudobnejia na akciu, predstavuje vak dôleitú expozíciu pre
rozohratie smutnej fraky s tragikomickým vyznením
v druhej polovici.
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Ostatné Bukovèanove drámy z rokov 19721975 sú
prevane situované do prostredia vzdialeného naej realite,
a to jednak geograficky (Latinská Amerika, Severná Amerika),
alebo èasovo (majú charakter sci-fi).
Takmer boský omyl (inscenácia i knine 1971) predstavuje
sci-fi tému z oblasti medicíny, ale má výrazne morálny, etický
podtón. Hlavný hrdina sa obrazne i doslovne roztrhne
v práci, dnes by sme povedali, e je workoholik, ktorý na túto
svoju závislos doplatí fyzickým rozdvojením. ivot mu
zachráni profesor Jordan, geniálny chirurg, ktorý
prostredníctvom viacerých akých a unikátnych operácií
a transplantácií vytvorí dve telá, dvoch Danielov Gaparov.
Rovnaké sú vak len vonkajkovo, fyzicky. V priebehu hry
vysvitá, e chirurg zabudol rozdeli svedomie. Celé ho dal
len jednému z nich (v hre je to pacient èíslo jeden) a z toho
druhého sa stal èlovek bez svedomia, cynik a pragmatik.
Východiskom je síce priam anekdotická ilustrácia frazémy, ale
autor sa z nej snaí vyai èo najviac. Hra je aj o tom, e v nás
ijú dvaja ¾udia, o naich dobrých a zlých tvárach (Daniel
Gapar è. 2, ten horí má aj ostrejie èrty tváre). Èi to dobré
v nás môe existova bez korekcie toho zlého: z Gapara è. 1 je
patetický moralista s komplexom spasite¾a. Otázkou je, aká
miera cynizmu, agresivity, moderne asertivity je správna
a èi môe existova bez morálnych korekcií. Aj motivácia
profesora je pochybná, hovorí síce, e mu ilo o vedu, o jej
rozvoj, ale vychádza najavo, e najmä kvôli osobnej sláve
a prospechu (ve¾mi chce dosta Nobelovu cenu a by slávny na
celom svete).
Dráma Prvý deò karnevalu (inscenácia 1972, knine 1974)
sa síce odohráva v nemenovanej latinskoamerickej krajine,
v ktorej revolucionári pripravujú puè proti diktátorovi,
vnímame vak viac správanie sa ¾udí v hraniènej situácii.
Prevrat sa nepodarí, hrdinovia sa ocitajú vo väzení a musia sa
rozhodnú medzi ivotom a zradou alebo smrou. V hre
dominuje publicistickos a zjavná je aj jej spätos s knihou
Bukovèanových reportáí Kuba bez brady. V nej sa nachádza aj
kapitola Ay... El carnaval5 , nájdeme tu predobraz dramatického hrdinu èistièa topánok Pepita (v hre Pepe) a niektoré jej
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pasáe akoby boli v dráme dramatizované, prevedené do reèi
drámy. V tomto sa prejavuje publicistickos, ale aj v tom, e
postavy neprehovárajú svojím jazykom, ale sú tlmoèníkmi
autorových názorov, jemu vlastného spôsobu argumentácie,
ktorý je nesporne doloi-te¾ný aj v jeho iných literárnych
prácach6 .
Ïaliu svoju hru Luigiho srdce alebo Poprava tupým
meèom (inscenácia 1973, knine 1974) Bukovèan zaèína
obsiahlou poznámkou na tému ánrového oznaèenia svojej
hry, ktorá je pod¾a autora americká buffonáda 7 . Tento de facto
úvod (prológ) má aj funkciu vysvetlenie posolstva hry: len
v podmienkach konzumnej spoloènosti (zaèiatkom 70. rokov to
v iadnom prípade nemohla by naa prítomnos, ale zásadne
buï západnokapitalistická alebo ete lepie americká) môu
niektoré veobecné negatívne ¾udské vlastnosti nadobudnú
ne¾udské, a absurdné rozmery, iba v spoloènosti, ktorej
vládnu peniaze, môe vládnu aj presvedèenie, e za peniaze si
mono kúpi vetko. V tomto prípade  aj ¾udské srdce 8 .
Luigi Lombardini, hlavný hrdina buffonády, je v cele smrti
odsúdený za dvojnásobnú vradu. Zaèiatkom 70. rokov, keï
v oblasti medicíny bola akýmsi posledným objavom
transplantácia srdca a po profesorovi Barnardovi sa pokúali
lekári uskutoèni túto nároènú operáciu nielen vo svete, ale aj
u nás, táto téma bola vak nielen divácky atraktívna, ale aj
eticky zaujímavo interpretovate¾ná. V závere citovaného
prológu autor síce naznaèuje aj akýsi morálny pátos, ten vak
v hre naastie nedominuje. Hra sa po bitke o Luigiho srdce
konèí v duchu fraky: zomiera prebodnutý dádnikom jedného
z aktérov bitky.
K tematike 2. svetovej vojny a Slovenského národného
povstania sa Bukovèan vrátil znovu v roku 40. výroèia SNP
v dráme Sneh nad limbou (inscenácia i knine 1974). Hra
patrí k tým menej typickým povstaleckým hrám: jednak je
komorná, jednak mladuèký nemecký vojak Nuhlicek nie je
typický svojím charakterom. Je skôr vystraený okolnosami
vojny, do ktorých sa dostal. Medzi ním a jeho väznite¾mi,
partizánmi imonom a Miòom, sa vytvára istý vzah
spolupatriènosti, ktorý sa prejaví v rozhodujúcom okamihu
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hry. Keï sa situácia obráti, z väznite¾ov sa stanú väzni,
Nuhlicek odmietne vykona ich popravu a zomiera.
Z pozostalosti pochádza nedokonèená tragikomédia
Fatamorgána (inscenácia 1980, knine 1977). Na modelovej
situácii, ktorá je umiestnená do oázy v púti, uzavretej
spoloènosti, v ktorej sa stretne es spoèiatku sa zdá, e
náhodne vybraných jedincov (doktor Werner, Jasper,
Salmoneli, Cribbs, madame Trixi, Blondy). Oáza predstavuje
akýsi umelý svet, aj muezínov hlas je z magnetofónovej pásky
ako Èasový signál kvôli orientálnej atmosfére. Ak niekto
klame, ozvú sa zvonèeky, èo je zdrojom komických i ványch a
tragických situácií. Na tomto mieste, nedostupnom benými
dopravnými prostriedkami, je umiestnený nielen prepychový
palác s prekrásnou záhradou, ale predovetkým stroj, vynález
organizátora stretnutia a zároveò majite¾a vetkej tejto
nádhery Kenotafia. Existuje jediný na svete, nachádza sa
v podzemí paláca, volá sa Pythón a je údajne schopný
vypoèíta ¾udskú cenu, ...mravnú hodnotu. Pozitívne
i negatívne. A ¾udskú krutos... vypoèíta na promile... ako
alkohol v krvi. Èiní tak v duchu starogréckej mylienky
Gnóthi seauton  Poznaj sám seba. Kenotafios sa zaoberá
mylienkou, ako vymodelova, vypoèíta ideálneho èloveka.
Ve¾ký problém je koeficient krutosti, ten musí by vypoèítaný
presne a treba ho vopred vyskúa. Chcel tak urobi na
skupinke vojnových zloèincov, ale tí mu uli do púte
a zahynuli. Teraz tu má skupinku ¾udí z celého sveta, rôzneho
pohlavia, veku a profesií. Otázkou vak je, èi je cie¾om Pozna
svoju ¾udskú cenu alebo nutkavá potreba manipulova
s ¾uïmi, vystavova ich hranièným situáciám a pozorova ich,
ako sa správajú, èo sa deje pod zásterkou vedeckého
pozorovania. Príkladom takejto zmanipulovanej postavy je
Kenotafiova ideálna ena Mona, ktorá, ako nakoniec vetko
v tomto ideálnom svete, nie je úplne ideálna. Aj samotný
Kenotafios sa síce pasuje na strácu morálky a sudcu
nemorálnych èinov a zloèinov, ale ako vysvitá z dialógu s Dr.
Wernerom, aj on má svoj tieò z minulosti a nie hocijaký:
podozrenie z vrady, alebo aspoò z neposkytnutia pomoci
s následkom smrti.
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Ako väèina slovenských dramatikov 20. storoèia písal aj
Ivan Bukovèan rozhlasové hry, ku ktorým patria Kladne
vybavená iados (1970) i pôvodná verzia divadelnej hry
Takmer boský omyl (1971).
Ve¾mi bohatá je Bukovèanova scenáristická bibliografia,
ktorá je tematicky a ánrovo ve¾mi pestrá, siaha toti od
historických tém a po súèasnos, od komédií a po tragédie.
Mnohé scenáre napísal v spoluautorstve, viaceré tematicky
súvisia s jeho divadelnými hrami9 . Nielen k najznámejím, ale
aj najkvalitnejím patria jeho literárne scenáre k filmom
Zvony pre bosých (1965, réia S. Barabá); Tango pre medveïa
(1966, réia S. Barabá) a Medená vea (1970, réia M.
Hollý) 10 .
Poznámky
1

VÁH, Juraj: O dávnych dòoch  no pre dneok. (K Bukovèanovej Diablovej neveste)
In: Bukovèan, Ivan: Diablova nevesta. Martin 1957, s. 75.

2

Informácia na prebale kniného vydania komédie Diablova nevesta. Martin 1957, s.
4.

3

Premiéra 17. 12. 1977, réia: Karol Spiák.

4

Niektorí teatrológovia sa najmä po roku 1989 snaili nájs u Bukovèana aj postupy
absurdnej drámy. K tejto otázke sa vak záporne vyjadruje Milo Mistrík v svojej
obsiahlej knihe Slovenská absurdná dráma. Bratislava 2002, s. 98102, v kapitole
s výstiným názvom Bukovèan  umelo vyrobený absurdista.

5

BUKOVÈAN, Ivan: Kuba bez brady. Bratislava 1963, s. 7075.

6

RAMPÁK, Zoltán: Tvorba Ivana Bukovèana. Bratislava 1978, s. 325.

7

V autorskej poznámke na úvod Bukovèan píe: Definícia tvrdí, e buffonáda je
divadelné predstavenie zaloené na ve¾mi smienych situáciách a aplikuje platnos
tejto definície na svoju hru, ktorej hrdina èaká na popravu a ánrové oznaèenie
svojej hry definuje ako ironický paradox. In: BUKOVÈAN, Ivan: Prvý deò
karnevalu. Luigiho srdce. Bratislava 1974, s. 104.

8

BUKOVÈAN, Ivan: Luigiho srdce alebo Poprava tupým meèom. In: BUKOVÈAN,
Ivan: Prvý deò karnevalu. Luigiho srdce. Bratislava 1974, s. 104.

9

Èertova stena, 1948, scenár v spolupráci Ondriom Jariabkom, réia V. Wassermann;
Katka, 1949, scenár v spolupráci s F. Petrom a M. Nitrom, réia J Kadár; Boj sa
skonèí zajtra, 1951, scenár s V. Mináèom, réia M. Cikán; Mladé srdcia, 1952, scenár
s M. Nitrom, réia M. Nitro.V súvislosti s jeho prvými hrami sme u spomínali scenáre
k filmom Rodná zem a Posledná bosorka: Rodná zem, 1953, scenár s J. Machom,
réia J. Mach; Posledná bosorka, 1957, scenár s D. Kodajom, réia V. Bahna; Statoèný
zlodej, 1958, pod¾a divadelnej hry I. Stodolu Joko Púèik a jeho kariéra, réia J.
Lacko, astie príde v nede¾u, 1958, réia J. Lacko, komédia o ¾uïoch posadnutých
portkovaním; Skaly a ¾udia, 1959, scenár s J. Hùlkom a F. Koíkom, réia J.
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Lacko; Pieseò o sivom holubovi, 1961, spolupráca na scenári s Albertom Marenèinom,
réia S. Barabá; Zbabelec, 1961, scenár s O. Ornestom a J. Weissom, réia J. Weiss.
10

K Bukovèanovým ïalím scenárom patria Zmluva s diablom (1967, réia J. Zachar);
Orlie pierko (1971, druhý diel filmu Medená vea, réia M. Hollý); Èlovek na moste
(1972, réia J. Lacko); Deò, ktorý neumrie (1974, réia M. apák, knine Bratislava
1974); Stratená dolina, (1976, z pozostalosti dokonèený scenár ako závereèná èas
trilógie s filmami Medená vea a Orlie pierko, spolupráca na scenári Martin apák,
réia Martin apák).
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Summary
Zuzana Kákoová
Ivan Bukovèan (19211975) in the Context
of Slovak Drama between the 1950s and 1970s
Ivan Bukovèan ranks among the leading figures of Slovak theatre, drama, as well
as film and film journalism in the second half of the 20th century. He began his career
as a journalist and fiction writer, but became popular mostly as a film scriptwriter and
playwright. His premature death stopped his promising and original work. He belonged
to those personalities of the Slovak theatre after WWII who relatively successfully
resisted the ideological and political pressure of Communism. Naturally, part of his
work reflects this pressure, but he always presented a unique response to it. The
paper offers an overview of 12 plays by Bukovèan. His other works, such as radio
plays, film scripts, and journalism are mentioned only marginally, in connection with
his playwriting.
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Eleonóra Krèméryová

Mladá próza po roku 1989
Ponovembrové devädesiate roky sú etapou, ktorá
nasledovala po naozaj významnom spoloèenskom a historickom medzníku. Preto aj oh¾adom ich literárnohistorického
uchopenia bude pravdepodobne k¾úèové nazera na ne práve
v súvislosti s rokom 1989 ako na obdobie obnovy plurality
nielen v spoloèenskom, ale aj literárnom ivote. 1 Vo
vydavate¾skej a literárnohistorickej praxi toto desaroèie
zaznamenáva návrat viacerých autorov a dopåòanie bielych
miest v literatúre. 2 Zmena spoloèenskej situácie vak
ovplyvnila aj systém hodnôt a projekciu ¾udskej situácie do
textov, èo mono v 90. rokoch pozorova predovetkým v
dielach mladých, literárnou minulosou nezaaených
autorov. Vedomie osobitosti ich tvorby aj samotného
literárneho kontextu rezonovalo v kritických a diskusných
ohlasoch súbene s òou. V súèasnosti sa reflexia literárnych
90. rokov ukazuje ako èoraz naliehavejia, veï práve poh¾ad
na ne z aspoò minimálneho èasového odstupu môe by
dobrou príleitosou vytýèi poetologické dominanty, ako aj
vývinové línie v ich rámci.
Za reprezentáciu èi odraz dobového literárnokritického
uvaovania o 90. rokoch ete v ich rámci, by mohla by
povaovaná diskusia literárnych kritikov Pavla Matejovièa,
Zory Prukovej, Dany Krákovej, Stanislavy Chrobákovej,
Pavla Minára a redaktorov èasopisu Rak Vladimíra Barboríka
a Petra Darovca, ktorí ju na platforme Rak-a iniciovali. Pod¾a
záznamu uverejneného v èísle 2 z roku 1996 sa diskutéri
rapsodicky dotkli súvislostí medzi literárnou produkciou a
literárnymi okolnosami, venovali sa otázke generaènej
príbuznosti autorov dnes tridsiatnikov aj literárnej
(dis)kontinuity vo vzahu k predolému obdobiu. Diskutovali
o povahe najmä tých textov, ktoré mono hodnoti ako
experiment, a samozrejme, aj o mieste príbehu v kontexte
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literatúry 90. rokov, resp. o jeho absencii èi rezignácii naò.
Táto debata je tak v podstate súhrnom k¾úèových pojmov,
opakovaných a pertraktovaných aj v ïalích recenziách a
túdiách z 90. rokov.
Pokia¾ ide o celostnejie uvaovanie o 90. rokoch, z
h¾adiska charakterizácie mladej básnickej a prozaickej
generácie 90. rokov treba urèite spomenú ánrovo skôr
skicu ne túdiu Petra Zajaca Prelomové èi svoje? (1999).
Pokúsil sa v nej postihnú základné výrazové gestá autorov
90. rokov, i keï, s oh¾adom na dobu vzniku, menej sústavne èi
argumentaène rozsiahlo ako v prípade svojich túdií o 70. a
80. rokoch. Základnou osou jeho chápania tejto literárnej
generácie je vymedzenie z h¾adiska nielen èasového
(dobového), ale aj spoloèenského: P. Zajac hovorí o generácii
okraja, v rámci ktorej si autori uvedomujú exkluzívnos
literatúry, a práve preto sa ju èasto usilujú zo sociálnej
skutoènosti exkludova, èo neraz spájajú s vedomým
zameraním na sebareferenènos textu a na písanie ako èíru
intertextuálnu èinnos. (Zajac, 1999, s. 77) Situovanos
mladej generácie na konci storoèia má rovnako svoju
príznakovos, Zajac na tento èasový aspekt upozoròuje
s odvolaním sa na jeho podobné vnímanie u Dany Krákovej:
Akoby si storoèie ete raz robilo prehliadku seba samého (...).
Akoby si ete raz overovalo mieru vlastného významu, ktorá
bola èasto mierou bezvýznamnosti. (porov. Zajac, 1999, s. 77).
Ide teda o nazeranie na 90. roky nielen ako na obdobie po
roku 1989, ale aj pred koncom storoèia, èo by mohlo súvisie
práve s podobu problematickej interakcie subjektu so svetom,
ako aj neraz rozsiahlou intertextovou komunikáciou a
polemikou s literárnou tradíciou.
Sústavnejiemu opisu literárnej situácie 90. rokov a
zachyteniu pohybu v literárnych a s literatúrou súvisiacich
intitúciách, ako aj bibliografickému bilancovaniu a zhrnutiu
prebiehajúcich diskusií, sa venovala Stanislava Chrobáková
vo svojej túdii Literatúra v diskusii (1999). Jej prvá èas sa
väèmi venuje práve próze. Pokia¾ ide o mladú prozaickú
generáciu, Chrobáková prináa jej pomerne dôsledné
typologické rozèlenenie a naèrtáva interpretaèné monosti pri
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deifrovaní jednotlivých autorských gest. Na základe
poetologických príbuzností jednotlivých prozaikov sa v
Chrobákovej texte pomerne jasne rysuje ak aj nie generaènos
v rámci 90. rokov, tak práve ich isté utriedenie na základe
vedomia (spontánnej) skupinovosti èi vzájomných poetologických inklinácií, ich poetologickej pri¾ahlosti.
Chrobáková tak hovorí o autorskom trojlístku dnes u
pomaly tyridsiatnikov (s oneskorenými debutmi) (s. 11) (P.
Pianek, D. Taragel a I. Otèená); ïalej sú spomínaní dvaja
autori, ktorí dnes tvoria (spolu s ïalími troma básnikmi)
samoetablovanú Barbarskú generáciu (s. 11); v ïalom
prípade poslúilo ako základ vánej klasifikácie práve
recesistické gesto recesie: Na ,líniu ironikov èiastoène
nadväzuje aj radikálna postmoderna, ktorú v súèasnosti na
Slovensku zastupujú najmä autori z okruhu Maternièného
èítania (Chrobáková, 1999, s. 12). Konkrétne ide o T.
Horvátha, M. Vadasa a E. Erdélyiho. Ako autonómny smer
v próze 90. rokov vníma Chrobáková aj okruh autoriek
spojených s feministicky orientovaným vydavate¾stvom
Aspekt.
Pokia¾ ide o typologické odlíenie ïalích autorov, jeho
základom je u spomínaná a v danom desaroèí opätovne
diskutovaná príbehovos. Absencia, èi naopak prítomnos
príbehu v próze, zaèína by teda vnímaná ako príznaková:
...rozhodne nemono obís autorov, ktorí svojím prístupom
k tvorbe rehabilitujú literárnu fikciu ako základný kameò
prozaického kumtu. Hoci ich výkony nedosahujú intenzitu
magického realizmu latinskoamerickej proveniencie....
(Chrobáková, s. 13) Do súvislosti so zmienenou inpiráciou
kladie autorka túdie Pavla Rankova, Václava Pankovèína a
dokonca i Ballu, avak s vedomím jeho pecifickosti. Veï, ako
pripomína Chrobáková, posledný z menovaných sa stal pre
mnohých zainteresovaných okamite po zverejnení jeho
debutu Leptokaria objavom desaroèia... (s. 14). Za
povimnutie tu stojí práve istá nezaradenos èi
nezaradite¾nos Ballu (s oh¾adom na podobu tylizácie
subjektu jeho próz mono hovori aj o jeho exkluzivite),
ktorého písanie sa stalo asi najvýraznejou interpretaènou
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výzvou v rámci mladej prózy 90. rokov. 3 Chrobákovou
predloenú typologizáciu mono teda v zásade prija, no
vyaduje si zrejme ïalie spresnenie.
Pokia¾ ide o ïalie túdie, usilujúce sa o celostnejí
poh¾ad na prózu 90. rokov, treba tu kvôli úplnosti spomenú
pokus Timothy Beasley-Murrayiho Súèasná slovenská
literatúra, diabolská zmluva s teóriou a genitalisti (2000).
Postrehy britského slovakistu na margo najmä intertextovej,
sebareferenènej povahy viacerých textov (Balla, Horváth)
urèite mono bra do úvahy, menej u ad hoc vytvorené
rozlíenie predstavite¾ov mladej prózy: ide o ich èlenenie na
genitalistov (dokonca a hnutie genitalistov), urbanistov
èi ruralistov, ktoré urèite mono akceptova, ale azda len
v intenciách akademickej recesie. Rovnako môe pôsobi
uplatnenie istého západoeurópskeho mylienkového
eklekticizmu na slovenské literárne pomery.
Opä inej ako domácej proveniencie je i ïalí pokus o
charakterizáciu mladej prózy zo strany slavistky Ute
Rassloff (1999), ktorá sa sústreïuje na  jeden zvlátny znak
debutov v slovenskej próze po roku 1989. Tým je pod¾a nej
èudná ditancovanos a priam chlad, ktorý vanie z mnohých
týchto textov. (s. 24) V súvislosti s týmto svojím postrehom
implantuje Rassloff do uvaovania o próze pojem coolness,
na ktorý sa v slovenskom kontexte odvoláva predovetkým
dráma (porov. Grusková, 1996) a víma si ho aj citovaná túdia
P. Zajaca. Tento pojem, ktorý Rassloff chápe ako výrazovú
vlastnos textov, ktorá sa do nich vpisuje rôznymi stratégiami
(s. 25), sa stal v kontexte prózy 90. rokov terminologicky
pomerne znepokojivým a (pokia¾ ide o prózu) predovetkým
nedoartikulovaným pojmom. Rassloff ho síce ukákovo
uplatòuje v rámci výberovej, no inpiratívnej interpretácie
niektorých textov (Horváth, Balla, Hvorecký), avak
prostredníctvom iba tohto pojmu nedokáe celistvejie
postihnú autorské gesto zmienených spisovate¾ov. Za názvom
túdie U. Rassloff Poetika coolness? treba preto otáznik asi
predbene ponecha.
Uvedené túdie a èlánky teda vyznaèujú okruhy, ku ktorým
sa opätovne obracia v súèasnosti nielen literárnokritické, ale
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èiastoène u aj literárnohistorické uvaovanie o literatúre 90.
rokov. Pokia¾ ide o zástupcov mladej prózy 90. rokov, do ich
reprezentatívneho výberu by mali by rozhodne zaradení
autori ako Vladimír Balla, Ján Litvák, Tomá Horváth, Márius
Kopcsay, Václav Pankovèín, Pavol Rankov a Jana Juráòová.
Ide o tú èas autorov, ktorá zaèala publikova po roku 1989. Do
úvahy vak treba vzia aj Petra Pianka a s ním autorsky
spätého Duana Taragela, èi menej úzko Igora Otèenáa. Aj
keï sa tvorba týchto autorov spája s predrevoluèným obdobím,
bez vedomia ich prítomnosti nemono naèrtnú charakter 90.
rokov v kontexte slovenskej literatúry.
Pokia¾ ide o situovanie mladej prózy 90. rokov do
slovenského literárnohistorického i spoloèenského kontextu,
Peter Zajac vidí jej príbuznos s obdobím 30. a 60. rokov
(porov. Zajac, 1999). Toto tvrdenie by mohli argumentaène
podpori viaceré charakteristické èrty mladej prózy 90. rokov,
ktoré zbliujú zmienené literárne kontexty. Veï práve v rámci
spomínaných období sa v súvislosti so spoloèenskými
premenami prejavilo úsilie prekroèi retriktívnu predstavu o
poslaní literatúry, a to èi u vo vzahu k národnému ivotu
alebo v zmysle jej spoloèenskej angaovanosti. Paralelou
medzi zmienenými obdobiami môe by i obdobná ústretovos
autorov voèi novým vplyvom, podnetom irej zahraniènej
(resp. európskej) proveniencie, èi u v kontexte prvorepublikového otvárania okien alebo zlatých esdesiatych
rokov. V prípade porovnania s autormi 60. rokov (napríklad
Ján Johanides, Peter Jaro) je zrejmý napríklad aj výrazný
zmysel pre textový experiment a skutoènos, e v rámci prózy
90. rokov rovnako dominuje krátky áner, s vedomím istej
licencie mono hovori prevane o poviedke.
Literárnohistorický náèrt 90. rokov by teda mala rozhodne
podpori najmä pecifikácia zmieneného obdobia vo vzahu
k tomu, èo mu bezprostredne predchádzalo. Práve z literárnohistorického h¾adiska bude zaujímavé a uitoèné rozlíi, do
akej miery ide v rámci tvorby mladých prozaikov 90. rokov o
zopakovanie, do akej miery o inováciu, prípadne zavàenie
predolých vývinových tendencií. Rieenie tejto otázky sa
nepochybne spája najmä s posunom vo vyuití postmoderných
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prvkov v poetike autorov jednotlivých období. Prijatie
diachrónneho h¾adiska pri pozorovaní textov tak umoòuje
sledova nadväznos i variovanie motívov a tém, ako aj
premeny (de)kompozièných postupov a truktúrnych prvkov
v rámci epického diela, ktoré boli prítomné v slovenskej
literatúre u od 60. rokov 20. storoèia. Práve prostredníctvom
uvedeného prístupu by sa malo ukáza, èi rok 1989 mono
povaova aj za medzník literárnohistorický a zároveò i to, èi a
ako sa radikálne zmenený spoloèenský kontext 90. rokov
podie¾al na významovom formovaní tvorby jednotlivých
autorov.
Oh¾adom literárnych inovácií, resp. konfrontácií
s tradíciou je zasa interpretaène prínosné pozorovanie textov
tých mladých prozaikov, ktorí neraz smerovali k jej narueniu,
na základe èoho bolo èitate¾ské prijatie ich textov neraz
sprevádzané istými rozpakmi. Veï od èias, keï Peter
Pianek posunul hranice dobrého vkusu, akoby v literatúre
(resp. v próze) dochádzalo k neustálemu posúvaniu hraníc,
k prekraèovaniu, ba a k negácii nielen vkusových, ale i
poetologických, tylistických a obèas aj gramatických
pravidiel.
Vulgárnos, ktorá je neraz vyjadrovacím tandardom
niektorých textov v 90. rokoch, u väèinou stratila schopnos
okova. Jej funkènos síce zväèa mono, s väèím èi mením
úsilím, interpretaène rekontruova (v prípade Pianka,
Kopcsaya, Litváka alebo Ballu), literárnokritické prijatie
týchto textov sa vak i tak neraz spája s pochybnosami o ich
beletristickom ráze a estetických kvalitách vôbec.
Problematickú recepciu prózy 90. rokoch podmieòuje aj
epická beztvárnos niektorých textov a ich následná
nekomunikatívnos. V tejto súvislosti treba zmieni prózy
Ballu, Jána Litváka, Tomáa Horvátha, Mareka Vadasa a
Emana Erdélyiho, ktoré sa javia ako èiate¾sky nároèné,
vyadujú èitate¾a pouèeného aj trpezlivého. Istá degeneratívnos (bez pejoratívneho tylistického odtieòa) tejto èasti
textov sa prejavuje ako rozpad prozaického, ánrovo
rámcovaného tvaru, dokonca ako rozklad epických truktúr
niekedy u na úrovni syntaxe.
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Ak sa potom v slovenskom literárnom kontexte v súvislosti so spomínanými textami pouilo aj oznaèenie
postmoderna, tento výraz sa nezriedka ustálil práve ako
synonymum neèitate¾nosti. Zauíval sa ako paualizujúce
zdôvodnenie, vysvetlenie i ospravedlnenie akýchko¾vek
literárnych nekorektností, a napokon aj ako alibi neèítanosti
znaènej èasti uvedenej literárnej produkcie, zrejme
s výnimkou spomínaného Ballu. Paradoxom je, e prvky
poetiky, tradiène príznaèné pre postmodernu, sú významnou,
hoci nie vdy nevyhnutne dominantnou súèasou niektorých
textov Pavla Vilikovského, Pavla Hrúza, Rudolfa Slobodu,
Duana Mitanu. Ide teda napospol autorov, ktorí vstúpili do
literatúry v 60. èi zaèiatkom 70. rokov a napriek dobovým
(normalizaèným) peripetiám i doèasnej ineditnosti niektorých
textov sa stali synonymom literárnej, estetickej kvality
a zároveò si dokázali vybudova solídne èitate¾ské zázemie.
Postmodernú líniu v rámci slovenskej literatúry mono vidie
ako významnú súèas spätne rekontruovanej línie odporu,
ktorú v slovenskej próze 60.  70. rokov identifikovala Zora
Pruková (porov. Pruková, 1994). Formálna príbuznos týchto
próz a textov z 90. rokov je predovetkým východiskom pre
h¾adanie a identifikáciu odliností medzi nimi. Do úvahy toti
treba vzia najmä rozliènú dobu ich vzniku a s òou spojený
historický, spoloèenský a literárny kontext, ktorý výrazne
formuje koneèné významové vyznenie textov.
Prvky a postupy postmodernej poetiky toti v dobovom
kontexte 70. a 80. rokov poskytli protiváhum, resp. alternatívu
voèi uniformizujúcim a normalizaèným tendenciám. Ich
hravos mono chápa aj ako formu subverzie presadzovanej
totality a utilitárnosti umenia. Sloboda, Mitana, Vilikovský èi
Hrúz stratili repekt voèi ánrovej monolitnosti textu,
postmoderné postupy v ich textoch, ako napríklad intertextualita, mnohohlasnos, èi procesuálnos (resp. nehotovos) textov, síce èiastoène narúajú plynulos narácie, no sú
prejavom individuálnej tvorivej (svoj)vôle, h¾adania a hravosti
zároveò.
Privlastnenie si cudzích hlasov v texte bolo rovnako
prejavom nedôvery voèi totalitnej rétorike, úsilím o jej
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rozloenie (èo sa podobne a názorne dialo aj v rámci
výtvarného umenia): Spomínaní autori ju obrátili naruby a
spochybnili platnos sprofanovaných základných hodnôt,
pertraktujúc a preverujúc prostredníctvom svojho písania
najelementárnejie prejavy ¾udskosti èi povahu svojich
súèasníkov vôbec. V prípade ich próz získala postmoderná
poetika charakter nielen intertextovej, ale predovetkým
interkontextovej polemiky, stala sa spôsobom vyrovnávania sa
s dobou, s jej jazykom aj oficiálne presadzovanou predstavou
umenia a ivota (porov. napríklad aj prijatie Slobodovho
Rozumu, 1982).
O zavàení a uzatvorení takto orientovaného podvratného pôsobenie literatúry mono hovori práve zaèiatkom 90.
rokov. Avak v prípade Pianka a Taragela sa ich
nenapodobite¾ne dôsledné zúètovanie so socialistickým
realizmom aj s reálnym socializmom udialo skôr u len
v prospech smiechu ne kritiky èi satiry. Mono tu dokonca
uvaova o vynechaní alebo aspoò minimalizácii antiideologického rozmeru ich textov, veï jeho zdôrazòovanie po 89.
roku napokon stratilo význam.
Dozvukmi v tomto smere sú debuty T. Horvátha (Akozmia,
1992), E. Erdélyiho a M. Vadasa (Univerzita, 1996), ktoré zasa
mono vníma ako tematizované zosmienenie intitucionalizovaných akademických pracovísk. Svojou tvorbou (Malý
román, 1994; Nieko¾ko náhlych konfigurácií, 1997; Zverstvo,
2000) títo autori4 zhodili aj podstatu samotnej literatúry ako
kultúrne etablovanej intitúcie aj ako systému istých poetologických pravidiel.
V zmenenej politickej a spoloèenskej situácii po roku 1989,
keï literatúra stratila potrebu profilova sa voèi tlaku
totalitnej ideológie, sa aj jednotlivé prvky postmodernej
poetiky, ktoré v kontexte jasne polarizovanej situácie
predolého obdobia vyznievali ako alternatíva èi svojho druhu
polemika, stali skôr výrazom hodnotovej nepreh¾adnosti a
zmätku. Výsledkom tejto situácie je u viacerých mladých
autorov 90. rokov istá rezignácia, mladá próza sa zväèa
vyèleòuje nielen z ideologických súvislostí, ale vzdáva sa i
pertraktovania etických hodnôt. Aktuálnou akoby prestala by
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funkcia tvorby ako posolstva o univerzálnych ¾udských,
etických hodnotách, ktoré sa viazali zväèa na pojmy
autentickos, individualita, pluralita. V dôsledku táto
skutoènos viedla k radikálnej zmene oh¾adom vnímania
spoloèenského postavenia knihy, ktorá prestala by prvotne
chápaná ako tezaurus hodnôt, bola deklarovaná ako tovar. Asi
najzrete¾nejím príkladom tohto posunu je bestsellerový
Peter Pianek (a jeho vyjadrenia na margo literatúry aj
vlastnej literárnej tvorby) alebo aj kniha Michala Hvoreckého
Lovci a zberaèi, opatrená na svojej obálke (èi skôr obale)
výtvarne spracovanou verziou èiarového kódu.
V ponovembrovom období 90. rokov nadobúda novú
kvalitu aj outsiderstvo. V porovnaní s tvorbou napr. D.
Tatarku (Navrávaèky, Písaèky), I. Kadleèíka èi R. Slobodu u
nejde o situovanie (sa) marginalizovaného subjektu oproti
oficiálnemu centru, o pozíciu, ktorá by bola opoziènou (resp.
nútenou) alternatívou voèi totalitnej spoloèenskej realite, ale
o formu azylu, vytvoreného prostredníctvom textu. Mono tak
poveda, e pasivita èi deklarované outsiderstvo
protagonistov, ktorí sa usilujú o dôslednú, aspoò verbálnu
izoláciu od okolitej profánnosti, sa v písaní niektorých autorov
90. rokov stala prejavom problematickej interakcie subjektu
so svetom. 5
Konkrétne sa takéto tvrdenie vzahuje najmä na Ballovu
tvorbu, no gesto odvrátenia sa od sveta prezrádzajú aj názvy
próz Ivana Kolenièa (Mlèa, 1992) a Jána Litváka (Samoreè,
1992); dá sa uvaova aj o príbuznosti ich hrdinov
s Ballovými outsidermi. Spomínané texty vak spája nielen
obdobná sugescia introvercie, ale i záujem sústredený na
jazyk; afatickos textu inscenuje preívanie subjektu, pravda,
neraz aj za cenu zrozumite¾nosti. Hermetizmus týchto textov,
ich uzatváranie sa pred èitate¾om mono chápa aj ako krajný
prejav tendencie mladej prózy 90. rokov exkludova sa zo
sociálnej skutoènosti (porov. Zajac, 1999).
Inú z podôb izolácie predstavujú texty T. Horvátha (okrem
Akozmie), ktoré vo vzahu k realite rezignujú na referencialitu
a uzatvárajú sa do sveta literárneho diskurzu. Horváth
prostredníctvom svojich prozaických konfigurácií simuluje
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absolútnu autorskú kompetenciu pri manipulácii èi u
s cudzím alebo vlastným textom, no týmto typom písania
zároveò (seba)ironicky potvrdzuje závislos na jestvujúcich
origináloch. Horváthovo písanie môe by vnímané ako
proces, ktorý iba zdanlivo smeruje k popieraniu ánrových,
kompozièných èi týlotvorných pravidiel, ako technicistické
gesto, ktoré napokon dospieva k vlastnému ustáleniu,
kanonizujúc predstieranú beztvárnos textu aj strojenú
neprediktabilitu v jeho rámci. Horváthove texty v sebe nesú
cie¾avedomú artisnos koláe, pripomínajú znevaujúcu
asamblá textových zvykov, avak bez akéhoko¾vek zámeru
prekroèi rámec nezáväznej medzitextovej hry a dospie
k (ironizujúcemu) presahu literatúry smerom k dobovému
kontextu.
Celkovo by bolo moné hovori o istej sociálnej
indiferentnosti zmienených textov: jednak v zmysle ich
spoloèenskej, etickej aj emocionálnej neangaovanosti, jednak
pokia¾ ide o ich nezáujem o èitate¾a, resp. a o jeho
odmietanie; tieto texty sa tak vlastne stávajú výrazom
desocializácie subjektu. Práve tu by sa mohlo nachádza aj
spojivo medzi úvahami P. Zajaca a U. Rassloff, medzi
exkludovanosou (autorského) subjektu a poetikou
coolness ako jej odrazom.
Ditanc od sveta z pozície outsiderskej èi intertextovej
izolácie u Ballu, Horvátha, èiastoène Litváka, situuje spomínané texty do sféry etického vákua, v dôsledku èoho im je
vlastná istá hravá beztrestnos. Prózy sa stávajú výrazom
znecitlivenia subjektu, recepcia èi registrovanie sveta sa
v nich neraz dôsledne odde¾uje od spoluúèasti na preívaní
iných. V súvislosti s absenciou priamej emocionálnej a/alebo
etickej reflexie (projektovanej) reality, treba spomenú u
uvedený pojem coolness (porov. Rassloff, 1999). Ten vak je
zatia¾ vhodnejie i schodnejie vníma ani nie tak ako ucelenú
poetiku, ako skôr istú
tendenciu èi optiku narácie,
diferencovane realizovanú v rámci rôznych textov (a
s oh¾adom na genealógiu obsiahnutú v spomínanej túdii, i
presahujúcu dobový kontext smerom do minulosti).
Nekomunikatívnos próz, realizovanú dvoma odlinými
264

Eleonóra Krèméryová
spôsobmi u Ballu a Horvátha potom mono usúvzani aj
s dramatikou coolness (porov. Grusková, 1996) a chápa ich
ako dva varianty a mimeticky odráajúce naruenie sociálnych väzieb subjektu.
Za priamu tematizáciu tohto spoloèensky aktuálneho
problému mono potom povaova texty M. Hvoreckého,
ánrovo oznaèované aj ako cyber-punk. V súlade s prihlásením
sa k tomuto ánru sci-fi mono kontatova aj istý
spoloèensko-kritický zámer týchto próz. Naturelom i
charakterom ide vak o vo svojej podstate odliné autorské
gesto, pretoe Hvorecký v porovnaní s Ballom a Horváthom
zostáva jednoznaène prozaikom, ktorý dehumanizovanú
podobu reality tematizuje a reflektuje prostredníctvom jej
stvárnenia v rámci vlastného epického sveta.
Ditanc od sveta, nezáujem oò vytvára vak v tvorbe
autorov 90. rokov aj isté tematické vákuum, diskurz sa neraz
buï obsedantne sústreïuje a fixuje na subjekt, alebo (oproti
fabulaènej spontánnosti) predkladá iba textové manipulácie
(technicistické gesto). Okrem toho v tých prózach, kde
výrazne dominuje gesto (seba)prezentácie èi u samotného
textu, alebo (rozprávaèského) subjektu pred úsilím a vôbec
záujmom oslovi adresáta, 6 texty strácajú akúko¾vek
naliehavos, neposkytujú priestor pre sebaprojekciu èitate¾a.
Ako znaène aktuálna sa potom javí práve otázka recepènej
únosnosti a napokon i estetickej (inovaènej) produktívnosti
napríklad Ballových textov (z oblasti poézie mono ako
pendant uvies tvorbu P. Macsovszkého), ktoré zmnoujú
a postupne vyèerpávajú v princípe nemenné a petrifikované
autorské gesto, odmietavo nasmerované voèi èitate¾ovi a
svetu. Z interpretaèného h¾adiska by v prípade autorov ako
Balla èi Horváth, ktorí patria v rámci 90. rokov medzi
najproduktívnejích, bolo azda vhodné hovori skôr o
významovej vágnosti ne mnohoznaènosti ich textov.
Rozprávanie, ktoré sa buï egocentricky upriamuje na
subjekt èi rezignuje na referencialitu, tak nie je ochotné ani
schopné projektova celostný epický svet v rámci próz,
príznaènou sa stáva fragmentarizácia sveta v prózach, èoho
dôsledkom je aj absencia rozsiahleho a kompaktného
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prozaického celku (románu) v kontexte 90. rokov, vynímajúc
samozrejme tvorbu P. Pianka; sústredený záujem o
anomálie vednosti je zasa zdrojom postupne sa rozrastajúcej
Kopcsayovej tvorby (Kritický deò, 1998; Stratené roky, 2004).
Samozrejme, èitate¾sky prijate¾nejou alternatívou zostávajú
tí prozaici, ktorí vyuívajú tradiènejie postupy narácie. Sem
mono radi pokus o revitalizáciu príbehu u Václava Pankovèína
alebo aj Pavla Rankova.
Zameranos, výrazná orientácia na èitate¾a je zrete¾ná aj
v prózach Jany Juráòovej (napr. Siete, 1997), v tomto prípade
vak ide azda a o pragmatizmus textov, ktoré pomerne otvorene
deklarujú skutoènos, e nie sú ideologicky neutrálne. V situácii
intertextového privlastòovania si cudzích hlasov prezentuje
Juráòová úsilie hovori v mene iného (resp. inej), trvajúc na
etickom aspekte vysloveného. Práve táto angaovanos
feminizmu zaruèuje osobitos Juráòovej prózam v kontexte 90.
rokov, ktoré nedokázali vo svojej tvorbe sformulova vlastnú
hodnotovú hierarchiu ani poskytnú primeranú umeleckú
alternatívu voèi beztvárnosti spoloèenského diania.
Záverom mono osobitos mladej prózy 90. rokov postihnú
práve na pozadí u spomínanej tvorby Slobodu, Vilikovského,
Mitanu, Hrúza, Tatarku, Kadleèíka a ïalích. Práve
v súvislosti s týmito prózami z obdobia 70.  80. rokov toti P.
Zajac (porov. Zajac, 1999) hovorí o singularite postavenej proti
totalite v zmysle, zrejme, i individuálneho významu èasti
(hlasu jednotlivca), ktorý je situovaný voèi uniformizujúcemu
tlaku celku. Na okraj väèiny textov mladej prózy 90. rokov vak
mono poveda, e v situácii, keï sa oèakávaná pluralita
sprítomnila predovetkým ako ambivalentnos a amorfnos
zmyslu a hodnôt  a to v spoloèenskom aj literárnom kontexte
zároveò, singularita v ich rámci nadobúda väèinou podobu
izolácie subjektu. Nejde u o snahu angaova sa smerom
navonok a oponova retriktívnemu poriadku sveta, úsilie
uplatni a deklarova vlastnú individualitu na pozadí totality
nahradilo úsilie o vyèlenenie, resp. exkludovanie sa (porov.
Zajac, 1999) z okolitej nepreh¾adnosti sveta. Tvorbu viacerých
mladých prozaikov v 90. rokoch tak mono vidie aj ako
pecifický výraz spoloèenskej frustrácie.
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Poznámky
1

Pokia¾ ide o reminiscencie, normalizaèná nepriazeò predolého obdobia je spätne
prekonávaná prostredníctvom oblúkovitého návratu k 60. rokom. Zlaté esdesiate
sa v kontexte milenárnych 90. stali temer a tradíciou, èi dokonca mýtom najmä
preto, e boli vnímané ako obdobie, ktoré dbalo väèmi o univerzálne, ne dobovo a
ideologicky podmienené kvality textov. V rámci posledného desaroèia sú 60. roky
chápané aj ako permanentne návratné èi stále sprítomòované prostredníctvom
edícií diel J. Johanidesa, P. Vilikovského, R. Slobodu èi D. Mitanu a ïalích. V tejto
súvislosti porov. napríklad aj reedíciu Mladej tvorby (Darovec - Barborík, Levice:
LCA 1996). K istej korekcii tohto mýtu na príklade niektorých básnikov nabáda
túdia V. Mikulu v Romboide 2003, è. 1.

2

Ako negatívny moment oh¾adom prelínania sa spoloèenskej a literárnej situácie
figuruje od zaèiatku 90. rokov vyrovnávanie si úètov s minulosou, neraz na rovine
osobnej, èoho dôsledkom je v literárnom kontexte istý intitucionálny rozptyl.
Zámerom tejto práce vak nie je venova sa podobným mimoliterárnym okolnostiam.

3

Venuje sa mu podrobne sama Chrobáková, porov. Repar, S.: Balla: nehotovos. In:
Romboid peciál, 2003, è. 6., s. 4154).

4

Autori recesistického projektu tzv. Maternièného èítania.

5

Bolo by zaujímavé uvaova nad posunom v chápaní a významovom vyznení
mystifikaènej tylizácie rozprávania (rozprávaèa) v literárnom texte 90. rokov. Pre
autorov ako Tatarka, Kadleèík èi, osobitným spôsobom, Sloboda bol text priestorom
ich zaznamenania a dotvorenia sa v dobovej situácii ich zámernej spoloèenskej
marginalizácie. Tento rozmer textov tak nadobúda a existenènú závanos, zatia¾
èo Mitanovo H¾adanie strateného autora bolo skôr u len naplnením kánonu
postmoderny. U Ballu, Litváka a v Kolenièovej tvorbe z 90. rokov je izolácia, resp.
outsiderstvo vyjadrením postoja k svetu, tylizácia je neraz prejavom výluène
recesistickej hravosti.

6

Digresívnos rozprávania, vedúca k fragmentarizácii textu, je napríklad v Slobodovom
prípade (na rozdiel, povedzme, od Ballu) dotovaná skôr nadmierou rozprávaèského
materiálu, ne zámerom skomplikova komunikáciu s èitate¾om.
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2005 Poetologické a hodnotové súradnice mladej slovenskej prózy 90.rokov.

Summary
Eleonóra Krèméryová
Young Fiction after 1989
The paper deals with young fiction of the 1990s. It details research dealing with
this issue, and presents an original outline of the typology of writers. The paper
discusses the works of P. Pianek, V. Balla, T. Horváth, M. Kopcsay, J. Juráòová, V.
Pankovèín, M. Hvorecký, and others. It analyzes the notions of the exclusion and
exclusivity of young fiction, as well as the notion of coolness. An outline of the
literary history of the 1990s is based on a comparison to the literature of the 1960s1980s. The paper also mentions the lack of ethical responsibility and the communicative
qualities of the texts. The feminist writings of J. Juráòová have a specific place in the
literature of the 1990s.
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Boh a èlovek v ideovej dráme
tyridsiatych rokov 20. storoèia
V príspevku sa budem zaobera tromi hrami: drámou
Neznámy od Júliusa Barèa-Ivana (19091953), hrou Atentát od
Leopolda Laholu (19181968) a Hrou o slobode od tefana
Králika (19091983). Neznámy bol inscenovaný v roku 1944,
Hra o slobode v roku 1948 a Atentát v roku 1949. Vetky tri
diela vyuívajú tému Nového zákona a pracujú s postavou
Jeia Krista.
Traja spomenutí slovenskí dramatici sa zvyèajne zaraïujú
do tej istej línie ideovej a modelovej drámy. Majú vak ve¾mi
rozdielne ideové východiská, ktoré sa napokon pretavujú aj do
ich diel. U len ich ivotné osudy, osobné predispozície, ale aj
konfesionálna príslunos sú ve¾mi odliné. Postavu
neznámeho proroka teda protestantský kòaz Barè-Ivan
pravdepodobne vyuije z iného dôvodu a s iným dôrazom
ako autor idovského pôvodu Lahola, ktorý zail pracovný
tábor i Povstanie, a inak ako lekár-ateista Králik.
Dramatická postava, ktorá reprezentuje transcendentno,
môe by zaujímavá u z h¾adiska textového stvárnenia. Môe
by tie inscenaènou výzvou, ktorá sa prejaví v osobitosti
scénického a hereckého stvárnenia. Je nepochybne dôleitým
kontrapunktom zoèi-voèi ¾udského dianiu, ktoré sa ukazuje na
javisku. Dá sa oèakáva, e postava zastupujúca transcendentno bude ma nejaký dopad, význam, dôsledky pre vývoj
deja a rieenie konfliktu.
Cie¾om môjho príspevku je poukáza na spôsoby, akými sa
tematizuje biblické posolstvo v troch moderných hrách.
Sústredím sa preto najmä na postavu reprezentujúcu
transcendentnú zloku: na Neznámeho v Barèovej-Ivanovej
hre, na Jeia u Laholu a Hlavného porotcu-Nazaretského
i Boha-Prezidenta v Králikovej dráme. Následne sa pokúsim
poukáza na pecifiká ideového posolstva jednotlivých hier
a ich relevanciu pre vojnové èi bezprostredne povojnové roky.
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* * *
Barèova hra Neznámy zachováva jednotu miesta, èasu
a deja. Odohráva sa v bliie neurèenom èase v priebehu
jedného dòa v príznakovom priestore stredovekého mesta
obohnaného hradbami. Ústredným konfliktom hry je objavenie
sa Neznámeho v meste. Jeho prítomnos je znepokojujúca
vzh¾adom na moné pochybnosti vo viere i vzh¾adom na
nádeje, ktoré vzbudzuje v mestskej chudobe. Barè teda
vyuíva motív parúzie (druhého Kristovho príchodu na zem)
ako modelovú situáciu. Jej cie¾om je overi, èi je ¾udstvo
pripravené prija Krista.
Silou Barèovej hry je poukázanie na stavy, v ktorých sa
¾udská dua ocitá v neistote  neexistuje skúsenos
alebo dôkaz o povahe a prítomnosti Boha a nastupuje pochybnos. Je to situácia, ktorou sa v rámci protestantizmu
zaoberali viacerí teológovia  popri S. Kierkegaardovi i predstavitelia mladej línie tzv. teológie krízy 1 (K. Barth, R.
Bultmann).
V súlade so svojím zámerom Barè necharakterizuje
Neznámeho jednoznaène ako Jeia Krista, Boieho syna, ani
ho nezobrazuje: poèas celého prestavenia sa Neznámy neobjaví
na scéne. Dozvedáme sa o òom len prostredníctvom iných
postáv, správanie ktorých ovplyvòuje. Neznámy údajne stále
mlèí  v predstavení sa teda nemôe reprodukova ani jedna
z jeho potenciálnych výpovedí a nezaznie ani jeho hlas, ktorý
by azda presvedèil pochybujúcich.
LENIUS: Je chorý alebo diablom posadlý, akých je na tisíce. Posadi ho
na voz a odviez.
SERVITITUS: Reèi! Keï vám poviem, e nie je chorý a nie je
diablom posadlý, nedokáete mi, e nemám pravdu!2 ...
MEANOSTA: ...O pravde sa dozvieme vtedy, keï neznámy prehovorí.
A on dnes prehovorí!
FERRO: To je slovo.3 (dôraz D.R.)

Barè teda kontruuje Neznámeho ako èosi neznáme, ku
ktorému sa èlovek vzahuje z h¾adiska svojej ¾udskej
skúsenosti a apirácií: èlovek si neznáme/ho prekladá do
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sebe pochopite¾ného a zrozumite¾ného jazyka (èo je pod¾a
teológie krízy základný omyl ¾udského uvaovania). Napokon
i meno postavy, o ktorej sa referuje, je nominalizáciou,
substantivizáciou viaucou sa ku spôsobu ¾udského myslenia i
jazykovej skúsenosti. Podstatu n/Neznámeho sa i ostatní
snaia stvárni prostredníctvom oznaèenia  vyhlasujú ho za
proroka, Boieho syna,nepriate¾a, èudáka, chorého
a diablom posadnutého, èi úboiaka, v závislosti od svojho
postoja a oèakávaní.
Na základe replík iných postáv sa dozvedáme, e
Neznámy sa neprotivil, keï ho uväznili, ale na otázky...
neodpovedal... Stál, vraj, ani socha z mramoru vytesaná,
a v jeho poh¾ade boly dia¾ky nesmierne a håbky úasné...
Chlapi... zdesení ustupovali pred tajomným poh¾adom
neznámeho. A odmietli ho zbièova ete raz... pred jeho
poh¾adom strá zdesene ustupovala... èo by sme robili my, keby
nám pozrel do oèí? 4 Neznámy nepotrebuje potravu a po
bièovaní zostávajú jeho rany ivé: ivé, otvorené boli a krv
z nich stále tiekla. 5 Poprední muovia mesta, radní páni,
ktorí majú rozhodnú o osude Neznámeho, sa obávajú tohto
poh¾adu a vyhýbajú stretnutiu s väzòom  iaden z nich okrem
Servitia neprejaví odvahu vyh¾ada ho. Len preto, lebo je
pohodlnejie... odohna ho ako znepokojujúcu mylienku, ako
pozrie skutoènosti do tváre, i keby nás pri poh¾ade premáhal
úas?6
Prítomnos neznámeho èloveka mení atmosféru v meste:
medzi chudobou vzbudzuje nádej a aktivitu, zatia¾ èo medzi
radnými pánmi vyvoláva strach. Vidina moného blíiaceho sa
zániku je existencialistickou hraniènou situáciou, ktorá
vyvoláva silnú úzkos a nepokoj. Prepája sa tak viera a strach:
radní páni sa na chví¾u zbavujú presvedèenia o vlastnej moci
a v strachu sa utiekajú k viere. Pod vplyvom Meanostu
Neznámeho vidia ako nebezpeèenstvo pre mesto, a rozhodnú
sa ho súdi. I tak je dobre! Vo¾akedy hlásal boiu
spravodlivos. Dnes mlèí. Budeme ho súdi pod¾a ¾udskej
spravodlivosti. 7
¼udský súd nad Bohom, posudzovaný z h¾adiska teológie
krízy, je potvrdením zúfalého nepochopenia Boej inakosti.
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Z dramatického h¾adiska je scéna súdu deklamaèným finále,
ktoré sumarizuje výèitky èloveka voèi Bohu. alobcom
prekáa, e opä priiel ako bedár a podrobil sa moci. Vyèítajú
mu, e prináa len pokoru a zbavuje èloveka sily. alujú ho, e
mlèí a jeho mylienky o láske sú klamstvom, zatia¾ èo
skutoènosou je len utrpenie. Pod¾a ¾udských predstáv nie je
Neznámy nikdy prekliaty a nenávidený, s bolesou v srdci
a sám 8 , tak ako sa to stáva ¾uïom. V závere hry vak
Meanosta9 Neznámeho prepúa a vyzýva ho: ...trp s nami,
aby sme verili, e z naej bolesti narodí sa nový èlovek a nový
svet.10
Tieto závereèné slová vyznievajú ako nové evanjelium. Pre
diváka vak zostane záhadou, èi je Neznámy skutoène Boím
synom a Mesiáom, alebo náhodným pútnikom, do ktorého
¾udia v meste projektujú svoje túby. Neistota vo viere zostáva
a pretrváva aj zúfalá ¾udská snaha nadviaza s ním kontakt.
V Barèovej dráme sa zdôrazòuje kontrast dôverne známeho
¾udského sveta a neznámeho, ¾udskými prostriedkami
a skúsenosou nepochopite¾ného Boieho sveta. Mediácia
prostredníctvom Slova sa neuskutoèòuje: Boh mlèí. Èlovek
nemá prístup k tajomstvu viery, avak Bohu ho pribliuje
utrpenie.
Popri teológii krízy (dialektickej teológii) Barèova hra
výrazne akcentuje tie mylienku nového humanizmu
a socializmu na kresanskom základe. Zmienka o novom
èloveku zrodenom z utrpenia naznaèuje antropocentrický
humanizmus 11 , ktorý sa údajne zrodil z ducha renesancie
a reformácie. V Neznámom sa vak v umeleckej forme
tematizuje nielen teologický, ale i politický problém. Nové
náboensko-sociálne posolstvo sa v tyridsiatych rokoch 20.
storoèia v slovenských protestantských kruhoch írilo vïaka
prekladom diela vajèiarskeho teológa Leonharda Ragaza
(18681945)12 .
Ragazove mylienky náboenského socializmu sa odvíjali
od predstavy boieho krá¾ovstva na tejto zemi, ktoré preniká
do sveta  do politiky i ekonomiky. Boh pôsobí v dejinách
a jeho slovo prestáva by výluènosou cirkvi a
náboenstva. Kristova vec takisto prestáva by náboenstvom
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a stáva sa vecou ¾udskou, spoloènou. Ide o novú reformáciu
èi revolúciu, ktorá zdôrazòuje sociálne pravdy boieho
krá¾ovstva. Oznaèuje sa za socialistickú, hlási sa
k proletariátu a ¾udu, v socializme vidí nový prejav starej
pravdy... socializmus je odleskom krá¾ovstva boieho... i
marxizmus je prejavom mesianizmu... Je to mesianizmus bez
Mesiáa, pretoe kresanstvo chcelo ma Mesiáa bez
mesianizmu. 13 Zmyslom socializmu je spoji dve pravdy: tí,
ktorí veria v Boha, musia sa nauèi veri i v Jeho krá¾ovstvo,
a tí, ktorí veria v Jeho krá¾ovstvo, musia vidie Jeho základ
vo viere v Boha.14 Pod¾a Ragaza sa oèakáva sociálny prevrat
na základe prevratu náboenského, ale odmieta sa násilie ako
forma jeho uskutoènenia. Ragaz tie popiera mylienku, e
boie krá¾ovstvo sa má uplatni a na onom svete. Domnieva
sa, e nový vek nastal s Kristom, i keï jeho pôsobenie sa ete
nenaplnilo.
* * *
V Králikovej Hre o slobode vystupujú pozemania a
nebeania  sudcovia boieho súdu. ¼udstvo reprezentujú
príznakovo nazvané postavy Victorie Amati, jej dcéry Júlie
a zaa Romea. Základným konfliktom je zváenie viny
Victorie, ktorá zabila Romea, aby predila smrti mnohých
iných ¾udí (Romeo bol vlastizradcom a pripravoval vojenský
konflikt). Porote predsedá Prezident (Boh), hlavným
porotcom je Nazaretský, ïalími sú Buddha, Alah, pohanskí
bohovia, ale aj postavy nazvané La Compana a Humanus.
Prípad pred boí sud predkladá diabol Tenebro, ktorý chce
poukáza na nerieite¾nos paradoxnej situácie a bezmocnos
pri posúdení ¾udskej viny. Hra sa konèí návratom Victorie
Amati na zem, aby neustále podstupovala svoj zápas, a tak
reprezentovala Boha na zemi.
Králik vo svojej hre experimentoval s klasickou
dramatickou kompozíciou. Hra pozostáva z Prológu, do
ktorého je zakomponovaná Malá tragédia v troch dejstvách
(princíp divadla v divadle), súdu a Epilógu. Malá tragédia
ukazuje deje a konflikty na Zemi, zatia¾ èo súd, Prológ
a Epilóg sa odohrávajú na boom súde. Autor drámu oznaèil za
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tragikomédiu, avak obsahuje aj polohy fraky a grotesky.
V hre vzniká zásadný rozdiel medzi závanosou kladenej
otázky (mono politické delikty povaova z h¾adiska
humanity za zloèiny?) a frakovitosou odpovede na òu.
Králikove postavy sú veiakmi pre idey  ich stanovisko je
predvídate¾né a poslune deklamujú to, èo od nich autor
i divák oèakáva. Oslabenie diania na javisku sa nekompenzuje
závanosou argumentácie, skôr chaosom hlasov.15
Postavy Boha a Jeia sú v Hre o slobode pomenované
Prezident a Hlavný porotca (tie Nazaretský). V Králikovom
podaní sa sekularizujú a parodizujú. Ako dramatické postavy sa
vo¾ne redukujú na nosite¾ov idey (Boh ako spravodlivý sudca,
Jei ako láska), ktorá je prvoplánovo priblíená cez
zjednoduujúce a obèas zavádzajúce charakteristiky.
Prezident (zjaví sa. Je ve¾ký, starý, u¾achtilý, edivý, úasne
pokojný, krá¾ovský, magnetický. Málokedy si vimne tých, èo
hovoria, ba aj tých, ku ktorým prehovorí sám. Najèastejie stojí na
kraji najvyej platformy a h¾adí do vesmíru. Jednako vie a vidí
vetko, kadý pohyb a gesto ostatných. Málo vraví, no jeho
mlèanie je výreèné. Keï má prehovori, vetko akosi intinktívne
stíchne a h¾adí naòho. Obleèený je v tmavých, moderných
a elegantných atách.)16 Tenebro posmene hovorí o mnohých
tvárach Prezidenta: Ete pred chví¾ou ste sa volali Ammon-Ra
a pestovali ste kult nahoty. Hneï nato som vás videl v noènej
koeli  a volali ste sa Zeus. Potom ste si obliekli tógu a bol z vás
Jupiter. Teraz vám jedni vravia Boh, druhí Alah, tretí Jehova,
tvrtí humanizmus, piati láska  no vy ste si natiahli oblek
najmodernejieho strihu a v kruhu svojich najbliích sa dávate
titulova: Prezident.17 Hlavný porotca Nazaretský zasa má
jemnú tvár, ruky skríené na prsiach18 , a u¾achtilo hovorí o
¾udskosti, pokání, láske a odpustení. Ïalí porotcovia sú malý
ltý chlapík so zasnenou tvárou (asi Buddha), ale aj porotca
temperamentný, ivo gestikuluje a argumentuje, e ena je
nízky tvor, stvorený pre rados èloveka. Je hlúpa, neve¾mi
zodpovedá za svoje skutky (údajne Mohamed). Pluralitu
predstáv o transcendencii zastupuje tie primitívny divoch,
ktorý hlása zub za zub, oko za oko, ale tie porotca s ve¾kou
lebkou a èelom19 (ateista).
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Králikova predstava o postavách reprezentujúcich
transcendentno, je karnevalovo-cirkusová. Jeho usporiadanie
sveta do stupòov poznania (èo zvýraznila aj scéna)
naznaèuje, e ¾udia stoja nízko, sú nepouèite¾ní a nie sú
schopní reflexie svojho konania. To sa osvet¾uje a vyie, na
úrovni ideí  avak porotcovia posudzujú svet
z partikulárneho h¾adiska, zo svojej úzkej danej perspektívy.
Prezident a Tenebro reprezentujú syntézu, avak s protichodnými východiskami: Tenebro nepriamo obviòuje
Prezidenta, e presadzuje lo a e mier na zemi nastane a
vtedy, keï èlovek uzná cenu skepsy (ktorej hlásate¾om je
Tenebro): len v takom prípade nepôjde bojova v mene livej
idey.
Tenebro je teda v Králikovej hre dôleitejou postavou ne
Boh èi Jei. Je podaný ambivalentne: èloveka navádza na
hriech (prièom argumentuje nejakou u¾achtilou ideou)
a súèasne hlása skepsu (v ktorej by mohla by ¾udská spása).
Tenebro je pokuite¾om i pomocníkom ¾udstva súèasne. Na
rozdiel od iných postáv je jediný, ktorý pravidelne zostupuje
k ¾uïom: Boh ani Nazaretský tak u nerobia  posielajú
namiesto seba Victoriu Amati (víazstvo a láska).
Hra konèí apóriou:
HUMANUS: ...ja som tvrdil, e obalovaná spáchala najväèí zloèin.
LA COMPANA: A ja zase, e skutok Victorie Amati bol najväèím
hrdinstvom.
PREZIDENT: Vidíte, deti. Tvrdili ste obaja to isté. Lebo, moji milí,
najväèie hrdinstvo je obyèajne najväèím zloèinom, spáchaným
z lásky.20

Ideové implikácie Králikovej hry privádzajú k pekulatívnosti: Victoria Amati, zástupca Boí na zemi, má
pravdepodobne stelesòova
revoluèný humanizmus 21 .
Ironicky by bolo moné poveda, e Victoria je revolúcia
a Amati humanizmus, a e pod¾a Králika ide o spojenie
diablovho diela s boskou ideou. Ak som v prípade Barèa
hovorila o antropocentrickom humanizme ako produkte
protestantizmu, u Králika môe ís o prejav ateistického
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humanizmu 22 (ktorý paradoxne vyuíva kvázináboenské
rámcovanie bojom Boha s diablom).
*. * .*
Laholov Atentát 23 bol inpirovaný zabitím rískeho
protektora v Èechách Reinharda Heydricha v roku 1942. Dej
drámy sa sústreïuje na krátky èasový úsek, poèas ktorého sa
atentátnici-parautisti ukrývajú v krypte kostola obkoleseného Nemcami. Obmedzenos priestoru a tlak èasu
zintenzívòuje konflikt, ktorý má vonkají i vnútorný rozmer:
vonkají vyplýva z potreby odola èo najdlhie nemeckému
obliehaniu a zachráni svojho pomocníka v meste, zatia¾ èo
vnútorný konflikt je vyvolaný svedomím, strachom z blíiacej
sa smrti 24 a pocitom viny. Konflikt svedomia sa neriei
prostredníctvom tradiènejieho vnútorného monológu alebo
cez postavu-dvojníka, ale uvedením postavy Jeia na scénu.
Jei sa objavuje v druhom obraze25 . Zostupuje zo svojej
sochy medzi parautistov a ich pomocníkov (kòaza a kostolníka).
LUKÁ: Vravíte, e nemáte zbraò?
JEI (pokojne a ticho): Mám zbraò.
MAREK (namieri hneï pito¾u)...
LUKÁ: Kde ju máte?
JEI: Tu, v sebe. Ako by som vám to povedal. Moja zbraò je  láska a
... milosrdenstvo.
LUKÁ (ironizuje): No a modernejiu zbraò pri sebe nemáte?
JEI: Ja viem. Vy h¾adáte pri mne zbraò na ... zabíjanie.
LUKÁ: No... zbraò. Strelnú zbraò. Kde ju máte?
JEI: Veï som vám u povedal. Moje jediná zbraò...
LUKÁ: ... je láska. Èi nie?
JEI: Áno, láska.
LUKÁ: Tú si môete necha. Tou nás nezabijete.
JEI: ¼udia, veï ja som vás nechcel zabíja.
...
LUKÁ: Èloveèe, spadli ste z neba?26
...
JEI (skúma príchlop).
LUKÁ: Krypta. Interesantné, èo? Líky majú svoje brlohy, vtáci svoje
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hniezda a syn èloveka nemá, kde by hlavu sklonil... Viete, kto to
povedal?
JEI: Povedzte.
LUKÁ: Ná starý kaprál, keï sme mu prepichovali gumený vankú, na
ktorom stále líhal.27
...
KÒAZ (Jeiovi): A prepustili vás?
JEI: Veï sú to ¾udia.
KÒAZ: Ale preèo ste práve tu? Rozumiete... Nemusím vám predsa
zoiroka rozpráva, e ste sa nemali uchy¾ova do kostola.28

Jeiova prítomnos v sakrálnom priestore premenenom na
bojisko pôsobí absurdne, rovnako ako jeho posolstvo o láske
k blínemu v èase zabíjania. Jei poèas celej hry zostáva
nespoznaný, a tento prvok je o to výreènejí, e ho nespoznáva ani
kòaz (s krycím menom Matú), ani parautisti s krycími menami
Luká, Marek a Jakub.
Základná otázka  aká je validita prikázania nezabije! vo
vojne  sa riei najprv v rozhovore Jeia s parautistami
a potom s Nemcami. Parautisti argumentujú tým, e vo vojne
prestávajú plati univerzálne kategórie ako èlovek a láska.
Namiesto nich treba urèi, èi je niekto priate¾ alebo nepriate¾.
Jei hlása, e my nie sme povolaní pozbavi niekoho ivota a
vykúpi svojím ivotom ivoty iných je ve¾ká vec.29 Verí, e
atentátnici sa dobrovo¾ne vzdajú Nemcom, aby zabránili
usmrteniu rukojemníkov. Jeho slová ostatné postavy vnímajú ako
nenáleité, ruivé a zavádzajúce v danej situácii. Jei sa ako
parlamentár vydá do nemeckého tábora a doaduje sa odkladu
ultimáta, avak nemecký dôstojník ho zastrelí. Jeiova obeta sa
opakuje trikrát: v závere hry napokon zomiera spoloène
s parautistami, a tým mono zachráni ivot h¾adanému
tvrtému atentátnikovi Pavlovi, ktorý zostal v meste.
Lahola sa v Atentáte pokúa odpoveda na otázku, èo je
pravda, resp. na èej strane je pravda. Jedna z jeho postáv tvrdí, e
vdy existujú dve pravdy: ...A nemajú pravdu. Nemajú. Keby
màtvi vedeli krièa, krièal by som na uliciach, po ktorých ma
budú vláèi: ¼udia, poèúvajte! My neijeme a oni ijú, no nemali
viac pravdy, nemali. Mali iba v tej chvíli viac puiek a viac
munície.30
277

Studia Academica Slovaca

34

Existuje teda hlasná pravda na strane víazov (tých, èo
zostali naive) a tichá pravda porazených (màtvych). Je to
relatívna, partikulárna historická pravda, ktorá je poplatná
èasu a svetskej moci. Zdá sa, e Jei túto pravdu èiastoène
akceptuje  paradoxne nie je postavou, ktorá by presvedèila
ostatných o svojom stanovisku, ale názorovou zmenou
prechádza práve on31 . V závere hry dokonca opakuje nemeckému dôstojníkovi Jakubove slová o atentáte, ktorý sa zaèal
nie v Prahe, ale nemeckým vradením vo Varave, Belehrade,
Luttychu a Arrase...
Oproti historickej pravde (ktorá je èasto pravdou víaza),
Jei vak stavia vedomie pravdy nadèasovej, univerzálnej,
zaloenej na etických princípoch Desatora. Ve¾mi dôleitá je
kategória viny a obete: i keï sa Jei napokon pridáva
k parautistom, je si vedomý toho, e sú atentátnikmi, vrahmi,
dokonca matkovrahmi (Jakub)32 . Tento prvok kritika vnímala
aj ako dehumanizáciu partizánskeho boja33 . Uvedenie postavy
Jeia na scénu v predveèer historického 9. zjazdu KSÈ sa
takisto vnímalo ako provokácia alebo pacifistická úchylka34 .
V autorskej charakteristike Jeia na zaèiatku hry sa
uvádza: ...obyèajný èlovek, priamy a striedmy v pohyboch aj
v reèi. Jediné gesto  polootvorená zdvihnutá pravá ruka je
gestom, charakterizujúcim jeho sochu v kostole. Pri
výbuchoch cíti ve¾ké vnútorné sebaovládanie, pozorovate¾né
iba v dýchaní. Nepôsobí dojmom, ako by vetko vedel, skôr ako
by na vetko priiel práve v okamihu. Jeho chôdza je pevná,
iba pri opätovnom vystupovaní po schodoch, keï sa vracia do
svojej kamennej podoby, je jeho krok aký, neradostný,
ukonaný. Nepriiel na scénu, aby bol nadradený, priiel sem,
aby preiel utrpením, aby umrel namiesto parautistu, aby
umrel s nimi, aby sa im podobal, aby sa oni naò ponáali. Ak je
v òom èo boského, teda to, e je neskonale ¾udský. 35 Pri
hereckom stvárnení teda postava Jeia vyaduje odlíenie
prostredníctvom jazyka, gesta, obleèenia i motoriky  jeho
pokoj a vyrovnanos kontrastuje s nervozitou a úzkosou
ostatných postáv.
Postava Jeia v Laholovej hre Atentát slúi na vytvorenie
opozície medzi partikulárnymi, dobou podmienenými
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pravdami a univerzálnym, nadèasovým etickým ideálom.
Tento je vyjadrený Bibliou  Desatorom i Novým zákonom.
Èasovou podobou tohto ideálu a jednou z moných odpovedí
na etické znepokojenie (prejavujúce sa v dobovom konaní)
zasa môe by existencialistická predstava humanizmu.
*. * *
Roky druhej svetovej vojny otriasli predstavami o vzahu
etiky a politiky a vyvolali pochybnosti o povahe dejín
a perspektívach ¾udstva. V povojnových rokoch sa dráma
stáva súèasou procesu spoloèenskej psychoterapie. Ve¾ká
èas Barèovho, Králikovho i Laholovho dielo zo tyridsiatych
rokov sa vyrovnáva s traumou vojnových rokov. Etické
problémy ich drám zároveò poukazujú na krízu univerzálnych
konceptov, vrátane teocentrickej náboenskej predstavy
o svete.
Vetky tri hry sa zaoberajú témou násilnej smrti, a teda
naruením základnej etickej normy. Práve smr je momentom,
pri ktorom sa ¾udstvo èasto utieka k transcendencii, alebo
aspoò prechádza psychickým (a následným hodnotovým)
otrasom. V rámci skúmaných hier sa objavuje rozdiel
v spôsobe, akým sa na javisku smr predvádza. V Neznámom
sa obe (Meanostova dcéra) na javisku neobjaví. V Hre
o slobode sa zabíjanie ukáe, avak divák si je vedomý, e ide
o rekontrukciu èinu vo forme divadelného predstavenia
(ktoré je súèasou Malej tragédie). Postavy následne oívajú
a vracajú sa do deja. V Atentáte sa vytvára zdanie, e divák je
priamym úèastníkom diania a svedkom zabíjania: màtve telá
Jakubovej matky Terezky i parautistov na javisku pôsobia
ako skutoènos, fakt, dôkaz, viac ne ako divadelná fikcia
(prinajmenej a do momentu závereènej klaòaèky). Smr
a násilie sú jadrom, od ktorého sa odvíja ústredný konflikt
hier a s ktorým súvisí snaha explikova èi rekontruova deje,
okolnosti a motivácie èinu.
Vetky tri hry sa vzïa¾ujú tradícii realistickej drámy.
Vyuívajú príznakový, väèinou izolovaný a ohranièený
priestor. Potláèa sa vedomie fyzického plynutia èasu a
konkrétneho èaso-priestorového situovania. Dianie v Nezná279
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mom sa odohráva v bliie neurèenej minulosti. Hra o slobode
zasa zdôrazòuje cyklickos pozemských dejov. Pre Boí súd je
síce èas nepodstatný, avak v Králikovej paródii sa prispôsobuje ¾udskej predstave èasu (o.i. sa spomína, e súd nestíha
pracova a ve¾a prípadov sa odroèuje). Lahola vo svojej hre
vyuíva historické fakty a zbliuje javiskové dianie s reálnym
fyzickým èasom. Na druhej strane vak vnesením postavy
Jeia hru otvára nadèasovosti.
Postava reprezentujúca transcendentno má v spomenutých troch hrách podobnú úlohu: je potrebná ako norma, ktorá
hodnotí ¾udské správanie, a ktorá zároveò ¾udskému hodnoteniu podlieha. Zatia¾ èo Barèov Neznámy neplní ¾udské
oèakávania, môe by silou, ktorá ovplyvní ¾udské konanie: je
na ¾uïoch, aby uplatnili svoju slobodnú vô¾u. Nápomocné im
môe by vedomie, e boie slovo je mediátorom, ktoré azda
dokáe utíi zúfalstvo z priepasti medzi boím a ¾udským. Pre
Králika je sekularizovaná idea boej spravodlivosti a lásky
jednou zo síl, ktorá ovplyvòuje dianie na svete rovnako ako
diabolské emócie. Napätie medzi pólom dobra a zla sa
v histórii ¾udstva neustále opakuje. Napriek sekularizácii a
parodizácii postáv reprezentujúcich transcendentno Králik
rámcuje svoju hru tradièným náboenským motívom - sporom
Boha s diablom. U Laholu funguje predstava univerzálneho
¾udského zbratania vo svete, ktorá je po¾udtením boha (viac
ne náboensky podmienenou predstavou o pôsobení Boha na
zemi): idea bratskej lásky sa v súlade s filozofickým divadlom
materializuje do dramatickej postavy Jeia.
Ideové východiská týchto predstáv o èloveku (a Bohu,
prípadne ich spolupôsobení v dejinách) v Barèovom prípade
modelovo oznaèujem antropocentrický humanizmus
a kresanský socializmus. U Králika hovorím o ateistickom/revoluènom humanizme, zatia¾ èo pri Laholovi
rozliujem medzi univerzálnym etickým ideálom a jeho
dobovou konkretizáciou.

280

Dagmar Kroèanová-Roberts
Poznámky
1

Pozri tie môj príspevok Július Barè-Ivan. In Portréty slovenských spisovate¾ov 2.
Ed. J. Zambor. Bratislava, Univerzita Komenského 2000, s. 3646.

2

BARÈ-IVAN: Neznámy. Turèiansky Sv. Martin, Kninica Slovenských poh¾adov
Turèiansky Sv. Martin, zv. 102, 1944, s. 17.

3

Tame, s. 25.

4

Tame, s. 15 a 18.

5

Tame, s. 16.

6

Tame, s. 20.

7

Tame, s. 129.

8

Tame, s. 140.

9

Meanosta, najvýraznejí odporca Neznámeho, sa mu v závere hry pribliuje najviac.
Je to dôsledok smrti jedinej dcéry, ktorá zahynie poèas nepokojov v meste.

10

Tame, s. 156.

11

Termín, ktorý pouil protestant J. Filo vo svojej recenzii knihy J. Maritaina o
kresanskom humanizme. Tvorba VIII, 1949, s. 31.

12

Barè mohol pozna aj román Uptona Sinclaira They Call Me Carpenter (1922), i keï
do slovenèiny bol preloený a v roku 1948. Sinclairovo dielo sa takisto zaoberá
témou návratu Krista na zem, ktorý vak prichádza do moderného amerického
ve¾komesta. Náboenské posolstvo je tu rovnako konfrontované s mylienkami
socializmu.

13

Ragaz, Leonhard: Posolstvo náboensko-sociálne. Tvorba VII, 1948, s. 57.

14

Tame.

15

Domnievam sa, e ide skôr o Králikovo nezvládnutie hry ne o zámer parodizova
ideovú drámu.

16

KRÁLIK, tefan: Hra o slobode. Bratislava, LITA, 1984, s. 5.

17

Tame, s. 6.

18

Tame, s. 12.

19

Tame, s. 49 a 50.

20

Tame, s. 56.

21

Toto slovné spojenie takisto obsahuje apóriu.

22

Králik sa po februári 1948 bez zjavných problémov adaptoval na poiadavky
socialistického realizmu.

23

Pozri tie môj príspevok Prieniky existencializmu do slovenskej dramatiky
v medziobdobí 194549. Prípad Leopold Lahola. In: Studia Academica Slovaca,
Bratislava, 2004, s. 115131.

24

Téma smrti je priblíená aj obrazom zháania sviec v kostole.

25

Hra pozostáva zo iestich obrazov.

26

LAHOLA, Leopold: Atentát. Bratislava, Pravda, 1949, s. 51-52.

27

Tame, s. 57.

28

Tame, s. 60.

29

Tame, s. 57 a 61.

281

Studia Academica Slovaca
30

34

Tame, s. 74.

31

ROZNER, Ján: Z portrétu Leopolda Laholu  dramatika. Slovenská literatúra 15,
1968, è. 2, s. 170.

32

Vina sa vyjadruje aj prostredníctvom návratného motívu oèí  oèi zabitého protektora
prenasledujú páchate¾a atentátu Mareka, rovnako ako oèi zabitých parautistov a
Jeia desia nemeckého dôstojníka pri poh¾ade na Jeiovu sochu.

33

ROZNER, Ján: Z portrétu Leopolda Laholu  dramatika. Slovenská literatúra 15,
1968, è. 2, s. 172.

34

Laholova hra bola jednou z prvých obetí ideologicky podmienených èistiek umenia.
Bola podrobená silnej kritike a stiahnutá z repertoára SND. Kritika hry prispela k
Laholovmu rozhodnutiu zosta v zahranièí (v tom èase v Izraeli).
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Summary
Dagmar Kroèanová-Roberts
God and Man in the Theatre of Ideas in the 1940s
The paper God and Man in the Theatre of Ideas in the 1940s discusses three plays:
Neznámy (Unknown) by Július Barè-Ivan (1909-1953), Hra o slobode (A Play About
Freedom) by tefan Králik (1909-1983), and Atentát (Assassination) by Leopold Lahola
(1918-1968). Neznámy was written and staged in 1944, Hra o slobode in 1948, and
Atentát in 1949.
World War II shook established ideas about the relation between ethics and politics,
and raised doubts about the nature of history, as well as humanitys future prospects.
A large part of Barès, Králiks, and Laholas work from the 1940s deals with the
trauma of war. Their plays emphasize ethical issues. At the same time, they show the
crisis with the acceptance of universal concepts, including theocentrism.
All three playwrights are traditionally perceived as representatives of the theatre
of ideas. Nevertheless, their backgrounds, lives, professional experiences, as well as
temperaments, differ enormously. All three plays relate to the New Testament and
the message of Jesus Christ. However, one can assume that the Protestant minister
Barè used the character of Christ with a different motivation and emphasis than did
Lahola, a Jew who survived a Nazi camp and fought in the Slovak National Uprising
of 1944, while the medical doctor and atheist tefan Králik again differed from both
of the previous men.
This paper discusses the ways in which modern playwrights use the traditional
Biblical theme. It focuses mostly on dramatic personae that represent transcendental
forces and their interaction with mankind. In Barès play, it is Unknown, in Králiks,
President-God and Supreme Judge-Jesus of Nazareth, and in Laholas drama, Jesus
Christ.
The treatment of the interaction between mankind and transcendental forces in
particular plays is related to certain ideological concepts, such as the theology of crisis,
as well as anthropological humanism and Christian socialism, with Barè. With Králik,
I use the expression atheistic/revolutionary humanism. With Lahola, I distinguish
between a universal, ethical ideal (as represented by the Bible) and behaviour in a
particular historical time (which was given a theoretical framework in French
Existentialism).
Barès character (the Unknown) does not meet human expectations, and does not
soothe the despair that arises from the gulf between the divine and human realms.
Nevertheless, he can influence the way in which people act. Even though God does
not speak, mediation between him and the world is provided in his Word. Besides,
humans are given free will.
For Králik, the idea of the Lords mercy, justice, and love is one of the elementary
forces that rule in the world, together with a diabolical idea, and the tension between
good and evil in human history is eternal. Despite the secularizing and even parodying
of transcendental personae, Králik uses a traditional religious framework for his
play.
Lahola advocates the idea of universal human brotherhood, which in fact
humanizes God. His character of Christ does not necessarily express a theological
concept about the ongoing presence of God on the earth. Instead, in accordance with
the theatre of ideas, he incorporates the idea of brotherly love into the dramatic
persona of Christ.
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J. Barè-Ivan: Neznámy, SKD Martin 1944. Foto Anton Horník.

. Králik: Hra o slobode, SND Bratislava 1948. Foto Gejza Podhorský.
284

Dagmar Kroèanová-Roberts

. Králik: Hra o slobode, SND Bratislava 1948. Foto Gejza Podhorský.

L. Lahola: Atentát, SND Bratislava 1949. Foto ÈSTK.
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L. Lahola: Atentát, SND Bratislava 1949. Foto ÈSTK.

Fotografie: Archív Divadelného ústavu v Bratislave
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Eva Tkáèiková

Literárny vedec Stanislav matlák
V tomto roku 28. novembra sa doíva ivotného jubilea  80
rokov  jedna z k¾úèových postáv modernej slovenskej literárnej vedy Stanislav matlák. Osobnos, s ktorou sú zviazané
vetky literárnovedné aktivity druhej polovice 20. storoèia, ba
mono poveda i snáï kadý pohyb v literárnom i kultúrnom
ivote. Bol redaktorom vydavate¾stva Smena, vedeckým
pracovníkom v Slovenskej akadémii vied i vysokokolským
pedagógom. V zaèiatkoch svojej vedeckej aktivity sa zaoberal
metodologickými problémami literárnej vedy, v ïalej fáze sa
sústredil na reflektovanie ivota a diela Pavla OrszághaHviezdoslava, ktoré po rade túdií a editorských prác
(Básnické prvotiny 12, 1956; Básnické zrenie 12, 1957, 1958)
vyústilo do literárnohistorických syntéz Hviezdoslav. Zrod a
vývin jeho lyriky (1961) a P. O. Hviezdoslav. Básnik národný a
svetový (1969). Výsledkom jeho záujmu o tvorbu reprezentatívneho básnika slovenskej moderny Ivana Krasku bola
túdia Poézia Ivana Krasku (1960), ktorá v kninej rozírenej
verzii vyla v roku 1976 pod názvom Vývin a tvar Kraskovej
lyriky. V 60. a 70. rokoch venoval pozornos aj básnickej
tvorbe Ladislava Novomeského (Básnik Laco Novomeský,
1967; Ladislav Novomeský, 1978) a tvorbe svojich generaèných
druhov Miroslava Válka a Milana Rúfusa (Pozvanie do básne,
1971). V knihe Stopädesiat rokov slovenskej lyriky (1971) sa
sústredil na analýzu pecifických problémov slovenskej lyriky,
interpretáciu jej osobnostných tvorcov i aiskových diel.
V rozírenej verzii kniha vyla v roku 1979 pod názvom Dve
storoèia slovenskej lyriky. Úvahy o poézii 60. a 70. rokov 20.
storoèia publikoval v knihe V siloèiarach básne (1983). Poéziu
pre deti, predovetkým vzah autorského a detského subjektu,
analyzoval v súbore reflexií Básnik a diea (1963,1976),
povaovanom za k¾úèové teoretické dielo o modernej
literatúre pre deti. Logickým vyústením jeho literárnohistorických a literárnoteoretických aktivít boli Dejiny
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slovenskej literatúry od stredoveku po súèasnos (1988), ktoré
vyli v reediènom vydaní v dvoch zväzkoch pod názvom Dejiny
slovenskej literatúry (I. 1997, II. 1999), prièom literatúru 20. a
40. rokov 20. storoèia nanovo analyzoval v rozsiahlej èasti
Moderná slovenská literatúra a svoju syntézu ukonèil rokom
1948.
Viliam Marèok ho nazval najsugestívnejím rozprávaèom
príbehov slovenskej literatúry.1 Zbierka matlákových literárnych príbehov je vskutku koatá, sú to nielen pozoruhodné
literárnohistorické práce, ale aj práce teoretické, èi celý rad
èlánkov, recenzií, polemických túdií, programových statí,
ktoré výrazným spôsobom zasahovali do literárneho ivota na
Slovensku. Prioritu v jeho záujmoch má predovetkým poézia.
Poézii sa venujú aj jeho prvé vedecké práce uverejnené v
èasopise Slovo a tvar, ktorý nadviazal na tradíciu
trukturalistických predvojnových výskumov. V tomto
èasopise sa etablovala vlastne nová povojnová generácia
literárnych vedcov a jazykovedcov (napr. E. Pauliny, J.
Ruièka. N. Beniaková-Krausová, V. Kochol, Z. Rampák, P.
Karva). Stanislav matlák sa tu v recenziách na dve knihy
túdií a esejí Vojtìcha Jiráta (O smyslu formy, 1946, Uprostøed
století, 1948)2 vyjadruje k metodológii ruskej formálnej koly a
k niektorým smerovaniam trukturalistických výskumov
vera, prièom upozoròuje na potrebu prekona formalizmus,
pretoe jednotlivé zloky umeleckého diela (výber slov,
metrum, rým, eufónia a pod.) nemajú zmysel len samy o sebe,
ale ...vdy poukazujú mimo seba, slúia, sú tlmoèníkmi
nejakých iných skutoèností ivých, psychických, alebo
spoloèenských.
Prelomovou a fundamentálnou prácou týkajúcou sa
básnickej formy je rozsiahla monografická túdia Význam
básnických poèiatkov Pavla Országha Hviezdoslava pre vývin
slovenskej poézie3 . Stanislav matlák tu na základe dôslednej
verzologickej analýzy Hviezdoslavových prvotín a poézie
Andreja Sládkovièa, Sama Chalupku a ¼udovíta Kubániho
dokázal, e u umelecké poèiatky mladého Pavla Országha
prekonávali starý a zároveò budovali nový ideovo-estetický
systém modernej slovenskej poézie. V monografii Poézia
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Ivana Krasku (1960) a najmä v knihe Básnik Ladislav
Novomeský (1967) podáva detailnú a minucióznu analýzu
básnických tvarov a foriem, prièom podstatným metodologickým prístupom je skúmanie vzahu medzi subjektom
(básnikom) a objektom (spoloèenská, duchovná a literárna
realita doby) a zároveò ide aj o podelenie sa o silne
intelektuálny záitok z poznávania viacerých rovín básnického
textu. V knihe Dve storoèia slovenskej lyriky (1979) sa oprel
o sondy do diel reprezentatívnych básnických osobností
(Sládkoviè, Hviezdoslav, Krasko) a svoj výklad okrem dôsledného literárnohistorického poh¾adu rozíril aj o osobný vzah
a vlastný èitate¾ský záitok. matláka toti nezaujíma báseò
iba ako pecificky ustrojený textový útvar, ale chápe ju ako
zhmotnenú podobu tvorivej energie èloveka, ktorý svojou
silou pôsobí na príjemcu a chce v òom aktivizova jeho vlastnú
schopnos k èinnému ivotu4 .
Kadá matlákova syntéza od tých najmeních túdií a po
monografie bola svojím spôsobom literárnovednou udalosou.
Popri Oskárovi Èepanovi, Ivanovi Kusom a Karolovi
Rosenbaumovi patril medzi najkoncepènejích autorov kapitol
v akademických Dejinách slovenskej literatúry. Do IV. zväzku
Dejín napísal dve kapitoly: K typológii slovenského literárneho
realizmu a Sociálne a psychické podmienky vzniku básnickej
moderny. 5 V oboch kapitolách sa usiloval naznaèi vnútornú
diferencovanos a podèiarkol svoje chápanie kontinuitnosti
literárneho vývinu. Pod¾a matláka nová literárna tvorba
z prelomu storoèí zavruje proces kontituovania historickoslohového modelu slovenského realizmu tým, e ho
definitívne zbavuje jeho prvotných obrodenecko-romantických
truktúrno-funkèných rezíduí 6 . Pokia¾ ide o slovenský
symbolizmus, ten matlák poníma ako významovo adekvátny
výraz vonkajej i vnútornej situácie slovenského básnika zo
zaèiatku 20. storoèia 7 . Èie matlák má vdy na pamäti
spoloèenskú situovanos autora i jeho realizáciu v estetickom
tvare. Zároveò kladie dôraz na imanentne slovenský variant
básnického symbolizmu.
V 70. rokoch patril Stanislav matlák medzi dominantné
osobnosti slovenskej literárnej vedy. Bol èlenom i koordiná289
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torom tátnych úloh, úèastníkom mnohých diskusií, podie¾al
sa na rozpracúvaní a prehlbovaní teoretického i metodologického aparátu marxistickej literárnej vedy. Výber z jeho
èlánkov a kritických statí reflektujúcich predovetkým
súèasný literárny ivot vyiel v roku 1975 pod názvom
Súèasnos a literatúra. V knihe Program a tvorba (1977)
venoval pozornos otázkam formovania marxistickej
literárnej vedy a teórie literatúry v medzivojnovom období,
vzahu tzv. nesocialistickej a socialistickej literatúry. Na
zaèiatku 80. rokov vydal antológiu èeskej a slovenskej
marxistickej teórie literatúry a literárnej kritiky tzv.
medzivojnového obdobia Umenie, revolúcia, skutoènos (1984).
Názory na literatúru, kultúrny ivot a politiku kultúry
prezentoval v knihe rozhovorov s literárnym vedcom Jánom
tevèekom (Literárne rozhovory, 1981), ktorá je koncipovaná
ako devä zastavení pri ványch témach dotýkajúcich sa
literatúry, literárnej vedy a kritiky, prítomnosti i budúcnosti
kultúrneho obrazu Slovenska.
70. roky boli rokmi koncipovania encyklopedických a
slovníkových prác v rôznych oblastiach. Stanislav matlák sa
stal hlavným redaktorom komplexného encyklopedického
diela Slovník slovenskej literatúry, ktorého koncepcia bola
vypracovaná na základe vtedajích moností encyklopedickej
práce, èi u ide o heslár, o tvar a rozsah jednotlivých hesiel,
o proporènos problematiky a pod. Bolo tu badate¾né úsilie o
objektívnos poh¾adu, presadzovala sa slovníková a encyklopedická vecnos tak pri portrétoch osobností, ako aj pri
vecných heslách. Prvý zväzok slovníka sa podarilo vyda vo
vydavate¾stve Slovenský spisovate¾ v roku 1979 a jeho
stiahnutie a zorotovanie bolo neèakaným zásahom do
vedeckej komunity. Ilo o znehodnotenie viacroènej práce, o
ohrozenie
existencie
jediného
vedecko-výskumného
pracoviska základného výskumu (Ústavu slovenskej literatúry
SAV), o prejav nekompetentného, nevedeckého zasahovania
politiky do vedeckého výskumu.
Stanislav matlák sa po tejto skúsenosti zaèal sústredene
venova projektu osobnostnej literárnovednej syntézy. Pokúsil
sa zúroèi svoje dlhoroèné literárnohistorické výskumy do
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uceleného tvaru komplexných dejín slovenskej literatúry.
Vychádzal pritom z tradièného literárnovedného ánru 
komplexnej literárnohistorickej syntézy opretej o osobnostnú
vedeckú i èitate¾skú skúsenos a ponúkajúcu reflexiu a tým aj
návrh na inováciu tradièných postupov. Dejiny slovenskej
literatúry Stanislava matláka oèakávala literárnovedná obec
ve¾mi netrpezlivo. Bolo zrete¾né, e nepôjde iba o úctyhodný
individuálny výkon, ale pôjde aj o akúsi generaènú potrebu
napísa komplexné, koncepène a metodologicky ujednotené
dejiny slovenskej literatúry. Ve¾mi presne to kontatoval
Peter Zajac na vedeckom seminári, ktorý bol na pôde
Oddelenia dejín slovenskej literatúry vtedajieho Literárnovedného ústavu SAV. matlákove Dejiny pod¾a Zajaca sú
hádam posledným romantickým pokusom o osobnostný typ
dejín  èo neznamená nevyhnutne, e posledným pokusom o
jednoautorský typ dejín  a ich implicitným cie¾om je ukáza
ve¾kolepos celých dejín slovenskej literatúry, ich
nepretritos a vzostupnos. Vedecké vak aj v zmysle jednoty
syntézy a analýzy, v zmysle vedeckého zdôvodnenia
pouívaných pojmov, prepojenia kultúrno-spoloèenských,
historických a literárnovedných charakteristík jednotlivých
období, periodizácie, vyplývajúcej zo súhry a protihry
vnútorných a vonkajích vývinových síl. Celogeneraèné
v zmysle sústredenia vetkých síl povojnovej generácie
slovenských literárnych vedcov na èiastkové èi celkové
problémy povojnovej literárnej histórie8 .
matlákov koncept literárnych dejín je postavený na
mylienke kontinuitnosti v zmysle kultúrno-reprezentatívneho chápania dejín literatúry ako súèasti spoloèenskokultúrneho dotvárania národného spoloèenstva. S. matlák
pritom vychádza zo túdia ánrovo-tylistických premien
jednotlivých truktúr, teda z historickej poetiky a prepája ho
s kultúrno-dobovými potrebami národného spoloèenstva.
Zároveò jeho rekontrukcia pohybu národného spoloèenstva
sa vdy poníma ako pecifická kvalita v napojení na pohyb
európskej literárnej kultúry. I preto potreboval deifrova
predovetkým estetický kód starej literatúry, teda kód
kultúrno-literárneho podloia. V prieniku do literárnej kul291
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túry Ve¾kej Moravy nachádza koncepèný a ideovo-kultúrny
vnútorne truktúrovaný tvar, ktorý postupne utvára celok.
matlákovo uchopenie princípu emancipácie literárnosti sa
opiera o zrodenie uvedomelého literárneho tvorcu, ktorý
v peripetiách literárneho vývinu od stredoveku a zaèiatkov
estetickej uvedomelosti (Hugolín Gavloviè) smeroval
k uvedomelému básnickému sebavedomiu (Ján Hollý).
Základným gestom matlákovej práce potom bolo vlastne
legitimovanie kontinuity a kultúrno-reprezentatívnej dotvorenosti slovenskej literatúry.
V roku 1997 v zmenenej spoloèenskej a politickej situácii
vylo druhé vydanie týchto Dejín v dvojzväzkovej podobe. Ilo
o vydanie, ktoré pod¾a slov autora vyvolala osobne
sebakriticky definovaná potreba korekcie povrchovo dobovo
ideologického náteru, ktorý prvé vydanie sprevádzal, i
vnútorná potreba korigova koncepèné èi faktografické chyby.
V úvodnej èasti svojich Dejín poukázal matlák na skutoènos,
e jeho ambíciou bolo ponúknu naej verejnosti prácu, ktorá
by svojou jednotnou ideovou koncepciou a metódou, neraz
diskurzívnou, no súèasne jasne sujetovou líniou výkladu a
koneène vari aj svojským autorským rukopisom podania
vedela zauja pozornos kultúrne vyspelého èitate¾a a
presvedèila ho, e slovenská literatúra ako rozsiahly
národnoliterárny celok i ako vnútorne èlenitý literárnohistorický útvar má právo oèakáva od neho nielen náleité
oceòovanie, ale najmä intímny poznávací tvar. Dôsledne
zotrvával na svojom stanovisku, e od poèiatku naich
literárnych dejín je potrebné h¾ada sebavedomú autorskú
osobnos a odha¾ova pritom estetickos a literárnos náho
písomníctva, èo práve v oblasti výskumu naej starej
literatúry nebolo vdy jednoznaèné. I toto viedlo k zmene
doteraz zauívanej proporcie informácií o jednotlivých
obdobiach. matlák výrazne prepracoval a doplnil kapitoly
týkajúce sa medzivojnového obdobia. Ide najmä o rozírenie
záberu na podoby katolíckeho spiritualizmu v poézii, vo
ve¾kej miere sú inovované poh¾ady na proletársku poéziu,
na nadrealizmus a jedineèné portréty Mila Urbana a Jozefa
Cígera-Hronského. Celú túto novú kapitolu nazval Moderná
292

Eva Tkáèiková
slovenská literatúra a ohranièil ju rokmi 19181948. Stanislav
matlák zároveò v závereènom slove (Post scriptum) vysvetlil
svoju rezignáciu na nové spracovanie dejín literatúry druhej
polovice 20. storoèia. Ako sám s pokorou dodáva, bol celé ono
tyridsaroèie viac èi menej aktívnym úèastníkom literárneho
diania, preto sa necíti by oprávneným vyèleni sa dodatoène
z tohto dobového prúdu a prideli si rolu jeho objektívneho
historiografa9 .
Toto nové prepracované vydanie vylo v èase, keï nielene
silnejú varovné hlasy o vymieraní literárnej histórie na
Slovensku, ale èoraz viac sa objavujú názory skeptikov, ktorí
hlásajú rezignáciu z literárnej historiografie postavenej na
mylienke teleologicky chápaného vývinu ako neustáleho
sebazdokona¾ovania èloveka aj sveta. Dejiny slovenskej
literatúry Stanislava matláka tak v tomto zmysle prestávajú
by iba akýmsi sumarizujúcim hlasom starej literárnovednej
generácie, èi pozoruhodným individuálnym vedeckým
výkonom, ale vedome stavajú ïalie generácie literárnych
vedcov pred vo¾bu, do akej miery je ochotná a odborne
vybavená materiálovo a koncepène dotvori tento matlákovský klasický model literárnohistorickej práce, resp. èi sa
podujme vybudova celkom novú metodológiu.
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Summary
Eva Tkáèiková
Literary Scholar Stanislav matlák
The paper presents a brief portrait of the literary scholar Stanislav matlák. He is
the most remarkable personality of modern Slovak literary studies, the author of
numerous monographs, articles, reviews, papers, and polemical writings. He edited
several editions of the works of Slovak writers, such as Pavol Országh Hviezdoslav,
Ivan Krasko, Valentín Beniak, and others. He is also the author of the History of
Slovak Literature, in which he continued the tradition of literary historiography in
Slovakia, but also introduced new methods based on modern European literary studies.
Articles on Czech and Slovak cultural and literary contexts and comparative studies
of literature make up another area of matláks activities.
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Jozef Ignác Bajza (17551836),
básnik, prozaik, polemik
Venované 250. výroèiu narodenia
...tú èes sem já mal, bich
prvný ke knihám slováckím led lámal...1
(Jozef Ignác Bajza)
250. výroèie narodenia básnika, prozaika, autora prvého
slovenského románu, polemika a katolíckeho kòaza Jozefa
Ignáca Bajzu, ktoré si pripomíname v tomto roku, je príleitosou zamyslie sa nad bohatým literárnym odkazom tejto
zloitej a mnohotvárnej osobnosti, ktorá spoluvytvárala
kultúrnu atmosféru konca 18. a poèiatku 19. storoèia a
spolupodie¾ala sa na budovaní základov naej novodobej
literatúry.
Jozef Ignác Bajza sa narodil 5. marca 1755 v Predmieri na
strednom Povaí. Základné vzdelanie získal pravdepodobne
v rodnej obci, vyie vzdelanie asi v iline. V rokoch 1777
1780 tudoval teológiu na Pázmáneu vo Viedni, kde sa dostal
do kontaktu s osvietenskými mylienkami a dobovou
literárnou produkciou, najmä so spisbou západoeurópskych
osvietencov, predovetkým s niektorými dielami Voltairovými
(spomína ho neskôr v Rozlièných veroch z roku 1782), ale aj
s dielami Montesquieho a Rousseaua. Bajzovu osobnos do
znaènej miery formovala reformná atmosféra jozefínskeho
obdobia. Ako teológ sa stal stúpencom tzv. viedenskej koly
náboenských a cirkevných reformátorov J. V. Eybela, J. M.
Pehema, M. A. Vittolu. Jozefínske reformy, v teologickej
oblasti zdôrazòujúce pastoraèný aspekt, sa na jednej strane
prièinili o oivenie katechizácie, no na druhej strane sa v ich
programe objavovali aj tendencie smerujúce k identifikácii
náboenstva a morálky. Jozefínsky typ kòaza plnil viac úlohu
moralizátora ako hlásate¾a Boieho slova. Kòaz pod¾a
predstáv panovníka mal by viac osvetovým èinite¾om ako
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Boím sluobníkom. Tým sa v náboenstve strácal tajomný
aspekt a do popredia sa dostával moment spoloèenskej
uitoènosti. V kontexte týchto tendencií sa strácal
teocentrický charakter kultu, ktorý sa postupne stával
antropocentrickým  jediným jeho cie¾om bola dokonalos
èloveka 2 . Tieto trendy mono pozorova aj v Bajzovej
literárnej tvorbe z obdobia 80. rokov 18. storoèia. Po svojom
vysvätení za kòaza v roku 1780 pôsobil najskôr ako kaplán
v Trnave3 , neskôr ako farár v Dolnom Dubovom (17831805),
v Prietri pri Senici (18051815) a v Zbehoch (18151828).
Napokon ho v roku 1828 uhorský primas, kardinál Alexander
Rudnay vymenoval za kanonika bratislavskej kapituly. Bajza
sa vo svojich literárnych dielach v duchu osvietenských
ideálov staval proti nezdravým javom vtedajej spoloènosti,
no zároveò bol i rozporuplnou osobnosou slovenských
literárnych dejín. Pre svoju komplikovanú povahu sa èasto
dostával do koncepèných i èisto osobných sporov nielen
s cirkevnými úradmi, ale aj s prísluníkmi vlastnej literárnej
generácie. Ete pred Antonom Bernolákom sa pokúsil
vytvori nový slovenský literárny jazyk, pozostávajúci zo
západoslovenských a èesko-moravských prvkov 4 . Jeho
individuálny pokus vak nenaiel nasledovníkov. Bajza
napriek tomu zotrvával v presvedèení o správnosti svojho
poèínania v otázke literárneho jazyka a tvrdoijne odmietal
pouívanie bernolákovèiny. Toto napätie medzi Bajzom a
bernolákovcami dokumentujú ostré dobové polemiky. Napriek
výhradám voèi bernolákovèine a bernolákovcom sa stal
èlenom Slovenského uèeného tovaristva 5 a v roku 1834
privítal zaloenie Spolku milovníkov reèi a literatúry
slovenskej v Peti, ktorý podporil aj finanène. Zaradil sa tak
k obrodencom mecenáského typu, k akým patrili kardinál
Alexander Rudnay (17601831) èi ostrihomský kanonik a
bernolákovec Jur Palkoviè (17631835). Zomrel v Bratislave 1.
decembra 1836. Pochovaný je v biskupskej krypte Dómu sv.
Martina v Bratislave6 .
Do literatúry sa Jozef Ignác Bajza pokúal vstúpi ako
básnik u v roku 1782 vydaním zbierky verovaných
epigramov Rozlièních veruv knika prvòá, ktorá obsahovala
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okolo 300 sylabických epigramov kriticky útoèiacich na
¾udské slabosti i spoloèenské neduhy. Dodatok knika prvòá
naznaèuje, e Bajza pracoval i na druhom zväzku
pravdepodobne èasomerných verov. Bajzove epigramy majú
zväèa konvenèný charakter a dotýkajú sa rozlièných tém
vyuívaných v epigramatickej praxi na Slovensku u od èias
renesancie a baroka: nájdeme tu satirické sentencie o astí, o
pravde, o spravodlivosti, o láske, smrti a priate¾stve, viacero
epigramov zbierky sa dotýka problémov manelského
spoluitia, ob¾úbenou témou sú v zbierke satirické naráky na
eny (napríklad v epigrame O enách: Jak kde satanovi
nedostáva sila, / mluvá, e ta enu za seba posílá) alebo na
niektoré profesie (lekári, felèiari, lekárnici, byrokrati). Iné
epigramy majú zasa èisto mravouèný charakter (kritizujú
¾udské slabosti, neresti a poklesky, ako je pýcha, lakomstvo,
sebectvo èi hlúpos), no nájdeme tu aj vere zosmieòujúce
niektoré ¾udské fyzické nedostatky (pleatos, dlhý nos,
karedos). Väèí význam vak majú epigramy, v ktorých sa
Bajza predstavil ako osvietenec kritizujúci spoloèenskú
nerovnos, nadutos a povýenectvo bohatých (napríklad
v epigrame Blázni a múdrí: Blázni majú jedno tìstí, které
múdri nemajú: / múdrych páni nenáviïá, bláznuv milujú).
Bajzove epigramy zväèa vychádzali z antickej tradície
(Horatius, Martial) a pomerne ve¾ká èas epigramov je
prekladom alebo parafrázou latinských epigramov anglického
básnika Johna Owena, ktoré boli vo svojej dobe ve¾mi
ob¾úbeným èítaním. Pri spracúvaní známych predlôh je vak
Bajza originálny a sústreïuje sa na konkrétne reálie
súvekého Uhorska a do znaènej miery èerpá aj z bohatej
tradície satirických verov, humorných príbehov a sentencií,
ktoré boli typické pre slovenskú polo¾udovú tvorbu
zaznamenávanú v rukopisných zborníkoch 18. storoèia.
Kritické ostrie Bajzových epigramov spôsobilo, e na zásah
cenzúry
napokon
tlaèou
nevyli 7 . Napriek tomu
nieko¾ko epigramov Bajza vyuil pri koncipovaní svojho
románu, no zámer vyda svoje epigramy tlaèou sa mu splnil
a v roku 1794 vydaním zbierky Slovenské dvojnásobné
epigrammata jednako-konco-hlasné a zvuko-mírné.
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Poèiatoèný neúspech s vydaním prvej zbierky epigramov
Bajzu neodradil. U v roku 1784 vychádza v Landererovej
tlaèiarni v Bratislave prvý zväzok jeho románu René
mláïenca príhody a skúsenosi. Pri písaní románu sa Bajza
pravdepodobne inpiroval dobovo populárnym románom
francúzskeho spisovate¾a Françoisa Fénelona (16511715)
Telemachové dobrodrustvá (Les Aventures de Télémaque,
1699) 8 . Podnetne mohli naòho zapôsobi i Voltairove prózy
alebo Montesquieho Perzské listy (Lettres Persanes, 1792) a
starí helenistický román O vernej láske Leukippy a Kleitofóna
pochádzajúci zo tvrtého, prípadne a druhého storoèia pre n.
l., ktorého autorom je Achilleus Tatios 9 . Pri úvahe nad
genézou Bajzovho románového textu je potrebné zamyslie sa
nielen nad jeho potenciálnymi prototextami, ale je potrebné
reflektova ho aj na pozadí domáceho literárneho vývinu a
dobového vnímania prozaických útvarov a ich funkcií.
Bajzov románový text vznikol v období poèiatkov
formovania klasicistického estetického modelu v slovenskej
literatúre, teda v èase, kedy sa próza veobecne pokladala za
nií druh literárneho umenia. Pojem próza sa v klasicizme
chápal iroko, nediferencovane, ako súhrnné oznaèenie pre
vetky dobové prozaické útvary, pre vetko, èo nebolo
napísané vo veri. Próza plnila výchovnú a zábavnú funkciu a
vyznaèovala sa splývaním ánrov vecnej a umeleckej
literatúry. Próza v období poèiatkov národného obrodenia je
v slovenskej literatúre výrazne poznaèená osvietenským
myslením. Osvietenský charakter prózy tohto obdobia
dokumentujú najmä snahy o racionálny výklad javov obklopujúcich súdobého èloveka, viera v pokrok a pozdvihnutie
irích ¾udových vrstiev formou osvety a kritic-kos voèi
spoloèenským neduhom. Dominovali najmä ánre vecnej
literatúry: populárno-náuèné, vedecké a osvetové práce
preniknuté osvietenským duchom a snahou o racionálne
poznanie skutoènosti. Zo ánrov vecnej literatúry mali pre
rozvoj národnoobrodeneckého hnutia ve¾ký význam najmä
historiografické práce 10 a populárno-náuèné a ¾udovýchovné
diela. Do ánrov vecnej literatúry vak èasto prenikali prvky
charakteristické pre umeleckú literatúru, èo je typickým
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znakom prozaickej produkcie obdobia osvietenského klasicizmu. V tomto období nemono jednoznaène vymedzi
hranicu medzi vecnou (odborne zameranou) a umeleckou
literatúrou. Osvetové, ¾udovýchovné i polemické práce boli
èasto popretkávané básnickými textami, ale aj mnostvom
anekdotických a humorne ladených príbehov, ktorých
zaradenie do textu bolo súèasou osvietenskej výchovnej
metódy. V oblasti umeleckej prózy boli populárne krátke
satirické prozaické útvary, najmä anekdoty, ¾udové poviedky,
exemplá a facécie, ktoré sa zaznamenávali v rukopisných
zborníkoch a ktorých tradícia pretrvávala v slovenskej
literatúre ete z barokového obdobia. Frekventované boli aj
preklady sentimentálnych románov, ktoré plnili zábavné a
mravouèné úlohy, a tzv. kniky ¾udového èítania. Na pozadí
týchto ánrov vznikol v slovenskej literatúre i prvý románový
útvar v modernom zmysle slova, román Jozefa Ignáca Bajzu
René mláïenca príhody a skúsenosi.
O koncepcii a zámeroch svojho románu napísal Bajza
v Predmlúve tieto slová: Nie je tu vetko vybájené, ani èíra
fantázia, nenájde tu, milý èitate¾, ani svojvo¾ne vymyslené a
iba v hlave autora ijúce mravy (ako to obyèajne býva v iných
podobných dielach), ale stretne sa tu s takými mravmi, aké
panujú v naich èasoch. No miestami tu nájde zdôraznené a
vysvetlené i dôsledky jestvujúcich mravov, èo mono neuzná
za vhodný postup, le nechcel som by len obyèajným
rozprávaèom. Opisujem teda ve¾a èinov, skutkov i obyèají
mnohých ¾udí, aby priamo z nich èitate¾ pochopil  èi u sám
od seba alebo zásluhou môjho jasného a zrete¾ného výkladu 
tie pravé a uitoèné, hoci zave aj menej závané ponauèenia,
ktoré podávam otvorene alebo v inotaji 11 . Okrem toho, e
Bajza v Predmlúve k svojmu románu zaujal aj stanovisko
k dobovo aktuálnej otázke Dichtung und Wahrheit, ktorá
bola súèasou súdobého literárnoteoretického diskurzu12 , u
v prvých vetách svojej Predmlúvy zdôrazòuje mravouèné
zacielenie svojho románu, prièom pripomína, e chce okrem
dobrodrunej fabuly poda aj pravdivý obraz panujúcich
mravov. Nechce by len èistým rozprávate¾om, teda epikom,
ale e chce ve¾a èinov, skutkov i obyèají mnohých ¾udí
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zobrazi, aby èitate¾ ¾ahko pochopil jeho mylienky a náh¾ady
o mravoch súèasnosti. Okrem toho sa v predhovore dotkol
jazykovej stránky svojho románu. Poukazuje na náreèovú
pestros na Slovensku, ktorá takmer znemoòuje dorozumenie, na ve¾ký úpadok slovenèiny  a to je u vyslovene
obrodenecký tón obaloby  za ktorú musíme vïaèi hnilobe
naich predkov, lebo hoci nemali nedostatok prostriedkov,
tento znak  ktorým sa èlovek odliuje od nemého tvorstva 
nielen nepestovali a nezve¾aïovali pod¾a príkladu ostatných
národov, ale od samého zaèiatku svojho jestvovania si ho
nechránili a ani neochránili13 . Bajza zdôrazòuje, e sa snail
pridàa sa tej podoby rodnej reèi Slovákov, ktorá sa
najväèmi pribliuje aspoò jej veobecným základom 14 .
Slovenèinu chce odlíi od moravsko-èeského jazyka, a preto
zavádza svoj vlastný pravopis, primeranejí slovenèine.
Prvú èas Bajzovho románového textu môeme charakterizova ako román spájajúci prvky sentimentálno-dobrodrunej
a cestopisnej prózy, ktorý sa vyznaèuje komplikovaným, a
nepreh¾adným príbehom a osvietenskou výchovnou tendenciou. Fabulu prvej èasti tvorí cesta kupeckého syna Reného a
jeho sprievodcu Van Stiphouta z Benátok do Tripolisu. Ich
cie¾om je nájs a privies domov Reného sestru Fatimu, ktorú
dávnejie uniesli piráti. Poèas dobrodruných ciest po
Oriente zaije stroskotanie na mori, dostane sa do otroctva
v Egypte, z ktorého je nakoniec vykúpený, ako uèite¾ na dvore
muftiho zaije ¾úbostné vzplanutie k jeho dcére  krásnej
mohamedánke Hadixe. Ich vzah je odhalený a Reného
odsúdia na smr, no opä sa zachráni a astne sa dostane do
Benátok, kde sa stretáva nielen so svojou stratenou sestrou
Fatimou, ale aj so svojou matkou, pred mnohými rokmi tie
odvleèenou pirátmi. Prvá èas románu je okrem
dobrodruného deja bohatá na rozsiahle a na mnohých
miestach detailné opisy exotických krajín a miest (Káhira,
Memfis, Tripolis), obyèajov (moslimské sviatky, náboenské
rituály a spôsob ivota), exotických zvierat (podrobný opis
krokodíla) a zaujímavostí (egyptské pyramídy, múmie), ktoré
èitate¾ovi sprostredkúva rozprávaè tylizovaný do pozície
ironického a èasto i polemického komentátora15 . Tieto pasáe
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vytvárajú v Bajzovom románovom texte náuènú zloku, ktorej
cie¾om je pouèi a povznies, èo je jedným zo znakov románu
osvietenského typu. Rozsiahlos, poèetnos a èasto i
nadbytoènos tejto zloky naznaèuje, e Bajzov René je
príznaèným dielom ranej fázy románu16 .
V druhej èasti sa hlavný hrdina René opä vydáva na cesty.
Jeho cie¾om vak u nie sú exotické krajiny orientu, ale
Slovensko, kde si ako nezaujatý cudzinec kriticky víma
panujúce spoloèenské pomery, bený ivot ¾udí, ich mravy,
obyèaje i neresti, èím vytvára autentický obraz Slovenska 80.
rokov 18. storoèia.
V prvých iestich kapitolách druhého zväzku sa Bajza
venuje kritike cirkevných pomerov a jednoznaène sa stavia za
zruenie klátorov. V Kapitole René sa zoznamuje so ivotom
v enskom klátore otvorene kritizuje tmárstvo a povery, ktoré
panujú medzi mníkami v enskom klátore a udrujú ich
v permanentnom strachu. Ako dôkaz náboenskej demagógie
podrobne opisuje výjavy na klátorných obrazoch, ktoré mali
v mníkach vyvoláva hrôzu pred zruením s¾ubov èistoty,
varova ich pred opustením klátora a prípadným vydajom.
Bajzove opisy týchto výjavov sú silno poznaèené barokovým
naturalizmom a vyznaèujú sa zvýenou expresivitou výrazu:
No boli tam aj také výjavy, èo znázoròovali veèné tresty
vydatých mníok. Medzi nimi vynikal predovetkým obraz
Kataríny z Bory (pôvodne cisterciátska mníka, ktorá poèas
nemeckej reformácie vystúpila z klátora a vydala sa za
Martina Luthera), ktorý mohol v kadom vzbudi iba mrazivý
strach a ¾adovú hrôzu. Vyma¾ovaná tu bola toti nie pása
v bruchu pekelného draka, vye pása zasa v papuli tejto obludy.
Okolo nej a po nej sa hemilo plno velijakých neslýchaných
jedovatých potvor... Èerti s tigrími hlavami, medvedími pazúrmi, konskými kopytami a capími chvostami... Z prsníkov jej
viselo to¾ko pripitých krokodílov, ko¾ko sa z jej smilstva
narodilo detí. Ako trest za nedodrané pôsty mala na krku
miesto korálov zavesené vence klobás a jaterníc, za ktorými
skákali ohnivé chrty a s kusom klobásy vytrhli jej i kus
hrtana... Z nosa jej vyliezali dlhokánske slepúchy a siloumocou tisli sa jej spä kamsi do hlavy cez oèi...17 .
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Bajza vystupuje nielen ako kritik vtedajích cirkevných
pomerov, ale podáva tu aj návrhy na odstránenie neduhov
panujúcich v cirkvi. Najmä v kapitole Reného návrhy na
odstránenie cirkevných nedostatkov sa predstavil ako
stúpenec reforiem Jozefa II. Do úst hrdinu Reného Bajza
vloil reformné mylienky, ktoré tento osvietenský panovník
v tom èase uvádzal do praxe (odstránenie hudby z kostolov,
zmenenie poètu obrazov, odstránenie boèných oltárov,
slúenie náboenských obradov v jazyku ¾udu a pod.).
V ïalích kapitolách si víma ivot v slovenských mestách,
mesteèkách a dedinách, stavia do kontrastu prepychový ivot
¾achty a chudobu poddaných (kapitoly René spoznáva
zemiansky despotizmus a Sprievodca oboznamuje Reného so
ivotom ¾achty), opisuje ¾udové zvyky a obyèaje (svadba,
hody), oboznamuje èitate¾a so ivotom dedinských farárov,
idovských krèmárov, felèiarov, ale dotýka sa aj problematiky
slovenského národného ivota (kapitola Sprievodca pouèuje
Reného o Slovákoch, o ich jazyku, literatúre a dejinách).
Bajzova osvietenská kritika spoloèenských neduhov
v druhej èasti románu vak opä vyvolala záujem cirkevnej
vrchnosti. ktorá odkúpila a znièila skoro vetky výtlaèky
(zachovali sa iba dva exempláre II. zväzku) a nedovolila
Bajzovi román dopísa. Z druhej èasti románu tak zostalo iba
rozsiahle torzo.
Kompozícia oboch èastí románu je odliná. Kým prvá èas
sa vyznaèuje centrálnou fabulou zjednocujúcou text románu,
druhú èas tvoria samostatné epizódy navzájom prepojené iba
hlavnými postavami. V druhej èasti výraznejie vystupujú do
popredia satirické prvky a paródia. Bajzov román ako celok
odráa dobové osvietensko-racionalistické východiská.
Základom autorovho vzahu ku skutoènosti je rozumový
aspekt. J. I. Bajza verí v monos racionálne usporiada svet a
na základe kritéria rozumnosti a nerozumnosti hodnotí
súdobé spoloèenské javy a konvencie  u v prvej èasti románu
vyslovuje kritiku celibátu, ktorý sa prieèi ¾udskej
prirodzenosti. Svadobnú hostinu opisovanú v druhej èasti
románu hodnotí ako iracionálnu slávnos a navrhuje, aby
namiesto nákladnej hostiny, na ktorej hostia vetko vyrali a
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seba orali si mladomanelia zavolali na svadbu iba dvoch
potrebných svedkov a pohostili ich skromným obedom, aby
nestratili Boiu milos hneï v ten deò, keï ju obsiahnu pri
sobái18 . Racionalisticky motivované je aj konanie Bajzových
hrdinov: hlavným impulzom konania Reného je túba po
poznaní a skúsenostiach, ktoré mali hlavného hrdinu
intelektuálne naplni, aby sa napokon i sám cítil ako znovuzrodený, ako uvádza v Predmlúve k románu, a aby sa naplnil
význam jeho mena (René  znovuzrodený).
Románový èin Jozefa Ignáca Bajzu je výrazným medzníkom
vo vývine novodobej slovenskej literatúry, osobitým spôsobom
spájajúci európsku tradíciu románu osvietenskeho typu
s domácimi tradíciami zábavnej, satirickej a cestopisnej prózy.
Je to èin unikátny a zároveò ojedinelý, ktorý v naej literatúre
dlho nenaiel nasledovníkov.
Druhou a z h¾adiska súdobého literárneho ivota ove¾a
kontroverznejou tvárou osobnosti Jozefa Ignáca Bajzu bola
jeho aktívna úèas v polemikách s bernolákovcami. Polemiky
J. I. Bajzu s bernolákovcami mali nieko¾ko rovín: v ich pozadí
boli spoèiatku otázky jazykové, ku ktorým sa neskôr pridali aj
otázky literárno-estetické, predovetkým z oblasti prozódie.
Bajza si bol vedomý svojej zakladate¾skej úlohy na poli
obrodeneckej kultúry, veï ako jeden z prvých nazval sám seba
termínom Slovákuv zbuditel 19 , a hrdo pripomínal, e bol
prvým, kto ke knihám slováckím led lámal, ako napísal
v epigrame Tovaristvu novo-slovenského literného umeòá20 .
Preto sa cítil dotknutý a nedocenený mladou bernolákovskou
generáciou, ktorá od roku 1787 programovo etablovala do
literárnej praxe novú podobu slovenského literárneho jazyka,
prièom na predchádzajúce Bajzovo úsilie v tejto oblasti pre
jeho nesystematickos nenadviazala. Kým Bajza sa snail
presadi svoju podobu slovenèiny èisto iba svojou literárnou
praxou, v prípade bernolákovcov a Bernolákovej kodifikácie
u ilo o systematické jazykovedné práce zaloené na
teoretickom základe. Prvá séria polemík vypukla po vydaní
spisu Juraja Fándlyho Dúverná zmlúva mezi mòíchom a
diáblom o prvních poèátkoch, o starodávních aj vèulajích
premenách reholòíckích (1789), ktorý patrí medzi prvé
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literárne diela vydané v bernolákovèine. Za sériou odmietavých pamfletov, útoèiacich na Fándlyho osobu, predovetkým
v pozadí vydania anonymného pamfletu Anti-Fándly aneb
Dúverné zmlúvání mezi Theodolusem, tretího francikánuv
rádu bosákem, a Jurem Fándlym, naháckim farárem, o, a proti
jeho Dúvernej zmlúve mezi mníchem a ïáblem (1789) stál ako
jeden z iniciátorov práve Jozef Ignác Bajza. Spis napádal
nielen Fándlyho osobu 21 a jeho názory, ale útoèil aj proti
novému spisovnému jazyku. V pozadí Bajzovho postoja proti
Fándlymu bolo práve nezmierenie sa s neuznaním jeho
literárneho jazyka zo strany bernolákovcov22 . Napriek týmto
útokom si bernolákovská slovenèina pomerne rýchlo upevnila
svoje pozície, a to najmä zásluhou Slovenského uèeného
tovaristva a jeho vydavate¾ských aktivít. No Bajza sa naïalej
pridàal svojej osobitej slovenèiny a pravopisných zvlátností.
V roku 1794 sa vo svojej tvorbe opä vrátil k epigramom.
Zbierka Slovenské dvojnásobné epigrammata, jednako-koncohlasné a zvuko-mírné nadväzovala na neúspený pokus z roku
1782 vyda zbierku epigramov. Ako v rukopisných Rozlièných
veroch, aj tu sa snail pranierova ¾udské slabosti a mravné
nedostatky. Do tejto zbierky síce prebral ve¾kú èas
z pôvodných Rozlièných verov, no na charakter zbierky u
znaène vplývala zmenená atmosféra 90. rokov 18. storoèia,
obdobia ústupu osvietenských ideálov a reformného nadenia
po smrti Jozefa II. a obáv vyvolávaných Francúzskou
revolúciou. Pre toto vydanie Bajza viaceré epigramy upravil,
èím otupil ich satirické ostrie. Tieto zmeny spôsobila zaiste
obava pred opätovným cenzorským zásahom a strata mnohých
,mladíckych ideálov z obdobia písania Rozlièných verov.
Bajza prakticky od vydania Reného bojoval s odporom a
nepochopením, s pocitom osobnej nedocenenosti a jeho
vzahovaèná a urálivá povaha mu akosi nedovolila odda sa
naplno a so zanietením literárnej tvorbe23 . V Slovenských
dvojnásobných epigramatách dôsledne vynecháva epigramy
pozitívne hodnotiace jozefínske reformy a pridáva nieko¾ko
epigramov proti Francúzskej revolúcii a proti vetkému
francúzskemu (napríklad Na vèi¾ích Francúsuv z latinského
mena Gallus, Na vèilích Francúsuv o reèi jejích, Francúsúm
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královradníkum, ,Veliká sloboda, Protrhané království)24 ïalej
útoèí proti slobodomurárom (Na oné Freimauréri reèené
tovariství), ale aj proti Slovenskému uèenému tovaristvu a
Jurajovi Fándlymu. Zbierka vak vyvolala ostrú polemiku
s bernolákovcami. Anton Bernolák zaujal svoje kritické
stanovisko k zbierke v polemickom spise Neèo o Epigrammátech aneboto Malorádkoch Jozefa Ignáca Bajzi,
dolòodubovského pána farára, opravdivím Slovákom
k uvaovaòú predloené (1794). Èas epigramov Bajza napísal
ete s pouitím barokového sylabického vera (jednakokonco-hlasné epigramy), ktorý bernolákovci povaovali za
zastaralú verovú formu a A. Bernolák ich preto oznaèil za
sedlácké verovòíctvo. Kritiku zo strany bernolákovcov
vyvolali aj jeho èasomerné epigramy (zvuko-mírné), ktorým
vyèítali najmä vo¾né narábanie s pravidlami èasomerného
verovania25 .
Po zbierke epigramov J. I. Bajza vydal zbierku krátkej
zábavnej a humoristickej prózy Veselé úèinky a reèení...
k tráveòú trúchlivých hoïín (1795). Bola autorovou èitate¾sky
najúspenejou, najrozírenejou a najpopulárnejou knihou.
Bajza napísal túto zbierku svojím vlastným spisovným
jazykom, ale ten sa u znaène odliuje od jazyka jeho
predolých kníh. Najviac tu upustil od svojich jazykových
zvlátností a najtesnejie sa priblíil bernolákovskému
pravopisu i gramatike. Pod¾a Jozefa Minárika Bajzova kniha
má svojím rozsahom i obsahom základný význam pre poznanie
charakteru a vývinu slovenských humoristických literárnych
ánrov: anekdoty, facécie a humoristickej poviedky 26 .
Zbierka je tematicky rôznorodá. Najpoèetnejí je tematický
okruh dotýkajúci sa vyích spoloèenských vrstiev (anekdoty
o pápeoch, cisároch, krá¾och, ¾achte a ich sluobníctve),
frekventovaný je aj okruh, ktorý sa orientuje na prostredie
vzdelancov a intelektuálov (básnici, advokáti, uèitelia, lekári,
tudenti, filozofi, kòazi), na dedinské prostredie (paholci,
furmani, gazdovia a najmä sediaci) a jednotlivé remeselnícke
profesie (mäsiari, mlynári, evci, krèmári, kupci). Ïalej sa tu
môeme stretnú s textami tematicky viazanými na rodinné
prostredie (téma manelského spoluitia), vojenské prostredie
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a napokon s textami vzahujúcimi sa na niektoré náboenské
èi etnické skupiny (idia, Cigáni) èi deklasované spoloèenské vrstvy (obráci a najmä zlodeji).
Bajzov humor poitý v zbierke nepôsobí samoúèelne,
kladie dôraz na morálne aspekty konania jednotlivca, autor
vysmieva a zdôrazòuje predovetkým mravné defekty èloveka.
Humor je vybudovaný na vyuití postupov charakterovej
komiky, situaènej komiky a najmä slovnej komiky artovných
výrokov, ktoré sa vzájomne prelínajú. Komika Bajzových
anekdot, facécií a humoristických poviedok vrcholí v pointe,
zväèa s ironickým, sarkastickým, kritickým alebo úsmevným
charakterom27 .
Osobitnou skupinou zaradenou do tohto súboru je 119
hádaniek. Bajza tu vyuil zväèa typ krátkej dvojvetovej
hádanky zaloenej na otázke a odpovedi. Tematicky èerpajú
predovetkým z kadodenného ivota (napíklad: Kde je
najdrahia voda? V krèmách.), ale niektoré parodizujú aj
náboenskú a biblickú tematiku28 .
Osobitnou èasou Bajzovej literárnej èinnosti je náboenská a osvetovo-didakticky orientovaná literárna tvorba. Bajza
sa jej venoval systematicky u od poèiatku 80. rokov 18.
storoèia 29 , no jeho aktivity v tejto oblasti sa zintenzívnili
najmä v 90. rokoch, kedy u Bajzu pozoujeme postupný (do
znaènej miery aj dobovo podmienený) odklon z pozícií
osvietenského racionalistu a stúpenca jezefínskeho reformizmu. Z Bajzu sa stáva zásadový obhajca katolíckeho
náboenstva a bojovník proti materializmu a voltairianizmu. O
tomto Bajzovom prerode literárny historik Jaroslav Vlèek
výstine poznamenal, e Bajza pozdními vývody svými potíral
zároveò vlastní své názory, pøed desetiletími vyslovované30 .
Bajzovou najrozsiahlejou prácou náboensko-didaktického charakteru, a zároveò aj jeho najobírnejou literárnou
prácou vôbec, ktorá vznikla v 90. rokoch 18. storoèia, je
predovetkým päzväzkový spis teologicko-popularizaèného a
homiletického charakteru Kresanského katolíckeho
náboenstva, které lidu svému vikládal a pre veobecný
prospech vidal Joseph Ignat. Bajza, farár dolno-dubovský
(17891796)31 . Bajzovou poslednou literárnou prácou, ktorou
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vlastne uzavrel svoje celé literárne dielo, sú Priklady ze
svatého Písma starího a novího Zákona s mravním opomòením
v tvero-rádkoch jednako-konco-zvuèních (1813) a Priklady ze
svatého Písma starího i novího Zákona s mravním opomòením
tver. rádkoma jednako-konco-zvuèními ve dvoch zvazeèkoch
(1820), ktoré obsahujú verované mravouèné texty èerpajúce
námety z epických látok Starého a Nového zákona32. Dielo ako
celok azda najvýraznejie dokumentuje posuny v Bajzovom
myslení, ktoré najmä v prvých dvoch decéniách 19. storoèia
nadobudlo výrazne konzervatívne èrty. V celom diele je
prítomné heslo propagujúce jednotu oltára a trónu, ostro tu
brojí nielen proti osvietenstvu, ale aj proti slobode myslenia a
tlaèe, proti niektorým ideovým produktom francúzskeho
osvietenstva, ako bol napríklad materializmus a ateizmus,
robí si posmech z Rousseaua a Voltaira a francúzskych
encyklopedistov. Panovníkov vyzýva, aby umlèali filozofov,
dogmaticky bráni katolícke náboenstvo a tvrdo odmieta
vetko, èo sa i len trochu od katolicizmu a jeho náuky odliuje.
Dielo Jozefa Ignáca Bajzu vo svojej ánrovo-druhovej a
tematickej pestrosti reprezentuje nielen jeho vlastný
komplikovaný ideový svet, ale je zároveò výrazným a vzácnym
dokladom o premenách duchovnej atmosféry obrodeneckého
obdobia v dejinách slovenskej literatúry, dokladom o
osvietenskom vzostupe slovenskej literatúry a kultúry, ale aj o
prehodnocovaní osvietensko-racionalistickej ideovo-estetickej
paradigmy a jej následnej programovej negácii.
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Podrobnejie sa problematikou Bajzovho humoru zaoberá MINÁRIK, Jozef: c. d., s.
277280.

27

Väèina Bajzových hádaniek je domáceho pôvodu, niektoré prevzal z antických
(zbierka latinských hádaniek od Caecilia Firmia Symphonia, koniec 4. alebo zaèiatok
5. storoèia), stredovekých (zbierka náboenských a biblických hádaniek Hádanie
Hadriána a Epicteta, 500650) a humanistických predlôh (Adagia od Erasma
Rotterdamského, 1520). Podrob. MINÁRIK, Jozef, c. d. , s. 284.

28

K náboensky orientovanej spisbe z obdobia 80. rokov 18. storoèia patria Bajzove
práce Cvièení pobonosti z Písma svatého a z modliteb cirkevních vytáhnuté. Trnava
1783 (práca vyla ete v ïalích dvoch vydaniach v rokoch 1791 a 1809) a Právo o
ivení faráruv. Trnava 1787.
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VLÈEK, Jaroslav: Dìjiny èeské literatury II. Praha 1951, s. 261.

Jednotlivé diely spisu vychádzali nasledovne: Ïíl I-ý. O Víre. Trnava 1798; Ïíl II-ý.
O Nádeji. Trnava 1790; IIIho Lásku obsahujícího ïílu. Trnava 1790; IIIho Lásku
obsahujícího Ïílu Èáska Iá. O zlém a dobrém, mrávném o hríchech, ètnosách a
dobrích krestánskích skutkéch. Trnava 1790; Ïíl V-ý. O Svátosách a véch vejejních
cirkevních posvatoobièajoch (ceremóniách). Trnava 1796.
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Táto práca je zaujímavá najmä tým, e Jozef Ignác Bajza v nej podal krátky súhrn
pravidiel, ktorými sa riadil vo svojej spisovate¾skej praxi. Tieto pravidlá sa vak
obmedzujú predovetkým na výklad odchýlok Bajzovho pravopisného systému od
úzu èeského.
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Summary
Miloslav Vojtech
Jozef Ignác Bajza (17551836), Poet, Fiction Writer,
Author of Polemics.
Dedicated to the 250th Anniversary of His Birth.
The paper focuses on the life and literary work of Jozef Ignác Bajza, a Slovak
author of the period of the Enlightenment. It discusses his poetry, in which the genre
of epigram was predominant. It deals in detail with the novel René mládenca príhody a
skúsenosti (The Adventures and Experiences of Lad René) which  as the first Slovak
novel  represents a milestone in the development of modern Slovak literature. The
novel connects the tradition of European novel writing in the period of the Enlightenment
with the domestic tradition of entertaining, satirical, and travel fiction. The paper also
deals with Bajzas short stories, as well as with his religious and homiletic writing. It
mentions Bajzas participation in polemics against the authors of Bernoláks generation.
The paper portrays Bajzas personality against the social, political, and spiritual
background of the turn of the 18th and 19th centuries. It covers the period from the rise
of modern Slovak literature and culture in the 1780s, and ends with a gradual reevaluation of the aesthetics and ideas of the Enlightenment and Rationalism that
eventually resulted in their deliberate denial between 1790s and 1820s.
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Timotea Vráblová

pecifiká evanjelickej duchovnej
piesòovej tvorby na Slovensku
v 17. storoèí (Cithara Sanctorum)
Kancionál, teda zbierka cirkevných piesní, reprezentovala
v súvekej literárnej kultúre typ úitkovej kninej tvorby
(rukopisnej alebo tlaèenej) urèenej k naplneniu praktických
liturgických potrieb evanjelikov. Zároveò vak bola
antológiou, v ktorej sa stretávali významní i menej významní
tvorcovia cirkevných piesní rozlièných kultúrnych období,
rôznej národnej proveniencie, konfesií i teologických prúdov,
prekladatelia i pôvodní autori. Pod¾a cirkevného historika
¼udovíta Haana medzi luteránmi, ktorí v 17. storoèí
predstavovali významné percento slovensky hovoriaceho
obyvate¾stva, bol kancionál Cithara Sanctorum, druhou
najèítanejou knihou, druhou bibliou, ako ju ¾udovo
nazývali.1 Vïaka masovému pôsobeniu Cithary, keïe sa stala
základnou bohosluobnou knihou slovenských evanjelikov, a
od jej prvého vydania v Levoèi v roku 1636 a po posledné
edície v 20. storoèí sa zaznamenal rekordný poèet viac ako 150
vydaní, je jej kultúrny vplyv a dosah taký významný, aký po
Biblii pravdepodobne nedosiahla iná kniha v dejinách
slovenskej literárnej kultúry. 2 Ovplyvnila, historicky a
generaène prepojila obrovskú skupinu slovenského
obyvate¾stva, priamo sa podie¾ala na utváraní identity
slovensky hovoriacej luteránskej komunity. V podobe motívov,
obrazov, odkazov i ako inpiraèný zdroj sa dostala i do
umeleckej literatúry. 3 Tieto skutoènosti sú nepochybne
presvedèivými argumentmi o tom, e v dejinách literárnej
kultúry má tento kancionál a tvorba v òom obsiahnutá
nesporne významné miesto a zaslúi si nau pozornos.
Ako pri zostavovaní kadej antológie, aj v prípade
kancionálov dôleitú úlohu zohrávala osobnos editora. Od
neho v znaènej miere závisel výber cirkevných piesní,
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vytvorenie istého vnútorného konceptu a usporiadania
publikácie, spracovanie textového, prípadne i notového
materiálu. Postup editora napokon ovplyvnil aj mieru, akou
bol súvekými pouívate¾mi kancionál prijatý. Na koneènú
podobu edície pritom pôsobilo viacero èinite¾ov: konfesionálna orientácia editora, jeho literárna rozh¾adenos,
jazyková kultúra, ovplyvnenie dobovými estetickými
kritériami, dobovým vkusom a módnymi trendmi, filozofickou
orientáciou. Podobu vydania ovplyvòovali aj súveké historické udalosti a objektívne potreby cirkevnej komunity. Vetky
spomenuté èinitele sa premietli do jednotlivých vydaní
Cithary Sanctorum. Pri ich reflexii je potrebné zamera sa
osobitne na pôvodnú, prvú edíciu Cithary (1636) ako na
samostatný edièný koncept a osobitne reflektova charakter
postupov jej ïalích editorov.
Prvé vydanie Cithary, ktorého zostavovate¾om a zároveò
i autorom mnohých piesní, bol tìínsky rodák Juraj
Tranovský, mono dnes hodnoti ako editorsky ve¾mi
premyslené a zásluné dielo. Zámerom editora bolo zjednoti
liturgický systém slovenských evanjelikov a prispie
k rozvoju chrámového i domáceho bohosluobného ivota.4 To
naòho kládlo ve¾mi nároèné poiadavky. Musel sa pomerne
rýchlo zorientova v rôznorodom piesòovom materiáli, ktorý
sa dovtedy pouíval v slovenských evanjelických zboroch,
premyslie a zostavi koncepciu kancionála, ktorá by aktuálne
reagovala na vtedajie pecifické potreby slovenskej
evanjelickej komunity a podporila utvárajúci sa nový liturgický systém. Pod¾a nej stanovil obsahové kritériá pre výber
piesní. Keïe piesòový repertoár, ktorý vybral èi u z domácej
tvorby 5 alebo z èeskej produkcie, nepokryl dostatoène
Tranovským zostavený koncept kancionála ani z tematického
ani z obsahového h¾adiska, ako sám píe v úvodnom
predhovore, siahol aj po vlastnej tvorbe  jednak po
prekladoch (najmä Lutherových piesní), jednak po vlastných
autorských piesòach. Napokon ho ete èakala samotná
redakèná práca  úprava textov  pre editorov kancionálov
vdy aj trochu chúlostivá, pretoe väèinou existovalo
nieko¾ko verzií textov, ktoré boli regionálne èi lokálne
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zauívané a uznávané a nový variant sa na iných miestach
prijímal ako.
Tranovský sa zmocnil svojej úlohy ako skúsený a rozh¾adený autor. U poèas svojho prvého  uèite¾ského  postu na
gymnáziu v Prahe na Malej Strane skladal latinskú
príleitostnú i duchovnú poéziu. Bol ovplyvnený tvorbou
latinských humanistických básnikov, najmä Jána Campana
Vodòanského, ktorý v tom èase pôsobil ako profesor a rektor
Karlovej univerzity.6 Neskôr sa Tranovský, u ako evanjelický
kazate¾, autorsky a prekladate¾sky venoval i cirkevnej
piesòovej tvorbe, písanej humanistickou  tzv. biblickou
èetinou. Poèas pôsobenia v Èechách a na Morave sa stal
aktívnym èlenom aj tzv. literátskych bratstiev,7 v ktorých sa
pestoval latinsky i èesky spievaný jednohlasný a viachlasný
bohosluobný spev.8 Ako uvádza cirkevný historik Ján Mocko,
Tranovský mal pôvodne ambíciu vyda i kancionál pre
èeských a moravských exulantov, èo vlastne priviedlo
niektorých predstavite¾ov slovenských evanjelikov k mylienke oslovi ho, aby svoj zámer realizoval cielene pre slovenské
zbory. 9 Náboenské prenasledovanie a následné represálie
v èeských krajinách prinútili Tranovského uchýli sa do exilu
na Slovensko. Priiel sem na pozvanie grófa Gapara
Illésházyho, vagra Jána Szunyogha, u ktorého bol potom
zamestnaný ako dvorný kazate¾ a ku ktorému mal aj osobný
priate¾ský vzah. Zmluvu o pôsobení na Oravskom zámku
Tranovský podpísal niekedy medzi rokmi 1627 a 1628. Neskôr
dostáva pozvanie do Liptovského Mikuláa. 22. 1. 1632 je
v Ruomberku slávnostne uvedený do liptovského bratstva
a prijíma seniorálne stanovy.10
Vydavate¾ský projekt, do ktorého sa Tranovský na výzvu
vedenia liptovského seniorátu pustil, bol podmienený
i determinovaný významným prelomovým obdobím v slovenskej evanjelickej komunite  vnútorným zjednocovacím
procesom, ktorý smeroval tie k posilneniu a radikálnemu
vyhraneniu konfesionálnej identity evanjelikov. V roku 1610
zasadala ilinská cirkevná synoda, rozhodnutia ktorej urèili
jednotné teologické smerovanie slovenských evanjelických
zborov. Okrem iného, deklarovali orientáciu cirkvi na
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wittenberský typ lutherskej náuky. Praktickým vyjadrením
tohto kontitutívneho zjednocovacieho procesu malo by
práve aj vydanie základných bohosluobných kníh: agendy,
katechizmu, modlitebníka a kancionálu.
V roku 1635 v Levoèi vydáva Tranovský u prvú z týchto
bohosluobných kníh  modlitebník Phialu Odoramentorum.11
Usporiadanie i samotné texty modlitieb svedèia o
premyslenej liturgickej koncepcii. Dá sa predpoklada, e
niektoré z èastí tohto modlitebníka boli dokonca napísané ako
perspektívne podklady bohosluobnej agendy, ktorú
Tranovský tie plánoval zostavi a vyda. 12 Aj vzájomné
porovnanie textov Cithary a Phialy potvrdzuje, e základom
vydania obidvoch diel bol u spoloèný liturgický systém;
viaceré modlitby z Phialy majú svoje pendanty v piesòach
Cithary.13 Tranovského tendencia etablova v týchto dielach
pevný bohosluobný reim je evidentná aj v úvodnom
predhovore k Cithare, najmä v èasti Napomenutí kantorùm,
v ktorom predkladá kantorom vhodný výber piesní na
jednotlivé obdobia liturgického roka.
Hoci reflektovanie Tranovského pokusu o vytvorenie
jednotného liturgického reimu je predovetkým úlohou
teológov, pri výskume dejín slovenskej literárnej kultúry ho
nemono obís. Malo bezprostredný vplyv na tvorbu a
vydávanie cirkevných piesní. Úzko s ním súvisí tie
spomínaný proces kontituovania a formovania kolektívnej
identity luteránov, ktorý sa osobitým spôsobom premietol aj
do cirkevnej piesòovej tvorby.
Tento fenomén si vimol u slovenský literárny historik
tefan Krèméry. Charakterizoval Tranovského cirkevnú
piesòovú tvorbu ako odosobnenú, akoby písal nie za seba, ale
za celé cirkevné zhromadenie. V tomto sa pod¾a Krèméryho
odliuje od osobnejieho i citovejieho Eliáa Lániho i Jána
Silvána. 14 Zásadný rozdiel medzi spomenutými autormi je
vlastne otázkou ánrov. Lániho a Silvánova tvorba
duchovných piesní toti nebola zaaená liturgickým urèením.
Aj sám Tranovský v zbierke latinských duchovných piesní
Odarum Sacrarum, ktorá nemala liturgické urèenie, je ako
autor iný, ako v piesòach, ktoré zloil pre kancionál Cithara
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Sanctorum. Tento rozdiel si vimli u literárni historici
Jaroslav Ludvíkovský, Albert Praák a Ján Vilikovský. 15
V zbierke Odarum sacrarum je Tranovský invenèný, emocionálny, hravý i novátorský, realizuje svoje osobné literárne
ambície. 16 No jeho priority ako autora cirkevných piesní
v Cithare sú úplne odliné. Osobné autorské ambície museli
ustúpi objektívnym potrebám irokej cirkevnej komunity.
Vyím cie¾om autora bolo v tomto prípade prinies posolstvo
takým spôsobom, ktorý by bol prístupný cirkevnej obci.
Tomuto zámeru sa snail podriadi aj vo¾bu básnických
postupov a prostriedkov. Z toho napokon pramení aj
Krèmérym spomínaný odosobnený prístup.
Vhodnou ilustráciou toho, ako konkrétne ovplyvòovali
liturgické poiadavky charakter Tranovského autorskej
tvorby, je porovnanie parafráz kajúcich almov Tranovského
a Silvána. 17 Hoci obidvaja autori spracúvajú rovnakú tému,
danú východiskovými almami  obnovenie vzahu èloveka
s Bohom prostredníctvom pokánia  ich texty sa od seba
zásadne líia. 18 Príkladom toho sú piesne  parafrázy k 32.
almu.
U voèi pôvodnej almovej predlohe je Tranovského text
významovo modifikovaný. Kajúce almy v biblickom podaní sú
toti formulované ako individuálna výpoveï jednotlivca, kým
Tranovského text je písaný pod zorným uhlom kolektívu.19
Dôvod je logický. Tranovský zaradil svoje almové parafrázy
do Cithary Sanctorum, a tak museli by prispôsobené
pecifickým poiadavkám, ktoré smerovali k hlavnému cie¾u 
budova obec veriacich na spoloènom uèení a vyznávaní. Ete
zrete¾nejie sú tieto Tranovského tendencie v porovnaní so
Silvánovou parafrázou. Silvánov text je expresívny výberom
lexiky i celkovou obraznosou. Je zameraný na vytvorenie
autentického pocitu fyzického a psychického preívania
vnútornej krízy èloveka. Silván sa pritom snail individuálnu
¾udskú skúsenos vyjadri a popísa autorsky èo
najpríalivejie. Vyuíva pôsobivé výrazové prostriedky, jeho
text plynie dynamicky. Tranovský sa nesústredí nato¾ko na
individuálnu ¾udskú skúsenos a preívanie, naopak  operuje
s problémom hriechu ako so veobecnou náboenskou
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kategóriou. Z tohto aspektu aj zobrazuje fyzický, duevný a
duchovný stav èloveka, ktorý zhreil. Zámerom autora je
usmerni èitate¾a v tom, ako a preèo má jedna so svojimi
priestupkami voèi Bohu. Výber lexiky má preto
predovetkým popisne-vysvet¾ujúci charakter. Tranovský sa
vyjadruje hutne, dáva prednos jednoduchím a jasne
zrozumite¾ným formuláciám. Silvánova parafráza je
tylizovaná ako extrovertne podávaná osobná výpoveï, ktorej
nechýba emocionálny náboj podporujúci navodené pocity
stavov rozruenia a vnútornej krízy èloveka. Tranovský akoby
sa emocionalite vyhýbal. Skúsenos pokánia nedramatizuje,
len naznaèí vnútorný stav a na príklade konania subjektu
poukazuje na východisko z krízy, ktoré èloveku ponúka
obnovený odovzdaný, osobný vzah s Bohom.20
Poukázanie na príklad alebo vysvet¾ovanie pomocou
príkladu patrí k beným didaktickým metódam, a tie neboli
v cirkevných piesòach nièím výnimoèným. Didaktickos
patrila k základným znakom tohto ánru. Cirkevné piesne
v kancionáloch plnili toti nielen funkciu liturgickú. Podie¾ali
sa aj na teologickom usmeròovaní a vzdelávaní cirkevnej
komunity. V tejto línii sa bez výnimky pohybujú vetky
Tranovského cirkevné piesne v Cithare.
Odstúpenie od vlastnej autorskej invencie a tvorivosti
v prospech prispôsobovania sa praktickým potrebám
komunity by sa mohlo dnenému recipientovi zda príli
utilitaristické. V súvekom chápaní bol vak takýto postup
povaovaný nielen za nevyhnutný, ale aj za esteticky
primeraný a hodnotný. Kritériá tohto ánru predstavovali iný
estetický model, ne na aký sme zvyknutí dnes. 21
Pocit krásna v súvekom ponímaní zaíval èlovek napríklad
aj vtedy, keï sa dostal do jednoty s tým, kto ho stvoril 
s Bohom. Túto jednotu mu mohla cirkevná pieseò
sprostredkova. Mohla mu k nej pomôc tak, e mu priniesla
zves o Stvorite¾ovi, o Vykupite¾ovi, obrátila jeho pozornos
na duchovný rozmer pozemského ivota, pomohla mu
sformulova vyznanie Bohu, vnútorne ho pripravila na to, aby
sa s Ním vo svojom kadodennom ivote stretával.
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Estetická kvalita cirkevných piesní sa teda prejavovala
predovetkým v tom, e budovala jednotu tvorstva a Stvorite¾a. V kresanskom chápaní sa pod pojmom takejto jednoty
rozumelo nielen osobné zjednotenie jednotlivcov s Bohom, ale
aj jednota medzi ¾uïmi na úrovni cirkevného spoloèenstva
(Kristus  hlava Cirkvi  Tela). Dosiahnu takúto jednotu
znamenalo repektova jej pecifické podmienky.
Jednota pre evanjelikov predstavovala závanú ditinktívnu teologickú kategóriu. Pod¾a lutherskej teológie boli
prísluníci cirkvi dovedna zjednotení neustálou aktívnou
bohoslubou kadého jednotlivca  a to nielen v rámci obradov
v chráme, ale aj doma. Lutherská vierouka toti nanovo
objavila uèenie apotola Pavla o tzv. veobecnom kòazstve.
Pod¾a neho vystupoval kadý kresan denne v kòazskej
pozícii, a to tým, e íril evanjelium a hlásal Boiu vô¾u
obsiahnutú v Písme, modlil sa a uctieval Boha. K formám
uctievania Boha patrili modlitby a spievanie duchovných
piesní. Ako kòaz bol kadý èlen cirkvi osobne zodpovedný
Bohu za vykonávanie svojej kòazskej úlohy. Modlitbami
a piesòami posväcoval svet  privolával Boiu prítomnos.
Verilo sa, e kedyko¾vek vstupuje Boia prítomnos do
pozemského sveta, vnáa doò novú, pozitívnu kvalitu, ba
premieòa ho. V kontakte s Bohom sú potom ¾udia pozdvihnutí
zo svojho pominute¾ného (èasného) stavu do stavu veènosti,
stretávajú sa s nebeskou krásou a dokonalosou. Do nebeskej
reality pritom vstupovali prostredníctvom kontaktu s Boím
Slovom.22
Toto, v tej dobe revoluèné uèenie, vyadovalo nový spôsob
duchovného ivota, ku ktorému boli veriaci v cirkvi vedení.
Mali rozvíja svoj duchovný ivot, spoznáva Písmo, a to nielen
pri spoloèných stretnutiach v chráme, ale i samotúdiom.
Napokon, toto bol jeden z dôvodov, preèo sa Biblia prekladala
do národných jazykov.
Cirkevná pieseò sa tie podie¾ala na realizácii tohto
duchovného programu. Piesne boli skladané tak, aby pomohli
naplni èo najiriu kálu duchovných potrieb veriacich.
V praktickom náboenskom ivote evanjelikov tak mohli
zástupne plni viacero funkcií. Niektoré pomáhali rozvíja
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modlitebný ivot veriacich, iné v zverovanej podobe
sumarizovali základné vierouèné princípy z katechizmu,
príbehy z evanjelií, Desatoro, prípadne suplovali funkciu
krátkych zhutnených homílií, perikop, èi dokonca i apológií.
V systéme evanjelických bohosluieb mala toti cirkevná
pieseò buï podpornú funkciu  v tom prípade rozvíjala tému,
prípadne hlavnú mylienku bohosluobného aktu, alebo i
priamo nahrádzala niektorú z èastí bohosluby. Týmto
spôsobom sa bez prekáok mohli rozvíja aj domáce
bohosluby. Napokon, práve piesne sa výborne osvedèili pri
írení reformaèného uèenia a mali významný podiel na
zachovaní a budovaní kolektívnej identity luteránov aj v èase
najsilnejieho protireformaèného útlaku, o èom sa zachovalo
nejedno svedectvo priamo z protivníkovho tábora.
Kancionály boli vybavené praktickým teologickým propedeutickým materiálom, ktorý mal veriaceho pripravi na
správne vedený domáci bohosluobný ivot. Túto úlohu plnil
editorský predhovor ku kancionálu. Mal veriacemu pomôc
zorientova sa v tom, ako má prakticky kancionál pouíva.
Okrem toho slúil aj na posilnenie jeho viery, lebo väèinou
prináal i príklady rôzneho spôsobu duchovného spevu, akým
Boí ¾ud od najstarích èias chválil Boha, prípadne popisoval
spätný úèinok takýchto chválospevov na ivot veriacich.
Týmto spôsobom sa poukazovalo na kontinuitu a spätos
s pravými ctite¾mi Boími, teda tými, ktorí sa verne pridàali
biblického uèenia. Evanjelici sa takto snaili poda argumenty
o legitimite a kontinuite svojej viery. 23 Predhovory ku
kancionálom sú významným artefaktom pre túdium konfesionálnej identity.24
Urèitú predstavu o bohosluobnom ivote budovala
u veriaceho aj samotná truktúra kancionála  jeho èlenenie
na jednotlivé oddiely a tematické celky. Nelo len o zoradenie
tém pod¾a liturgického kalendára. truktúra mala obsiahnu
preh¾adne a v èo najirej miere kadodenné duchovné
potreby veriaceho. V súvekom chápaní predstavoval kancionál
malý vesmír, v ktorom sa aj najbenejie ivotné situácie
jednotlivca odohrávali na pozadí ve¾kých nebeských
projekcií. Podobne ako dvorský ceremoniál panovníkov, ktorý
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u poddaných vytváral predstavu spojenia vlády ¾udskej na
zemi s vládou Boou,25 aj kancionál u svojou truktúrou tém
poukazoval na nadèasový, veèný rozmer kadodenného,
èasného ivota èloveka. Samozrejme, aj v samotných cirkevných piesòach sú tieto predstavy o vzahu pozemského
a nebeského sveta explicitne sformulované. Vedomie vzahu
prirodzeného a nadprirodzeného sveta, ktoré vyjadruje
kresanská modlitba Otèená  ako v nebi, tak i na zemi,
bolo toti v mentalite súvekého èloveka pevne zakorenené.
Situácie, s ktorými sa stretával èi u v spoloènosti alebo
i v osobnom ivote, zvykli sa interpretova ako dôsledok
udalostí, ktoré sa údajne diali, alebo iniciovali v nadprirodzenom svete. 26 Príkladom takéhoto myslenia sú aj cirkevné
piesne tematicky zamerané na jednotlivé èasti dòa. Obraz
rána, nového dòa v èasnom ivote sa v predstavách súvekého
èloveka spájal s obrazom dòa veèného  teda s veèným ivotom
v nebi, ktorý dosiahne pod¾a kresanského uèenia kadý
spasený èlovek. Protikladom dòa
bola noc, ktorá
predstavovala aj v benom pozemskom ivote riziká, èasto
súvisela i s moným ohrozením ivota. Zároveò vak pripomínala veènú noc  veèné pekelné muky nespaseného èloveka.
V Tranovského rannej piesni Z celého srdce svého je tento
obraz rána  ako èasu novej nebeskej milosti, teda novej Boej
priazne, v kontraste s uplynulou nocou, ktorá sa spája
s monými nástrahami temnoty fyzickej i duchovnej.27 Pieseò
vyjadruje jednotu dejov pozemských a nebeských, posilòuje
vedomie veriaceho, e jeho ivot prebieha pod nadprirodzenou vládou a správou Boou. Pod¾a Tranovského bol aj
samotný duchovný spev osobitou skúsenosou, pri ktorej
èlovek priamo vstupoval do nebeskej, nadpozemskej reality.
Tranovský popisoval tento jav ako poèáteèné zakouení ivota
vìèného a nìjaký obraz jeho28 .
Za jednoduchým textom cirkevných piesní sa ukrývala
bohatá sie významových konotácií spätých s biblickým
podaním. Táto významová truktúra sa benému príjemcovi,
ktorý mal kontakt s Boím Slovom, automaticky odkrývala
a znásobovala mu estetický záitok z textu. Sie významov
vytvárala pevný, zosúladený celok, ktorý budoval
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v recipientovi obraz bezpeèia a harmónie. Pieseò Nu chval
má due Pána je ukákou osobitej skupiny cirkevných piesní,
ktoré vyjadrovali reakciu veriacich na Boiu prítomnos.
Typologicky ich mono oznaèi ako chválospevy a vzývania.
Ich cie¾om bolo chváli a uctieva prítomného Boha,
vyzdvihova a vyvyova jeho vlastnosti. Estetický náboj týchto
piesní prichádzal s vierou, e u tu na zemi je moné
predstúpi pred najvyieho Boha a klaòa sa jeho
krá¾ovskému majestátu a moci. Verilo sa, e chválospevmi
a vzývaním sa nebeský a pozemský svet dostávajú do jednoty;
veriaci vstupujú do jednoty s nebeskými zástupmi, ktoré
neprestajne chvália a uctievajú Boha pred jeho trónom.
Nu chval má due Pána,
co ve mnì jest jméno jeho:
Pro mnoha jmìní daná
slui pomnìti na nìho:
Zpráv na harfì své struny
libého zpívání.
Zapal v báni své vùni
vroucího vzývání.
Tak nebes bydlitele
pøed tím Pánem èiní
oslavujíc vesele
jeho dobrodiní.29

V súvislosti s témou vzývania a chválenia Boha je
duchovný spev jednotlivca v tejto piesni pripodobnený
k bohosluobnému aktu v chráme. Úlohou starozákonných
kòazov bolo udriava v svätostánku neprestajnú bohoslubu
chválospevov. Boí chrám je pod¾a novozákonných textov
obrazom kòazskej sluby kadého veriaceho. Verilo sa, e Boh
kresana premieòa na svoj vlastný príbytok a prebýva v òom.
Pieseò mala teda povzbudi veriacich k tomu, aby verne
napåòali kòazský rozmer svojho duchovného ivota. V piesni
sa stretávame s obrazmi, ktoré sú odkazmi na ustaviènú
bohoslubu pred Boím trónom z Knihy zjavenia apotola
Jána. Harfa a èaa sú symbolmi chválospevov a modlitieb,
ktoré neprestajne prebiehajú v nebi. Anjeli zbierajú do èaí
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modlitby veriacich a keï sa naplní èaa, prichádza Boia
reakcia na zem. Vôòa z èae pripomína zasa kadidlo 
dôleitú súèas starozákonných obradov. Kadidlo bolo jedným
z darov, s ktorými sa prili pod¾a príbehu z evanjelia pokloni
traja králi narodenému Kristovi  Krá¾ovi krá¾ov. Vôòa drahej
masti vystúpila z èae  nádoby, ktorú rozbila Mária
Magdaléna, aby pomazala Jeiovi nohy. Vetky tieto obrazy,
reprezentujú úkon uctievania Boha. Veriaci sú v piesni
povzbudzovaní k individuálnej oslave  zprav na harfì své
struny libého zpívání. Harfa, ktorá pod¾a textu piesne
reprezentuje osobnú chválu jednotlivca, je zároveò aj
nebeským nástrojom, aj v tomto prípade sa teda poukazuje na
to, e chvála kresana prebieha v jednote s chválou nebeských
zástupov. Nebeské zástupy pred trónom uctievajú Baránka 
obetovaného, ako jedinú dokonalú obe za hriechy ¾udí. Meno
Krista  obetovaného Baránka, ktoré bolo pod¾a uèenia
apotola Pavla vloené do ivota kresanov  co ve mnì jest
jméno jeho, umoòuje veriacim prijíma milos a vetky
dobrodenia Boha Otca, èo je vlastne ïalia téma, ku ktorej sa
viae celý rad významov týkajúcich sa lutherského uèenia
o milosti a spasení. Týmto spôsobom by sme mohli
v dekódovaní siete významov pokraèova aj ïalej. Veriaci
èlovek si pri kontemplatívnom spievaní piesní jednotlivé
významy postupne deifroval a uvedomoval, pretoe súveká
kultúrna klíma, v ktorej il, mu poskytovala mnoho podnetov
k tomu, aby sa mu prirodzene vynárali potrebné referencie,
na ktoré piesne poukazovali. V tom sú cirkevné piesne
príalivé dodnes, e toti za zdanlivo jednoduchým, a
prvoplánovo vyzerajúcim textom, mono napokon objavi
významovo bohatý text s ve¾mi truktúrovanou sieou
sémantických konotácií.
Výskum cirkevných piesní slovenského okruhu je ete
stále málo prebádanou oblasou. Cie¾om tejto túdie bolo
poukáza len na niektoré osobitosti a pecifiká, s ktorými sa
mono pri kontakte s piesòovým materiálom kancionála
stretnú, a upozorni na odlinos estetického modelu, ktorý
áner cirkevnej piesne reprezentuje.
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(alm èíslo 32, ver 6 pod¾a Kralického vydania 1622)
Za to budou tebe

R.: Vak srdcím kajícím

prosi vickni Svatí:

zlých utokù vody

Neb èlovìk sám sz sebe

k tobì vzdychajícím

nemù ne klesati:

nepøinesou kody. (Tranovský)
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Rosu dejte, ó Nebesa

I pøiel k mnohé ádosti

tak Otcové volali

v osobì poníené

aby Mesiá radost nesa

a svlail detìm spravedlnosti

pøiel k nim srdìènì ádali.

srdce vech vìøících zomdlené.

(Rosu dejte, ó Nebesa. In: Cithara Sanctorum. Levoèa 1636, s. 3536.)
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Z celého srdce svého

Nebo mohli pøijíti

díky vzdávám Tobì:

rozlièné pøíhody:

Boe spasení mého

vítr, oheò, hromobití

V této ranní dobì.

od zlých lidí kody:

es mne veho zlého

Krádee, mord loupe,

uchoval této noci

v hanbu svìtskou padení,

svou pøedustojnou mocí

nemoc, tìla trápení,

pro Syna milého.

smr zlá a náhlá té.

Nad to pak ïábel lstivý

A kdy v den soudný z loe

jen jako lev chodí:

z hrobu opìt vstanu:

A vem nejsa lenivý,

Dej a se v tvé (o Boe)

kde jen mùe kodí:

pøíbytky dostanu:

O mnì koditi chtìl

Kde bude vìèný den!

vaks mne stráí osadil

Bùh Svatý, Svatý, Svatý

Anjelskou i ohradil

Otec, Syn i Duch Svatý

e pàístupu nemìl...

uèini to, Amen.

(TRANOVSKÝ, Juraj: Z celého srdce svého. In: Cithara Sanctorum. Levoèa 1636, s.
492493.)
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Pramene
TRANOVSKÝ, Juraj: Phiala Odoramentorum. Modlitby Køestianske. Levoèa 1635.
TRANOVSKÝ, Juraj: Odarum sacrarum sive hymnorum Georgii Tranoscii
Teschinensis, variis carminum generibus, iisque rhytmicis, concinnatorum libri
tres... Bregae 1629.
TRANOVSKÝ, Juraj: Cithara Sanctorum: Písnì duchovní stare I njové, ktoerých
církev køestianská pøi výroèních slavnostech a památkach, jako i ve velikých
potøebách svých obecných i obzvlátních s mnohým prospìchem uívá. K ním
pøidány jsou Písnì D. M. Luthera veky z nìmecké øeèi do naí slovenské pøeloené.
Od knìze Jiøíka Tøanovského, sluebníka Pánì pøi církvi svato-mikuláské v Liptovì.
Levoèa 1636.
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SUMMARY
Timotea Vráblová
Specific Features of Lutheran Spiritual Song Writing
in Slovakia in the 17th Century (Cithara Sanctorum)
The paper deals with specific features of church hymns, which represented one of
the leading literary genres in the Lutheran community in Slovakia in the 17th century.
Juraj Tranovský published the first book of hymns for Slovak Lutheran churches in
1636. The book was so popular that it was re-edited more than 150 times before 1900.
It had an immense cultural and spiritual influence on many generations. The paper
deals with the interaction between the religious and liturgical needs of the Lutheran
community on one hand, and the literary character of the hymns on the other hand.
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Miesto trnavskej univerzity (1635 1777)
v rozvíjaní vzdelania a kultúry
na Slovensku
V poslednom desaroèí sme boli svedkami nebývalého
kvantitatívneho rozvoja vysokokolského vzdelávania na
Slovensku. Vznik nových univerzít a vysokých kôl, zvýený
poèet tudentov, ale aj iroký záujem verejnosti o najvyiu
formu výchovy a vzdelávania mladej generácie vyvolal znaèný
záujem aj o históriu univerzitného kolstva na Slovensku
v minulých storoèiach. Hoci sa nemôeme pochváli tým, e
by na naom území vznikali univerzity u v období zlatého
veku zrodu európskych univerzít, tak ako v najstarích
vzdelávacích centrách Európy  akými boli Bologna, Parí,
Londýn, Salamanca, èi Padova  predsa poèiatky a tradície
tohto typu vzdelávania majú aj u nás hlboké korene
v stredoveku. V uhorskom krá¾ovstve neboli ete v 14. storoèí
vytvorené také spoloèenské, hospodárske i kultúrne podmienky na to, aby tu vznikali univerzity, tak ako to bolo
v susedných krajinách. Práve preto aj najstarie stredoeurópske univerzity  Praha (1348), Krakov (1364) a Viedeò
(1365)  sa stali takmer na dve storoèia aj domovskými
univerzitami tudentov z Uhorska i Slovenska. Na
akademickej pôde týchto univerzít postupne vyrastali
predstavitelia vtedajích dobových elít z takmer vetkých
krajín strednej Európy. Na tieto poèiatky nadviazala aj prvá
uhorská univerzita, ktorá sídlila od roku 1465 v Bratislave a
dostala názov Academia Istropolitana (Istris = grécky názov
Dunaja). Hoci jestvovanie tejto bratislavskej univerzity
neprekroèilo rámec nieko¾kých desaroèí, poloila nielen
základy, ale aj predpoklady rozvoja ïalích univerzít na naom
území.
Nádejný rozmach vysokokolského vzdelávania na
Slovensku negatívne ovplyvnili politicko-spoloèenské
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udalosti po roku 1526. V tomto období krajina prekonávala
zloité dôsledky rozdelenia na dva tábory, dvoch legitímne
zvolených panovníkov  domáceho Jána Zápo¾ského a Ferdinanda I. Habsburského, boje medzi nimi o získanie nadvlády
nad celým krá¾ovstvom a pod. Ak k tomu zoberieme do úvahy
aj prítomnos Osmanov a neustále pretrvávajúce obavy o
existenciu samotného uhorského tátu, je celkom
pochopite¾né, e otázky výchovy, vzdelávania a kultúry
nemohli zosta najdôleitejími v ivote vtedajej spoloènosti.
Epocha 16. a 17. storoèia  prvých dvoch storoèí novoveku
 je v dejinách strednej Európy charakterizovaná ako obdobie
zloitého vývinu pre vetky národy a národnosti ijúce na
tomto teritóriu. Vyplývalo to okrem iného aj z formovania
nového tátneho útvaru  habsburskej monarchie, ktorá
okrem u spomínaného ohrozenia osmanskou prítomnosou
v regióne musela riei aj komplikované vnútropolitické
problémy. Popri neuteenej hospodárskej a finanènej situácii,
to boli predovetkým vyhrotené sociálne a náboenské
pomery, ktoré nastolila rozirujúca sa reformácia. Pod
vplyvom rozirovania lutherských mylienok na Slovensku
prilo k tomu, e väèina obyvate¾stva krajiny (¾achty i
poddaných) sa stala protestantskou. Reformácia a jej
prívrenci vo veobecnosti odmietali intitúciu pápestva,
svetské panstvo cirkvi a ïalie dovtedy nemenné cirkevné
dogmy (celibát kòazov) a iné, èím sa stala výhodnejou i
lacnejou pre ¾achtu i metiantvo, zaznamenala vzrast
svojich prívrencov. V posledných desaroèiach 16. storoèia u
väèina ¾achty a patriciátu miest prela k lutherstvu. Táto
zásadná zmena mala váne dôsledky pre katolícku cirkev:
prechodom väèiny ¾achty do radov reformovaných cirkví
(lutherstvo, kalvínstvo) stratila katolícka cirkev v tomto
období aj na Slovensku svoje dominantné postavenie. Hlavnou
úlohou cirkevných intitúcii bol zmeni tento nepriaznivý
stav. Jednou z hlavných monosti bolo sústredi sa na
vzdelávanie a to prostredníctvom nových kôl.
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Prehistória trnavskej univerzity
Význam mesta Trnavy vzrástol po roku 1526. Trnava popri
Bratislave (hlavnom meste) sa stala jedným z najvýznamnejích miest krá¾ovského Uhorska. Mesto hospodársky
ailo zo svojej výhodnej geografickej polohy, keï lealo na
tradiènej obchodnej ceste nazývanej aj èeská cesta (via
Bohemica). Táto stredoveká obchodná trasa (Budín 
Ostrihom  Trnava  Hodonín  Praha  Norimberk) bola
povaovaná za jednu z obchodných tepien spájajúcu Uhorsko
s Moravou, Èechami a Nemeckom. Po nej sa prepravovali
desatisíce kusov hovädzieho dobytka a zásobovali mäsom
západné èasti strednej Európy. Mesto bohatlo teda z obchodu.
Okrem dobytka to boli aj ïalie produkty  obilie a víno.
Rozvoj mesta prilákal mnohých nových obyvate¾ov
utekajúcich z juných èastí pred Osmanmi. Mesto najviac
získalo, keï sa sem presahoval ostrihomský arcibiskup.
Trnava sa tak stala nielen sídlom primasa Uhorska, ale
zároveò aj cirkevnou metropolou krajiny. Práve v tomto
období vzniklo pomenovanie pre Trnavu  Slovenský Rím.
Keïe tradiène ostrihomský arcibiskup zastával funkciu
kancelára Uhorska, mesto len získalo na spoloèenskej váhe a
prestíi. Práve osobnosti tu sídliacich arcibiskupov sa prièinili
aj o ïalí spoloèenský a kultúrny rozmach, ale aj o rozvoj
vzdelanosti. Jedným z nich bol Mikulá Oláh1 . Bol to práve
on, ktorý sa najviac zaslúil o rozvoj trnavského kolstva pred
vznikom univerzity. Nielen tým, e najprv spojil pôvodnú
mestskú kolu s kapitulskou, ale zabezpeèil ju tatútom a
vypracoval aj nový tudijný poriadok. Usiloval sa o vytvorenie
vyieho stupòa koly  akadémie. Neskôr (dekrétom
Ferdinanda I. z 21. 1. 1561) pozval do mesta jezuitov a
odovzdal im kolu.
Tak vzniklo na Slovensku prvé jezuitské kolégium, èo
predstavovalo vlastne klasickú latinskú strednú kolu (5 
6 triedne gymnázium). Na najniom (elementárnom) stupni
sa tu vyuèovalo èítanie a písanie, na strednom stupni sa
vyuèovala  gramatika, poetika a rétorika. Na najvyom
stupni to bola filozofia a teológia. Zloenie uèite¾ského zboru
bolo internacionálné. Vyuèovali tu domáci Slováci a Maïari,
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ale aj Èesi, Belgièania èi Holanïania. Èinnos tohto kolégia
vydrala es rokov. Po odchode jezuitov z mesta zaniklo.
Dôvodov bolo nieko¾ko  kolísavý poèet iakov, nepriaznivé
pomery v meste (mor, poiare, jeden z nich znièil budovu
kolégia), ako aj nezhody medzi magistrátom a jezuitským
rádom.
S menom arcibiskupa Mikuláa Oláha je spojený nástup
rekatolizácie v Uhorsku. Bol presvedèený o tom, e proti
íreniu mylienok protestantizmu treba postupova pouèovaním, rozirovaním vzdelanosti a budovaním kolstva. Vo
svojej arcidiecéze  patrilo sem takmer celé územie dneného
Slovenska  sa prièinil o budovanie farských kôl. V roku 1566
v zmysle uznesení tridentského koncilu zaloil v Trnave prvý
uhorský seminár na výchovu kòazov. Jeho prièinením vznikla
v meste tlaèiareò, kde sa vydávali katolícke knihy. S Oláhom
a jezitmi sú spojené poèiatky vyie organizovaného stupòa
cirkevného kolstva, ktoré sa stalo dôleitým predpokladom
vzniku neskorej univerzity.
Snahy o zaloenie univerzity
Ofenzívny nástup protireformácie v otázkach kolstva
súvisel s uzávermi tridentského koncilu (Decretum de
reformatione, caput XVIII.), ktorý kládol zvýený dôraz na
náboenskú výchovu mládee, najmä chlapcov. Táto výchovná
èinnos sa mala uskutoèòova prostredníctvom seminárov,
kolégií a univerzít. Najhorlivejími presadzovate¾mi týchto
plánov sa stali jezuiti. Tým sa podarilo za podpory nového
arcibiskupa Petra Pázmaòa v septembri 1615 obnovi svoje
kolégium. Sídlilo v budove dominikánskeho klátora.
Kolégium obnovilo svoju èinnos sprvu ako trojtriedna kola,
ktorú navtevovalo okolo 440 iakov. O dva roky neskôr sa
rozírilo na estriednu. V tom èase u jezuitské kolstvo sa
riadilo pod¾a jednotného a v praxi osvedèeného kolského
poriadku  Ratio studiorum. Priblíme si struène jeho metódy
a obsah. Ten predpisoval podrobný metodický postup a formu
uèite¾ových prednáok. Preberané uèivo sa uchovávalo
v pamäti neustálym precvièovaním a opakovaním. V niích
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triedach sa vlastne uèivo akoby recitovalo naspamä: Vo
vyích triedach si tudenti opakovali uèivo kadú sobotu,
koncom mesiaca a tvrroka a napokon na konci roku si
zopakovali celoroèné uèivo. Základom boli cvièenia
v hovorovej latinèine, tzv. declamationes. Formy týchto
slovných prejavov boli rôzne, tak napríklad kadý mesiac sa
konali verejné prejavy (publica declamationes) a to buï v aule
alebo v kostole. Èastou a ob¾úbenou formou bývali deklamácie
dvojíc súaivou formou, niekedy spojené i s hudbou a tancom
(declamatoria concertatio). Vyími formami bývali prednese
verov a diputácie. Cie¾om vyuèovania bolo teda získanie
praktických znalostí v hovorovej latinèine. Popri tejto
klasickej reèi mali zvládnu iaci aj základné reálie zo
starobylostí a dejín. Toto malo tvori podstatu eruditio 
veobecného vzdelania. Jeho základy sa mali prehlbova na
najvyom stupni na univerzite, tej vak v Uhorsku v tom èase
nebolo.
Osobnos zakladate¾a univerzity
Návrat jezuitov do Trnavy sa udial v èase, keï sa stal
ostrihomským arcibiskupom u spomínaný Peter Pázmaò,
maï. Pázmány (15701637), povaovaný za najvýznamnejiu
osobnos rekatolizácie v Uhorsku. Bol rodákom z Ve¾kého
Varadína (dnes Oradea v Rumunsku). Napriek tomu, e
vyrástol v ranej mladosti v kalvínskom prostredí, stal sa
jezuitom. tudoval na viacerých európskych univerzitách:
Krakov, Viedeò, Rím (anglické kolégium), kde získal aj tretiu
probáciu a dosiahol doktorát teológie. Po získaní postu
ostrihomského arcibiskupa (r. 1616) dal vetky svoje
schopnosti do sluieb rekatolizácie. Poèas núteneho pobytu vo
Viedni  uhorský snem zasadajúci v Banskej Bystrici v èase
povstania G. Bethlena ho vypovedal z krajiny  zaloil
seminár pre kòazov z Uhorska. Medzi poslucháèmi tohto
Pázmanea mali od zaèiatku prevahu Slováci. V roku 1624
zaloil vo svojom sídelnom meste Trnave (o dva roky neskôr
aj v Bratislave) jezuitské gymnázium, ktoré sa stalo
predchodcom neskorej univerzity. Za zásluhy na návrh cisára
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Ferdinanda II. získal od pápea Urbana VIII. kardinálsky
klobúk. Bol významným náboenským spisovate¾om. Po
latinsky a po maïarsky vydal vye tridsa titulov.
K najvýznamnejím patrí predovetkým jeho Hodoegus
(Sprievodca po Boej pravde, Bratislava 1613), na jeho podnet
vydali Rituale Strigoniensie (1625). Pre Slovákov je tento
Rituál významný tým, lebo sú v òom obsiahnuté krstné a
sobáne formulky v stredoslovenèine. Jeho klasická próza
prispela k rozvoju moderného maïarského jazyka a kultúry,
preto literární historici nazvali túto epochu aj Pázmaòovou
dobou. Hoci publikoval v latinèine a maïarèinu povaoval za
rodný jazyk, ako prísluník Spoloènosti Jeiovej zostal
nadnárodným kresanom. Pod¾a niektorých historikov tým, e
podporoval slovenských tudentov teológie, v Trnave napr.
zaloil fundáciu pre slovenský kostol a dosadil tam
slovenského kazate¾a. Aj na Pázmaneu vo Viedni jedným
z jeho prvých rektorov, ktorého presadzoval, bol Slovák Ján
Hmira zo iliny. Ako vzdelaná a rozh¾adená osobnos kardinál
Pázmaò ve¾mi skoro postrehol, e k úpadku Uhorska okrem
politicko-spoloèenských príèin prispel predovetkým nedostatoèný poèet kôl a najmä chýbajúce univerzity.
Zaloenie trnavskej univerzity
Mylienkou zaloi univerzitu sa Pázmaò zaoberal
dávnejie. Po získaní finanèných prostriedkov a zabezpeèení
vysokokolských uèite¾ov (po dohode so Spoloènosou
Jeiovou) listinou vydanou v Bratislave 12. mája 1635 bola
zaloená trnavská univerzita, jediná na území Uhorska. Ciele
a zámery zakladate¾a tejto najvyej vzdelávacej intitúcie sú
zrejmé z listu, zaslanom panovníkovi Ferdinandovi II.,
v ktorom ho iadal o potvrdenie výsad univerzity a zároveò
viedenskú univerzitu prosil, aby ju prijala do svojej ochrany:
Nedostatok gymnázií a vysokého (generálneho) uèilia, na
ktorom okrem veobecného vzdelania (humaniora studia)
prednáala by sa filozofia a teológia, zavinil v Uhorsku ve¾ké
kody náboenstvu i politickej správe. Preto, aby som pod¾a
svojich síl pomohol predovetkým náboenskej otázke, potom
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vlasti na èes, postarajúc sa o dostatoèné hmotné zaopatrenie,
zaloil som v Trnave univerzitu. 2
Tak zaèala stotyridsadva roèná história tejto novovekej
uhorskej univerzity. V zakladacej listine tejto univerzity jej
fundátor Peter Pázmaò vytýèil tieto tri hlavné úlohy: 1. íri
katolícke náboenstvo v Uhorsku (catholicam religionem in
Hungaria propagare), 2. utíí myse¾ bojového národa
(bellicosae nationis animos mansuefacere) a 3. povznies
dôstojnos a urodzenos národa uhorského (nobilissimae
gentis Hungarice dignitati consulere)3 .
Z h¾adiska významu tohoto èinu pri vzniku univerzity
treba pripomenú ete jednu skutoènos, e jej zakladate¾
v listine pripúal v budúcnosti monos perspektívneho
presídlenia tohto studia generale do niektorého iného
mesta. Niektorí bádatelia predpokladajú, e Pázmaò mal na
mysli pravdepodobne Ostrihom, tradièné sídlo diecézy a
arcibiskupa. Zakladate¾ zomrel o necelé dva roky od jej
zaloenia  19. marca 1637 v hlavnom meste Uhorska
v Bratislave.
Trnavská univerzita tak bola od prvopoèiatku univerzitou
neúplnou. Spoèiatku mala dve fakulty  teologickú a
filozofickú. A neskôr vznikli ïalie dve fakulty  právnická
(1667) a lekárska (1769). Slávnostné otvorenie bolo 13.
novembra 1635 za úèasti zakladate¾a Petra Pázmaòa. Na druhý
deò sa zaèalo vyuèova. Prvú prednáku o podstate filozofie
mal Slovák Martin Palkoviè, profesor logiky. V prvom
akademickom roku tvorili profesorský zbor: Ondrej
Hellesveni, Frantiek Topos, Michal Lukiè (gramatika),
tefan Keresztés, Juraj Haman (rétorika), Martin Palkoviè
(logika), Tomá Jaszberéni (filozofia), bol zároveò aj dekanom
artistickej (filozofickej) fakulty. Prvým rektorom bol Juraj
Dobronoki. kolský rok s pravidelnou prednákovou
èinnosou zaèal a zaèiatkom januára 1636. Poèet zapísaných
poslucháèov nebol ete vysoký  81, èo zrejme súviselo s tým,
e univerzita sa ete len dostávala do vedomia verejnosti.
V ïalom kolskom roku sa u poèet tudentov zvýil na 772.
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Organizácia túdia a ivot tudentskej sociéty
Zo zachovaných prameòov a literatúry sa dozvedáme i o
organizácii túdia. Po zapísaní tudenta na univerzite
(imatrikulovaní) boli základnou formou vyuèovania prednáky.
Uèivo sa upevòovalo opakovaním. Päkrát do roka bývali
diskusie (diputy). Keï tudenti úspene zloili tyri skúky,
stali sa bakalármi. Po skonèení trojroèného túdia sa mohol
tudent uchádza o získanie absolutória  podrobi sa
jednohodinovej skúke z filozofie. Kto chcel získa doktorát,
musel vo ve¾kej sieni univerzity verejne obhajova dizertáciu
a preukáza dostatoèné znalosti z celej filozofickej látky. Táto
verejná obhajoba bývala mimoriadne nároèná, lebo kadý
z prítomných mohol vystúpi so svojimi pripomienkami a
otázkami, prièom kandidát na titul doktora filozofie musel bez
dlhieho rozmý¾ania struène a uspokojivo odpoveda.
U v minulosti sa viedli medzi historikmi spory o tom,
akej národnosti bola trnavská univerzita. Na príslunos k tej
 ktorej stredoeurópskej národnosti poukazujú záznamy
v univerzitných matrikách. Na základe týchto prameòov
urobil analýzu národnostných pomerov prof. Branislav Varsik
v monografii Národnostný problém Trnavskej univerzity
(Bratislava 1938). Presvedèivo a objektívne dokázal, e na nej
tudovali prísluníci vetkých národnosti starého Uhorska.
Pre maïarských historikov bolo prekvapením jeho zistenie,
e prevahu mali Slováci a Slovania vôbec, Chorváti, tudenti
z Moravy a Èiech, a potom nasledovali Maïari a Nemci.
Pokia¾ ilo o akademicky jazyk univerzity, bola trnavská
univerzita klasickou  latinskou univerzitou. To znamená, e
sa na nej nielen prednáalo po latinsky, ale aj administrácia
bola vedená v tomto jazyku. Profesorom na univerzite sa
mohol sta prísluník ktoréhoko¾vek národa bez výnimky.
Dôleitou teda nebola národnos, ale kvalifikácia a príslunos k jezuitskému rádu. Poèas svojej existencie bola
univerzita aj nieko¾kokrát zatvorená, resp. preruená výuèba
 z dôvodov morových epidémii, tureckých nájazdov i
obsadeniu mesta vojskami vodcu protihabsburského povstania
Juraja I. Rákociho a i.
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Zaloenie univerzity a jej umiestnenie do Trnavy bolo
ovplyvnené politickým vývinom krajiny po moháèskej
poráke. Rozdelenie krajiny na tri èasti a posilnenie
postavenia predovetkým juhozápadného Slovenska, znamenalo posilnenie významu tohto regiónu. Trnava sa stala ïalím
významným mestom Slovenska  krá¾ovského Uhorska.
Nebolo preto náhodou, e sa stala po roku 1541 (po dobytí
Ostrihomu Osmanmi) na dvesto rokov sídelným mestom
ostrihomského arcibiskupa i kapituly. Pomerne rýchlo sa
z Trnavy, dôleitého obchodno-remeselníckeho mesta a centra
cirkevného ivota, stalo aj kultúrne stredisko juhozápadného
Slovenska ete pred vlastnou fázou národného obrodenia.
Trnava patrila sídlitne i urbanisticky pred vznikom
univerzity do kategórie meních miest. Skorý stavebný
rozmach i zvýenie poètu obyvate¾ov je potrebné pripísa
práve prítomnosti univerzity v meste.
tudenti výrazne zasiahli do vetkých èinností a
tradièného ivota mesta. Rýchlo sa stali poèetne silnou a
vplyvnou sociálnou skupinou. V prvej tretine 17. storoèia,
v dobe vzniku univerzity, malo mesto okolo es tisíc
obyvate¾ov. Ku koncu storoèia tu u bolo asi 1200 tudentov
(univerzitných i gymnazistov) a títo spolu s takmer
tisícèlennou vojenskou posádkou patrili medzi najpoèetnejie
zloky obyvate¾stva. tudenti sa svojím veselým, niekedy a
roztopaným spôsobom ivota dostávali èasto do sporov
s mestskou radou. Pod¾a vtedajieho akademického úzu mal
právo vyetrova, súdi a tresta univerzitných obèanov len
univerzitný sudca. Disciplinárny poriadok sa nám priamo
nezachoval. O jeho obsahu sa dozvedáme z viedenského
èasopisu Anzeiger (r.1711), kde bol èiastoène uverejnený.
Z neho sa dozvedáme, e od zaèiatku kolského roku do Juraja
(24. 4.) mali by tudenti vo svojom byte o 21. hodine. Od
Juraja do konca kolského roku sa závereènou stala 22.
hodina. Ak po tomto èase pristihla mestská strá na ulici
tudenta, zavrela ho a na druhý deò odovzdala univerzite. Za
poruenie disciplíny a poriadku trestalo tudentov
univerzitné konzistórium a uloenie a vykonanie trestu
nahlasovali Dvorskému úradu vo Viedni.
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Akademická tlaèiareò a vedecká tvorba
V súvislosti s spôsobením univerzity ako výchovnej a
vzdelávacej intitúcie treba vyzdvihnú èinnos jej
Akademickej tlaèiarne. Nadväzovala na jednu z najstarích
tlaèiarní na Slovensku, ktorú v Trnave roku 1577 zaloil
Mikulá Telegdi. Akademická (univerzitná) tlaèiareò vznikla
v roku 1640 a èoskoro sa stala najvýznamnejou tlaèiaròou na
Slovensku. Okrem uèebníc sa tu tlaèili diela profesorov
univerzity a doktorské dizertácie. Prevládala náboenská
literatúra. Pre vývin slovenského jazyka predobrodeneckého
obdobia bolo významným èinom vydanie spevníka Cantus
Catholici (1655). Toto dielo okrem jazykového významu spolu
s evanjelickym Tranovského kancionálom Cithara sanctorum
plnilo dôleitú národnokultúrnu funkciu. Tento spevník bol
dôleitým nielen vlastným obsahom, ale najmä úvodom. Autor
pri zdôvodòovaní potreby tohoto diela pre Slovákov vychádzal
z historicky najslávnejieho dejinného obdobia  obdobia
ve¾komoravského. Osobitne zdôrazòuje misiu a pôsobenie
Kontantína a Metoda, ako aj rozvoj naich predkov za
panovania krá¾a Svätopluka I. Z tohto spomínaného úvodu sú
pre nás najcennejie výklady autora o Panónoch a ich ob¾ube a
láske k spevu. Pod pojmom Panóni autor Cantus Catholici
oznaèuje panónskych Slovanov, èie Slovákov. Táto terminológia bola v univerzitnom prostredí Trnavy koncom 17.
storoèia celkom bená. Stretávame sa s òou aj v diele známeho
historika Martina Sentivániho. Práve ten povaoval za prvých
obyvate¾ov neskorieho Uhorska Panónov  primi incolae
Pannoniae, fuere Pannonnes. Quorummidioma erat, quod
defacto est, nempe Sclavonicum .4
Z kníh a titulov vydaných univerzitnou tlaèiaròou treba
spomenú okrem Sentivániho prác aj ïalie historické práce
Samuela Timona. Paletu teologickej, náboenskej, filozofickej,
historickej èi právnickej literatúry i prác z ïalích vedných
odborov zaèali dopåòa zaèiatkom 18. storoèia u aj príruèky
hospodárskeho charakteru. Môeme to ilustrova na príklade
knihy Jána Lyczeiho Iter oeconomium ad urbaria et inventaris
dominorum (Trnava 1713). Bola prvou a akousi vzorovou
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pomôckou pre hospodárenie na feudálnych panstvách. Za
obdobie existencie tejto tlaèiarne (16401777) sa v nej
vytlaèilo vye 4800 kníh v latinèine, slovenèine, maïarèine,
nemèine a ïalích jazykoch. (Niektorí odborníci tvrdia, e sa
knihy tlaèili v dvanástich jazykoch). Na vysokej úrovni bola aj
typografická a tlaèiarenská kvalita vydávaných titulov.
Celkový poèet vydaných titulov sa síce pre súèasníka na prvý
poh¾ad nezdá by ve¾ký, ale ak by sme si ich zoradili do
kniných políc, vznikla by aj na dnené èasy ve¾mi sluná
vedecká kninica.
Osobnosti na trnavskej univerzite
Jednou z dôleitých podmienok a záruk zabezpeèenia
primeranej úrovne univerzity bol profesorský zbor. Spoèiatku
v òom prevládali cudzinci  Nemci, Taliani, mimouhorskí
Slovania (Slovinci, Èesi, Poliaci), ale postupne sa presadzovali
uèitelia z Uhorska  Slováci, Maïari i Chorváti. Rady èlenov
profesorského zboru postupne dopåòalo viacero vlastných
absolventov. Na univerzite v Trnave sa o profesoroch neviedli
iadne údaje o ich národnosti, tak ako o tudentoch. Preto je
v niektorých prípadoch pomerne aké zisti, kto boli a odkia¾
pochádzali. Èastokrát maïarská ortografia mena mýlila.
Napríklad autor spomínaného Cantus Catholici, jezuita
Benedikt Szöllösi, bol Slovák z Rybníka v Tekove. Niektorí
Slováci neovládali spoèiatku maïarèinu, èasom sa vak v nej
zdokonalili. Naopak zasa profesori maïarskej národnosti boli
èasto prinútení nauèi sa v slovenskom reèovom prostredí
Trnavy po slovensky. Priam typickým je príklad Martina
Èelea z Ruindola, pri Trnave. Ako tudent gymnázia vedel
priemerne po maïarsky. Po kratom pôsobení a túdiu
v Györi dosiahol takú znalos maïarèiny, e dostal prívlastok
Cicero hungaricus. Z h¾adiska kultivácie slovenèiny ako
formujúceho sa liturgického jazyka (kázne) z polovice 17.
storoèia treba vyzdvihnú pokusy o zavedenie cvièení
v rétorike po slovensky (na teologickej fakulte). Nedá sa
spomenú vetkých významných teológov a vedcov z radov
profesorov tejto univerzity. Z mnohých významných Slovákov,
ktorí významne zasiahli do formovania náho národa,
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spomeòme aspoò dvoch profesorov, ktorí sa prièinili o dobový
rozvoj domácej histioriografie  Martina Sentivániho a Samuela Timona.
Starím zo spomínanej dvojice bol Martin Sentiváni
(16331705), ktorý pochádzal zo starej ¾achtickej rodiny
z Liptovského Jána. Po túdiách v Trnave a vo Viedni zaèas
pôsobil na univerzitách v tajerskom Hradci, Mníchove a
Viedni. Od roku 1667 prednáal na trnavskej univerzite
filozofiu a kazuistiku. Bol autorom viacerých historických
a encyklopedických diel, kolegami býval vysoko hodotený a
povaaný za predchodcu viacerých neskorích polyhistorov.
Bol prefektom kníhtlaèiarne a editorom viacerých edícii 
napr. aj dobového vydania zbierky uhorského práva Corpus
iuris Hungarici (1696), ale aj slovanských liturgických kníh
pre Rusínov a Srbov (tzv. glagolské katechizmy) ai. V r. 1691
1693 zastával funkciu rektora univerzity. Priazeò domácich
meanov si získal aj tým, e vydával Trnavský kalendár.
Samuel Timon (16751736) taktie pochádzal zo starej
zemianskej rodiny z Trenèianskej Turnej. Po túdiach vo
Viedni absolvoval na trnavskej univerzite, kde bol v rokoch
17121720 profesorom. Neskôr pôsobil v seminároch v Klui a
Uhorode, napokon na univerzite v Koiciach. Bol najvýznamnejím slovenským historikom 18. storoèia, autorom
mnohých historických diel. Najvýznamnejím dielom je jeho
Obraz starého Uhorska (Imago antique Hungarie, Koice
1733). Patril k zakladate¾om kritického uhorského dejepisectva. Je autorom prvej koncepcie slovenských dejín,
zaloenej na autochtónnosti Slovákov na naom území. Vo
svojich dielach presadzoval takzvanú pohostinnú teóriu, pod¾a
ktorej na rozdiel od podmanite¾skej teórie Maïarov, Slováci
dobrovo¾ne vstúpili a zúèastòovali sa na budovaní uhorského
tátu. Svojou koncepciou najstarích slovenských dejín
ovplyvnil ïalích historikov  Juraja Papánka a Juraja
Sklenára, ako aj viaceré generácie naich obrodencov. Na
trnavskej univerzite vyrástli aj najvýznamnejie osobnosti
uhorskej historiografie 18. storoèia, ako boli prof. G.
Hevenesi, F. Kazy (autor prvých latinských dejín univerzity),
. Katona a J. Pray.
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Okrem teológov, filozofov a historikov na univerzite najmä v
18. storoèí pôsobil celý rad vedcov  prírodovedcov: fyzikov a
matematikov, ako boli Andrej Jaslinsky, Anton Revický, Ján
Ivanèiè èi Andrej Adány. Z matematikov osobitne vynikol
profesor Ján K. Horváth, ktorého uèebnice matematiky boli
pouívané v celej strednej Európe. V roku 1751 priiel na
univerzitu vynikajúci prírodovedec a astronóm Maximilián
Hell, neskorí riadny profesor viedenskej univerzity. Prof. Hell
vypracoval aj projekt univerzitnej hvezdárne, ktorú aj v roku
1753 dokonèili. Mala výku 35 metrov (bola to tvorposchodová
budova) a patrila medzi prvé takéto zariadenia v Uhorsku. V
50. rokoch 18. storoèia v dôsledku prvých tátnych zásahov do
univerzitného ivota prilo k dôleitej zmene v tom, e
profesori univerzity museli povinne napísa uèebnice
k predmetom, ktoré vyuèovali. Takto vzniklo nieko¾ko desiatok
uèebníc, ktoré významne obohatili kninú a vedeckú produkciu
u nás. V roku 1757 prilo ete k jednej závanej zmene, keï
cirkev zruila zákaz oboznamova tudentov s uèením M.
Koperníka a G. Galileiho.
Panovníèka Mária Terézia zasiahla ete raz do organizácie
univerzity. V roku 1769 zriadila tvrtú  lekársku fakultu.
V tom istom roku prilo k potátneniu trnavskej univerzity.
Bola to súèas kolských reforiem na princípoch osvietenskej
modernizácie tátu a spoloènosti. Hoci jezuiti zostali naïalej
k¾úèovými profesormi na univerzite, v jej èele neboli u tradièní
akademickí funkcionári  dekani a rektor, ale miesto nich
zaujali panovníèkou vymenovaní riaditelia. Dekani
jednotlivých fakúlt a rektor univerzity sa stali viac-menej
reprezentaènými a symbolickými funkcionármi koly, ako jej
výkonnými funkcionármi. Univerzita si postupne zriadila aj
ïalie intitúcie a zariadenia potrebné pre jej úspené
pôsobenie. Okrem spomínaných ústavov a zariadení to boli ete
napríklad vlastná papiereò, písmolejáreò i knihárstvo. Mnohé
kniné väzby z produkcie Univerzitnej tlaèiarne a kninej
dielne patria dodnes k barokovým skvostom kninej kultúry na
Slovensku. Osobitný význam mala Univerzitná kninica,
obsahovala vye 15.000 titulov a vye 300 inkunábulí (t. j.
prvotlaèí vydaných pred r. 1500). Po reforme  potátnení  sa
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stala aj kninica, èasti zbierok i univerzitná lekáreò prístupné
irokej verejnosti. Tieto priaznivé dôsledky zmien vak netrvali
dlho. Panovníèka sa rozhodla presahova univerzitu do
Budína. Prednáky v Trnave sa skonèili 24. augusta 1777. Nový
akademický rok mal zaèa u na novom mieste. Univerzitné
budovy a semináre zostali opustené, nastalo sahovanie
hnute¾ného majetku univerzity  kninice, tlaèiarne a zbierok
do Budína. tudenti a akademici sa piesòou takto lúèili so
svojím univerzitným centrom: Do Budína krá¾ mi káe, mesta
vade známeho. Ty (Trnava) zostane, ako súdim, iba malým
mesteèkom.
Ak by sme chceli záverom zhodnoti miesto a význam tejto
univerzity v slovenskej vede a kultúre, treba sa pokúsi
hodnoti jej existenciu v nie jednoduchom dobovom uhorskom
kontexte. Treba objektívne poukáza na jej pôvodný cie¾, ktorý
dostala do vienka od zakladate¾a Petra Pázmaòa  zmeni
náboenské pomery Uhorska. Univerzita mala by
prostredníctvom jezuitov plne slubách rekatolizácie a
napomáha rozvoju vzdelanosti krajiny. Z toho vyplynulo, e na
univerzite sa pestovali tie vedné disciplíny, ktoré neboli
v rozpore so zásadami, ktoré urèovali reguly rádu. Napriek
tomu neznamenalo to a také mimoriadne ochudobnenie
svetskej vedy a neteologických disciplín.
Zaloenie a pôsobenie univerzity bolo dôleitým kultúr-nym
èinom, ktorý výrazne ovplyvnil národnostnú situáciu v etnicky
rozvíjajúcom sa slovenskom prostredí. Univerzita ako vedecká
a výchovno-vzdelávacia intitúcia, spolu so svojimi
zariadeniami, najmä kníhtlaèiaròou, napriek ohranièenému
náboenskému zameraniu, umonila vynika-júcim jednotlivcom
dosiahnu pozoruhodné výsledky v jednotlivých vedných
disciplínach. Z h¾adiska slovenského národného vývinu bolo
dôleité, e sa tu zrodila prvá historická koncepcia najstarích
dejín náho národa (S. Timon). Kultúrne a náboenské
prostredie univerzity umonilo prehåbi cyrilometodské
tradície, èím sa vytvorili predpoklady pre rozvíjajúce sa
národnobudite¾ské aktivity a intitúcie v prvej fáze
slovenského národného obrodenia. Stotyridsadvaroèná
existencia trnavskej univerzity sa stala materiálnou i
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duchovnou základòou dnenej budapetianskej Univerzity
Eötvösa Lóranda, ktorá v duchu historických tradícii a na znak
úcty k predchádzajúcim generáciám uèite¾ov a tudentov
pouíva pri slávnostných príleitostiach pôvodné insígnie
trnavskej univerzity z obdobia jej zaloenia. A napokon na
ducha a tradície pôvodnej univerzity v súèasnosti v Trnave
nadväzuje nová univerzita zaloená v roku 1992. Je teda viac
ako symbolické, e mylienky, idey a princípy pôvodnej
(novovekej) trnavskej univerzity nali odozvu a pokraèovanie
v nových univerzitných humanistických tradíciách v tomto
meste, konkrétne na akademickej pôde dnených dvoch
trnavských univerzít: Trnavskej univerzity a Univerzity Sv.
Cyrila a Metoda.
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Poznámky
1

Mikulá Oláh (14931568), cirkevný hodnostár, uhorský politik a významný
humanista a vzdelanec, autor viacerých latinských spisov.

2

Z latinského listu P. Pázmaòa vedeniu viedenskej univerzity ( 29. 7. 1635.).

3

Originál pergamenovej listiny sa nachádza v súèasnosti v archíve Budapetianskej
univerzity ELTE, jej text publikovali viacerí bádatelia, napr. FEJÉR, G.: Historia
Academiae Scientiarum Pazmanianae Budae 1835, s. 1517.

4

Z jeho diela Dissertationes septem ex partem prima decadis tertiae curiosiorum
miscellaneorum excerptae Tyrnaviae 1699, s. 234.
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Summary
Jozef Baïurík
The Role of Trnava University (1635-1777) in the
Development of Education and Culture in Slovakia
The paper pays attention to the role and importance of Trnava University in
education, upbringing, science, and culture in the 17th and 18th centuries. Its role
was shaped by the changes that took place after 1526. That year marks the beginnings
of the modern era in the former Hungarian monarchy and in central Europe. Since
Trnava University was the only functioning university in all of Hungary, the paper
also discusses its prehistory (Mikulá Oláh and the first Jesuit college). The paper
investigates the reasons for establishing this institution. Its founders saw its main
role to be changing religious conditions in the country and in bringing general education
to a higher level (humaniora studia). However, Trnava University was, from its
beginnings, an incomplete institution. It originally had only one faculty (theological
and philosophical). Two other faculties were established later: the faculty of law in
1667, and the faculty of medicine in 1769. The university started its activities in
November 1635. The students came not only from Hungary (Hungarians and Slovaks),
but also from Moravia, Bohemia, Poland, Croatia, Slovenia, Austria, and other
countries. The university thus had a supranational character. Its level of education
and standards was comparable to other Jesuit institutions in Europe. Among other
institutions and activities of the university, the printing house was prominent. It
published more than 4,800 books in Latin, Hungarian, German, Slovak, and other
languages between 1640 and 1777. Some experts in the history of book printing claim
that books in 12 languages were published in Trnava. Dozens of well-known scholars
 theologians, philosophers, historians, natural scientists, especially mathematicians,
physics and astronomers  taught at the university. These astronomers included
Maximilian Hell. The paper also discusses the work of two professors who contributed
significantly to the development of Slovak historiography; namely, Martin Sentiváni
(1635  1705) and Samuel Timon (1675  1736). Timon was the most remarkable
Slovak historian of the 18th century and a founder of critical Hungarian
historiography. Among his works, we can mention Imago antiquae Hungariae (Picture
of Old Hungary, 1733). Timon was also the author of the first concept of Slovak
history based on Slovak autochthony. Empress Maria Theresa decided to close the
university and moved it to Buda in 1777. The universitys existence and activities
formed a remarkable cultural mission that significantly influenced the national
situation in the Slovak milieu, which was becoming more ethnically diverse. The
university, as a scientific and educational institution, together with its other facilities
(especially its printing house and library), enabled its outstanding students and
professors to achieve remarkable results in particular scientific areas in spite of its
limited confessional orientation. From the point of view of Slovak national
development, it is important to note that the first historical concept of the oldest
history of our nation originated here (S. Timon). The cultural and religious milieu of
the university was favourable for the revival of the tradition of Sts. Cyril and Methodius.
This feature was extremely important for the first stage of the Slovak National
Awakening. The tradition, ideas, and principles of the original Trnava University
have been preserved in the present. It worked for 142 years. It became the cornerstone
for the current University of Eötvös Lórand in Budapest, as well as for two new
universities in Trnava (Trnava University and the University of Cyril and Methodius).
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Súèasný stav a trendy
v slovenskom divadle
Divadelná èinnos v Slovenskej republike je riadená
zákonom, ktorý nadobudol úèinnos 1. januára 1998
(respektíve zákonom è. 416/2001 Z. z. 1. apríla 2002, keï
zriaïovate¾ská funkcia krajského úradu k tátnym profesionálnym divadlám okrem tátneho divadla Koice prela na
samosprávny kraj). Pod¾a tohto zákona sa divadelné umenie
vyèleòuje ako samostatný umelecký druh, ktorý sa od
ostatných umení odliuje prítomnosou divadelného umelca
alebo zastupujúceho objektu poèas trvania inscenácie na
javisku, spoluúèasou publika a monosou interakcie s cie¾om
poskytnú divákovi estetický záitok. Divadelné umenie spája
viaceré, aj inak samostatné umelecké druhy a ich diela do
tvaru divadelnej inscenácie.
Uvedený Zákon rozoznáva:
1. tátne profesionálne divadlo v pôsobnosti ministerstva
kultúry,
2. profesionálne divadlo v pôsobnosti samosprávneho kraja
a obce,
3. iné profesionálne divadlo, ktoré môe zabezpeèova
právnická alebo fyzická osoba  tzv. nezávislé divadlo,
4. neprofesionálne divadlo ako pecifickú formu prejavu
neprofesionálnych umelcov.
Na základe uvedeného èlenenia prebieha aj financovanie
umeleckých súborov. I keï novodobé európske divadelné
trendy odkazujú na viaczdrojové financovanie umeleckých
subjektov, situácia v Slovenskej republike sa zatia¾ orientuje
na jednozdrojové financovanie projektov (závislých i nezávislých) zo strany ministerstva kultúry, mesta èi obce (ako
priameho zriaïovate¾a profesionálneho divadla, èi prostredníctvom grantových kôl v nezávislej divadelnej sfére).
Výnimky sú skôr jednorazovými a ojedinelými pokusmi
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divadelných súborov a jednotlivcov nadviaza spoluprácu
s neziskovými organizáciami èi divadelnými sieami. Od
dobrej vôle, schopnosti a promptnosti tátnych orgánov je
týmto pádom paradoxne závislý chod divadla a jeho umelecká
produkcia. Je to, pravdepodobne, najvypuklejí problém
súèasného slovenského divadla, na ktorý upozoròujú
divadelní umelci a ostatní zamestnanci divadiel u dlhý rad
rokov.
Dnená divadelná sie na Slovensku pozostáva predovetkým z viac ako dvoch desiatok stálych, z verejných zdrojov
subvencovaných profesionálnych divadiel, ktoré pôsobia
v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, vo Zvolene,
Martine, iline, Koiciach, Preove, Spiskej Novej Vsi
a Roòave. V Koiciach okrem tátneho divadla pôsobí
maïarské Divadlo Thália a rómske divadlo Romathan. Ïalie
meninové maïarské Jókaiho divadlo bolo zriadené
v Komárne, ukrajinsko-rusínske Divadlo Alexandra
Duchnovièa má sídlo v Preove. Okrem Slovenského
národného divadla, Novej scény, ktoré sídlia v Bratislave,
tátnej opery v Banskej Bystrici a tátneho divadla v Koiciach sú vetky ostatné tátne profesionálne divadlá v správe
vyích územných celkov. Uvedená regionálna divadelná sie
bola postupne zavàená a dobudovaná po roku 1945.
V uplynulých rokoch sa zaèala rozvíja i sféra nezávislých
divadelných súborov. Medzi najvýznamnejie a najdlhie
pôsobiace netátne súbory patrí Radoinské naivné divadlo,
Divadlo STOKA, túdio L&S, Divadlo GUnaGU, Divadlo a
ha, PIKI, Teatro Tatro, Mestské divadlo ACTORES, k nim
pristupujú novie subjekty ako Túlavé divadlo, Zdruenie pre
súèasnú operu, MED, A4, Phenomenontheatre, Staromestské
divadlo atï.
Na Slovensku vznikli najmä v posledných rokoch viaceré
divadelné festivaly. Najvýznamnejím divadelným podujatím
so zahraniènou úèasou je medzinárodný festival Divadelná
Nitra, ktorý sa koná kadoroène koncom septembra. Tradíciu
má i stredoeurópsky bábkarský festival Bábkarská Bystrica.
Asociácia Bratislava v pohybe kadoroène organizuje
medzinárodný taneèný festival súèasného tanca Bratislava
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v pohybe. Vysoká kola múzických umení je tradiène
organizátorom medzinárodného festivalu vysokých divadelných kôl pod názvom Projekt Istropolitana, ktorý sa koná
bienálne. Kadoroène sa koná aj operný a èinoherný festival
Zámocké hry zvolenské s viac ako tridsaroènou tradíciou.
Bábkovému divadlu je venovaný festival Stretnutie, ktorý sa
koná v Nitre. Festival nezávislého divadla sa etabloval
v Koiciach.
Úlohu výskumného, dokumentaèného, informaèného, propagaèného, tudijného, konzultaèného a analytického strediska divadelnej kultúry s celoslovenskou pôsobnosou plní
Divadelný ústav Bratislava. Divadelný ústav je od roku 2002
na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
sekcie verejnej správy, odboru archívnictva a spisovej sluby
archívom osobitného významu a na základe osvedèenia
akreditaènej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky akreditovaným pracoviskom pre vedu a výskum.
Divadelný ústav tak plní nezastupite¾nú úlohu v oblasti
mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na
Slovensku, ktorá vznikla v roku 1920 zaloením Slovenského
národného divadla v Bratislave. Okrem pecializovaných
pracovísk (edièné, výskumné oddelenie, archív, audiovizuálny
fond, kninica, informaèné centrum Prospero...), Divadelný
ústav sa stará o prezentovanie slovenskej divadelnej tvorby
v zahranièí, zapája sa do medzinárodných divadelných sietí
a európskych dielní prekladu, podporuje vznik pôvodnej
slovenskej drámy formou súae Dráma a Artúr (dramatická
tvorba pre deti a mláde), sprístupòuje informácie o súèasnej
svetovej dráme formou projektu Nová dráma / New Drama
a je iniciátorom a zakladate¾om prehliadky inscenácií
súèasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma  New
Drama. V uvedených èinnostiach je Divadelný ústav jedinou
intitúciou na Slovensku, ktorá vykonáva uvedené aktivity.
Nová slovenská dráma
Ako pecifickú súèas divadla na Slovensku môeme
vyèleni súèasnú slovenskú drámu, ktorá h¾adá svoju novú
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tvár, uplatnenie a cestu na zahranièné javiská. Formovanie
novej slovenskej drámy vyvoláva u odborníkov mnostvo
polemík a takmer vetci od zaèiatku 80. rokov trpezlivo
a pedantne upozoròujú na nedostatok pôvodných textov
a urèitý druh krízy, ktorá sa objavuje v umelecko-estetickej
rovine pôvodných dramatických textov. Dôvodov na kritické
prehodnotenie je urèite viacero, ale v uvedenom príspevku sa
nebudeme zaobera umeleckou stránkou dramatických textov,
skôr kanálmi, ktorými sa dráma dostáva, respektíve
nedostáva do divadiel.
Na Slovensku zatia¾ nevznikli dramatické centrá, ktoré si
vychovávajú svojich dvorných dramatikov a okamite novú
drámu distribuujú do divadiel. Na podobný model azda ete
nedozrel èas, ale vïaka Divadelnému ústavu v Bratislave sa
u nieko¾ko rokov organizuje anonymná súa Dráma a od
mája 2005 aj prehliadka súèasnej slovenskej a svetovej drámy
Nová dráma  New Drama, ktorá u svojim prvým roèníkom
upozornila na výslnia a úskalia novej slovenskej drámy.
Navye, uvedená intitúcia od roku 2002 svojim pecifickým
projektom Nová dráma / New Drama (z ktorého iniciatívy
vznikla aj spomínaná prehliadka) prezentuje a podporuje
súèasnú drámu európskych krajín prostredníctvom
odborných prednáok, scénických èítaní èi diskusií
s pozvanými autormi a teoretikmi. Od roku 2003 sa v túdiu
12 (pecializovanom multimediálnom priestore Divadelného
ústavu) predstavili najnovie dramatické texty autorov
z Maïarska, panielska, Po¾ska, kótska, USA, Srbska
a iných krajín. Projekt je urèený tudentom a pedagógom
dramatických umení, dramaturgom, prekladate¾om,
teoretikom èi kritikom, ale aj irokej laickej verejnosti.
Projekt Nová dráma sa teda pokúa systematicky rozvíja
a podporova takmer vetko, èo so súèasnou drámou súvisí.
Vïaka nemu môe prebieha medzinárodná vzájomná
konfrontácia, spolupráca autorov a divadiel. Jedným
z najdôleitejích cie¾ov je poznávanie novej drámy v zahranièí
a zároveò aj inpirovanie a povzbudzovanie domácich autorov.
Jednostrannú prezentáciu nahradzuje mylienka vzájomnej
reciprocity, výmenných pobytov domácich autorov
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a prekladate¾ov v rámci projektu Európska dielòa prekladu
(koordinátorom projektu je Kultúra 2000 a èlenmi dielne sú aj
Francúzsko, Taliansko, panielsko, Portugalsko, Grécko,
Rumunsko a Írsko). Na projekt Nová dráma nadväzuje aj
publikovanie drám Ingmara Villqista, súèasnej nemeckej
drámy (Igor Bauersima, Teresia Walser, Roland Schimmelpfenig, Dea Loher, Thomas Ostermaier)1 .
Súa Dráma
V roku 1999 vznikol z iniciatívy Divadelného ústavu
v Bratislave a v spolupráci s Divadlom SNP v Martine
(dnené Slovenské komorné divadlo) pozoruhodný projekt
Dráma  súa pôvodných dramatických textov. Koncepcia
anonymnej súae zdôrazòuje prepojenie drámy s divadlom,
keïe hlavnou cenou je uvedenie víaznej drámy
v Slovenskom komornom divadle v Martine. Uvedený fakt sa
ukázal ako dostatoèné lákadlo pre nových ale i starích
osvedèených dramatikov, a tak sa kadoroène roziruje sie
slovenských dramatikov o nové zaujímavé mená a dramatické
tvary. Forma prezentácie finálových textov je koncipovaná ako
Divadelný trojboj  scénické èítanie, èie ako stretnutie
dramatika, tvorivého divadelného tímu (reisér, herci,
dramaturg) a kritika s cie¾om odhali divadelné kvality
víazných textov. Uvedená forma prezentácie sa ukázala ako
podnetná a divácky atraktívna, a tak oslovené divadelné
skupiny analyzujú kadoroène texty a h¾adajú najlepie
spôsoby realizácie nových slovenských dramatických hier.
Navye Divadelný ústav do svojho edièného plánu zaradil aj
publikáciu s vybranými textami hier. 2 Okrem osvedèených
mien slovenských dramatikov (Viliam Klimáèek a Silvester
Lavrík) súa Dráma objavila pre slovenské javiská aj doteraz
neznámych dramatikov (Eva Maliti-Fraòová, Michal Ditte,
Roman Olekák, Peter Pavlac, Jana Bodnárová, Marek
Godoviè, Milo Karásek...), ktorí okamite nali svoj divadelný
priestor na uvedenie aj mimo priestoru Slovenského
komorného divadla (napríklad v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave, v Divadle A. Duchnovièa v Preove,
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v bratislavskom túdiu 12 a túdiu L&S, v tátnom divadle
Koice atï.).
Slovak Contemporary Drama
Edícia Slovak Contemporary Drama3 , ktorá vychádza pod
hlavièkou Divadelného ústavu u iesty rok, prezentuje to
najlepie zo slovenskej drámy v anglickom jazyku. Slovak
Contemporary Drama je jedinou publikáciou tohto druhu na
Slovensku. Prostredníctvom distribúcie uvedenej publikácie
do zahranièia sa u podarilo nadviaza kontakty
s jednotlivými divadlami, ktoré majú záujem o uvádzanie
slovenskej drámy na svojich scénach. Hra Dom, kde sa to robí
dobre Martina Èièváka sa tak u hrala v Èesku, Ve¾kej
Británii, v Srbsku a Èiernej Hore, mala scénické èítanie
v Rumunsku, Tomáova Horváthova Stolièka mala èítanie na
podujatí Interplay v Austrálii, text Doda Gombára Hugo
Karas sa hral v Anglicku, Èesku, hra Citová zmes Zuzany
Ulièianskej bola ako rozhlasová hra uvedená v rozhlasoch
v Nemecku a Po¾sku, Klimáèkova Nuda na plái sa uvádzala
v Chorvátskom Motovune, hra Rudolfa Slobodu Armagedon na
Grbe sa ako scénické èítanie predvádzala v Teatre
Rozmanitosci vo Varave, pravidelne sa poriadajú èítania
slovenských hier v Slovenskom intitúte v Budapeti...
Vydavate¾ská èinnos a preklady
Problematike prekladov súèasnej svetovej drámy sa okrem
Divadelného ústavu venuje aj vydavate¾stvo Drewo a srd,
ktoré publikovalo preklady hier Marka Ravenhilla, Sarah
Kane, Biljany Srbljanoviæ, Enda Walsha, Davida Greiga,
Davida Harrowera, Bernard-Marie Koltesa... Pravidelne sa
s novými dramatickými textami môeme oboznámi aj na
stranách èasopisu Vlna, ktorý vydáva ten istý vydavate¾.
Zaujímavým projektom je celkom urèite aj Visegrad
Drama, ktorý spoèíva v spolupráci tyroch krajín V4, v tomto
prípade divadelných intitútov Èeska, Maïarska, Po¾ska
a Slovenska. Nápad zaloi aj edíciu Viegrádska dráma
vznikol na stretnutí divadelných a múzejných intitúcií
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a výsledkom je publikovanie prvých dvoch zväzkov drám. 4
Postupne by mali vyjs tyri zväzky obsahujúce spolu estnás
dramatických textov. Uvedeným projektom sa rozirujú
hranice spoznávania jednotlivých divadelných kultúr, keïe
kadú hru sprevádza aj odborná túdia, ktorá mapuje
zaradenie hry do kontextu V4 a navye aj rozírená túdia
týkajúca sa spoloènej témy vybraných hier (svadby v prvom
zborníku, priestor v druhom).
A to je takmer vetko, pokia¾ ide o publikovanie drámy na
Slovensku. Ostatné vydavate¾stvá zaraïujú slovenskú
a svetovú drámu do svojho edièného plánu skôr sporadicky
a nevenujú jej výraznejiu pozornos. Uvedeným nezáujmom
vydavate¾stiev o súèasnú svetovú ale i slovenskú drámu sa
celkom iste vytráca kontinuita a hrozí, e platforma súèasnej
drámy sa stane skôr formálnou otázkou, ne vyvolá opravdivý
záujem o témy, ktoré spracúvajú súèasní dramatici.
Diskutovanou otázkou sa preto v súèasnosti stáva najmä
systém podpory, publikovania a distribúcie novej drámy.
Zázrak sa nestal ani v zahraniènom divadle (so závanejou
divadelnou tradíciou, ktorá priam imperatívne stojí na zrode
novej drámy), pokia¾ sa nedorieila otázka pecializovaných
divadelných vydavate¾stiev a ich èinnosti, ktorá dnes v sebe
supluje tradiènú vydavate¾skú formu, ale aj agentúrne
aktivity. Moderné vydavate¾stvá zastupujú svojich kmeòových
dramatikov, starajú sa o autorské a inscenaèné práva (tzv.
staging) a v ich kompetencii je aj propagácia a prekladová
èinnos. Moderný európsky kultúrny trh diktuje svoje tempo
a divadlo by v tomto tádiu rozvoja urèite stagnovalo, pokia¾
by nenabralo glokálne (v jednom dychu globálne a lokálne)
smerovanie.
V danej chvíli je jedným zo schodných rieení pre
dramatikov písanie pre potreby a poetiku vlastných súborov.
Ani tento spôsob nie je vak neznámy. Väèina európskych
divadiel okrem svojej primárnej produkcie zakladá aj
kreatívne dielne  èasto s medzinárodnou úèasou, z ktorých
pre potreby divadla vychádza kadoroène nieko¾ko kvalitných
dramatických textov. Pod prísnym dozorom odborníkov
(zväèa dramaturgov a reisérov) sa tak zachováva kontinuita
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národnej drámy. V divadlách, ktoré nemajú astie ako
Krá¾ovské divadlo v Londýne, ktoré roène dostáva okolo tisíc
nových textov, èi Royal Court, kde poèet drám prevyuje
tritisícpästo nových titulov roène, sú kreatívne dielne
zaruèeným spôsobom nepretritého chodu divadla. V naich
divadlách sa na systém dielní a na nových dvorných
dramatikov len èaká, ale pôda pre ich vznik sa najmä vïaka
aktivitám Divadelného ústavu u prichystala.
Príbeh súèasného slovenského divadla a drámy
Na základe uvedených údajov je jasné, e príbeh
súèasného slovenského divadla a drámy je zloitejí a
problematickejí, ne sa to zdá na prvý poh¾ad. Okrem
Divadelného ústavu, ktorý sa novým divadlom a novou
drámou zaoberá kontinuálne, sleduje trendy a zapája
slovenské divadlo do celoeurópskych sietí, neexituje takmer
iadna iná intitúcia (divadlo, vydavate¾stvo, nezávislé
zdruenie), ktorá by podobne ako Divadelný ústav pracovala
na zvidite¾òovaní slovenského divadelníctva v domácom
kultúrnom milieu a v zahranièí.
Nasto¾uje sa otázka  aké miesto na pomyselnej mape
novej drámy zaberá jej slovenská variácia? Majú slovenskí
dramatici èo ponúknu Európe? Dovolím si tvrdi, e áno. Len
netreba zabudnú na podstatnú vec  na elementárne
dôverovanie slovenskej dráme a na jej následné uvádzanie
v divadlách. Jedine takto prerazí slovenská dráma aj mimo
lokálnych rámcov. Nová európska dráma èi Nová dráma
Európy si nájde svoju ïaliu bastilu. Faktom zostáva, e bez
oh¾adu na oèakávania a predpojatos divadelníkov, si nová
slovenská dráma razí svoju pecifickú cestu a v naich
podmienkach si vyaduje extra podporu v najirom slova
zmysle. Nie je to kópia In-Yer-Face Theatre, New Brutalism,
Drugs und Sperms... ale je to svojský postup, ktorý hovorí èosi
aj o nás a o stave kultúry a divadelníctva na Slovensku.
Inpiráciou by nám mohli by opä Rusi, ktorí síce
paradoxne, ale rovnako ako my, pociovali na zaèiatku nového
tisícroèia akési vákuum a nedostatoèný záujem zo strany
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západného európskeho divadelného trhu 5 o ich novú
dramatiku a divadlo. Za triumfálny návrat ruskej drámy do
európskych divadelných súradníc môeme povaova ruský
program na festivale v Avignone roku 1997, ako aj zaloenie
Èechovovského festivalu, ktorý pritiahol do Ruska poèetné
významné mená európskej divadelnej komunity, ako aj príchod
delegácie z londýnskeho Royal Court-u, ktorá na festivale
Zlatá maska v roku 1999 nanovo objavila pre Európu ruskú
drámu a znamenala zaèiatok ruského boomu new writing. Od
tohto obdobia sa ruská dráma objavuje v repertoári
európskych divadiel a festivalov permanentne a pocit ruskej
divadelnej rezervácie za eleznou oponou je u minulosou.
Noví ruskí dramatici nú úspechy aj vïaka poznaniu, e
v novej dráme ide predovetkým o realitu samu, o dotyk
s konkrétnym ivotom. Mono je práve uvedený fakt k¾úèom
k poznaniu  pokia¾ si nebudeme vái to, èo je kreatívne
z vlastného prostredia, urèite sa ako divadelná komunita
z miesta nepohneme.
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Summary
Vladislava Fekete
Present-Day State and Trends in Slovak Theatre
The paper discusses two mutually related parts of the Slovak theatre: 1. its formal
legislation and administration; and 2.contemporary Slovak drama and ways of its
promoting. It enumerates the activities of the Theatre Institute in Bratislava as the
only institution that consistently deals with new theatre and drama. Under the
umbrella of the New Drama project, it promotes various activities, such as publishing
new translations of plays, publishing new Slovak plays, staging new plays, and other
activities.
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Wollmanovská zberate¾ská akcia
a jej význam pre folkloristiku
na Slovensku
Folkloristika na Slovensku má pri túdiu ústnej ¾udovej
prózy z historického h¾adiska k dispozícii tyri ve¾ké korpusy
textov, ktoré vydávajú svedectvo o dobovom stave
rozprávaèskej tradície. Tieto korpusy sú v mnohom
porovnate¾né. Sú to zbery túrovskej generácie, známe codexy
èi rukopisné zborníky, ktoré vak doteraz nevyli v kritickom
vedeckom vydaní. S pribline pädesiatroèným odstupom sú to
ïalej zbery pozitivisticky orientovaného lingvistu Samuela
Czambela (18561909). Czambel zbieral a zapisoval texty
ústnej slovesnosti z pozícií lingvistu, zaujímajúceho sa
o dobový stav aktuálnej hovorovej reèi  vo vidieckom
prostredí teda náreèia. Nepristupoval k textom výberovo 
nezaujímal sa o konkrétne ánre, a práve preto sa mu
podarilo, i keï len na strednom a východnom Slovensku,
zaznamena
vlastne
synchrónny
rez
aktuálneho
rozprávaèského repertoáru 1 . Tretím vývinovým rezom ústnej
prózy na Slovensku je korpus textov získaných tzv.
wollmanovskou zberate¾skou akciou. Táto výnimoèná akcia
vak z poh¾adu publikovaných prác F. Wollmana ostávala
celkom v tieni, prièom B. Bene ju oceòuje ako zberate¾sky
iniciátorskú a metodologicky koncíznu 2 . tvrtý korpus
tvoria materiály z terénnych výskumov tzv. súèasného stavu
¾udového rozprávania, ktoré od polovice 60. rokov 20. storoèia
získavali tudenti katedry etnografie a folkloristiky
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
s podporou Slovenskej národopisnej spoloènosti pri
Slovenskej akadémii vied v rôznych regiónoch Slovenska.
V príspevku priblíim medzivojnovú zberate¾skú akciu a jej
publikaèné sprístupnenie, ktoré sa zavàilo v uplynulom roku.
V roku 1993 zaèalo vo vydavate¾stve Slovenskej akadémie
vied Veda vychádza monumentálne dielo, ktoré publikaène
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sprístupnilo výskumný projekt, ojedinelý v európskom
kontexte. Prvý diel publikácie Slovenské ¾udové rozprávky
vyiel pri príleitosti 11. medzinárodného zjazdu slavistov,
avak s polstoroèným odstupom od vykonaných terénnych
zberov ¾udovej slovesnosti. Iniciátorom a autorom koncepcie
zberov bol prof. Frank Wollman.
Dielo Slovenské ¾udové rozprávky I.  III. bolo pripravené
na pôde Ústavu etnológie SAV a je výberom 585 textov
z rozsiahleho korpusu medzivojnovej výskumnej a zberate¾skej akcie, ktorú folkloristika oznaèuje názvom wollmanovská zberate¾ská akcia3 . Výber textov do edície pripravila
ete koncom 50. rokov PhDr. Boena Filová, CSc. Texty
reprezentujú ánrové zastúpenie autentického ¾udového
rozprávania a jeho stav v rokoch 19281947, keï sa výskumy
konali. Komentárovú èas a zaradenie textov do medzinárodných súvislostí rozprávaèských látok pripravila dlhoroèná
pracovníèka Ústavu etnológie SAV (do roku 1994 Národopisný ústav SAV) PhDr. Viera Gaparíková, DrSc.
V. Gaparíková u v rokoch 1991 a 1992 vydala tie
odborný dvojjazyèný (slovensko-anglický) katalóg vetkých
textov wollmanovskej zberate¾skej akcie. Katalóg podáva
slovenské a anglické regesty textov Wollmanovskej zbierky
spolu s odkazmi na inonárodné katalógy, ako aj indexy
vetkých látok zaradených do edície, èím sprístupòuje
slovenský materiál ústnej prózy na irie medzinárodné
komparatívne túdium. Kým prvý zväzok Slovenských
¾udových rozprávok zahàòa texty zo stredného Slovenska
a obsahuje 191 textov, druhý zväzok obsahuje 255 textov z obcí
západného Slovenska, v treom zväzku je zaradených 139
textov z východného Slovenska. Texty rozprávaní sú zoradené
pod¾a obcí v irom upnom èlenení. Pri kadej obci sú
uvedené základné dobové údaje z èasu, keï tam tudenti
zbierali rozprávaèský materiál. Kadý text je opatrený tzv.
pasportizaènými údajmi  teda informáciami o rozprávaèovi
(pohlavie, vzdelanie, vek, konfesia, odchody za prácou, zdroje
poznania rozprávaní a pod.), údaje o zapisovate¾ovi a rok
zápisu. I keï pôvodné terénne zápisy poslucháèi prepísali
èiastoènou fonetickou transkripciou, editorka vyla v ústrety
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èitate¾skému komfortu a texty uvádza v temer spisovnej
jazykovej podobe. Zároveò sa vak snaila èo najviac zachova
poetické a tylistické pecifiká pôvodného zápisu. Kvôli
regionálnemu koloritu ponechala v textoch dialektizmy alebo
málo známe výrazy èi archaizmy, ktoré vysvet¾uje Slovník
náreèových výrazov a málo známych slov. Súèasou publikácie
sú aj: Zoznam obcí, Zoznam rozprávaèov, Zoznam
zapisovate¾ov rozprávok, Schéma postupu uverejòovania
rozprávok pod¾a obcí a Èiastková mapa zápisov. Tretí zväzok
obsahuje túdiu V. Gaparíkovej Slovenská rozprávka
v ¾udovom podaní (s. 590677), Literatúru a skratky uvedené
v porovnávacích komentároch (s. 727737) Index látok pod¾a
abecedného poradia (s. 737769), Index typov pod¾a medzinárodnej èíselnej klasifikácie (s. 769796), Zoznam obcí celej edície
(s. 796800), Zoznam rozprávaèov celej edície (s. 800806),
Zoznam zapisovate¾ov rozprávok celej edície (s. 806812),
Schéma postupu uverejòovania rozprávok pod¾a obcí celej
edície (s. 812817), rozsiahle Resumé anglické (s. 817837),
Resumé nemecké (s. 837861), Ediènú poznámku (s. 861862),
Doslov (s. 862867), Celkovú mapu Slovenska s vyznaèením
lokalít výskytu (s. 867).
I keï gros publikácie tvoria texty ¾udovej prózy vetkých
ánrov: èarovné rozprávky, povesti, poverové rozprávania,
memoráty, humoristické rozprávania a anekdoty, neopomenute¾nou súèasou sú porovnávacie komentáre k jednotlivým
textom. Tie sú zdanlivo urèené predovetkým odbornému
záujemcovi  obsahujú toti údaje o histórii konkrétnej
rozprávaèskej látky, o jej írení v inonárodných kultúrach, o jej
domácich variantoch. Z komentárov si vak aj laický záujemca
o slovesnú tradíciu utvorí obraz o genéze, írení,
medzinárodných paralelách èi o prípadnej pecifickosti
rozprávaní, ktoré edícia sprístupòuje.
Vedecká a pedagogická práca Franka Wollmana je úzko
spojená so Slovenskom a jeho kultúrou, pretoe v medzivojnovom období pôsobil ako pedagóg na bratislavskej univerzite
a bol iniciátorom monumentálneho výskumu ústnej
prozaickej tradície 4 . V súèasnosti sa folkloristika na
Slovensku chápe ako súèas etnológie a dnení aktívne
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pôsobiaci folkloristi preli výuèbou v tomto duchu. Profesionálna folkloristika na Slovensku sa vak rodila vo
filologickom èi skôr literárno-historickom a literárnoteoretickom lone 5 . Národopis (dnes etnológiu) ako tudijný
odbor mohli tudenti na Slovensku a do zaèiatku 90. rokov 20.
storoèia tudova len na Univerzite Komenského v Bratislave,
ktorá naplnila naliehavú potrebu samostatnej univerzity na
Slovensku po vzniku I. Èeskoslovenskej republiky v roku
1918. Rozhodnutím èeskoslovenskej vlády v roku 1919 bola
zaloená univerzita, pomenovaná po význaènej osobnosti
európskych kultúrnych dejín Jánovi Amosovi Komenskom.
Národopis patrí k najstarím tudijným odborom na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V tom èase sa uplatòovalo h¾adisko, e národopis skúma
materiálnu, sociálnu, duchovnú kultúru a ¾udové výtvarné
umenie. Skúmaním folklóru sa zaoberala peciálna vedná
disciplína  folkloristika, ktorej jedna vetva  slovesná
folkloristika ako súèas filológie sa zaoberala výskumom
slovesného folklóru. Hudobná folkloristika ako odvetvie
muzikológie skúmala hudobný folklór6 . V tridsiatych rokoch
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave prebiehali prednáky
a semináre, ktoré v rámci slavistiky viedol prof. Dr. Piotr
Grigorieviè Bogatyriov (18931971), pôsobiaci v Èeskoslovensku od roku 1921.
Frank Wollman (18881969), iak Jiøího Polívku, na
Slovensko priiel v roku 1919 a pôsobil najprv
ako
stredokolský profesor v Modre, v rokoch 19191922
v Bratislave. Na Filozofickej fakulte UK zaèal pôsobi v roku
1923 ako docent pre odbor porovnávacích dejín slovanských
literatúr a tradícií ¾udových. V Sozname osôb a ústavov na
bratislavskej univerzite v kolskom roku 1932/1933 je uvedený
v zozname suplujúcich profesorov a docentov. Za mimoriadneho profesora Univerzity Komenského bol menovaný 28.
októbra 1925. Zo zoznamov prednáok z 20. a 30. rokov, ktoré
sú vak v archíve FF UK nekompletné, sa dozvedáme, e
v roku 1922 viedol kurzy èeského jazyka pre zaèiatoèníkov
i pokroèilých, no v roku 1923 u prednáal dejiny slovanských
literatúr, ¾udovú tvorbu u Slovanov, ale i srbochorvátsku
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drámu, v roku 1925 aj drámu slovinskú. V letnom semestri
kolského roka 1926/1927 prednáal predmet èeskoslovenská
ústna (¾udová) slovesnos a viedol Cvièenia na ¾udových
(tradièných) textoch i zbieranie tradícií. Cvièenia na ¾udových
(tradièných) textoch sú zapísané v programe túdia i v letnom
semestri kolského roku 1931/1932. V letnom semestri
kolského roka 1933/1934 viedol seminárne cvièenie zo
slovanských tradícií a literatúr a èo je z h¾adiska folkloristiky
dôleité, i èítanie a výklad Polívkovho Súpisu slovenských
rozprávok 7 . Toto päzväzkové základné dielo slovenskej
folkloristiky uviedlo do systému dovtedajie záznamy a údaje
o ¾udovej próze, ktoré sa zachovali v rukopisných zborníkoch
èi publikované v monografiách, èasopisoch a kalendároch. Ako
kontatuje J. Michálek: Dielo nastavilo tie zrkadlo
vtedajiemu stavu prozaickej tradície na Slovensku, jej
ivotnosti, aktuálnosti práce s òou, terénnym výskumom
poèínajúc. Na tom niè nemení ani skutoènos, e priamy ohlas
v podobe konkrétnych èinov dostavil sa a po viacerých rokoch
(zberate¾ská akcia ¾udovej prózy pod vedením F. Wollmana)8 .
V zimnom semestri kolského roka 1928/1929 v Oddelení
pre slovanské tradície a slovanské literatúry viedol F.
Wollman seminár Úvod do ¾udovedného túdia a zbierania
ústnej slovesnosti. A v tom roku sú aj datované prvé zbierky
tudentských terénnych výskumov ústnej slovesnosti.
Iniciátorom a odborným garantom výskumnej akcie, ktorá
z h¾adiska koncepcie i írky nemá obdobu vo vtedajom
európskom kontexte, bol práve profesor F. Wollman.
Vykonávali ju tudenti a svojimi zbermi pokryli vetky
regióny Slovenska.
F. Wollman pôsobil na bratislavskej univerzite ako jeden
z mnohých èeských pedagógov, ktorí stáli pri zrode
univerzitného kolstva na Slovensku. Je známe
a neodkriepite¾né, e pomoc èeskej inteligencie bola
fundamentálna, i keï sprevádzaná v dobovom politickom
a spoloèenskom kontexte viacerými protireèeniami 9 . Po
vzniku Slovenskej republiky 18. 3. 1939 prijala slovenská
vláda uznesenie o prepustení vetkých èeských zamestnancov
zo tátnych úradov, ústavov a podnikov, prièom temer úplná
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väèina zamestnancov èeskej národnosti bola nútená odís zo
Slovenska do 30. 6. 193910 .
Po odchode F. Wollmana z bratislavskej univerzity
organizaèné zabezpeèenie terénnych výskumov ústnej
slovesnosti prevzali M. Koleèányi (vyd. Kosová) a E. Pauliny.
Zbery prebiehali ete v rokoch 1941 a 1942. V roku 1947 sa v
nich u nepodarilo pokraèova. Zbierky boli uloené
v Slovanskom ústave a ako uvádza syn Franka Wollmana
Slavomír Wollman, tie popredný slavista: Jako mladý
pracovník ústavu jsem poèátkem padesátých let odevzdával
vydatnou èást zápisù slovenské povídkové lidové prózy dr.
Márii Kosové, ani byl tento písemný materiál evidován
v nìjakém soupisu vìcí, které pøeèkaly v ústavu válku11 .
Ako uvádza V. Gaparíková, F. Wollman iste okrem cie¾ov
zberate¾ských sledoval rozsiahlym terénnym zberom ústnych
tradícií aj zámer publikaène tieto texty sprístupni, a tie
vedecky spracova 12 . Na Slovensko priiel dobre pripravený
teoreticky a s poznaním, e tu je ivia prozaická tradícia ne
inde, absentuje odborná zberate¾ská práca v teréne, je
potrebné zasadi slovenský materiál do medzinárodného
kontextu13 . Podrobnejie o východiskách a zámeroch zberate¾skej akcie vak informuje sám F. Wollman v Slove na úvod
v prvom zväzku Slovenských ¾udových rozprávok (s. 610613).
Tu zdôrazòuje aj politický aspekt akcie: Má práce byla
mylena od poèátku politicky: lidovou prozaickou ivou
a mnohotvárnou tradicí mìl být podán jasný obraz tvùrèích sil
slovenského lidu. Od r. 1933, kdy jsem si uvìdomil
neodvratnost druhé svìtové války, zamìøoval jsem sbìr více
na pohranièní kraje Slovenska, aby byl podán dùkaz jejich
slovenskosti. Sebraný materiál sice byl dán vèas k dispozici
delimitaèní komisi r. 1940, ale co byla hitlerovským a
horthyovským generálùm slovenskost lidu a kraje!14 .
Prostredníctvom poslucháèov slovanského seminára
realizoval Frank Wollman svoj plán komplexného výskumu
¾udovej prózy, ktorým sa zaznamenal súdobý stav
rozprávaèského repertoáru vo vetkých etnografických
regiónoch Slovenska. Výsledkom je archív 120 zbierok, ktoré
zozbieralo 64 zberate¾ov, a v dnenom stave by mali obsahova
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vye 2200 textov ¾udovej prózy a pomerne ve¾ké mnostvo
piesní 15 . Zápisy vye dvetisíc textov a podrobné výskumné
správy sú v súèasnosti uloené ako zvlátny fond v archíve
Ústavu etnológie SAV v Bratislave.
Èiastkové výsledky z wollmanovských výskumov publikovala M. Kosová-Koleèányi v túdii o rozprávaní zo ivota ako
samostatnom druhu ¾udovej prózy 16 a v túdii o význaènom
horehronskom rozprávaèovi Jozefovi Rusnákovi-Brondovi 17 .
Na ekologické súvislosti ¾udovej prózy na Slovensku na
základe materiálov wollmanovskej zberate¾skej akcie sa
koncom 50. rokov 20. stor. pokúsil poukáza èeský folklorista
Antonín Satke18 .
Výsledky tzv. wollmanovskej zberate¾skej akcie boli od
konca 50. rokov 20. storoèia pripravené do tlaèe. Publikácia
Slovenské ¾udové rozprávky I. III., ktorá ich sprístupòuje,
spåòa kritériá kritického vedeckého vydania textov ¾udovej
prózy. Od roku 1993 sa publikovaním výberu zozbieraného
materiálu ústnej ¾udovej prózy síce oneskorene, ale predsa
dostávajú do rúk odborníkov i irej verejnosti ako výsledky
zberate¾skej akcie, ktorú viedol erudovaný bádate¾ a pedagóg.
Na tejto zberate¾skej akcii sa metodicky a organizaène
vykolili vtedají poslucháèi, ktorí neskôr vo vede na
Slovensku zaujali popredné miesta: M. Kosová-Koleèányi, R.
atko, E. Pauliny, P. Ratko, J. tolc, J. Sedlák, R. Mrlian
a mnohí iní, ktorí pôsobili ako pedagógovia, vedeckí
pracovníci èi redaktori.
I napriek doterajím poèetným èitate¾ským vydaniam
jednotlivých ánrov ústnej prózy na Slovensku (spomeòme len
napríklad edíciu ¼udové umenie na Slovensku vo
vydavate¾stve Tatran) doteraz absentovala vedecká edícia
autentickej folklórnej prózy. Projekt Slovenské ¾udové
rozprávky I.  III. túto medzeru zapåòa na vynikajúcej
odbornej úrovni.
Výber textov a vedecké komentáre k nim v publikácii
Slovenské ¾udové rozprávky I.  III. sú vlastne akýmsi atlasom
slovenskej ¾udovej prózy z prvej polovice 20. storoèia. Okrem
vedeckej hodnoty tudijného materiálu pre folkloristické
bádanie sú tie zaujímavým a inpirujúcim èítaním. Sú vak
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mono aj zdrojom návratu látok èi motívov do súèasného
rozprávaèského repertoáru. V kadom prípade sú vynikajúcim prameòom poznania jednej vývinovej etapy ústnej
slovesnosti ako súèasti národného kultúrneho dedièstva.
Výskumné materiály získané v rámci tzv. wollmanovskej
zberate¾skej akcie i publikovaný výber z nich okrem svojho
vedeckého významu poskytujú aj bohatý materiál pre úèely
výuèby èi pre umeleckú prax. Prispievajú tak k obrazu
o èesko-slovenských vzahoch na poli vedy a závanou mierou
dokres¾ujú obraz o jednej z etáp vývinu slovenského
rozprávaèského fondu v rámci európskeho fondu ústnej
slovesnosti.
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Summary
Hana Hlôková
Wollmans Collecting Activities and Their Importance
for Ethnology in Slovakia
When studying oral folk fiction from a historical perspective, four large corpuses
of texts are available for researchers of ethnology in Slovakia. These bear witness to
the state of narrative traditions, and are comparable in many aspects. The first group
comes from the collecting activities of túrs generation, as well as well-known codices
and collections of manuscripts. However, none of these was ever published in a
critical edition. Another available source, which appeared approximately 50 years
later, comes from the linguist Samuel Czambel (1856-1909). He collected and copied
down oral folklore, and discussed it from a linguistic perspective. The collections from
interwar ethnological research are the third corpus. The fourth one consists of material
that students at the university in Bratislava collected from the mid-1960s in
collaboration with the Slovak Ethnological Society at the Slovak Academy of Sciences.
The publishing house of the Slovak Academy of Sciences, Veda (Science), started
a monumental and unique work of publishing interwar research in 1993. The first
volume of Slovak Folk Fairy Tales was published on the occasion of the 11th
International Congress of Slavists, 50 years after collecting the material. The original
initiative came from a Czech scholar, Professor Frank Wollman (1888-1969), who
worked at Comenius University in Bratislava in the interwar period. Slovak Folk
Fairy Tales I.-III. was prepared by the Institute of Ethnology of the Slovak Academy
of Sciences. It contains 585 texts from the vast collection, which was the outcome of
Wollmans collecting activities in the interwar period. The texts manifest the variety
of genres of authentic oral folk narration, and its state between 1928 and 1947.
A researcher from the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences,
Viera Gaparíková, is the author of the comments and the information on international
contexts of the narrative themes. Besides its scientific importance, the research
material from Wollmans collecting activities, as well as its published selection, are
a rich resource for education and artistic activities. It contributes to a more precise
picture of Czech and Slovak relations in science. It also enriches our knowledge about
one stage of research of the Slovak folk narration, perceived within the European
context of oral folklore.
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M. R. tefánik a A. Hlinka v básnických
a komemoratívnych textoch.
Historická osobnos ako národný symbol a jeho tylizácia

Milan Rastislav tefánik a Andrej Hlinka patria nepochybne medzi najvýznamnejie postavy slovenských dejín. tefánik
sa po svojej tragickej smrti v roku 1919 stal národným
hrdinom prvej ve¾kosti. Ako symbol ho akceptovali takmer
vetky politické smery a strany, stotonili sa s ním iroké
vrstvy slovenského obyvate¾stva. Hlinka sa v pozícii symbolu
ocitol u poèas svojho ivota. V prípade obidvoch osobností
dochádzalo k idealizácii, mýtizácii a dokonca aj k sakralizácii.
Okolo týchto dvoch postáv sa kumulovali pozitívne i
negatívne emócie, ujala sa ich propaganda, politici, politické
strany a tábory si ich osvojili, vyuívali a zneuívali, alebo ich
naopak odmietali. So symbolmi sa pochopite¾ne vdy
manipuluje a tefánik a Hlinka neboli v tomto smere
výnimkou.
Postredníctvom analýzy vybraných textov chcem ukáza
na podobnosti a rozdiely pri formovaní obrazu Andreja Hlinku
a Milana Rastislava tefánika ako (celo)národných symbolov.
Zameriam sa pritom na niektoré básnické a komemoratívne
texty (slávnostné prejavy, spomienkové a príleitostné èlánky
publikované v tlaèi atï.). Cie¾om príspevku je porovnanie
textov z h¾adiska prítomnosti alebo, naopak, absencie
niektorých, konkrétne vybraných prvkov a motívov.
Obmedzený priestor v rámci tohto zborníka nedovo¾uje
rozsiahlu a podrobnú komparáciu. Preto sa opieram o
výsledky môjho nieko¾koroèného výskumu v oblasti vytvárania
tefánikovskej tradície. Vychádzam z premisy, e od roku 1919
do roku 1938, teda do okamihu Hlinkovej smrti, sa vo
verejnom a kultúrnom ivote Slovenska vïaka permanentnému pestovaniu tefánikovho posmrtného kultu ustálili
urèité schémy zobrazovania a prezentácie symbolu tohto
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druhu: poèas medzivojnového obdobia sa práve vïaka
tefánikovskej produkcii básnických a komemoratívnych
textov a ich recepcii zo strany pomerne poèetného publika
ustálili urèité vzorce èi dokonca kódy, ktoré nová hlinkovská
produkcia nemohla ignorova.
Aj keï tefánikovská produkcia znamenala urèitý
precedens, nemono jednoznaène tvrdi, e autori textov o
Hlinkovi iba mechanicky preberali u jestvujúce motívy,
toposy a obrazy, ktoré ona vytvorila a v slovenskej spoloènosti
udomácnila èi rozírila. Obidve produkcie sa nevyhnutne
pohybovali v istých mantineloch a v istých kontextoch, ktoré
boli relevantné pre formovanie slovenského nacionalizmu:
nadväzovali na národovecký diskurz 19. storoèia a tradície
národnej kultúry, ale aj na kresanstvo. Èasto v nich vak
nachádzame aj prvky/motívy a predstavy/idey, ktorým sa nedá
pripísa pecifický slovenský charakter, ale ktoré majú skôr
povahu univerzálnych antropologických kontánt.
V nasledujúcich èastiach príspevku postupujem technicky
tak, e jednotlivé prvky, motívy, toposy èi idey/predstavy, ktoré
som poèas môjho doterajieho bádania identifikoval a
interpretoval v básnických a komemoratívnych (ale aj
ivotopisných) textoch o tefánikovi, budem h¾ada a
konfrontova s rovnakými, podobnými, èi naopak,
s protikladnými prvkami v podobnej produkcii o Hlinkovi.
Prítomnos alebo naopak absenciu konkrétneho prvku/motívu
interpretujem na pozadí súdobej politickej kultúry,
ideologických zápasov, ale aj v kontexte kresanskej tradície
(evanjelickej èi katolíckej proveniencie) a univerzálnej
kultúry.
Uvedený postup nemôe zoh¾adòova a mapova vetky
prvky/motívy, preto sa obmedzím iba na niektoré z nich.
Navye mnou zhromadený textový materiál o tefánikovi
v tomto tádiu bádania nieko¾konásobne prevyuje poèet
textov venovaných Hlinkovi, ktoré sa mi zatia¾ podarilo
získa a pretudova. V tomto oh¾ade nemono poklada
závery výskumu publikované v tejto túdii za jednoznaèné a
uzatvorené.
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Na porovnanie som vybral tie motívy a prvky, ktoré èasto
v podobe jednoslovného pomenovania prisudzujú obidvom
skúmaným historickým osobnostiam urèité vlastnosti èi
charakteristiky, resp. pripisujú im konkrétnu identitu èi
sociálnu rolu: tefánik bol/je to a to (napr. bohatier); Hlinka
bol/je to a to (napr. martýr). Autor prostredníctvom týchto
motívov trukturuje obraz svojej postavy, v ktorom sa tak
prezentujú jeho hodnotové orientácie a ideály, prípadne
hodnoty a ideály sociálnej skupiny, ktorej sa cíti by
prísluníkom (národ, konfesia, politický tábor a pod.). Treba
poznamena, e v textoch sa nemusí vdy vyskytova len
jednoslovné pomenovanie, ktoré má podobu substantíva;
naopak, charakteristika osobnosti môe by vyjadrená aj
prostredníctvom adjektíva èi slovesa (oslobodite¾, jeho
oslobodite¾ské dielo, jeho oslobodite¾ský duch, oslobodil
národ atï.), prípadne sa stretneme s opisným vyjadrením èi
metaforou.
Pri uvádzaní blokov som sa vak zameral práve na
substantívne charakteristiky, ktoré postave jednoznaène,
striktne prisudzujú identitu alebo sociálnu rolu. Vybral som
nasledujúce charakteristiky: oslobodite¾, bojovník, hrdina,
bohatier, Prometeus, Ikaros, martýr alebo muèeník.
Nachádzame medzi nimi veobecné charakteristiky 
oznaèenia, ale aj konkrétne vzory  postavy a symboly
prevzaté z antickej mytológie èi z kresanskej tradície.
Výpoèet uzatvára charakterizácia tefánika a Hlinku
prostredníctvom slova najväèí, prípadne prostredníctvom
iných podobných slov pouitých vo forme adjektíva, ktoré
zdôrazòujú výluènos a výnimoènos týchto historických
postáv v mnoine národných symbolov, tzv. národných
velikánov èi hrdinských figúr (napr.: najväèí Slovák, najväèí
syn slovenského národa, najvýznamnejí mu Slovenska a
pod.).
V jednotlivých výpovediach, veroch, resp. v naratívnych
segmentoch sa môu kumulova viaceré motívy, obrazy,
tylizácie èi charakteristiky tefánika alebo Hlinku.
Jednoducho povedané, v jednej vete môe by tefánik
charakterizovaný ako hrdina, muèeník i najväèí syn
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Slovenska. Preto sa v nasledujúcich riadkoch niektoré citáty
môu opakova: zaradil som ich toti do dvoch, prípadne i
troch blokov. Postupoval som tak najmä vtedy, ak absencia
iných výpovedí-citátov s identickým prvkom/motívom mohla
vies k mylnému záveru, e tefánik alebo Hlinka, resp. ich
obrazy neboli nikdy prezentované takým spôsobom. Pravdae,
treba ma na pamäti aj tú skutoènos, e je podstatný rozdiel
medzi ojedinelou èi sporadickou prítomnosou nejakého
prvku/motívu a takou prítomnosou, ktorá vykazuje vysokú
koncentráciu èi frekvenciu v súbore analyzovaných textov.
Pokia¾ je to moné, jednotlivé motívy sa usilujem
interpretova okrem iného aj na pozadí konfesionálnej
príslunosti èi politickej orientácie autorov (katolicizmus 
protestantizmus, autonomizmus  centralizmus, resp.
èechoslovakizmus  slovenský nacionalizmus). Pozývam teda
èitate¾a na malý surfing po rôznych textoch o tefánikovi a
Hlinkovi. Ako tieto osobnosti slovenskej histórie vnímali a
prezentovali jednotliví autori?
Oslobodite¾
Milan Rastislav tefánik

* ( ) o èom si ná zuboený dobrý ¾ud slovenský ( ) sníval, toti o tom
bohatierovi, krá¾ovskom princovi; èo nai národní pevci prorockým duchom
predvídali - a po oslobodite¾ovi národa sa s istotou dovolávali, to sa stalo skutkom:
pohádka je odkrytá, proroctvo je splnené, národ slovenský je oslobodený. A tým ( )
opravdu pohádkovým oslobodite¾om ( ) nebol nikto iný, ako ná rodák a krajan,
Dr. Milan tefánik, ktorý k tomu svoje dielo dovàil ertvou vlastného ivota, aby sa
stal navdy legendárnym bohatierom èeskoslovenského národa. (BODNÁR)
* Po dlhých rokoch zápolenia ( ) vracal sa do vlasti, aby národ ako jeho
oslobodite¾, ïalej viedol. (KRISTÍN 2)
* Na slobodnej pôde na troskách rozbitého lietadla leal màtvy oslobodite¾ a
dokonèené dielo - vykúpenie zakliatych pokolení - kropil svojou teplou krvou.
(PRÍDAVOK)
* ( ) [národ] vo víaznom jasaní slobody, omráèený smrou svojho
najchrabrejieho syna-oslobodite¾a, musel bô¾ne zavzlyka. (ROY 5)
* Spolu s Masarykom je osvobodite¾om národa. (ÏUROVIÈ)
* Tajomnou vô¾ou osudu sa stalo, e prvé stretnutie oslobodite¾a slovenského
¾udu ( ) so slobodnou slovenskou zemou bolo i jeho posledným stretnutím.
(PAVLU)
* Slovenská zem prijala u len chladné, màtve telo svojho Oslobodite¾a.
(ÈOBRDA)
* Spomíname s bolesou na tragickú smr náho najväèieho národného
hrdinu, bohatiera a oslobodite¾a slovenského a èeského národa a
najvýznamnejieho tvorcu naej drahej Èeskoslovenskej republiky ( ) (PAKAN)
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* My, potlaèovaní a k zemi, urèení naimi nepriate¾mi na zánik, vydali sme zo
seba bohatiera-oslobodite¾a, hrdinu najväèieho eposa, ktorý bol nie spievaný, ale
bojovaný a vybojovaný. (RAPO Karol)
* Krutý osud rozbil nae nádeje, na prahu oslobodenej vlasti, skonal ná
národný bohatier, ná ve¾ký hrdina, oslobodite¾, víazný predbojovník, ktorý prvý
otvoril svojmu národu bránu slávnych dejín. (GENIUS )

Andrej Hlinka

* Národný budite¾, martýr, politický Vodca Andrej Hlinka umrel, ale jeho
oslobodenecké dielo nezhynie nikdy. (BAÏO)

Komentár
Z uvedených citátov mono dedukova, e charakteristika
tefánika ako oslobodite¾a patrí medzi frekventované motívy,
zatia¾ èo v prípade Hlinku ide skôr o ojedinelý jav. Samozrejme, nemono celkom vylúèi, e pri ïalom výskume sa
objavia texty, v ktorých bude aj Hlinka priamo tematizovaný
ako oslobodite¾. V tomto jedinom prípade autor definuje
Hlinku primárne ako budite¾a, martýra a vodcu. Zdá sa vak
logické, e autor neprezentuje Hlinku ako oslobodite¾a. Tento
text bol uverejnený v ¾udáckom denníku Slovák. Napriek
tomu, e autora (Baïo) sa mi nepodarilo bliie identifikova,
môeme ho poklada minimálne za prívrenca ¾udáckeho
hnutia. Svoj príspevok publikoval v období tesne po smrti
Hlinku a pred rozbitím èeskoslovenského tátu, teda skôr ne
sa v novej Slovenskej republike oficiálne etablovala ¾udácka
ideológia a propaganda, ktoré forsírovali predstavu
magického dátumu 14. marca 1939 ako dòa oslobodenia
slovenského národa. Tento dátum sa vak v symbolickej
rovine spájal skôr s menom Jozefa Tisu.
Výpovede o tefánikovi-oslobodite¾ovi predstavujú v tomto
bloku súbor textov pochádzajúcich od desiatich rôznych
autorov. V uvedenej vzorke autorov sú ve¾mi silne zastúpení
prísluníci evanjelickej konfesie (z toho tyria pôsobili ako ev.
kòazi  Bodnár, Èobrda, Ïuroviè, Roy); z h¾adiska
celoivotného pôsobenia a aktivít mono väèinu týchto
autorov charakterizova ako stúpencov èesko-slovenskej
vzájomnosti èi priamo jednoty; z h¾adiska politických sympatií
èi priamo politickej exponovanosti ilo o èlenov centralistickej
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agrárnej (republikánskej) strany (Bodnár, Èobrda) alebo
autonomistickej Slovenskej národnej strany (Pakan),
v ostatných prípadoch sa mi politickú angaovanos autorov
nepodarilo zisti. Niektorí z nich boli úèastníkmi prvého i
druhého, t. j. protifaistického odboja: stotoòovali sa nielen
s èeskoslovenským tátom, ale aj s rokom 1918 ako dátumom
národného oslobodenia. S tým zákonite korepondoval aj
obraz tefánika-oslobodite¾a.
Bojovník
Milan Rastislav tefánik

* Úasne tragickou smrou zahynul veliký syn naej evanjelickej cirkve, slavný
uèenec, bojovník, hrdina náho slovenského národa ( ) (JANOKA, Jur)
* Dnená smutná rozpomienka / myse¾ nau hatí / a celý ná slovenský kraj /
rúkou smútku halí, / lebo dnes je deò tragickej / smrti tefánika / spolutvorcu
náho tátu, / borcu, bojovníka. (GAPARÍK-LETINSKÝ 1)
* Je dokonalým vzorom sebaobetavého bojovníka-hrdinu a u¾achtilého obèana
( ) (ROY 5)
* Neïaleko Brezovej v blízkych kopaniciach koariských stála kedysi koliebka
jedného z najslávnejích bojovníkov za nau samostatnos. (ZAJÍÈEK)
* Nik ani nechcel uveri tú zves, e bojovník za národ a vlas nie je u medzi
nami, ivými. (BREZINA)

Andrej Hlinka

* nech ije jeho svätý príklad neohroeného bojovníka za sväté práva
slovenského národa, ktorý celý svoj ivot zasvätil práci a obetám za heslo: Za Boha
ivot, za národ slobodu! (MADAÈOV)
* neohrozený bojovník, ktorý cez celý svoj tàním korunovaný ivot burcoval
národ, aby sa hlásil o slobodu, právo a spravodlivos (BAÏO)
* Ty borca si za slobodu, / preto tvoj osud je nies krí (GREBÁÈ-ORLOV 2)
* Milan Rastislav tefánik stal sa popri nesmrte¾nom vodcovi Andrejovi
Hlinkovi jasným vzorom národného bojovníka. Hlinka, bojovník-kòaz, doma tefánik, bojovník-vojak, za hranicami, zasvätili svoj plodný ivot slubám národu.
(JASNÝ VZOR )

Komentár
Celkovo mono kontatova, e pri budovaní obrazu
tefánika i Hlinku vyuívajú motív bojovníka autori bez
oh¾adu na svoju konfesionálnu èi politickú orientáciu. Tento
motív je vlastný autorom z obidvoch konfesionálnych táborov:
v prípade tefánika je to Jur Janoka, evanjelický kòaz a
biskup, stúpenec Slovenskej národnej strany, v prípade
Hlinku ide o katolíckeho kòaza-kanonika a funkcionára
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Hlinkovej slovenskej ¾udovej strany Ignáca Grebáèa-Orlova.
Z tohto poh¾adu sa javí motív bojovníka ako neutrálny (vyuíva
ho aj V. Roy, stúpenec èesko-slovenskej vzájomnosti). Súvisí to
nepochybne so skutoènosou, e motív bojovníka má
ve¾udský rozmer, resp. je súèasou univerzálnej kultúry a
ako môe by chápaný ako príznakový - napr. pre ten èi onen
konfesionálny kontext.
Formulácia poslednej výpovede, ktorá je o to vzácnejia, e
stavia ved¾a seba obidva symboly  teda tefánika i Hlinku 
je svedectvom toho, e pod bojom sa nemusí v kadom texte
chápa fyzický, ozbrojený zápas so zbraòou v ruke, ale môe
ís aj o duchovný zápas. Z textu vak nemusí nevyhnutne
vyplýva aký druh boja má autor na mysli. Navye je tento
text svojou formuláciou poplatný dobe v ktorej vznikol:
publikovaný bol toti v roku 1939 na stránkach tlaèového
orgánu Hlinkovej gardy a odzrkad¾uje snahu ¾udáckych
ideológov a propagandistov o retrukturalizáciu slovenskej
historickej pamäti. Tá sa okrem iného prejavovala
v agresívnej expanzii Hlinkovho kultu práve na úkor
tefánikovej pamiatky vo verejnom ivote spoloènosti.
Text síce vyvoláva zdanie, e tefánik a Hlinka sú
rovnocenné symboly, ale pozornému a vnímavému èitate¾ovi
nemohol uniknú zdanlivo zanedbate¾ný detail: formulácia,
ktorá ho presviedèala, e tefánik sa stal bojovníkom popri
Hlinkovi.Tento symptomatický ústup od tefánika ako
najvýznamnejieho symbolu, ktorý dovtedy fungoval ako
základné kritérium bojových, hrdinských èi oslobodite¾ských
cností, znamenal pokus o novú hierarchiu symbolov.
V koneènom dôsledku mali vak tieto pokusy ¾udáckej
garnitúry opaèný efekt a vyústili do vojny symbolov medzi
faizoidným reimom a formujúcou sa obèianskou opozíciou,
ktorá ako najvýznamnejí celonárodný symbol obnovila práve
tefánika.
Hrdina
Milan Rastislav tefánik

* ( ) bol raz hrdina ani ten Jánoík, / udrela hodina, pochytil paloík (
(BRTÁÒ)

)

373

Studia Academica Slovaca

34

* ( ) pok¾akni do prachu a pomodli sa k Vemohúcemu za to, e ti dal
tefánika. Za to astie, e ty môe by hrdý na hrdinu, jakého si nikdy nemal, a
jaký sa ti nikdy u nezrodí. (DVOØÁK Jaroslav)
* A nadovetko bol udatným pred nepriate¾om na bojisku. Opravdivý junák,
hrdina, bohatier. (KRISTÍN 2)
* ( ) tefánik mocne cítil korene, z ktorých rástla sloboda a z ktorých rástol i
on, ve¾ký hrdina tejto slobody, jej zázraèný junák. (MARTÁK)
* e skutoène povaovaný je tefánik za venárodného hrdinu, o tom svedèia
tie poèetné návtevy ( ) k jeho hrobu na Bradle. (LICHNER 1)
* Nevýslovnú rados cítim, keï Vás v mene Spolku pre postavenie tejto
mohyly nesmrte¾nému námu hrdinovi ( ) na tomto posvätnom národnom vrchu
pri odovzdaní mohyly verejnosti srdeène môem dnes privíta. (OSUSKÝ 1)
* Nazývame ho národným hrdinom a bohatierom, a to plným právom, lebo jeho
ivot bol bohatiersky a jeho skutky hrdinné. (IKURA 2)
* Národe slovenský! ( ) buï hrdý, e z tvojho lona poiel tak ve¾ký mu,
hrdina v pravom slova smysle ( ) (JANOKA Milo)
* Dostali sme hrdinu èistého razenia, aký jedine môe by pokladom národa a
vlasti. ( ) Ve¾ké dielo náho oslobodenia sdruuje nás v úcte okolo Milana R.
tefánika vetkých - Slovákov i Èechov. (RÁZUS)
* Jeho poeticky krásna smr vystupòovala jeho nesmiernu cenu a s
nadzemskosu hranièiacu ve¾kos, práve tak i nau lásku k nemu a ozdobila ho
svätoiarou národného hrdinu. (NÉMETH-ÈABIANSKY)
* Spomíname s bolesou na tragickú smr náho najväèieho národného
hrdinu, bohatiera a oslobodite¾a slovenského a èeského národa a
najvýznamnejieho tvorcu naej drahej Èeskoslovenskej republiky ( ) (PAKAN)
* Takou pýchou a chlúbou je a zostane slovenskému národu Milan Rastislav
tefánik, najväèí hrdina a bojovník v boji za oslobodenie slovenského národa.
(MIHAL)
* My, potlaèovaní a k zemi, urèení naimi nepriate¾mi na zánik, vydali sme zo
seba bohatiera-oslobodite¾a, hrdinu najväèieho eposa, ktorý bol nie spievaný, ale
bojovaný a vybojovaný. (RAPO Karol)
* Vye pol druha stotisíca legionárov lo vlastnou horúcou krvou smýva s dejín
èeských a slovenských to, èo by inak bolo bývalo naou hanbou na veèné veky ( ).
A hrdinom týchto hrdinov bol Milan tefánik. (HODA)
* ( ) mláde nau budú vychováva iné postavy, skutoèní, ivotní hrdinovia:
Masaryk, tefánik, Hurban, a povedú ju k hrdosti národnej, láske, vernosti a práci
za sväté veci národa. (ÏUROVIÈ)
* ( ) keï s´vykúpenej vlasti prvým hrdinom ( ) (DRIENOCKÁ)
* Legendárnym hrdinom novej oslobodenej Slovaèe je a bude tefánik.
(ZAJÍÈEK)
* Pred mnoho tisíc rokmi stavali starí Egypania svojim zosnulým krá¾om
mohutné mohyly, ktoré do dnes hlásajú moc a slávu národa, panujúceho kedysi nad
Izraelitmi. Sú to pomníky (pyramídy), akých nikde na svete niet. Ná národ postavil
podobný pomník nad hrobom svojho najväèieho hrdinu ( ) (TEFÁNEK 2)
* HG [= Hlinkova garda] v legendárnom hrdinovi slov. národa vidí vzor
vojenských cností a chce i bude pracova, aby vojenské cnosti tefánikove postupne
prely do íkov gardistických, do srdca i do vôle kadého gardistu. (MACH)

Andrej Hlinka

Motív hrdinu sa vo vybranej a pretudovanej vzorke textov o Andrejovi
Hlinkovi nevyskytuje.
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Komentár
Hrdina je charakteristika, ktorú nachádzame vo
výpovediach o tefánikovi ve¾mi èasto. Patrí k mimoriadne
frekventovaným motivickým prvkom, prièom ju vyuívajú
autori z obidvoch konfesionálnych táborov, ale aj autori rôznej
politickej orientácie. Z h¾adiska týchto kontextov bol motív
hrdinu zrejme pokladaný za neutrálny, resp. za
akceptovate¾ný pre vetkých.
Prekvapujúco vyznieva
absencia tohto motívu v textoch o Hlinkovi. Mono ju da do
súvislosti so skutoènosou, e Hlinka bol prezentovaný skôr
ako martýr, èo je v istom zmysle protikladom hrdinu. Toto
tvrdenie vak treba chápa len ako hypotézu, lebo iné
motivické prvky prítomné pri charakterizácii Hlinku
(bojovník, bohatier) - napriek tomu, e nie sú ve¾mi
frekventované - tento predpoklad do istej miery relativizujú.
Interpretácia tohto motívu by mala teda smerova skôr do
analýzy predstáv o hrdinskosti, o hrdinskom konaní. Samotní
autori tieto fenomény spravidla bliie nevysvet¾ujú, iba
mechanicky pripisujú túto charakteristiku tefánikovi. Zdá
sa, e viacerí z nich pociovali toto oznaèenie ako príli
vedné, nepostaèujúce na zdôraznenie tefánikovej
výnimoènosti, preto èasto siahali k hromadeniu slov s
podobným významovým obsahom, ktoré by sme v benej
komunikácii chápali ako synonymá. Jeden z textov nás
napríklad presviedèa o tom, e tefánik bol opravdivý junák,
hrdina, bohatier (Kristín). S vedomím rizika, e pripisujem
autorovi úmysel èi vnímanie, ktoré nemal, si dovolím vyslovi
názor, e v jeho výpovedi ide o kumuláciu slov, v ktorej má
prezentácia tefánikovej hrdinskosti postupne stúpajúcu
tendenciu - od mladíckeho hrdinu (= junák) a po
nesmrte¾ného hrdinu, poloboha (= bohatier). Aj keï je otázne,
èi mono takéto vnímanie prisudzova aj vetkým ostatným
autorom, predsa len na tomto mieste vyslovujem hypotézu, e
v hierarchii charakteristík tefánika stojí motív hrdinu niie
ako motív bohatiera. Niektoré výpovede v nasledujúcom bloku
to do istej miery potvrdzujú.
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* Keï píeme o tefánikovi, obyèajne dávame mu epiteton ornans národného
hrdinu. No takýto prívlastok hodí sa skôr na Jurka Langsfelda a jemu podobných
skutoèných národných hrdinov, akými boli ulekovci i Holuby ( ). Oproti tomu
vak tefánik je stúpajúcou gradáciou uvedených národných hrdinov a preto naòho
bude priliehavejím epiteton národného bohatiera. (ORÍEK)
* Ticho spoèíva u na Bradle Sokol, bohatier národa oslobodeného. (SLOVÁ
IA¼U )
* Uctievajúc svojho národného bohatiera, uctievame to, èo v òom bolo boské.
Skláòajúc sa v obdive a láske pri vyslovení jeho mena, uctievame jednostaj Toho,
kto nám ho soslal! (PÍSECKÝ)
* Tým bohatierom si ty drahý, / hrdina slávny. Vrahom naim vzdor
/
Slovensko spasi bol cie¾ tvojej snahy. (URBÁNEK)
* Vak bohatier, èo muèeníctva iar / kol´hlavy niesol v ústret nových èasov
( ) (ROY 2)
* Dnes bohatierom drieme v mohyle, / kým nad òou letia mraky ( ) (ROY 4)
* Ná bohatier smelý / tíko v hrobe drieme, / ukryly ho navdy / èierne hrudy
zeme. (KRIANOVÁ)
* ( ) akoby na zavàenie prichádzate na toto posvätné, národné pútnické
miesto, k mohyle nezapomenute¾ného národného bohatiera a hrdinu ( )
(OSUSKÝ 2)
* Predvèerom bolo 15 rokov, èo tragickou smrou zahynul bohatier národa
náho. (OSUSKÝ 3)
* Krásne to, e okolo bradlanskej mohyly shromadila sa u kolská mláde,
úradné kruhy, národné spolky! Èi naa slovenská evanjelická mláde, z radov
ktorej vyiel bohatier, mala osta neteènou a nemou? Nie! Musela prís sem!
(OSUSKÝ 5)
* Krv tvoja, bohatieru, rodné stráne / raz skropila, a teraz veène prúdi, / a
prúdi nikdy, nikdy neprestane!! (ZBOROVJAN)
* ( ) kadý mladý slovenský mu a deva má dôkladne pozna ivot svojho
národného hrdinu-bohatiera-rytiera. (IKURA 2)
* Krutý osud rozbil nae nádeje, na prahu oslobodenej vlasti, skonal ná
národný bohatier, ná ve¾ký hrdina, oslobodite¾, víazný predbojovník, ktorý prvý
otvoril svojmu národu bránu slávnych dejín. (GENIUS )
* V prvom rade národ utiekal sa ku màtvemu a ve¾kému vojakovi vo chvíli
vojensky zlej. Práve v pohnutých èasoch nemal ve¾kých vodcov, èo by ho po
jánoíkovsky viedli od víazstva k víazstvu. Vybral si najsúcejieho medzi màtvymi
- tefánika. Oivoval jeho bohatierskeho ducha, bojovnícke telo, jeho spomínal a
volal, ním sa obodroval i utioval v zlých dòoch. (KUBAÈKA)
* A bude arkan zlý / za naou zemou èiaha / vyletí sokolík / ná bohatier sa
vzbudí / a bude rúba a / a sto hláv màtvych padne / nevtisne cudzí viac / pazúry
svoje zradné / do hrdla bieleho / maluèkej naej zeme. (BENDOVÁ)
* Stojíme na posvätnej pôde, na ktorej ( ) svojho nesmrte¾ného ducha
vydýchol ná národ. bohatier M. R. tefánik ( ) (ROY 5)
* ( ) nestaèí, aby sa len doma objavil pohádkový bohatier, ktorý svojou
ve¾kou mylienkou vybojoval u základy astného a slobodného ivota svojho
národa ( ) (DÉRER)
* ( ) lebo on bude ná ve¾ký, nesmrte¾ný bohatier, o ktorom raz budúci
básnici napíu to najkrajie dielo. (BOKES)
* On sám, Ve¾ký Povolaný bohatier, generál ná a titan, ( ), na tejto Golgote
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samoobetovania dovàil svoje grandiózne dielo a preletel v jagavú nesmrte¾nos!
(GAPAR)
* Oslávený bohatier slovenského národa miloval výiny
Výiny jeho
mylienok ho niesly a po sféry nebies. (MARSINA)
* Od Bradla ku nám, v nae údolia / pieseò spievajú i tie kamene, / èo bohatiera
v sebe ukryli ( ) (HADRI-DREVENICKÝ 2)
* ( ) keï sa u spúal na Vajnorské letite, lietadlo z nevysvetlite¾ných príèin
srútilo sa k zemi a pochovalo pod sebou náho bohatiera ( ) (GREBÁÈ-ORLOV 3)
* My vojaci uctievame v bohatierskej postave náho ve¾kého generála ( )
najmä ( ) vojaka najvyích mravných hodnôt (KUEL)
* Zákerných skúok èas nad Bradlom enie sa / Sily daj, Bohatier! (EDÁK)
* Kadoroène - 4. mája - schádzame sa pod horiacimi fak¾ami, aby sme uctili
pamiatku bohatiera slovenských dejín, prvého slovenského generála ( )
(HLINKOVA MLÁDE )
* Na pamiatku a z úcty k bohatierovi slovenskí letci zvolili si za svoj sviatok, za
sviatok národného letectva, 4. máj, deò, na ktorý história Slovákov nikdy
nezabudne ( ) (KUBI)
* Iiel si bohatier za národ do boja, rozrazi okovy, i múry alára ( )
(CITOVSKÝ)
* ( ) duch genij nikdy, nikdy neumiera / a chrabré èiny bohatiera - / tie skvie
sa budú v naej pamäti! (DRIENOCKÁ)
* Týmto je daný smysel, význam a cie¾ dnenej pietnej slávnosti: chceme si
obnovi, oivi pamiatku ve¾kého bohatiera, aby nám bola jasným majákom na
ïaliu cestu ivota. (ÈOBRDA)
* Vetkým èakajúcim zaplakalo srdce a bo¾astné vzdychy vyrvaly sa z nich,
keï videli ako ná bohatier-genius rúti sa k zemi ( ) (KOREÒ)
* ( ) najväèí ná bohatier u oddychuje v svojej vlastnou krvou posvätenej
zemi. (TRNOVSKÝ)
* Hoci mal tefánik nevedné úspechy ( ) a v dôsledku toho i mnoho príèin by
hrdým a sebavedomým, predsa týchto vlastností on neznal. Dosvedèujú to najlepie
vetky jeho èiny, podujatia a celý jeho ivot, a preto ( ) ostane navdy bohatierom.
(AMBROSE)

Andrej Hlinka

* I klesol orol, èo na ulách Tatier / vyrástol v obra, slovenského bohatiera, / by
ducha kriesil v národe a ivot / mu dával z vlastnej krvi due (GREBÁÈ-ORLOV
1)
* ( ) lebo smr jeho ( ) zaraïuje ho do galerie duchovných bohatierov národa
slovenského. (TISO)
* ( ) u za ivota náho bohatiera ( ) (MEDERLY)
* Krá¾ slovenských sàdc / Bohatier legendárny ( ) (VEIGL 2)
* ( ) bohatier najkrajích slovenských rozprávok. (ÍP)

Komentár
Ako vidno u na prvý poh¾ad, motív bohatiera víazí
v textoch o tefánikovi na celej èiare, vyskytuje sa dokonca aj
v textoch o Hlinkovi. Z h¾adiska konfesionálneho èi
politického pozadia sa javí ako bezproblémový. Nachádzame
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ho v textoch so silným emocionálnym nábojom, ale aj
v textových segmentoch, ktoré mono hodnoti ako pomerne
triezve. Vzácnou ukákou je výpoveï Martina Oríka, ktorý
striktne rozliuje medzi hrdinom a bohatierom. Prízvukuje, e
tefánik je stúpajúcou gradáciou národných hrdinov. Inak
povedané: Slovensko má pod¾a jeho názoru hrdinov viac, ale
iba jeden spomedzi nich je najväèí, tefánik-bohatier.
Zaujímavá je pritom mnoina postáv, v ktorej tento autor
uvauje o najväèom hrdinstve-bohatierstve tefánika.
Spomínaní hrdinovia, Juraj Langsfeld, Karol Holuby a Vilko a
¼udovít ulekovci boli v skutoènosti obete. V revoluènom
roku 1848 ich za aktívnu úèas v národnom hnutí, resp.
v protimaïarskom povstaní nechala popravi kossuthovská
moc. Muèenícka smr z nich urobila hrdinov 1.V tom sú si so
tefánikom podobní, lebo aj on pod¾a vyjadrení viacerých
autorov podstúpil muèenícku smr. Na rozdiel od týchto
hrdinov-muèeníkov, ktorým smr privodila ruka (èi skôr
ibenica) národného nepriate¾a, tefánikovu muèenícku smr
spôsobil zásah osudu èi Boej prozrete¾nosti. Je to tragická
smr v pravom a prapôvodnom zmysle tohto slova, smr
zavrujúca antickú tragédiu. Vilko ulek i Karol Holuby mali
inú vo¾bu ne podstúpi dobrovo¾nú smr, pravda za cenu
zrady svojho národa. tefánik vak túto vo¾bu nemal: tragická
smr je mu predurèená, je v òom naprogramovaná, musí ju
absolvova práve tak ako musel Jei Kristus zomrie na kríi,
nemôe sa jej vyhnú. tefánikovu smr nemono vysvetli,
treba jej veri. Je momentom, od ktorého sa odvíja iný druh
nesmrte¾nosti, ne akým disponujú spomínaní hrdinoviamuèeníci. Hrdinovia preívajú v pamäti národa, lebo národ si
ich pripomína. tefánik-bohatier (ale aj tefánik-héros) vak
posmrtne pôsobí ako stráca a ochranca Slovenska, prièom
neraz nadobúda atribúty svätca. Pravda, pre mnohých autorov
je bohatier iba synonymom slov hrdina èi rek. Pouívajú ho na
obzvlátnenie textu, prípadne na zdôraznenie vzneenosti a
výnimoènosti tejto osobnosti.
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* Ó, drahý Ikare môj (volám, poet starý, / jak ustarostený raz otec Dädal), / èuj
strácu slovo, z výin vnuknuté: / Len operencovi sa v ¾stivom vzduchu darí ( ) //
( ) No napriek tomu, / èo odznelo to prísne vyrknutie, / otrasúc pevným Olympom,
/ ty, Prometej jak, / veriac sebapovedomiu (HVIEZDOSLAV)
* ( ) Ikarom klesnúc v náruè matky zeme ( ) (ROY 2)
* Mys¾ou mu preletí otroctvo stáletí - // do pästi vhupne meè, do mozgov
sloboda, / Ikarom ku slncu vyletí: ulovi, navráti poklady národa (BRTÁÒ)
* Tak ako orli hrdých skál, slovenských krídiel roj, / smelo sa nesie k výinám,
ich nezastaví boj. / Na Bradlo k tichej mohyle, vïaènosti vavríny / Ikaru svojmu
prinesú, sa pozdrav otèiny. (LETU STRÁ!)
* Z lietadla padne ako Ikaros, aby zapálil rodnú zem a srdcia rodákov ( )
(MIEÈKA)
* Má znaky genia a podivná pú ivotom, neobyèajné osudy, jeho záhadná
poetická smr ( ) predurèujú ho k tomu, aby bol národným hrdinom ako bol
Grékom Herakles, ktorý premohol dvanás nad¾udských úkolov, ako bol Ikarus,
ktorého smelá túha dvíhala k slnku, a zboný Éneas putujúci po morách a
neznámych národoch, kým poloil základy Ríma. (MIÈURA)
* Dvadsa rokov tomu, èo srde Ikara slovenského národa dotåklo. Dvadsa
rokov tomu, èo na smr sa dolámaly krýdla slovenského Ikara a národ na¾akane
zatajil dych nad tragédiou mua, pre ktorého únava a prekáky boly neznámym
pojmom (JASNÝ VZOR )
* Snáï pre národ bolo treba aj tej pathetickej smrti, ktorá ani v mytológii nemá
páru. ( ) Vetky analogie s Ikarom, smelým dobyvate¾om výin, s Mojiom,
zomierajúcim pri poh¾ade na zem zas¾úbenú, úvahy o ivote a smrti, o podivnom
pohrabe a podivnom hrobe na skalnatom vrchu nad rodnou dedinou robia
z generála a ministra dra Milana R. tefánika postavu legendárnu, národného
herosa, predstavite¾a genia kmena, ako bol Grékom Herakles a Srbom kraljeviè
Marko. (HALLA)
* Nie Ikaros, ktorému pád trestom bol, ale Bohom vyznamenaný [bol
tefánik], o ktorom hovorí alm: V páde svojom bude povznesený. Zo
zuho¾natených trosiek pozdvihol sa duch jeho k slávolesku apotheózy, aby vtiahol do
Pantheonu nesmrte¾ných svojho národa. (TAUBER)

Andrej Hlinka
Ikarovský motív sa v textoch o A. Hlinkovi nevyskytuje.

Komentár
Motív Ikara, ktorý je prevzatý z gréckej mytológie, je
v tefánikovskej produkcii pomerne rozírený, zatia¾ èo
v textoch o Hlinkovi úplne absentuje. Logicky môeme
predpoklada, e pri ïalom výskume sa vzorka
tefánikovských textov s týmto motívom ete viac rozíri,
zatia¾ èo súbor textov o Hlinkovi zostane v tomto prípad
nezmenený. Zastúpenie autorov v skúmanej vzorke naznaèuje,
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e konfesionalita èi politická orientácia pri tomto motíve
nebola relevantná. Silná prítomnos tohto motívu
v tefánikovskej produkcii je logická: v jeho ivotnom príbehu
predstavuje lietanie, jeho obraz ako letca, resp. ako èloveka,
ktorý sa vzniesol k výinám u poèas svojho ivota  a to
reálne, fyzicky, nielen metaforicky  dôleitý prvok,
posilòujúci výnimoènos tejto osobnosti v národnom panteóne.
Hlinkov ivotný príbeh jednoducho neposkytoval surovinu,
materiál pre budovanie takéhoto obrazu; neprovokoval
básnikov èi slávnostných reèníkov, aby svoju obrazotvornos
rozvíjali týmto smerom.
Paralela medzi Ikarom a tefánikom spoèíva v túbe lieta,
v túbe dosiahnu výky, ktoré sú obyèajnému èlovekusmrte¾níkovi neprístupné, v túbe odpúta sa od vednej
pozemskej reality. Ikarov, ale aj ten tefánikov pohyb nahor, k
nebesám, k slnku, ku hviezdam, k bohom/k Bohu je
stelesnením vízie o prekonaní ¾udského údelu. Ide vak o
vonkajkovú, formálnu podobnos medzi týmito dvoma
postavami, ale nie o jednoznaènú vnútornú, takpovediac
duchovnú spriaznenos a spojitos. V pôvodnej verzii
mýtického príbehu o Ikarovi nenachádzame prvok oslobodite¾ského èi sebaobetujúceho aktu v prospech nejakej
kolektívnej idey alebo osudového spoloèenstva, akým sa javí
národ. Preto viacerí autori ikarovský motív na jednej strane
do svojich textov vnáajú, ale na druhej strane vánivo
odmietajú ikarovskú rolu tefánika. Uvedenú dilemu rieia
dvoma spôsobmi: buï v rámci antikizujúceho príbehu
nahrádzajú tefánika-Ikara iným hrdinom antickej mytológie,
spravidla Prometeom, alebo opúajú inpiraèný rámec
antickej kultúry a obraz tefánika kontruujú v súlade
s kresanskou tradíciou. Prvý prípad predstavuje napríklad
básnický fragment P. O Hviezdoslava: v òom je obraz
tefánika-Ikara nakoniec prekrytý obrazom tefánikaPrometea, ktorý otriasol Olympom. V druhom prípade  mám
na mysli text H. J. Taubera  autor poukazuje na to, e
napriek vonkajej podobnosti Ikarovho a tefánikovho
príbehu, v ktorom pod¾a jeho chápania dominuje motív pádu,
ich osud nebol totoný. Ikarov pád je trestom bohov,
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tefánikov pád je vak naopak prejavom Boej lásky a milosti,
paradoxne je akcelerátorom jeho pohybu smerom nahor, a tak
definitívne potvrdzuje jeho nesmrte¾nos.
Prometeus
Milan Rastislav tefánik

* Keï si tak na tefánika spomínam, vynoruje sa mi pred oèami titan
mythologie gréckej, Prometheus ( ) boh ohòonosný, (...), ktorý proti vôli Jupitera
uchvátil z jeho krbu oheò a doniesol ho ¾udstvu, aby mu umonil sta sa pánom
prírody. (OSUSKÝ tefan)
* No napriek tomu, / èo odznelo to prísne vyrknutie, / otrasúc pevným
Olympom, / ty, Prometej jak, / veriac sebapovedomiu (HVIEZDOSLAV)
* Ne Ikaros, spí Prometheus k nebi´s vzletìl, / Svobody paprsk urval svému
lidu zpìt / z nebeských sluncí tajemných a zdroju svìtel ( ) (DVOØÁK Xaver)

Andrej Hlinka
Motív Prometea sa v skúmanej vzorke textov nevyskytruje.

Komentár
Motív Prometea sa objavuje v tefánikovskej produkcii, je
vak slabie zastúpený ako motív Ikara. V prípade textov
vypovedajúcich o osobnosti A. Hlinku absentuje úplne a je
pravdepodobné, e ani podrobnejí výskum na tomto stave niè
nezmení. Zhromadené výpovede o tefánikovi ako
Prometeovi
nedovo¾ujú
zatia¾
formulova
nejaké
jednoznaènejie závery. Osuský v súlade s autentickým
prometeovským mýtom, resp. s jeho literárnym stvárnením u
starogréckych autorov (Aischylos, Hésiodos 2) hovorí o òom
ako o hrdinovi, ktorý ukradol bohom oheò a priniesol ho
¾udstvu. Prekvapujúpce vak je, e z mytologického príbehu
síce preberá motív Prometea-darcu ohòa, teda civilizátora, ale
v koneènom dôsledku ho v tefánikovskom príbehu
netransformuje do polohy, ktorá sa zdá by pre modernú dobu
analogická, teda do polohy zakladate¾a národného tátu.
tefánika prirovnáva skôr k Prometeovi pribitému na Kaukaz,
trpiacemu, ale vzdorujúcemu. V básnickom texte èeského
autora Xavera Dvoøáka vak dochádza k urèitému
posunu.Básnik zdôrazòuje, e tefánik nie je Ikaros (podobne
ako H. J. Tauber  viï predchádzajúci blok o ikarovskom
motíve), ale Prometeus, ktorý vzlietol k nebesiam, aby
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z nebeských sånc ukradol bohom lúè slobody a priniesol ho
svojmu porobenému národu. Neprináa teda oheò, ale svetlo,
ktoré symbolizuje slobodu. Nazdávam sa, e prometeovská
tylizácia umoòovala lepie prepojenie obrazu tefánika na
oslobodite¾ský a revoluèný mýtus, v ktorom bolo na
symbolickej a ikonografickej rovine svetlo stotonené
s pokrokom a slobodou3.
Muèeník / martýr
Milan Rastislav tefánik

* Bolo by mono, aby jediný z Vás túto boiu kvetinu, vyrostlú z krvi náho
bohatiera a muèedlníka, znesvätil èo aj len zradným úmyslom! (DVOØÁK Jaroslav)
* Takto budeme chcie dosiahnu to, aby [na Brezovej] pomníky dvoch
muèedlníkov za pravdy veèné [t. j. pomníky Jana Husa a M. R. tefánika], za
náboenskú a národnú, boly blízko seba postavené. (LICHNER 1)
* vak bohatier èo muèeníctva iar / kol´ hlavy niesol v ústret nových èasov
( ) (ROY 2)
* Pod Bradlom vykvitnul výhonok, národa chlúba / I rástol v tôni, / v jeho
mene zárod tefana muèeníka ( ) (ROY 3)
* Vzmu sa raz, Slovaè! Bradlo nech je cie¾, / vzor skutkov tvojich martýr
slobody ( ) (HADRI-DREVENICKÝ 2)

Andrej Hlinka

* Národný budite¾, martýr, politický Vodca Andrej Hlinka umrel, ale jeho
oslobodenecké dielo nezhynie nikdy. (BAÏO)
* Nastáva zázraèná symbióza Vodcu a organizovanej armády, proroka,
muèeníka tisícroènej tradície a nástupu organizovaného národa v bojových
jednotkách za právo a chlieb, za kultúru a svojrázny ivot. (TISO)

Komentár
V tomto bloku stoja ved¾a seba tyri výpovede o
tefánikovi a dve výpovede o Hlinkovi. Celkovo mono
kontatova, e motív muèeníka/martýra je v obidvoch
prípadoch rovnako produktívny, pri ïalom výskume sa
urèite objaví ete mnoho podobných charakteristík, a to aj
v prípade textov o Hlinkovi. Na prvý poh¾ad by sa mohlo zda,
e sociálna rola hrdinu alebo bohatiera sa nezluèuje so
sociálnou rolou muèeníka4. Ako vak vidno z viacerých textov,
a to aj v predchádzajúcich blokoch, autori s tým nemajú
problém, nevidia rozpor medzi týmito dvoma polohami
prezentácie tej-ktorej postavy. Podrobnejí výskum
v budúcnosti ukáe na aké mikropríbehy èi jednotlivé
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segmenty zo ivotného príbehu tefánika a Hlinku je fenomén
muèeníctva naviazaný. Viaceré texty naznaèujú, e v prípade
tefánika tento fenomén osciluje predovetkým okolo
tragického záveru jeho ivota; v Hlinkovom prípade nie je na
základe vybraných textov zatia¾ táto väzba jednoznaène
identifikovate¾ná. Môeme vak predpoklada, e na úrovni
rozsiahlejích textových útvarov sa spája napríklad
s prezentáciou jeho väznenia. Mnohé výpovede uvedené
v tomto bloku sú vak generalizujúce, prezentujú celý ivot
tefánika a Hlinku en bloc ako muèenícky.
V rámci výpovedí o tefánikovi pokladám za mimoriadne
zaujímavú ukáku spojenia kresanskej tradície a slovnej hry
básnický text Vladimíra Roya. Autor v òom upozoròuje, e u
v samotnom mene národného hrdinu je zakódovaný zárodok
budúceho muèeníka, prièom v tejto súvislosti odkazuje na
tefana prvomuèeníka (tefan  tefán[ik]). Básnik tým
vytvára ilúziu legitímnosti muèeníckeho rozmeru tefánikovej osobnosti, práve tak ako na inom mieste tejto básne
oslovuje tefánika jeho slovanským menom Rastislav
(Rastislave, tvorca slávnych legionov), upomínajúcim na
slávneho ve¾komoravského panovníka.
Najväèí
Milan Rastislav tefánik:

* Plaè a smú, národe èeskoslovenský, plaè a zarmú sa zvláte ty, Slovensko!
Najväèí tvoj syn zomrel! (DVOØÁK)
* ( ) tefánik ïaleko prevýil prácou, nadením a karakterom svojich
súdruhov, ( ) podmanil si srdcia vetkých a preto sa nedivme, e pochováva bude
národ najslávnejieho syna svojho s krá¾ovskými poctami ( ) (TEFÁNEK 1)
* K jeho mohyle na Bradle ( ) celý slovenský národ upiera dnes svoje zraky:
a tichá modlitba vyviera zo zrakov tých, vzdávajúc vïaku najväèiemu synovi
Slovenska. (MIHAL)
* ( ) chudobná slovenská dedina, je kolískou mnohých geniov a tá pod
Bradlom dala ivot jednému najväèiemu Slovákovi, ktorý sa do poslednej chví¾ky
svojho ivota vedel obetova len a len národu ( ) (TRNOVSKÝ)
* Zachovajme navdy vo vïaènej pamäti pamiatku najväèieho Slovákagenerála M. R. tefánika! (PAKAN)
* Generál Milan Rastislav tefánik bol najlepím synom slovenského národa.
(GREBÁÈ-ORLOV 3)
* ( ) najvernejí syn, víaz, hrdina. (JAMNICKÝ 1)
* Dnes je tomu tri roky, ako ná najväèí hrdina slovenský ( ) tragickou
smrou skonal. (TURANEC)
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* Bozkom smrti uvítala zem Slovenska svojeho najväèieho syna. (TURANEC)
* Dnes pä rokov je tomu, èo pod modrou oblohou zjavil sa aeroplán, vo ktorom
bol ná najväèí Slovák, hrdina, èlovek. (BOKES)
* ( ) a on najväèí bohatier sveta, najväèí syn náho národa, najväèí ná
vojak màtvy leal ( ) (BOKES)
* Na toto obetite poloil iI najväèí syn Slovenského národa svoj ivot ako
dovàenie obetí za nae národné vzkriesenie. (GAPAR)
* Gen. tefánik, i keby niè iné nebol pre národ urobil, len to, e v cudzine
Slovákovi urobil slávne meno, ( ), i tak by sme ho mali za jedného z najväèích
Slovákov ( ) (HLINKOVA MLÁDE )
* Osemnás rokov minulo, èo národ zakvílil nad tragickou smrou svojho
najväèieho syna. (NÉMETH-ÈABIANSKY)
* ( ) v ten deò sme stratili náho najväèieho slovenského syna ( )
(BREZINA)
* Pamätné Bradlo, na ktorom sníva svoj veèný sen najväèí syn slovenského
národa generál dr Milan Rastislav tefánik ( ) (NÁRODNÁ PÚ )
* Slovenské evanjelictvo ( ) holduje dnes nehynúcej, veène jasnej pamiatke
ve¾kého syna evanjelickej cirkvi a slovenského národa, najväèieho slovenského
hrdinu, bohatiera, generála ( ) (ÈOBRDA)
* Tohoroèný sjazd koná sa v Brezovej pod Bradlom. Pod tým Bradlom, ktoré je
nám Slovákom tak bô¾ne známe. Tam leí najväèí syn slovenského národa.
(VALENT)

Andrej Hlinka

* Zalkaj, Slovaè, z due ubolenej / ( ) / nad stratou najväèieho tvojho syna
(GREBÁÈ-ORLOV 1)
* Najvyí velite¾ K. Sidor prijal hlásenie pri hrobe najväèieho syna Slovenska
Andreja Hlinku (HLINKOVE GARDY )
* Andrej Hlinka, najväèí Slovák vetkých èias (FUZÁK)

Komentár
Motív najväèieho (najvýznamnejieho, najslávnejieho
atï.) Slováka èi najväèieho hrdinu / najväèieho syna
Slovenska je silne prítomný v textoch o tefánikovi, vyskytuje
sa vak aj v textoch o Hlinkovi. Skúmaná vzorka obsahuje
v rámci tohto bloku osemnás výpovedí o tefánikovi od
estnástich autorov obidvoch relevantných konfesií, rôznej
politickej i národnej orientácie. Pri zbenom poh¾ade na
citované textové segmenty o tefánikovi mono kontatova,
e motív najväèieho syna dominuje nadpoloviènej väèine
výpovedí (dvanás z celkového poètu estnástich); traja autori
pokladajú tefánika za najväèieho Slováka a dvaja mu
prisudzujú status najväèieho slovenského hrdinu. Ako vak
vidno z citátov, autori v rámci jednej výpovede èasto
kumulujú viacero charakteristík tejto legendarizovanej
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osobnosti. Historik Frantiek Bokes zaiel vo svojom
príhovore ete ïalej, keï oznaèil tefánika za najväèieho
bohatiera sveta. Jednotlivé charakteristiky èi identity (syn,
hrdina, Slovák) vak nie sú v tomto kontexte príznakové.
Nemono tvrdi, e autor s urèitou politickou, konfesionálnou,
národnou èi dokonca profesnou orientáciou preferuje ten
alebo onen motív.
Pravda, iný obraz sa nám naskytne, ak pristúpime ku
konfrontácii výpovedí o tefánikovi a Hlinkovi a navye ich
budeme interpretova na pozadí doby ich vzniku, resp.
publikovania v konkrétnej politickej atmosfére. Texty o
tefánikovi pochádzajú z rokov 19191944, vznikli teda
v epoche budovania demokracie poèas prvej Èeskoslovenskej
republiky, ale niektoré z nich aj v období slovenského tátu a
druhej svetovej vojny, teda v èase existencie totalitného
¾udáckeho reimu. Èasové rozpätie vzniku a publikovania
textov o Hlinkovi je nepomerne menie: obmedzuje sa na roky
19381939, teda na obdobie, v ktorom u dominovali snahy
¾udákov zatíti autonómiu Slovenska a následne vznik
nového, slovenského tátu a jeho nedemokratického reimu
predovetkým symbolom Andreja Hlinku.
Ako odrazový mostík nám môu poslúi texty ¾udáckeho
autora, katolíckeho kòaza Ignáca Grebáèa-Orlova, ktorý sa o
tefánikovi vyjadril, e bol najlepím synom slovenského
národa. Na druhej strane prezentoval Hlinku ako najväèieho
syna Slovaèe. Paradoxne pochádzajú obidve výpovede z roku
1938: Hlinkovi prisúdil tento autor prvenstvo v národnom
panteóne pod dojmom èerstvého záitku z jeho smrti
v auguste 1938, ktorá sa v ¾udáckom tábore pociovala ve¾mi
bolestivo. Pozdvihnutie Hlinkovej osobnosti na úroveò
najväèieho Slováka, teda priznanie najvyieho statusu,
ktorý na základe predchádzajúceho veobecného konsenzu a
prevládajúcej verejnej mienky prináleal iba tefánikovi, sa
v jeho vlastnej politickej strane nemuselo chápa ako nejaký
radikálny zvrat: korepondovalo s dlhodobo deklarovaným,
ale v podstate demagogickým propagandistickým obrazom
Hlinku ako politického vodcu celého slovenského národa.
Navye sa v ¾udáckom tábore tieto dva symboly z èasu na èas
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aj prezentovali ako rovnocenné a kompatibilné u poèas
existencie prvej republiky (Hlinka = nástupca a pokraèovate¾
tefánika), èo pochopite¾ne vyvolávalo nevô¾u a odpor
v radoch politicky inak orientovaných jednotlivcov èi skupín
obyvate¾stva.
Iný tefánikovský text pochádzajúci z ¾udáckej dielne
z roku 1944 (Hlinkova mláde ) naznaèuje posun vo vnímaní
tefánika, jeho ústup, presnejie povedané jeho odsunutie
z pozície najvýznamnejieho celonárodného symbolu: tefánik
je pre nemenovaného autora (iba) jeden z najväèích Slovákov.
Naopak, výpoveï o Hlinkovi z pera ¼udovíta Fuzáka, ktorá sa
roku 1939 objavila na stránkach tlaèového orgánu Hlinkovej
gardy, èitate¾om sugerovala presvedèenie o tom, e najväèím
Slovákom vetkých èias bol Andrej Hlinka.
Pretláèanie Hlinku do pozície najvýznamnejieho symbolu
Slovenska vak paradoxne vyústilo do protipohybu, keï
formujúca sa obèianska opozícia a v jej rámci najmä prísluníci
evanjelickej komunity, zatítili svoju aktivitu práve symbolom
tefánika.
Na jednej strane teda dolo na symbolickej, èi lepie
povedané, na propagandisticko-ideologickej rovine k vojne
medzi týmito dvoma symbolmi; na druhej strane, keï si
¾udácka garnitúra uvedomila monos vyuitia tefánika ako
symbolu posilòujúceho legitimitu jej vládnutia a usilovala sa
ho exploatova a manipulova v pronemeckom a pronacistickom duchu, prepukol aj zápas o samotného tefánika.
V koneènom dôsledku sa stal tefánik symbolom protifaistického odboja.
V rovine výpovedí o tefánikovi sa toto napätie prerastajúce do konfliktu symbolov prejavovalo okrem iného aj vo
väèej konfesionalizácii tohto symbolu u autorov  evanjelikov.
V rámci skúmanej vzorky textov túto tendenciu ilustruje
výrok generálneho biskupa evanjelickej cirkvi Pavla
Vladimíra Èobrdu, ktorý odznel v jeho slávnostnom príhovore
na Bradle v máji 1939: tefánika nazval ve¾kým synom
evanjelickej cirkvi a a na druhom mieste aj synom
slovenského národa. Samozrejme, nemono poveda, e
luteránsky pôvod tefánika sa poèas predchádzajúcich
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dvadsiatich rokov zamlèoval alebo obchádzal; ale v novej
politickej atmosfére, v ktorej sa ¾udácka moc usilovala
marginalizova èi vyradi protestantské elity z verejného
ivota a niektorí jej exponenti priamo spochybòovali úèas a
zásluhy evanjelikov na národnej tradícii a národnej kultúre,
nadobúdalo zdôrazòovanie tefánikovej
príslunosti
k evanjelickej komunite úplne nový rozmer. Samotné oslavy
na Bradle zorganizované v druhej polovici mája 1939
Zdruením evanjelickej mládee, na ktorých odznel aj
Èobrdov výrok, sa niesli v znamení konfliktu týchto dvoch
symbolov, hoci Hlinkovo meno na nich nikto priamo
nevyslovil. Ich posolstvo vak bolo jednoznaèné: najväèí syn
slovenského národa je len jeden - Milan Rastislav tefánik.
* * *
Namiesto záveru
túdia mapuje a analyzuje vybrané charakteristiky èi
sociálne roly, ktoré autori básnických a komemoratívnych
textov pripisovali M. R. tefánikovi a A. Hlinkovi.
Som si vedomý skutoènosti, e najmä výpovede o Hlinkovi
citované v rámci jednotlivých blokov nepredstavujú z h¾adiska
kvantity dostatoène reprezentatívnu vzorku textov. Preto
zoveobecòujúce závery, ku ktorým som v rámci tohto
príspevku dospel, treba chápa s istou dávkou rezervovanosti.
Výskum v budúcich rokoch ich môe jednoznaène potvrdi alebo
naopak vyvráti.
V rámci podrobnejieho bádania chcem tento súbor rozíri
o analýzu ïalích motívov (héros, sokol, orol, otec, syn, Moji,
svätec, spasite¾ / vykupite¾ / Mesiá / Jei Kristus a pod.).
Napriek tomu mono u na základe doterajieho výskumu
skontatova, e proces idealizácie, mýtizácie, sakralizácie a
napokon aj symbolizácie smeroval k výsledku, ktorý môeme v
súvislosti s národnými velikánmi sledova aj v kontexte iných
národných kultúr  k vytváraniu národného posvätna.
Pravda, pre niektorých autorov bolo pouívanie jednotlivých motívov len záleitosou tylizácie èi slovnej
ekvilibristiky. Som vak presvedèený, e väèina z nich sa so
svojim prezentovaním obidvoch osobností-symbolov silne
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identifikovala. Hoci ide o subjektívne výpovede konkrétnych,
jednotlivých ¾udí, nárokujú si absolútnu, objektívnu platnos:
tvária sa ako veobecné pravdy, ktoré si má osvoji kadý èlen
slovenskej spoloènosti, kadý, kto sa cíti by pravým
Slovákom. V tomto zmysle predstavujú analyzované texty a
v nich prítomné obrazy a motívy nástroje manipulácie a
intrumentalizácie. Cie¾om bádania preto nemôe by len
ïalie rozírenie súboru motívov a ich mechanický popis, ale
v koneènom dôsledku by mal výskum smerova k zmapovaniu,
analýze a k celkovému poznaniu slovenskej politickej
symboliky a slovenskej symbolickej politiky.
Aby sme pochopili, preèo sa Milan Rastislav tefánik 21.
mája 1939  teda dvadsa rokov po svojej smrti - pobil
s Andrejom Hlinkom. A preèo práve na Bradle.
Poznámky
1

Obraz Karola Holubyho a Vilka uleka ako národných muèeníkov v slovenskej
kultúre zakotvil vïaka propagandistickospomienkovému spisu o prvom
slovenskom protimaïarskom povstaní, ktoré v roku 1850 vydal Mikulá Dohnány.
Podrobnejie pozri v novom vydaní tohto textu v rámci publikácie DOHNÁNY, Mikulá
 TEFANOVIÈ, Samuel D.: Slovenské povstanie 18481849. Bratislava, Tatran
1988, s. 125128. Prikláòam sa k názoru, e stotonenie sa s uvedenými osobnosami
ako s národnými muèeníkmi sa do roku 1918 obmedzovalo len na pomerne úzku
vrstvu národnej elity. V tejto súvislosti vak pokladám za potrebné uvies, e Vilko
ulek bol bratom ¼udovíty tefánikovej, rod. ulekovej, starej matky M. R. tefánika.
Práve v tefánikovskej rodine sa pestoval muèenícky kult Vilka uleka.

Podobne bol v medzivojnovom období prezentovaný aj rodák zo Suèian, hurbanovský
dobrovo¾nícky dôstojník Juraj Langsfeld. Toto základné vnímanie sa odrazilo napr.
aj v samotnom názve literárneho diela, ktoré malo uchova pamiatku na túto postavu
slovenských dejín  DRAHAN, H. S.: Juraj Langsfeld, slovenský dobrovo¾ník,
muèedlník. Kremnica 1923.
2

Podrobnejie pozri v túdii CHVÁTAL, Ladislav: Promìny mýtu o Prométheovi ve
staroøecké literature. In: Druhý ivot antického mýtu. Sborník z vìdeckého sympozia
Centra pro práci s patristickými, støedovìkými a renesanèními texty. Ed. Jana
Nechutová, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004, s. 1126.

3

STAROBINSKI, Jean: Symboly rozumu. Promìny umìní a revoluce. Brno, Barrister
& Principal 2003, s. 2124 (kapitola Sluneèní mýtus revoluce). Premeny
prometeovského mýtu v modernej spoloènosti analyzujú príspevky v rámci zborníka
PANKOW, Edgar  PETERS, Günter (eds.): Prometheus. Mythos der Kultur. München
1999.

4

V tejto rovine uvauje napríklad sociálny antropológ Ladislav Holý. Upozoròuje na
skutoènos, e hrdinovia a muèeníci môu by ako politické symboly pouívaní
rovnocenne. Zároveò vak kontatuje, e Èesi majú ve¾ké mnostvo muèeníkov a
výrazne málo hrdinov. Jediným èeským národným hrdinom, ktorý má pod¾a jeho
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názoru urèitý význam, je Jan ika, vodca husitských vojsk. HOLÝ, Ladislav: Malý
èeský èlovìk a skvìlý èeský národ. Národní identita a postkomunistická transformace
spoleènosti. Praha, SLON 2001, s. 120. Tento bádate¾ robí zrete¾nú deliacu èiaru
medzi hrdinami a muèeníkmi: pod¾a jeho chápania ten, kto bol/je muèeníkom,
nemôe by hrdinom. Nazdávam sa, e L. Holý nedoceòuje úlohu martýria ako
heroizaèného intrumentu v procese identifikovania sa irokých vrstiev obyvate¾stva
s touktorou historickou postavou.
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ZRUBEC, Severín G.: Keï ivot víazí. In: Za hviezdami, s. 7778.
(Poznámka: Kvôli struènosti a preh¾adnosti uvádzam v bibliografických
záznamoch nasledujúce skratky, resp. skrátené názvy:
* ALUSNK = Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice
Martin;
* NN = Národnie noviny;
* In memoriam = ROY, Vladimír: In memoriam. Básne. ilina, Uèite¾ské
nakladate¾stvo O. Trávníèek 1934;
* Za hviezdami = Za hviezdami. Sborník poézie o M. R. tefánikovi. Vydané z
príleitosti 25. výroèia jeho tragickej smrti. Sostavil Ján Priehradník. Úvod napísal
Valentín Beniak. Bratislava, LET 1944;
* ZBAVITEL = Týdeò tefánikových osláv. Metodická príruèka pre uèite¾ov
národných kôl a poriadate¾ov tefánikových osláv. Napísal Alojz Zbavitel, kolský
inpektor. ilina, Uèite¾ské nakladate¾stvo O. Trávníèek 1933;
* ZEMANÈÍK = M. R. tefánik (4. máj). Úplný program osláv. Usporiadal
Ondrej Zemanèík. Bratislava, Universum 1938.
* Andrej Hlinka  vodca I = Andrej Hlinka  vodca slovenského národa. Sväzok
I.: Prednáky a básne. Usporiadal Ondrej Zemanèík. Nákladom a tlaèou Fr.
Urbánka a spol., Trnava 1938;
* Andrej Hlinka  vodca II = Andrej Hlinka  vodca slovenského národa. Sväzok
II.: Divadelné hry a piesne. Usporiadal Ondrej Zemanèík. Nákladom a tlaèou Fr.
Urbánka a spol., Trnava 1938.)

túdia vznikla na základe výskumu realizovaného v rámci èiastkového

projektu tefánikov posmrtný kult a tefánikove oslavy ako nástroj
formovania kolektívnych identít v medzivojnovom období (s dôrazom na
západné Slovensko). Autor tento projekt riei ako èlen Centra
excelentnosti SAV (Kolektívne identity v moderných spoloènostiach.
Región strednej Európy. Procesy kontruovania, reprodukcie a
transformácie kolektívnych kategórií a identít).
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Summary
Peter Macho
M. R. tefánik and A. Hlinka in Poetic
and Commemorative Texts. Historical Personalities
as National Symbols and Their Stylizations
Milan Rastislav tefánik and Andrej Hlinka are among the most significant
personalities of modern Slovak history. Both of them were objects of idealization,
mythopoeia, and sanctification. The paper points out similarities and differences
between the images of Hlinka and tefánik as national symbols. It is based on selected
poetic and commemorative texts (such as speeches, and commemorative articles in
the press). The paper focuses on the characteristics and social roles attributed to both
men. They are perceived as liberators, warriors, heroes, knights, and martyrs, as well
as Prometheus and Icarus. These texts often contain the word greatest (greatest
Slovak, greatest son of the Slovak nation), which clearly indicates the position of one
or the other one in the symbolical hierarchy. During the totalitarian pro-Nazi regime
in power between 1938 and 1945, Hlinka became the most prominent national symbol.
Civil opposition and anti-fascist resistance forces also gave this status to tefánik. He
is often perceived as a knight. It is understandable that the motifs of Prometheus and
Icarus are mentioned only in connection with tefánik. Since he was an aviator and
astronomer, his life has parallels with these mythological stories.
The purpose of the paper is to investigate and analyze Slovak political symbols, as
well as symbolical Slovak politics.
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Kontinuita a diskontinuita
slovenského divadla
Ak si niekto pozorne preèíta práce viacerých starích
slovenských historikov, ktorí písali o zaèiatkoch slovenského
divadla (Andrej Mráz, Alexander Noskoviè, Rudolf Mrlian,
Zoltán Rampák, Ladislav Èavojský, Milan Polák, Vladimír
tefko), spozoruje zaujímavý jav. V otázke doby vzniku
slovenského divadla prináajú prekvapujúce vyjadrenia.
Viackrát sa napríklad vyslovil názor, e zaèiatky náho
divadla treba klás do roku 1920, teda do èasu, keï bolo
v Bratislave zaloené profesionálne Slovenské národné
divadlo. Tento dátum pokladáme za významný preto, lebo
naozaj pripomína skutoènos, e po oslobodení Slovenska
a Slovákov po rozpade Rakúsko-Uhorska sa vytvorilo prvé
slovenské profesionálne divadlo. Bolo to spoèiatku jediné
profesionálne divadlo na Slovensku. Malo tri súbory 
èinoherný, operný a baletný. Popri òom potom zaèali pôsobi
niektoré koèovné spoloènosti a neskôr aj nové profesionálne
divadlo v Koiciach. A od konca tridsiatych rokov 20. storoèia
na Slovensku pribudli ïalie profesionálne scény. Najprv
v Nitre, potom roku 1944 v Preove a Martine. A a po roku
1945 sa dobudovala celá divadelná sie tak, e aspoò jeden
profesionálny divadelný súbor pôsobil prakticky v kadom
väèom slovenskom meste. Okrem spomínaných aj v Trnave,
Povaskej Bystrici, iline, Zvolene, Banskej Bystrici, Spiskej
Novej Vsi, Komárne, neskôr aj v Roòave.
V takto urèenom dátume  1920  údajného vzniku
slovenského divadla sa odráa aj dobová, donedávna politicky
aj mocensky presadzovaná, ale dnes u prekonaná idea, e
skoro vetko na Slovensku sa zaèína a vznikom ÈeskoSlovenska roku 1918. Toto zároveò nepriamo vyjadruje
diskvalifikaènú predstavu o tom, e slovenská divadelná
kultúra je mladá, nezrelá, odkázaná na cudziu pomoc.
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V dejepisných prácach naich divadelných historikov
nájdeme vak aj iný rok vzniku slovenského divadla  1830.
Toto je zasa dátum prvého ochotníckeho predstavenia hry
Jána Chalupku Kocúrkovo, ktoré vtedy pripravili slovenskí
národovci v Liptovskom Sv. Mikulái. A naozaj, bolo to v 19.
storoèí prvé známe uvedomelé vystúpenie mladej slovenskej
inteligencie a meanov na divadelnom poli, ktoré okrem
zábavnej a výchovnej funkcie nieslo aj ideu národného
obrodenia. Malo deklarova kultúrnu zrelos Slovákov
v zaostalom mnohonárodnom Uhorsku. Je známy fakt, e
práve severná èas tohto krá¾ovstva, teda dnené Slovensko,
bola najrozvinutejia po stránke hospodárskej aj civilizaènej.
Kultúrna tradícia starých stredoslovenských miest bola
v kontraste s ro¾níckou kultúrou málo osídlených púst na juhu
Maïarska, dotýkajúcich sa Balkánu. Pravda, kultúrna úroveò
slovenského ivota sa nemohla poèas 19. storoèia rozvíja,
pretoe centralizovaná moc, opretá o policajné zloky, hneï
v zárodkoch potláèala prejavy slobodného myslenia
i tvorivosti. Napriek tomu sa slovenské ochotnícke divadlo od
roku 1830 postupne rozirovalo do iných miest, hlavne
Martina, Myjavy, Levoèe, Brezna, Skalice, Tisovca,
Ruomberku. Po slovensky sa hrávalo aj za hranicami
dneného teritória Slovenska, vade tam, kde ili ve¾ké
komunity Slovákov, v Budapeti, Viedni, Nadlaku, Báèskom
Petrovci, Novom Sade, Starej Pazovej, Uhorode, ale aj
v Clevelande, Chicagu, New Yorku, Binghamtone.
V ochotníckom divadle 19. storoèia vyrástli generácie
slovenských hercov a vïaka týmto umelcom, ve¾mi
talentovaným, sa rozvinula aj slovenská dramatická literatúra
 okrem spomínaného Jána Chalupku, písali pre nich aj Ján
Palárik, Joná Záborský a mnohí ïalí. V Martine, v budove
Národného domu postavenej roku 1889, vznikla aj prvá stála
scéna náho divadla a keïe Budape podobné aktivity
zakazovala, stavalo sa z celonárodnej zbierky. Vo viacerých
mestách u vtedy boli vybudované na hlavných námestiach
metianske divadlá (Bratislava, Trnava, Koice, Preov,
Spiská Nová Ves, Levoèa)  z politických dôvodov v nich
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vak hrávali iba rakúsko-nemecké a maïarské koèovné
sezónne súbory.
U spomenuté dva prelomové dátumy  1920 a 1830  nás
nútia uvaova, èi takéto urèovanie poèiatkov divadla vôbec
vystihuje skutoènú pravdu. Èi je správne h¾ada nejaký
konkrétny dátum a klás ho do plynúcej rieky èasu. Ak tu bol
u bohatý divadelný ivot pred rokom 1920, nemohol by
rovnako bohatý aj pred rokom 1830? Odpoveï je zrejmá 
samozrejme áno. Slovensko je krajina leiaca v strede Európy,
na kriovatke dôleitých spojníc, a bolo vystavené vetkým
tým vplyvom, ako ostatné susediace krajiny. Chronológia
vývinu divadla je tu viac-menej taká istá, ako v Rakúsku,
Èesku, Po¾sku, Maïarsku, ako v celej strednej Európe Nai
starí teatrológovia kladením zaèiatkov slovenského divadla
do rokov 1920 a 1830 vychádzali, ia¾, z urèitej ideologizácie
dejín a azda aj z nedostatoèného poznania faktov. Pouívali sa
etatistické kritériá (vznik Èesko-Slovenska, politické pohyby
v Uhorsku po roku 1830), alebo národné (obrodenie,
oslobodenie), èím sa do kontinuitného vývinu ex post vkladali
kontruované dedukcie. Pravda je toti taká, e slovenské
divadlo má u mnoho storoènú, ak nechceme poveda, e viac
ako tisícroènú tradíciu, aj keï neraz v preruovanej
kontinuite, zapríèinenej vonkajími vplyvmi  mocenskopolitickými, vojnovými, náboenskými zápasmi atï., tak isto,
ako je to v prípade vetkých okolitých stredoeurópskych
divadelných kultúr.
Územie Slovenska ete pred príchodom Slovanov v 4. a 6.
storoèí hranièilo s Rímskou ríou a bolo viackrát dobýjané
rímskymi légiami. Dunaj, ako je známe, tvoril severnú hranicu
impéria a je nepochybné, e tá istá divadelná tradícia, ktorá
sa rozvíjala v centre starého cisárstva, mala svoje výhonky aj
vo vzdialených pohranièných provinciách. Tak ïaleko od
Ríma sa vak nepostavili ve¾ké amfiteátre, iba menie divadlá
 jedno z nich objavili archeológovia pribline dvadsa
kilometrov june od Bratislavy, v obci, ktorá mala vtedy názov
Carnuntum. Inde, pri Komárne, sa zasa pri vykopávkach
nala ihlica so sokou zo slonoviny, ktorá predstavovala
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antického komického herca. Málo písomných záznamov nám
neumoòuje zrekontruova vtedají divadelný ivot okolo
Dunaja, ale aj tieto dva archeologické nálezy nasvedèujú, e
Slovania prili do krajiny, kde divadelné umenie nebolo
neznámym pojmom.
Samozrejme, s pádom Rímskej ríe sa situácia divadla
skomplikovala, nové náboenstvo a nová cirkev bola
asketickejia a vyznávala hodnoty duchovné, nie telesné. Pred
hrou dávala prednos pokornému rozjímaniu. Pohanské zvyky
trpela iba s nevô¾ou a neraz divadelné produkcie zakazovala.
Keï si starí Slováci zakladali prvé tátne útvary, prebiehal
paralelne aj proces ich pokresanèovania. Práve v staroslovienskej ríi bol postavený v Nitre prvý kostol, vznikla prvá
cirkevná organizácia, sem prila misia sv. Kontantína
a Metoda a odtia¾to sa potom rozírilo kresanstvo a s ním aj
vyia kultúra do Èiech, odtia¾ do Po¾ska. Po vpáde
maïarských koèovných kmeòov si cirkevné truktúry a
kultúru prevzali aj oni.
Èo sa týka divadla z tých storoèí, máme o òom naozaj iba
málo správ, ale jedna je ve¾mi výreèná. Je to listinne dokázaná
existencia obce Igram. Táto obec dodnes stojí na polceste
medzi Bratislavou a Trnavou, v súèasnosti tesne popri nej
prechádza dia¾nica D1. Obec bola sídlom hercov, ktorým sa
v staroslovienèine hovorilo igrici. Tu mali svoje sídlo, svoje
hospodárstva, odtia¾to vychádzali na svoje pracovisko 
Bratislavský hrad, keï si ich panstvo pozvalo. Zaujímavé je,
e viacero obcí s totoným názvom nachádzame aj v Panónii
pri dnenom Balatone, aj v okolí riek Hornádu a Tople, aj
u juných Slovanov pri rieke Drave, èo dosvedèuje spoloèné
divadelné korene viacerých slovanských národov.
Znova treba pripomenú, e na prelome prvého a druhého
tisícroèia nebola prive¾mi priaznivá situácia pre divadlo
a hercov, boli to vtedy predovetkým individuálne vystupujúci
kaukliari, hudobníci, zabávaèi, teda dedièi antickej attelanskej
fraky, po ktorých sa napokon stopy v naej histórii strácajú a
o ich vystúpeniach vieme iba ve¾mi málo. Ale v naich
konèinách Európy nebolo iba divadlo igricov. V tzv. Prayovom
kódexe, ktorý vznikal na západnom Slovensku od 12. storoèia,
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nájdeme aj prvý krátky dialóg troch Márií, ktoré prichádzajú
k hrobu Jeia Krista. Podobný dialóg sa zjavil prvýkrát
v Európe na zaèiatku 10. storoèia v jednom klátore na území
dneného vajèiarska. Dokumentuje zaèiatky liturgickej
drámy, dialóg sa toti vkladal do bohosluieb na ich
spestrenie. Prayov kódex písomne teda dokladá jeho
vyuívanie aj u nás. Z takýchto struèných dialógov neskôr
vznikali náboenské mystériá.
Predstavenia organizovali hlavne náboenské rády. Jeden
z najagilnejích bol dominikánsky, ktorý sa u nás usadil u
roku 1075. Jeho centrum bolo v Sv. Beòadiku na strednom
Slovensku. Svoje aktivity èasto spájal s divadelnými
predstaveniami. Na konci 15. storoèia vznikla pre ne unikátna
pomôcka  z dreva vyrezaný Boí hrob s rozmermi 2,3 x 1
meter, vysoký a 3,5 metra. Mal drevené kolieska, aby sa
mohol presúva po gotickej katedrále v Sv. Beòadiku. V tomto
hrobe bola vloená drevená socha Krista s pohyblivými
ramenami, take sa jeho telo mohlo poèas ve¾konoèných hier
sòa z kría a so sklopenými rukami vloi do hrobu. Táto
socha Jeia Krista je dodnes uchovávaná v katedrále, ia¾,
neskorogotický drevený Boí hrob bol na konci 19. storoèia zo
Slovenska odvezený a v súèasnosti je doèasne umiestnený
v Kresanskom múzeu v maïarskom Ostrihome.
Zo starích èasov máme zachované dokumenty o mystériách v Bardejove a v Bratislave. A aj keï sa iné priame
dokumenty nezachovali, existujú nepriame svedectvá o tom,
e mystériá sa hrávali aj v ïalích kultúrne rozvinutých
slovenských mestách. Bolo to v èase, keï sa dráma
zosvetovala. Predstavenia sa postupne presúvali z katedrál
na námestia stredovekých miest a organizovali ich meania
v èase sviatkov, najèastejie poèas Ve¾kej noci. V úètovnej
knihe mesta Bratislava nachádzame záznam o takomto
predstavení z roku 1439. Pribline v rovnakom èase od
polovice 15. storoèia a do roku 1516 sa hrali aj viaceré
mystériá v Bardejove, o èom tie máme zachované
dokumenty. Na rozdiel od predchádzajúcich vystúpení
organizovaných cirkevnými organizáciami, klátormi
a podobne, boli u mystériá z 15. a 16. storoèia ve¾ké a
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výpravné podujatia. Hrali v nich desiatky postáv, niekedy sa
dopåòali dokonca davovými výjavmi, v ktorých mohli
úèinkova aj celé skupiny príleitostných hercov. Herci  ak
sa odváime im u takto hovori  pribliovali rôzne biblické
postavy, ïalej typy vtedajej spoloènosti, sociálne vrstvy
a rôzne charakterové odtiene. V bardejovských mystériách
napríklad mohli diváci uvidie postavu Piláta, tyroch vojakov,
osem idov, mastièkára so enou a dcérou, Kaifáa, Kaina,
Abraháma, Izáka, Jeia, tyroch anjelov, Adama a Evu, ïalej
due remeselníkov  mlynára, krajèíra, obuvníka, mäsiara,
kupca, sedliaka, starej eny, postavy troch Márií aj troch
èertov  Lucifera, Satana a Belzebuba atï. Dej uvádzal
Hlásate¾ a popri biblickom príbehu tu bol priestor aj na
improvizácie a drobné komické výstupy. V publiku sa pri
týchto príleitostiach schádzali takmer vetci meania, ale aj
trhovníci prichádzajúci z vidieka so svojimi po¾nohospodárskymi produktmi, vojaci, cudzinci a ïalí. Na
námestiach sa pre mystériá stavali simultánne scény, teda
ved¾a seba zoradené menie javiská, z ktorých kadé
predstavovalo iné miesto deja  raj, peklo, nebo, Nazaret,
obytný dom a pod. Diváci sa presúvali od jednej dekorácie
k druhej a obdivovali nielen hru hercov, ale aj rôzne efekty
s farebnými kulisami, hudobné a zvukové kreácie, hry
s ohòom, dymové efekty.
Pravidelnos a opakovanie takýchto divadelných aktivít
pomáhalo zdokona¾ova remeselnú ale aj umeleckú zruènos
úèinkujúcich. Divadlo sa od tých èias stalo integrálnou
zlokou spoloèenského ivota na Slovensku a asi nebolo
meana, ktorý by ako divák a úèastník mystérií nepriiel
poèas svojho ivota s touto aktivitou do kontaktu.
V nasledujúcich storoèiach staré náboenské predstavenia
nezanikli. Organizujú sa do súèasnosti zvyèajne na Ve¾kú noc
pod holým nebom najèastejie na pútnických miestach a na
kalváriách. Majú zvyèajne ve¾kú príalivos pre divákov zo
irokého okolia. Takto to dodnes býva napríklad v Banskej
tiavnici.
Populárne oddávna a po súèasnos sú aj menie tradièné
¾udové predstavenia, ktoré sú nasledovníkmi starých
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pohanských alebo ranokresanských zvykov na dedinách.
Zvyèajne ide o rituály spojené s príchodom jari (vynáanie
Moreny), so slávnosami na záver leta po zbere úrody
(doinkové slávnosti, vinobrania), alebo s vianoèným obdobím
(betlehemy, chodenie Troch krá¾ov). Tieto ¾udové zvyky máme
ve¾mi dobre zdokumentované vïaka etnografickým
výskumom Matice slovenskej v 30. a 40. rokoch a vïaka
filmovým umelcom Karlovi Plickovi a Martinovi Slivkovi.
Zasvätenú knihu o naom ¾udovom divadle napísal aj ruský
etnograf Piotr Bogatyriov.
Ako sme u azda dostatoène ukázali, divadlo na Slovensku
má hlboké korene a to, s èím zaèali nai ochotníci roku 1830
a nai profesionáli roku 1920, boli iba novodobé vývinové
tádiá stároènej divadelnej tradície. Stredoveké divadlo malo
svoje pokraèovanie ve¾mi významnou etapou v období baroka.
Po príchode jezuitského rádu na nae územie a po zaloení
univerzít v Trnave (1635) a Koiciach (1657) dospelo divadlo
u nás k nebývalému rozkvetu. Jezuiti toti v rekatolizácii
s ob¾ubou vyuívali túto formu zábavy a pouèenia a ich
predstavenia sa vyznaèovali mimoriadnou krásou, bohatou
výpravnosou a rozsiahlou organizaènou prípravou. Hrávalo
sa èasto v kostoloch aj na univerzitnej pôde, za jeden a pol
storoèia
napoèítali
historici
pribline
desatisíc
uskutoènených predstavení, èo je na tú dobu naozaj úctyhodné
èíslo. V 17. a 18. storoèí sa Slovensko stalo divadelne bohatou
krajinou. Okrem spomínaných, nemono obís správy
o predstaveniach v Spiskej Kapitule.
S divadelnými aktivitami nemekali ani protestanti, ktorí
najèastejie spájali predstavenia kolských hier s výuèbou,
a tak máme mnohé dokumenty o nich v Preove, Kemarku,
Bardejove, Kremnici, Banskej Bystrici a inde. Ich aktivity sa
zaèínajú v období po reformácii a kulminujú v 16. a 17. storoèí.
kolské hry mali za úlohu nauèi iakov latinèinu, ïalej sa
cvièili v rétorike a nezanedbate¾nú úlohu malo aj spoznávanie
Biblie. Na území Slovenska sa zaèali písa hry pre tento typ
divadla. Ich autormi boli spravidla protestantskí kòazi
a uèitelia. Hlavne v banských mestách, kde ve¾kú èas
obyvate¾stva tvorili nemeckí kolonisti, sa zachovalo ve¾a
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pamiatok na tieto roky. Spomedzi známych autorov spomeòme
Leonarda Stöckela z Bardejova. Ïalie zachované informácie
máme z Kremnice, Banskej tiavnice, Banskej Bystrice.
Baníci hrali ¾udové hry aj v panej Doline a na Starých
Horách. Na východe Slovenska bolo výrazné divadelné mesto
Preov. V Bratislave, na západe krajiny sa protestantizmus
presadil a neskôr, a tak aj jeho aktivity nemali v tých èasoch
významnejie prejavy.
V èase protireformácie sa zaèal aj pohyb protestantských
aktivistov do zahranièia. Pod¾a momentálnych podmienok
nachádzali viac vo¾nosti na západ i na juh od náho územia.
Spomedzi slovenských dramatikov to boli hlavne Pavel
Kyrmezer a Juraj Tesák Moovský, ktorí odili u v polovici
16. storoèia na Moravu. Pavel Kyrmezer bol mimoriadne
nadaný spisovate¾ a stal sa zakladate¾om nielen slovenskej,
ale aj èeskej divadelnej literatúry. V èase jeho ivota sa u
stredoveký univerzalizmus, prejavujúci sa okrem iného
latinèinou v oficiálnej komunikácii, premenil na osvietenstvo
a humanizmus a do popredia sa dostávali národné jazyky
a problematika obyèajných ¾udí. A tak Slovák Pavel Kyrmezer
nenapísal svoje hry v latinèine, ale v jazyku, kde pôsobil, teda
v èetine. Bolo mu to umonené aj tým, e jeho rodná
slovenèina mala s èetinou rovnaký praslovanský základ
a jemu prechod do nového jazyka nerobí väèie akosti.
Kyrmezer je autorom troch dodnes ete hrávaných hier 
Komédia èeská o bohatci a Lazarovi, Komédia nová o vdove
a Komédia o Tobiáovi. Aj druhý slovenský autor Jur Tesák
Moovský napísal svoju Komédiu Ruth... v èetine. Ako vyplýva
u z názvov hier, ilo o spracovanie biblických námetov, boli to
hry zaloené na literárnej dialógovej stránke, menej ne na
akcii postáv. Neboli ani spektakulárne, ani nepredpokladali
nároènú scénografiu  ich základný úèel spoèíval v kolskom
pôsobení. Keï sme v úvode hovorili o presných dátumoch
vzniku slovenského divadla v 19. a 20. storoèí, tak by sme
teraz mohli presunú jeho zaèiatky do èasu tvorby Pavla
Kyrmezera, teda a do polovice 16. storoèia.
V 17. storoèí zaèali vznika v naich mestách peciálne
divadelné budovy, ktoré slúili pre metianske divadlo. Sprvu
404

Milo Mistrík
boli drevené, neskôr murované (Trnava, 1762; Bratislava,
1776; Koice, 1789). V tom èase v u stabilnej habsburskej
monarchii, ktorá si získala významné európske postavenie,
existovalo dostatoène vyhranené sociálne rozvrstvenie.
Vplyvom nepriaznivého vývinu, keï sa moc centralizovala do
cisárskej Viedne, získavala vade, nielen na území dneného
Rakúska, ale aj v Èesku, Maïarsku a na Slovensku, prioritné
postavenie nemecky hovoriaca ¾achta blízka viedenskému
dvoru. Aj na Slovensku sa mnohé ¾achtické rody, ako aj
obyvatelia miest skladali z podobných prameòov. Popri nich si
budovali svoje výsadné postavenie maïarskí nií
a schudobnelí ¾achtici, ktorí síce nemali iadne významné
majetky, ale zato o to väèie národné sebavedomie. Pôvodní
obyvatelia naej krajiny  Slováci  boli odsúdení i v tieni
týchto panských, politicky a aj vojensky podporovaných
vrstiev. Aj divadlo teda stratilo svoju pôvodnú univerzálnos,
k jeho divákom u nepatrili vetci, ale iba vyie a bohatie
vrstvy. Divadelné budovy, ktoré sa postupne zaèali stava
v naich mestách, zvýili na jednej strane pohodlie divákov
i hercov a prispeli k profesionalizácii práce v nich, na druhej
strane uzatvorili toto umenie do ohranièeného priestoru,
vyhradeného iba tým, èo tam mohli vstúpi na základe
spoloèenských a majetkových privilégií. V tom èase dolo
k rozdeleniu publika  pre slovenský ¾ud ostalo iba divadlo
pod¾a starých obradov, hrané na vidieku poèas náboenských
sviatkov. Alebo iba ochotnícke divadlo, ktoré sa zrodilo
v spomínanom roku 1830. Pre ostatných, tvoriacich tu síce
meninu, ale vyie vrstvy, teda nemecky hovoriace publikum,
boli urèené metianske divadelné budovy, prípadne dvorné
divadlá na ¾achtických majetkoch. Tam prichádzali na
sezónu i viac nemecké divadelné spoloènosti, ktoré mali u
nároèný, dobre nacvièený repertoár svetovej i nemeckej
klasiky. Neraz tam vystupovali aj najvýznamnejí herci
habsburskej monarchie. Toto delenie obyvate¾stva na
vyvolené a poddané pretrvávalo a do roku 1918. Na konci 19.
storoèia, po rakúsko-maïarskom vyrovnaní, zaèali na
Slovensko prichádza aj maïarské koèovné skupiny tedro
dotované vládou, ktoré mali vytvori akúsi protiváhu
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Rakúanom a úplne umlèa Slovákov. Vetko sa zmenilo a
rokom 1920, keï vzniklo Slovenské národné divadlo.
Avak vïaka aktivitám slovenskej inteligencie, tudentov,
drobných meanov aj kòazov sa vznik profesionálneho
divadla pripravoval u v 19. storoèí. Podnecovala ho
divadelná ochotnícka prax, usporadúvanie divadelných
prehliadok poèas tzv. augustových slávností v Martine
v druhej polovici 19. storoèia. A takto vznikli aj pôvodné
dramatické texty, ktoré sa stali základom slovenského
repertoáru poèas nasledujúceho 20. storoèia. Juraj Palkoviè
napísal hru Dva buchy a tri uchy (1800), Ján Chalupka
okrem Kocúrkova (1830) ete viaceré ïalie (napríklad Vetko
naopak, 1832; Trasorítka, 1833; Dobrovo¾níci, 1854), Ján
Palárik Inkognito (1858), Zmierenie alebo dobrodrustvo pri
obinkoch (1862). Joná Záborský v tom èase bol autorom
mnohých diel z dejín Slovákov, Rusov aj juných Slovanov,
ïalej tu boli autori, ako Ferko Urbánek, Pavol Socháò, Ján
Hollý, Jozef Gregor Tajovský, Pavol Országh Hviezdoslav,
Vladimír Hurban Vladimírov.
Kruh sa teda uzavrel, od rokov 1920 a 1830 sme sa dostali
hlboko do histórie Slovenska a z nej sme sa opä ocitli v 19.
storoèí, ktoré dalo vzniknú novodobému slovenskému divadlu
a dráme. Je teda nae divadlo staré, alebo mladé? Po naom
krátkom exkurze je azda zrejmé, e spája v sebe oboje  aj
vye tisícroèné dejiny aj mlados zrodenú v národnom
obrodení. V kadom prípade dnes, na zaèiatku 21. storoèia, je
stále miestom ivej umeleckej aktivity a diváci si v jeho
rozvinutých truktúrach vdy dokáu nieèo pre seba nájs.
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Summary
Milo Mistrík
Continuity and Discontinuity of Slovak Theatre
Two dates are relevant for the development of the Slovak theatre: 1830 and 1920.
The first amateur Slovak performance took place in Liptovský Mikulá in 1830. They
staged a play Kocúrkovo by Ján Chalupka. The professional Slovak National Theatre
was established in Bratislava in 1920. These dates are sometimes listed as years when
the Slovak theatre originated. This is incorrect, since the first performances are
known to have been held from the times of the Roman Empire, as the Danube was
the Empires northern border. The Romans not only brought the tradition of
viniculture, but that of theatre plays and entertainment as well. Actors called igrics
(similar to bards) continued the theatre tradition in the Middle Ages. The name of one
Slovak village, Igram, proves that they resided in the area. As elsewhere in Europe,
mystery plays were performed in schools. Jesuit theatre and Protestant school theatre
formed a rich tradition. The first regular theatres were built in towns from the 18th
century, and the traditional folk theatre was performed in villages. Slovakia thus has
a rich tradition of theatre production similar to other European countries.
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K metóde slova a veci v etnológii
Medzi vecami a ich pomenovaním existujú úzke vzájomné
vzahy. Oznaèenie vecí má svoju logiku, v rámci ktorej sa
utvára celý systém jazyka. Jazykové vyjadrovacie prostriedky
sú nástrojom dorozumenia, prejavom myslenia a zhromaïovania poznatkov o svete. Od základných slov sa tvoria slová
odvodené, od konkrétnych pojmov sa utvárajú pojmy
abstraktné, èi u na základe vonkajej alebo vnútornej
podobnosti, analógie alebo vzahovej súvislosti. Odráa sa
v nich spôsob myslenia èloveka, jeho hmotný, sociálny a
duchovný ivot. Vzájomné vzahy medzi vecami (denotát), ich
znakmi, formami, t.j. slovami (designátor) a významami,
pojmami (designát) vyjadruje tzv. sémantický trojuholník C. K.
Ogdena a I. A. Richardsa. V jazyku máme slová pôvodné,
utvorené v rámci vlastného etnického spoloèenstva, v naom
prípade praslovanské, ale aj slová prevzaté od okolitých etník
a ich jazykov, s ktorými etnické spoloèenstvo poèas svojho
historického vývinu prichádzalo do vzájomných kontaktov1 .
Je celkom prirodzené, e slovanské jazyky vykazujú mnohé
znaky príbuznosti v rodine indoeurópskych jazykov najmä
v slovách, ktoré patria do jadra slovnej zásoby. Z príbuznosti
medzi blízkymi slovanskými jazykmi a ich divergentného
vývoja vak vznikol aj problém podobných slov s odliným,
niekedy aj diametrálne odliným významom, ktoré sa
oznaèujú ako tzv. zradné slová. Blízke jazyky sa vzïa¾ovali od
seba takisto tvorbou nových slov, oznaèujúcich reálie spojené
napríklad s procesom kristianizácie, modernizácie (napr. u
nás známy výraz rueò  rua = ponáh¾a sa, ako novotvar
pre lokomotívu). Konvergentný efekt do jazykov prináali tzv.
internacionalizmy, najmä kultúrne europeizmy, ktoré zároveò
prezrádzajú aj krajinu pôvodu daného slova, príp. obdobie,
v ktorom k tomuto procesu dolo. U nás sú to slová zo starej
nemèiny, maïarské, rumunské èi latinské slová a slová
prenikajúce do slovenského jazyka z èetiny. Aktuálnym
príkladom preberania slov môu by pojmy, ktoré
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v predchádzajúcom období odráali i politické a spoloèenské
rozdelenie sveta: kým vesmírny letec bol v socialistickom
svete oznaèovaný ako kozmonaut, v anglosaských krajinách sa
presadil pojem astronaut. Najnovie poznáme i oznaèenie
vesmírneho pilota prevzaté z èíntiny, taikonaut.
Jazyk je jedineèný sociokultúrny fenomén so svojimi
primárnymi pragmatickými funkciami dorozumievania,
schopnosou komunikova symboly, ale aj akumulova celé
poznanie ¾udstva. Uvedená vlastnos jazyka, ktorý zachytáva
veci a javy aj potom, ak samotné veci zaniknú, radikálne sa
zmenia, èi nahradia inými, umoòuje slovu v sebe
konzervova archaický stav vecí. Inak povedané, slová
ostávajú, aj keï predmety, ktoré oznaèovali, u zanikli. Túto
schopnos jazyka sa pokúali vyui predstavitelia
historických a sociálnych vied pri rekontrukcii vzniku a
historického vývinu kultúry, írenia a preberania kultúrnych
prvkov a inovácií. Za zakladate¾a historického prístupu
k výskumu vzájomného vzahu slov a vecí sa povauje Jacob
Grimm (Geschichte der deutschen Sprache. 1, Leipzig
1848), ktorý formuloval svoje teoretické východiská k filologickému výskumu slovami: Ak slová vznikli v závislosti na
veciach, tak èím dlhie do nich prenikáme, poukazujú na
skutoènosti v nich obsiahnuté2 . Táto metóda sa oznaèuje ako
metóda Wörter und Sachen. Vychádza z predpokladu, e
skúmaním pôvodu a formy názvu urèitej veci alebo javu mono
objasni jeho vznik, premeny a cesty, ktorými sa v priebehu
historického vývoja roziroval 3 , a na druhej strane história
predmetu, kultúrneho javu, artefaktu, môe napomôc
k poznaniu genézy daného slova. V európskej etnológii sa na
báze metódy slova a veci sformoval osobitný filologickohistorický smer bádania, ktorý sa rozvinul predovetkým
v nemeckých krajinách, Rakúsku a vajèiarsku, ale odozvu
naiel aj v susedných krajinách, vrátane náho územia. Spájal
sa predovetkým so túdiom ¾udového stavite¾stva a sídiel
ako významnej súèasti kultúrnych dejín. Jej najvýznamnejí
predstavitelia sú povaovaní aj za stúpencov tzv. etnickej
teórie, túdia o etnickom pôvode kultúrnych javov, pod¾a
ktorej sú napr. domové formy výtvorom konkrétnych
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etnických skupín 4 . Za duchovného otca etnickej teórie býva
povaovaný nemecký bádate¾ Wilhem Riehl, ktorý v r.1861
vyiel s etnickým princípom tyroch S pri výskume kultúry 
(Stamm-kmeò, Sprache-reè, Sitte-zvyk, Siedlung-sídlo).
Lingvistická metóda sa pretransformovala na osobitnú
kolu najmä zásluhou známeho rakúskeho vedca Rudolfa
Meringera. Stal sa spoluvydavate¾om èasopisu Wörter und
Sachen, ktorý vychádzal v rokoch 19091943. Zaslúil sa o
prehåbenie poznania vývinu materiálnej kultúry (Sachkultur),
ktoré vyústilo do tvorby jazykovedných a etnografických
atlasov jednotlivých národov Európy (Sprach-und Sachatlas
Italiens in der Südschweiz, 1928). V rámci uvedeného smeru
sa sformovali dve blízke koly, grazská kola a o nieèo mladia
hamburgská kola zameraná na germánsko-románske vzahy.
Jej predstavitelia vyuívali kartografickú metódu ako spôsob
zachytenia zloitých historicko-priestorových procesov
rozírenia kultúrnych javov vo vzahu k iným historickým,
hospodárskym, geografickým, sociálnym, ale najmä etnickým
èinite¾om, ich intenzity a dynamiky pomocou mapového
zobrazenia. Rudolf Meringer bol zároveò predstavite¾om
koly kultúrnych okruhov, v duchu predstáv jej kultúrnogeografického smeru dokazoval o.i. aj cez terminológiu
nemeckého, konkrétne hornonemeckého domu kultúrny
vplyv domovej formy predovetkým na Slovanov, ale aj na
románske národy 5 . R.Meringer priiel s názorom, e domové
formy sa nekryjú s kmeòovými oblasami, ale prekraèujú
jazykové a etnické hranice. Preceòoval vak kultúrne
pôsobenie germánskeho etnika na Slovanov, popieral
existenciu praslovanského domu (v súvislosti s hodnotením praskej Národopisnej výstavy èeskoslovanskej r.1895) a
posúval kmeòovú hranicu germánstva na východ. Na Rudolfa
Meringera nadviazal aj Karl Rhamm, pod¾a ktorého
staroslovanský dom nesúvisí geneticky s domom praslovanským, ale s germánskym pravzorom. U nás sa stali známe práce
nemeckého vedca Bruna Schiera, profesora na bratislavskej
univerzite, o domových formách v strednej Európe. Formu
komorového typu domu spájal so slovanskou kultúrou,
mata¾ový dom s etnickou charakteristikou germánskou,
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prièom jeho závery v koneènom dôsledku vyzneli nekriticky
v prospech nemeckej kultúry. Na základe terminológie a s òou
spojenej materiálnej kultúry stúpenci uvedenej koly
dokazovali vyiu kultúrnu vyspelos germánskej, resp.
nordickej rasy. Stalo sa to najmä v dôsledku schematického
prístupu k slovám a termínom vytrhnutým z kontextu, ale aj
z toho dôvodu, e èasto univerzálnym európskym kultúrnym
javom prisudzovali etnickú charakteristiku (napr. forma domu
a dvora, stavebný materiál, priestorovos obydlia, dvojohniskovos, a pod.). Usilovali sa o h¾adanie etnicky èistých
praforiem a recentné stavebné prejavy uvádzali do priamej
súvislosti s prehistorickými a vèasnohistorickými formami,
bez docenenia ve¾kých èasových rozdielov medzi nimi.
Nedostatoène prihliadali i na ïalie determinujúce, resp.
limitujúce èinitele, akými boli hospodárske, prírodné,
spoloèenské a kultúrne pomery, napr. súvislos tzv. mata¾ovej
formy domu (izba- sieò- mata¾) s chovom dobytka a
pastierstvom. Vyèíta sa im tie ignorovanie vtedy u známych
lingvistických prác F.de Saussura a trukturalistického
prístupu francúzskeho etnológa C. Lévi-Straussa6 .
V prvých desaroèiach 20. storoèia reagoval na spomenuté
koncepcie Lubor Niederle, najmä vo svojej syntéze o ivote
starých Slovanov (SS  Slovanské staroitnosti  Slovanský
pøíbytek a dvùr I/2, Praha 1913). L.Niederle prijal teóriu o
franskom vplyve na slovanský dom, napr. vznik tzv.
dvojohniskového typu domu, kde sa pec nachádzala v izbe
(charakteristický kultúrny jav pre východnú Európu, ergo
východných Slovanov) a ohnisko vo vstupnom priestore,
oznaèovanom ako sieò èi pitvor, èím u západných Slovanov
vzniká tzv. èierna, neskôr teplá kuchyòa. Keïe v západnej
Európe  a teda aj u Frankov a Germánov - prevládalo ako
vykurovacie zariadenie otvorené ohnisko s kozubom v sieni,
predstavitelia etnickej teórie pripísali tento univerzálny
stredo- a severoeurópsky kultúrny jav, teda zmieanú zónu
koexistencie ohniska s pecou, vplyvu Germánov7 . Tento záver
dnes vyvracajú aj výsledky archeologických výskumov
v Európe 8 . K oddeleniu otvoreného ohniska a premiestneniu
ústia pece s ohniskom do pitvora v 16.  17. storoèí sa
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uskutoènilo pravdepodobne pod vplyvom zemepanských a
mestských vzorov9 .
Niederle venoval ve¾kú pozornos aj filologickým prameòom a rozborom názvov domu a jednotlivých priestorov. Keïe
sa domnieval, e pod vplyvom Germánov bola tzv. dymná izba
pretvorená na izbu bielu, èistú bezdymú svetlicu,
predpokladal, e vtedy sa u Slovanov zmenil aj jej názov,
prebratý z nemeckého Stube, na izbu 10 . Za archaický termín,
ktorým nai predkovia pomenúvali dom, sa pokladá chya.
Pod¾a výsledkov etnografických výskumov sa slovom chya
pomenúval dom zhruba vo východnej polovici náho územia.
Zároveò sa týmto pojmom pomenúva aj obytná predná èas
domu, izba. V západnej polovici územia Slovenska slúi na
oznaèenie obytnej èasti domu pojem izba, s ktorým sa územne
prekrýva výskyt termínu dom (a jeho varianty)11 . Premiestnením otvoreného ohniska a ústia  èelustí pece do vstupného
priestoru slovanského domu (pitvora, siene) vzniká pod¾a
Niederleho nový priestor, èierna alebo aj studená kuchyòa
s otvoreným komínom, kochom.
Trojpriestorový, èi presnejie trojdielny dom (izba  pitvor
 komora) je u vyích spoloèenských vrstiev doloený u vo
ve¾komoravskom období v 9. storoèí (napr. Ducové, Mikulèice),
k jeho rozíreniu vak dolo a v 12.13. storoèí,
v nasledujúcich storoèiach nadobudol na naom území
prevahu. Aj tu je Niederle verný adiènej evoluènej teórii,
pod¾a ktorej komora ako chladný skladovací priestor
nahradila pod nemeckým kultúrnym vplyvom slovanskú kle,
prikle, pretoe zmena sa uskutoènila najskôr u západných
Slovanov, aj keï je jej pôvod románsky 12 . U východných
Slovanov sa skladovací priestor vyskytoval aj na poschodí,
oznaèovaný ako gornica.
Z etymologických analýz Niederleho je zaujímavý výklad
vzniku okna v staroslovanskom dome ako trbiny medzi
trámami zrubu, ktorá slúila na odvod dymu, ale aj na
pozorovanie okolia 13 . Vznik slova dáva do súvislosti s okom,
navye tzv. trbinové okná, ktoré sa na zrubových komorách
vyskytovali ete aj v polovici 20. storoèia, pripomínajú ¾udské
oko i svojím tvarom 14 . Malé okienka sa na zimu upchávali
413

Studia Academica Slovaca

34

slamou, handrami, uzatvárali okenicami. Takéto okná slúili
iba na vetranie miestnosti, vnútorný priestor sa osvet¾oval
otvorením dverí. Vylepeným rieením je zastieranie okien
priesvitnými zvieracími blanami, príp. koami, ktoré
pretrvávalo a do konca 17. storoèia. V nasledujúcom storoèí
sa postupne rozírilo zasklievanie okien tabu¾ovým sklom zo
sklárskych hutí. Sklenárov, podomových oknárov vak niekde
nazývali zo zotrvaènosti blanári, napriek tomu, e sa výplò
okna zmenila na sklo.
Podobne aj dymník  otvor v títe domu so sedlovou
strechou, ktorým unikal dym z povalového priestoru pred
zavedením komínov v tereziánskom období (t. j. v 18., niekde
a v druhej polovici 19. storoèia, známy ohòový patent Márie
Terézie). Dym z ohniska a pece sa odvádzal lievikovitým
kozubom, sopúchom do podstreia, kde bol ukonèený
kamenným lapaèom iskier, tzv. pieckou. Po zavedení komínov,
ktoré odvádzali dym nad strechu, dymníky ako výrezy
v debnení títu rôznych tvarov (krí, kalich, hviezda, a pod.),
zostali v zmenenej funkcii ako magický, estetický prvok i na
osvet¾ovanie povaly15 . Výraznými výtvarnými prvkami títu
slovenských domov je aj úzka strieka, ostreie, podlomenie,
ako aj ind¾om kryté polkruie v tvare polkue¾a, nazývané
ako kukla, baòa, hálka, bubník, ukonèené kolíkom, ¾udovo
makovièkou, chocholkou.
Ïaliu etapu vývoja ohniska a pece predstavuje vznik tzv.
teplých kuchýò, vykurovaných murovanými sporákmi
(parhert, porhel). Sporák má uzavreté ohnisko prekryté
kovovými platòami, na ktorých sa varí. Rozírili sa
predovetkým od polovice 19. storoèia najmä v oblasti
juhozápadného Slovenska, a to buï pristavením k existujúcemu telesu pece (v izbe), alebo ako samostatné kúreniská
v èistej, bezdymovej kuchyni èi zadnej izbe. Odvod dymu sa
rieil uzavretým komínom a priestor sa zastropil, èím sa
kuchyòa zmenila na obytný priestor a zväèili sa aj jej rozmery.
Prevzala viaceré funkcie izby, ktorá sa v prípade rozvinutia
pôdorysu domu a súbenej existencie zadnej izby zmenila na
tzv. parádnu izbu, nevykurovanú, slúiacu na reprezentáciu
rodiny, na uloenie výbavy nevesty, nového nábytku a
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vyuívanú len pri slávnostných príleitostiach. Aj
murovanému sporáku sa v duchu teórie slova a veci èasto
naïalej hovorilo pec.
Na níinách juného Slovenska bola v ¾udovom
stavite¾stve hlavným stavebným materiálom hlina. Domy sa
stavali technikou vykladania stien, ich nabíjania, neskôr
z bochníkovitých vá¾kov, ktoré zmenili tvar do podoby hranola
a ktoré sa nazývajú ako nepálená tehla, surovica. Táto
nepálená tehla sa zo zotrvaènosti v ¾udovom prostredí naïalej
pomenúva slovom válok, resp. ako dom postavený z vá¾kov.
Z juným Slovenskom sa spája aj archaická kontrukcia krovu,
nazývaná sochová. Na koncoch domu v uích stenách bola
v strede zabudovaná socha, rázsocha, vidlicovito rastený kmeò
ako ståp, nesúci v hniezde rázsochy slemeno. Slemeno bolo
tenké vodorovné brvno, ktoré na spôsob vrcholovej väznice
nieslo dvojice krokiev, opretých spodnou stranou o hlinené
steny domu. Sochová kontrukcia umoòovala od¾ahèenie
váhy krovu na stenách domov.
Základnými prvkami interiéru izby sú pec a stôl,
usporiadané diagonálne v rohoch miestnosti. Roh izby pri
stole sa oznaèoval ako kultový kút, v òom sa koncentrovala
výzdoba izby a tu za vrchstolom bolo èestné miesto pre hlavu
rodiny, gazdu domu. Výzdobu tvorili obrazy svätých, ale aj
ma¾ované taniere a álky na polièke. V kúte s pecou
dominovala gazdiná, tu sa nachádzal kuchynský riad. Múrik
pri peci v tvare lavice sa nazýval prípecok, ob¾úbené miesto na
sedenie i spanie. Stredom miestnosti pod stropnými hradami
ila pozdåna hlavná hrada, tzv. prievlak, meternica, rot a
pod. Nad pecou spájali steny dve tiepané brvná, polenice,
slúiace na suenie dreva, úrody, odkladanie atstva. ena
v èase pôrodu a v estonedelí leala na posteli v kúte,
oddelená kútnou plachtou.
V starých domoch po veèeroch osvet¾ovali izby smolnými
trieskami, fak¾ami, lúèmi, upevnenými na stojane vo výklenku
pece, kozúbku, s vlastným odvodom dymu. Inou alternatívou
boli olejové kahance, lampáe a ako slávnostné osvetlenie
petrolejové lampy so skleným cylindrom a tienidlom, ktoré
pretrvali a do elektrifikácie vidieka v 2.polovici 20.storoèia.
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A opä tu preíva výraz, spojený s rozínaním svetla, keï aj
elektrické svetlo naïalej zapa¾ujeme, resp. zaíname.
Samozrejme, dalo by sa uvies viacero príkladov aj z iných
oblastí náho ivota: tesárske práce sa oznaèujú dokonca aj
v archívnych záznamoch z 18. storoèia ako robota
mlynárska, èo dokladá urbársku povinnos panských
mlynárov vykonáva tesárske práce so sekerou pod¾a poiadaviek panstva; v tekovskej vinohradníckej oblasti stále
nazývajú nádobu na ahanie vína zo suda tekvièka, inde napr.
aj hever, kotér, lopár, hoci je u dávno zo skla. Neznámym
enám najmä deti a mláde na Slovensku dodnes hovorí teta, aj
keï im to nie sú príbuzné. A automobil nazývame v hovorovom
prejave voz, hoci s vozom rebrinákom, ahaným konským
záprahom má u dnené auto spoloèný iba ak poèet kolies. Aj o
tom nám hovoria slová, ktorých denotát, vecná stránka, sa
medzièasom zmenila, modifikovala, èi iným spôsobom
transformovala, archaické slová vak uchovali ich niekdajiu
podobu a obsah. Je to teda jeden z moných poh¾adov na
aplikáciu metódy slova a veci v etnológii.
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Summary
Ladislav Mlynka
Towards a Method of Words and Things in Ethnology
The paper introduces the problem of relations between words, objects, and notion
in the development of language, focusing on a word as a reflection of perished reality.
It discusses the circumstances in which Jacob Grimms theory of Wörter und Sachen
originated. It also introduces various approaches to the research of the mutual relation
between words and things in the philologico-historical stream of European ethnology,
as well as their connection with the ethnic theory. The paper deals with the opinions
of several representatives of the school Wörter und Sachen, such as R. Meringer, K.
Rhamm, and B. Schier. These are related to the research of folk architecture and
housing. The paper also mentions the results of L. Niederles research on the origins
of Slavic houses (consisting of three parts, and referred to as pantry houses). It
discussed the influence of German settlers on the development of houses and the
division of the space into three parts: room, kitchen, and pantry. The paper also pays
attention to the development of fireplace, oven, stove, and selected elements of interior
equipment, as well as the gable of the house. Discussing these, it lists linguistic
terminology.
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kola, uèite¾ a iacke zvyky na slovenskej
dedine do prvej polovice 20. storoèia
Cie¾om predloeného príspevku je naèrtnú základné rysy
vývinu dedinského kolstva na Slovensku a priblíi podmienky, v akých fungovala kola v období od 18. do polovice 20.
storoèia. Zároveò sa venujeme aj zvykom, ktoré sú spojené
s procesom vzdelávania, pôsobením a odmeòovaním uèite¾ov
a výuèbou iakov.
Z poh¾adu kultúrnej antropológie je odovzdávanie poznatkov a skúseností nasledujúcim generáciám jedným
z prvoradých predpokladov preitia a ïalieho pokraèovania
spoloènosti. Prirodzeným spôsobom prenosu kultúrnych
informácií (vedomostí, znalostí a ideí), ktorý je vlastný
vetkým ¾udským populáciám, je napodobòovanie správania
sa starích ¾udí  predchodcov a ústne odovzdávanie tradície
(v òom aj orálna história). Tieto predstavujú nevyhnutnú
súèas socializácie jednotlivca. Tento proces nadobúda nové
dimenzie vo chvíli, keï sa poznatky, informácie a mylienky
vôbec zaènú medzi generáciami prenáa prostredníctvom
písomného záznamu. K tomuto spôsobu prenosu informácií sa
 pochopite¾ne ove¾a neskôr  pridávali aj ïalie prostriedky
masovej komunikácie.
Tieto zmeny v spôsobe transmisie tradièných prvkov
kultúry mali viacero dôsledkov:
1. zaèala upada ústna tradícia, prestávala by pre proces
prenáania tradície nevyhnutnou;
2. zdrojom informácií a prostriedkom odovzdávania
kolektívnej skúsenosti sa stali aj písomné záznamy (neskôr aj
iné prostriedky a záznamy masovej komunikácie);
3. v spoloènosti zaèala pôsobi nová vrstva ¾udí 
vzdelancov, ktorí sa stali sprostredkovate¾mi informácií pre
ostatných èlenov spoloènosti a osobami, ktoré odovzdávali
túto znalos aj ïalím generáciám (vznikla intitúcia kôl).
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Na Slovensku sa koly zaèali rozvíja v stredoveku 
správy o nich sa zachovali od 13. storoèia. Zriaïovala ich
predovetkým rímsko-katolícka cirkev a pod¾a cirkevnej
intitúcie, pri ktorej vznikali, nazývali sa kolami
kapitulskými, klátornými alebo farskými. V tom èase bol
cie¾om výuèby predovetkým osvojenie si latinského jazyka
a základov kresanského uèenia (najmä vierouky a mravouky).
Vzorom kolského vzdelávania boli antické trívium
(gramatika, rétorika a dialektika) a kvadrívium (aritmetika,
geometria, astronómia a muzika), nazývané aj ako septem
artes liberales (sedem slobodných umení). Najväèia
pozornos vak bola venovaná výuèbe latinèiny, nako¾ko
hlavným cie¾om latinských kôl bola príprava mladých
chlapcov pre slubu cirkvi.
Zakladanie dedinských kôl a výuèbu výraznejie
ovplyvnila reformácia. V elementárnych ¾udových kolách
spravovaných evanjelickou cirkvou sa pri vyuèovaní
katechizmu a trívia pouíval u aj materinský, teda slovenský
jazyk. V katolíckej cirkvi bolo Trnavskou synodou v r. 1560
nariadené, e pri kadej fare má by aj kola a e farári sa
majú stara o uèite¾ov.
Po celé obdobie feudalizmu boli základné koly
spravované vo väèine cirkvou a vyuèovali na nich
predovetkým mnísi a kòazi. A keï sa sie latinských
a mestských kôl rozírila, podie¾ali sa na vyuèovaní èoraz
viac osoby, pre ktoré bolo uèite¾stvo hlavným zamestnaním.
Pod¾a tereziánskej kolskej reformy Ratio educationis (r. 1777)
mohli na základných kolách vyuèova i laickí uèitelia
(reforma stanovila aj povinnú kolskú dochádzku, èo sa vak
nemohlo realizova, nako¾ko kolská sie bola málo rozvinutá
a ani rodièia nemali záujem o vzdelávanie svojich detí).
Pre rozvoj ¾udového kolstva malo ve¾ký význam aj
nariadenie Jozefa II. Intrukcia pre vizitárov národných kôl
v Uhorsku (1788). Pod¾a neho bolo potrebné zaloi ¾udovú
kolu v kadej obci, kde sa nachádzala fara. Poèet uèite¾ov sa
riadil poètom iakov: na 100 iakov pripadal 1 uèite¾, na 160
iakov 1 uèite¾ a 1 pomocník a na 200 iakov 2 uèitelia.
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Pod¾a nového Ratio educationis z roku 1805 bola vymedzená kolská dochádzka od iesteho do dvanásteho roku
dieaa a ustanovovalo sa aj vzdelávanie dievèat. Tieto
nariadenia vak platili vak len pre katolícke koly. Po tom,
ako bol v roku 1868 vydaný zákon o povinnej kolskej
dochádzke, mohli sa okrem cirkevných kôl zaklada a rozvíja
aj tátne, obecné, spolkové a súkromné ¾udové koly. Poväèine vak zostávali fungova predovetkým cirkevné koly.
Najstarie koly v dedinách boli umiestnené v drevených
domoch, postavených na rodinné bývanie, ktoré mali tradièné
delenie priestoru (izba  pitvor  komora). V takomto dome
mal uèite¾ svoju izbu a bola tam jedna miestnos  trieda pre
vetky deti. Niekde sa vyuèovanie detí uskutoèòovalo vo
verejných budovách patriacich obci alebo v doèasne prázdnych
priestoroch (obecná pastiereò, krèma). Zaèiatkom 20. storoèia
staval koly tát (erár), ïalej spoloèenstvá bývalých
urbarialistov a tie cirkev. Boli to u viactriedne koly s bytmi
pre uèite¾ov  ich výstavba vak èasto do ve¾kej miery závisela
od materiálnych moností miestnych obyvate¾ov.
Pokia¾ ide o osobu uèite¾a, ete v polovici 19. storoèia bolo
èasté, e na ¾udových kolách vyuèovali nekvalifikovaní
uèitelia. Niekedy pochádzali z miestnych obèanov, ktorí sa
nauèili èíta a písa rôznym spôsobom. Boli to napr. vyslúilí
vojaci, felèiari, remeselníci a pod., pre ktorých bolo uèite¾ské
povolanie èasto ved¾ajím zamestnaním (tento stav pretrvával
a do prvej polovice 20. storoèia). V obci Stráòavy pri iline
ete v 30. rokoch 20. storoèia uèil deti v miestnej kole
obuvník  uster, ktorý poèas vyuèovania opravoval topánky.
Jeho manelka zatia¾ v tej istej miestnosti varila na sporáku
pre rodinu jedlo.
V 19. storoèí boli uèitelia najèastejie zamestnancami
cirkevnej obce. Uèite¾ské povolanie bolo spojené
s kantorstvom, t. z. e uèite¾ bol zároveò pomocníkom kòaza
pri vykonávaní rôznych cirkevných úkonov, najmä pri
bohoslubách v kostole, pri pohreboch a procesiách. Uèite¾ 
kantor býval predspevákom pri cirkevných obradoch.
Vykonávanie tejto funkcie si vyadovalo aj hudobné
schopnosti (najèastejie ovládanie hry na organe). Preto sa aj
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kolská príprava uèite¾ov na uèite¾ské povolanie zameriavala
tie na túto úlohu, ktorá sa od nich oèakávala. Uèite¾ské
povolanie takto splývalo s kantorským.
Keï cirkevná obec najímala uèite¾a, uzatvárala s ním
písomnú zmluvu, tzv. vokátor (z lat. vocare = vola, povolávací
list, dekrét). V òom boli dopodrobna uvedené povinnosti
uèite¾a  kantora pri náboenských obradoch i výka
finanèného príjmu, naturálií (obilia, potravín, dreva na
kúrenie, prípadne piva, vína a pod.) i ïalích úitkov (uívania
bytu, záhrady, po¾a, pracovnej pomoci obyvate¾ov a pod.),
ktoré sa cirkevníci zaväzovali uèite¾ovi poskytova
a vykonáva. 1 Stanovovala sa v òom aj výka tzv. tóly 
peòaného poplatku za cirkevné úkony pri krste, sobái
a pohrebe. Zapoèítavali sa sem aj peòané dary na výroèné
sviatky, odmeny pri novoroèných koledách, záduných
omiach a omiach za chorých. Ved¾ajie príjmy predstavovali
odmeny za peèenie vianoèných oblátok a za kantácie na
Blaeja, Gregora, dávnejie i na Havla a Martina.
Chudobnejie obce, ktoré nemohli poskytnú dostatoèný plat
pre uèite¾a, len ako získavali kvalifikovanú osobu na túto
funkciu (to bol dôvod, pre ktorý boli v chudobných a
nehostinných regiónoch deti vyuèované iba miestnymi
obyvate¾mi, znalými písma, èítania, poèítania  avak bez
kvalifikácie). Odmena cirkevného uèite¾a bývala celkovo
niia ako plat uèite¾a na tátnej kole. Z tohto dôvodu bol za
prvej Èeskoslovenskej republiky cirkevným uèite¾om
poskytovaný zo tátneho rozpoètu tzv. vyrovnávací príspevok
(pod¾a vládneho nariadenia z decembra 1926), a to do výky
sluobných príjmov uèite¾ov tátnych kôl.
Tradícia naturálneho odmeòovania uèite¾ov základnej
koly a spôsob zhromaïovania èi vyberania naturálií rôznej
povahy pre nich boli základom pre dotváranie obyèají, ktoré sa
spájali s urèitými sviatkami v miestnom obyèajovom
kalendári.
kolský rok bol v porovnaní so súèasnosou znaène kratí.
Prispôsoboval sa domácim povinnostiam kolákov, ktorí
vypomáhali rodièom v rodinnom hospodárení a od jari do
jesene sa podie¾ali na po¾ných prácach, ale najmä na pasení
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dobytka. Chudobné deti boli takto aj zamestnávané bohatími
ro¾níkmi a od Ïura do Ïemitra (od 24. apríla do 26. októbra)
pásavali kravy a ovce, za èo im gazdovia poskytovali
výdatnejiu stravu, oatenie a obuv, niekedy aj meniu
finanènú odmenu. (Z tohto dôvodu starí respondenti
hovorievali, e chodili do koly napr. 6 zím a nie rokov,
nako¾ko ich kolská dochádzka sa obmedzovala naozaj len na
zimné obdobie.). kolský rok sa zaèínal niekedy a v októbri 
pod¾a predpisu uèite¾ skladal prísahu v kostole v prvú
októbrovú nede¾u. Tomu predchádzal zápis, na ktorý
v Gemeri prichádzali s demi aj matky a priniesli pre uèite¾a
aj dar, ktorý bol adekvátny sociálnemu postaveniu tej  ktorej
rodiny (boli to ivé kurèatá, syr, bryndza, cukor, vajcia, mak,
bôb, peniaze). Uèite¾ova manelka alebo matka ponúkla eny
chlebom, príp. kávou a ony sa pri tejto príleitosti
porozprávali s uèite¾om a priblíili mu rodinné prostredie
a povahu iaèika.
V neskorej jeseni sa robila pre uèite¾a  kantora i farára
tzv. zosýpka: z jednotlivých domácností prináali eny
v batohoch obilie, ktoré prítomní cirkevní hodnostári
odmeriavali, vysýpali na kopu a potom pod¾a zmluvy rozdelili.
V tých dòoch sa v kole nevyuèovalo.
K dohodnutým povinnostiam uèite¾a  kantora patrilo
peèenie vianoèných oblátok pre dedinèanov  èlenov cirkevnej
obce. Prípravy bývali rozmanité, zaèínali vak u nieko¾ko
týdòov pred Vianocami. Uèite¾ vopred vyslal kolské deti po
domoch s nauèenou piesòou, aby vyiadali obilie na prípravu
múky pre peèenie oblátok. V Rybanoch sa táto iacka
obchôdzka robila u na sv. Katarínu (25. novembra).
Odrastenejí chlapci prichádzali do príbytkov s nasledujúcou
piesòou:
Na deò svatej Kataríny,
vyspevujú iaci pilní,
idú sviatky vianoèné,
hej, gazdinky statoèné!
Drte sa tejto pamiatky,
dajte itka na oplátky,
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(Vlastný výskum, 1982)

Pri tejto príleitosti dávali gazdiné pre uèite¾ovu domácnos nielen ito, ale aj fazu¾u, hrach, údené mäso a vajcia.
Uèite¾ dal ito zomlie na múku alebo ju na tento úèel poskytol
aj sám (keï bol v obci obecný mlyn dával múku niekedy aj
mlynár). Mlieko, maslo a vajcia gazdiné v bohatej miere
nanosili do koly hneï, ako sa dozvedeli, e sa budú piec
oblátky. Odrastenejí chlapci zase pomohli s chystaním dreva
a aj s peèením. Toti za vtedajích podmienok a s pouitím
vtedajích nástrojov (eliez) bolo peèenie oblátok ne¾ahkou,
únavnou prácou, ktorá vyadovala vytrvalos i dlhé bdenie do
noci.
Oblátky sa zaèali piec hneï po sviatku sv. Lucie a práca
trvala niekedy takmer a do Vianoc. Posledné dva-tri dni
pred Vianocami kolské deti poroznáali oblátky v koíkoch
po domoch. V Raèi pri Bratislave ich roznáali minitranti,
ktorí po celý èas pomáhali pani rechtorke s ich prípravou.
Poèet a druh rozdelených oblátok (vodové, cukrové, orechové,
zavinuté  trúbele) sa riadil zloením, poèetnosou a zámonosou jednotlivých rodín v obci: poèetnejím a zámonejím
rodinám sa pride¾ovalo hojnejie, nako¾ko aj oèakávaná
odmena bývala väèia. Uèite¾ pred obchôdzkou ete kadé
diea preskúal, èi ovláda vin a vie, ako sa má pri návteve
správa.
V obsahu vinov nebolo zásadných rozdielov  vo vetkých
bolo zahrnuté pripomenutie nastávajúcich sviatkov, prianie
prosperity pre danú rodinu a niekedy aj iados o odmenu pre
uèite¾a. Texty vinov sa èasto preberali, prelínali,
prispôsobovali sa miestnym pomerom, príp. aktualizovali
danej dobe. V iari nad Hronom koláci vinovali nasledovne:
Vianoèné sa blíia hody , narodenie Krista pána
najkrajie sú v roku sviatky pre náboného kresana.
vetci páni cirkevníci sviatky tie sa slávi stroja,
s radosou a veselosou v duchu sladkého pokoja.
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Správca chóru preto praje dobrodincom blahé sviatky
a na dôkaz svojej vïaky posiela vám dar  oblátky.
Dar ten správcu koly  chóra vïaène prija nech sa páèi,
astné sviatky, dobrej vôli pánboh nech da ráèi.

(Horváthová 1986, s. 50)

Keï deti odovzdali oblátky, domáci im dali do koíka
potraviny a pridali aj peniaze, drobnú mincu pre iaka, väèiu
pre uèite¾a. Ako E. Horváthová kontatuje, príprava
a roznáanie oblátok nemali síce pôvod v ¾udovej kultúre, ani
nesplynuli so truktúrou ¾udových zvykov, napriek tomu vak
nemono poprie, e mali trvalé miesto v tradiènom ivote
dediny. (Horváthová 1986, s. 50)
Z kantorskej funkcie uèite¾a vyplývala aj jeho povinnos
zúèastòova sa obchôdzky spojenej s vysviacaním príbytkov
cirkevníkov vo vianoèno-novoroènom èase, tzv. chodenie po
ko¾aïe. V Rieènici na Kysuciach oèakávali domáci koledníkov
u s pripravenou odmenou: mierkou obilia (ovsa), prípadne
miskou fazule, vajciami, a tie s menou finanènou èiastkou.2
Tieto sa potom delili medzi farára, organistu (teda uèite¾a),
hrobára a kostolníka  zvonára a drobný peniaz bol dávaný aj
minitrantom, ktorí koledníkov sprevádzali.
Ïalím sviatkom, s ktorým sa spájalo obdarovávanie
uèite¾a, bol deò sv. Blaeja (3. februára). U od stredoveku bol
v západnej Európe tento deò urèený pre obchôdzky uèite¾ov
a iakov, ktorí prichádzali do jednotlivých domácností
a zbierali potravinové dary.
V starom období si vyberal naturálie uèite¾ spolu so
iakmi, od 18. st. vak u posielal iakov samotných. V duchu
zauívaných tradícií sa vyberanie naturálií spájalo aj
s prednáaním príleitostných piesní a vinov. Tie boli èasto
výsledkom tvorby miestnych vyuèujúcich. Niekedy to boli aj
získané, prevzaté texty, ktoré sa upravovali pre miestne
pomery, prípadne aktualizovali pre dané obdobie.
V Slovenskom kalendári r. 1799 boli publikované nasledujúce
vere:
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Dnes je svätého Blaeja deò, v òom sa zachováva obyèaj ten,
e chudobní iaci chodia po domoch dobrých ¾udí,
aby svoju ivnos dostali.
I my sme k vám prili, aby sme sa s vami zili,
aby ste nám nieèo dali.
Milá pani, pre tvú èes, daj nám mäsa ve¾kú èas.
Ak nám mäsa nedáte, na svojich hrncoch poznáte,
keï budú lieta z police do mlynárovej svetlice.
Tam sa oberú penice z tej ukradnutej merice.

(pod¾a Horváthová 1986, s. 128)

Pribline v poslednej tretine 19. st. prestali deti vybera
naturálie pre uèite¾a. Zvyk väèinou zanikol, ale miestami
zaèas ete preíval v transformovaných formách. Na juhozápadnom Slovensku sa zaèal ponáa na faiangovú
obchôdzku:
Holus. Holus, domine. Máte maèku v komíne.
Iïte si ju odohna a nám kúsok odreza.
Kus, kus ako hus, re, re, re, jak dvere.
A keï nám nedáte a nás rozhneváte,
Vetky hrnce pobijeme a randlice potlèieme,
Èo v polici máte.

(Horváthová 1986, s. 130)

iaci boli obdarovaní slaninou, ktorú si napichovali na
rane, dostávali vajíèka a niekde i údené mäso. Vyzbierané
naturálie doniesli do koly, uèite¾ova ena z nich pripravila
pre vetky deti obed. Po òom bola taneèná zábava, na ktorej
vyhrával gajdo.
Aj blaejská obchôdzka kysuckej mládee pripomínala
faiangové obchôdzky. Avak v Liptove mali v 19. storoèí
pastierske obchôdzky na Blaeja (pri ktorých si valasi okrem
iného vyberali slaninu a údené mäso) do istej miery charakter
koledy, o èom svedèí najmä ich záver:
...A tam hore na Dúbrave sejú hrach,
také struky ako ruky, veru tak.
A tam dole na trávnikoch sejú mak,
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Také hlavy ako bravy, veru tak.
A tam hore, na tom háji, sejú ¾an,
Taký ve¾ký ako dievky, veru tak.
A tam dolu na tej Rovni sadia bôb,
Také struky ako ruky, hopsa, hop!

(Horváthová 1986, s. 131)

V Dúbravke a Lamaèi pri Bratislave si v poslednej fáze
preívania blaejských zvykov pripomínali obyvatelia deò sv.
Blaeja tým, e usporiadali pre deti kolskú zábavu. Na
zaèiatku 20. storoèia ete chodili odrastenejí koláci vybera
po dedine pre uèite¾a naturálie (chlieb, koláèe, fazu¾u,
prípadne údeniny). V Dúbravke chodieval s chlapcami aj
uèite¾ a pri obchôdzke sa spievala faiangová pieseò:
Pot able, pot able, aj pod obuky,
ecko mi bereme, aj plané hruky.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.

(Vlastný výskum, 1984)

V Záhorskej Bystrici v medzivojnovom období usporadúvali
v tento deò pre kolákov zábavu pri gajdoskej muzike.
Obyèaje na deò sv. Gregora (12. marca) sa podobali dòu sv.
Blaeja. Aj tentoraz uèitelia pod¾a ustanovení svojej pracovnej
zmluvy vysielali kolákov po domoch, aby im obyvatelia
prispeli na ich obivu. Gregorácie sa vak odliovali od
blaejácií v spôsobe odmeòovania: pokia¾ na Blaeja posielali
dedinèania uèite¾ovi slaninu, údeniny, múku a strukoviny, na
Gregora mu dávali v prvom rade vajíèka3.
U pred týmto sviatkom vybral uèite¾ spomedzi kolákov
najikovnejieho chlapca, ktorý mal dobrú pamä a pekné
vystupovanie. Ten bol poverený, aby predniesol v domácnosti
vin. Ïalí chlapci, ktorí s ním chodili, niesli drevené able,
nama¾ované èervenou farbou a na rukoväti ozdobené
farebnými stukami. Vystrojení boli aj koíkmi, ktoré mali
vystlané seèkou, aby sa v nich vajíèka, ktoré im gazdiné
povkladali ako dar pre pána rechtora, nepootåkali.
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Piesne a vine, s ktorými prichádzali koláci do príbytkov,
mali svoje regionálne varianty. Avak vdy obsahovali
odvolanie sa na sv. Gregora, zmienku o potrebe uèenia sa
a iadosti o podporu uèite¾a a kolákov. V Gemeri v Slanskej
doline sa pre túto príleitos ete v prvej polovici 20. storoèia
zauívali nasledujúce vere:
Nastal nám deò Gregora, deò svätého doktora  préceptora,
on dietky miloval, do koly verboval, vyuèoval.
A my z Boéj vóli, vyli sme zo koly, v tejto chvíli,
by sme verbovali, do koly volali, k tomu cíli.
Dajte nám synáèka, vrátime vám iaèka, aj speváèka.
Dajte nám céreèku, vrátime vám iaèku, aj speváèku.

(Vlastný výskum, 1986)

Za darované vajíèka sa chlapci poïakovali a uloili ich do
koíka:
Ve¾mi pekne ïakujeme, a vám zdravia vinujeme,
do lásky sa porúèame.

(Horváthová 1986, s. 135)

Tam, kde si boli istí, e sa domáci neurazia, zaspievali
artovnú pesnièku:
Soli, soli, po poli, dajte iaèka do koly.
Ak nedáte do koly, bude z neho pes holý
A kantor pleivý.
Dáme mu pod zadok stolèek
A do zadku kolèek,
Zavesíme ho na klinèok,
Bude z neho Gregorèok.

(Horváthová 1986, s. 135136)

Vyzbierané vajíèka patrili uèite¾ovi, chlapci vak bývali
obdarovaní aj drobnými peniazmi, ktoré si potom medzi sebou
rozdelili. V niektorých lokalitách dávali kolákom dvojaké
dary: do väèieho koa vkladali vajcia pre uèite¾a, do
menieho pre iakov, a tie im boli potom spravodlivo
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podelené. Niekedy sa z nich ulo aj dievèatám, ktoré
pomáhali pri príprave obchôdzky a výzdobe drevených abie¾
obchôdzkárov. Tam, kde chlapcov osobitne neobdarovávali,
pripravila im po skonèení obchôdzky pani rechtorka bohaté
pohostenie vo forme praenice.
Poverenie chodi do domácností vybera naturálnu odmenu
pre uèite¾a, èi u vo vianoènom období, na Blaeja alebo
Gregora bolo pre chlapcov ve¾kým vyznamenaním a neskôr
naò spomínali ako na ve¾ký ivotný záitok. Avak v èase, keï
u naturálne odmeòovanie uèite¾ov nebolo súèasou
uèite¾sko-kantorskej zmluvy a ich platu, stávalo sa, e
chlapcov do príbytku ani nepustili.
Pôsobením tradície pretrvávali zvyky, spojené s obdarovávaním uèite¾ov, v pozmenenej podobe ete dlhí èas. Napr.
v období, keï u gregorské kolské obchôdzky zanikali,
prináali iaci v tento deò do koly pod¾a svojich moností 1
3 vajíèka (v Kosto¾anoch pod Tribeèom takto robili ete v 30.
rokoch 20. storoèia).
Kantorské zamestnanie znamenalo pre uèite¾a aj ïalie
dôchodky, èasto miestneho èi regionálneho charakteru. Napr.
v Raèi pri Bratislave ete v medzivojnovom období chodil
rechtor s kostolníkom vybera od vinohradníkov hroznový
mut, ktorého mnostvo bolo urèované pod¾a vlastnenej pôdy
(ve¾kosti vinohradu) tej-ktorej rodiny.
K významným dòom v ivote uèite¾a i koly patrili aj
skúky iakov v závere kolského roka, tzv. egzámenty,
vykonávané èasto u v polovici mája. V evanjelických obciach
sa táto skúka vykonávala v kostole za prítomnosti
uèite¾ského nadriadeného a cirkevného predstavite¾a 
dekana. Prítomní boli aj rodièia  najmä matky, ktoré sa takto
mali monos presvedèi o vedomostiach svojich detí
a schopnostiach uèite¾a. koláci boli skúaní najmä
z náboenstva a poètov. Po skúke sa usporadúval slávnostný
obed a popoludní pre deti tzv. majáles. Zúèastòovali sa ho aj
rodièia, s ob¾ubou chodievali do blízkeho lesa, kde si varili
gulá, piekli ivánsku a zabávali sa èasto aj pri hudbe
miestnych muzikantov.
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Opísané zvyky spojené s fungovaním dedinských kôl,
odmeòovaním uèite¾ov a výuèbou iakov preívali
v dedinskom prostredí miestami ete v prvej polovici 20.
storoèia. Je to vplyv tradície, ktorá sa len ako vzdáva
osvedèených postupov a prejavov. Avak na kadodenný ivot
obyvate¾ov v ïalom období prirodzene vplývali aj sociálnoekonomické a politické zmeny celospoloèenského charakteru:
potátnenie kolstva, zmeny v odmeòovaní uèite¾ov,
starostlivos o povinnú kolskú dochádzku atï. Mono
kontatova, e vzdelávanie na základných kolách
v dedinskom prostredí prekonalo za obdobie posledných 70
rokov obrovský pokrok a prelo takým procesom skvalitnenia,
ktorý sa dá len ako porovna s inými odvetviami spôsobu
ivota na vidieku.
Poznámky
1

Vokátor z Hostioviec z roku 1886 svedèí o tom, e naturálny plat uèite¾a  kantora
býval sformulovaný do ve¾kých podrobností, èo vak zrejme vyplývalo
z materiálnych podmienok a potreby ekonomického zabezpeèenia uèite¾a v dedine:

1. Ozimného obilia 25 kíl, polovica penica, polovica ito, dobre vyèistené (kila bola
dutá miera, ktorá mala obsah cca 30-40 litrov. Encyklopédia Slovenska, III. zv., s.
68  pozn. Z..)
2. Ovsa sa zosype 20 kíl
3. Hotových peòazí 12 zlatých a 60 grajc. rak. èísla
4.

Soli 20 funtov

5.

Za uèenie kadého iaka 42 grajciarov a 1 voz dreva

6. Od obce siahového dreva 4 tiapy alebo 8 fúr
7. Jeden dobrý voz sena, najmenej 16 centov
8. Na Gála od kadého iaka alebo iaèky kohúta, v pôste 7 vajec, na výroèité sviatky
koláè lebo 10 1 grajciara r. è.
9. Cantácia na výroèité sviatky a na Martina, kadý osobitník 5 grajciarov, vdovy
polovicu
10. Na Gregora kadý osobitník pár vajec a na Blaeja pod¾a monosti, èo vak nie
15 a 3 rak. mincí by nemôe
11. Na tri pole, do kadého zem pod jednu kilu, obrába cirkev
12. Konopnica a kapustnica, obrába cirkev, podobne aj oplotí
13. Cintorín s ovocnými stromami, záhrada pri kole, tie kuchynská záhrada, tie
tie cirkev povinná je opráva
14. V Chrastièke tepná záhrada, ktorú tie cirkev dáva opravova
15. Lúèka pri mlyne asi na 6 centov sena. Pri dedinskej stodole jedna tepná hruka
16. V háji sa nachodiaca slivina
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17. Od spievania pri pohrebe 21 grajc., za vere 42 grajc. r. è.
18. Z kadej výroèitej ofery 1/3, zo spovednej 1/6
19. Jeden statoèný voz ovsanej slamy
20. Od opakovacej mládei osobitne po jednom zlatom r. è.
21. Vye tohto poznaèeného roèitého dôchodku pri prevedení komasácií v obci pre
uèite¾a vykázané desa jutár zemí, právo v hore a v pastve
22. Zo vetkých pozemkov daò a ekvivalentný poplatok platí cirkev. (Výrostek, J. 
Handzová, V. 1986, s. 97)
2

Celý sprievod prichádzal so saòami s konským poahom. Do nich sa vo vreciach
skladala zozbieraná odmena (obilie)  stade pochádza i názov obchôdzkarov 
vrecari. Na rovnejích úsekoch cesty si do saní sadol farár i s rechtorom, ostatní
ili za nimi peo. V súvislosti s týmto zvykom sa v Rieènici zachovala nasledovná
pieseò, dokladajúca okrem iného aj uèite¾ovu biedu:

Dobre fararovi, ke prinïe rok nový,
pochoïi ko¾adu a òetrpi hladu.
Ale u rechtora vdy prazna komora,
èo rechtor vyblaèi  rechtorka vyvláèi.
(Vlastný výskum, 1981)
3

Za predchodcu gregorácií povaovali niektorí autori rímske slávnostné sprievody
uèite¾ov a ich iakov, ktoré sa konali od 9. do 13. marca na poèes bohyne múdrosti
Minervy. Roku 830 pápe Gregor IV. rozhodol, e tieto slávnosti, ktoré
v západorímskej ríi pretrvávali, venujú pamiatke Gregora Ve¾kého, zakladate¾a
speváckeho uèilia v Ríme a podporovate¾a kôl.
Chodenie s Gregorom bolo v stredovekej západnej Európe, najmä v nemeckých
krajinách, znaène rozírené. iaci sa preobliekli za kresanských svätcov i pohanské
bostvá, i za prísluníkov jednotlivých stavov a chodili po domoch s nacvièenými
hrami, ványmi i veselými básòami, v ktorých okrem iného vyzývali rodièov, aby
posielali deti do koly. Nako¾ko tieto obchôdzky súviseli s cirkevnými kolami,
ktoré boli rozírené i na naom území, mono predpoklada, e gregorácie boli
u nás v stredoveku taktie známe. Pravda, ich konkrétnu podobu z rôznych oblastí
Slovenska poznáme a z 19. a 20. storoèia, keï boli u na ústupe (Horváthová
1986, s.134).
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Summary
Zita Škovierová
Schools, Teachers and Student Customs in Slovak Villages
until the Mid-20th Century
The school system in Slovakia began to develop in the Middle Ages. Its quality
improved after the Reformation and during the Enlightenment, when regulations
imposed by the emperors were implemented in the school system. Until the turn of
the 19th and 20th centuries, the majority of schools in Slovakia were church schools.
Along with trained teachers, they also employed laymen who had no training. Villages
and teachers made a contract listing the teachers obligations. Besides teaching,
teachers also worked as organ players in churches. The contract also stated the
salary, a substantial part of which consisted of payments in kind. The paper discusses
common customs at the time of school enrolment and at the end of the school year. It
also describes how villagers contributed towards making Christmas wafers and other
gifts for teachers on New Years Day, as well as on Sts. Blaej and Gregorys Day. Data
shows that political, social, and economic changes in the 20th century significantly
improved the quality of education in Slovakia.
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