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Zborník Studia Academica Slovaca 8 obsahuje pred

nášky, ktoré odzneli na XV. seminári slovenského jazyka 

a kultúry, konanom v čape od 29. júla do <25. augusta 

1979 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Pratislave. Venovaný je 35* výročiu Slovenského ná

rodného povstania. Tematicky 1 žánrovo nadväzuje na 

predchádzajúcich sedem zväzkov, ktoré vychádzali od 

roku 1972. Doteraz sa v zborníkoch SAĽ publikovalo 277 

prednášok, pričom sa žiadna téma neopakovala. Texty 

v SAS 8 sú upnoriadané abecedne podľa autorov. Základné 

údaje o autoroch á Ich najvýznamnejších knižných pub

likáciách sa uvádzajú na konci zborníka. 

Cieľom zborníkov Studia Academica Slovaca je po

skytovať zahraničným slavistom a slovakistom Študijný 

materiál o slovenskom jazyku, o slovenskej kultúre 

v álrokom zmysle, ako aj o slovenských reáliách. 



Program a výraz 
nttadšej stovenshej poézie 

AtQin Bagm 





V súčasnej slovenskej poézii prebieha prestavba poe
tiky. Výrazne aa tento proces odráža v tvorbe mladšej, for
mujúcej sa generácie básnikov, kde popri sebe existujú oba 
základné typy poézie: starší, mélicko-metaforický, a nov
ší, analyticko-metortymický. Takéto členenie možno, prav
da, vystopovať už v tvorbe pätdeaiatnikov /Mihálik, Tur-
Hány a sčasti Rúfus na jednej, Válek na druhej strane/; 
u Štyridsiatnikov začína metonymický prúd naberať na in
tenzite /Stacho, Buzáasy, Kováčik, Hihalkovič, Strážay; 
a tou poznámkou, že u Buzássyho hrá úlohu metafory čaato 
perifráza/. Rieši aa tu v podatate skrytá otázka, Či poé
zia má svet poetizovať alebo poznávať. Oba typy sú v súčas
nej lyrike potrebné, no zdá sa, že druhý je momentálne ak
tuálnejší* 

Oproti plynulému rozvíjaniu motivických línii charak
terizuje básnikov analytického typu výrazová úspornosť, 
rapsodickosť a uplatnenie montáže, ktorá rodí svojské význa
mové súzvuky. Oproti šírke či extenzite výrazu tu stojí 
hĺbka a intenzita, Často nepoetická v rámci doterajšieho 
lyrizmu. "Metaforici" zalievajú avet svojím poetickým 
videním, analytici nachádzajú krásu v detailoch; vynášajú 
ich z prózy života do -tkaniva veršov. Deliaca čiara medzi 
oboma typmi prebieha v zhode s odpoveáou na otázku, či 
metafora pokrýva celú plochu básne alebo aa stáva len 
jedným výrazovým komponentom, ktorý spoluznie a neobraz-
nými sekvenciair.i textu. Pre objasnenie vzťahu medzi analy-
tickosťou a metonymickoaťou ai pripomeňme školskú definí
ciu metonymie: podľa nej táto spočíva na prenášaní významu 
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na základe vecnej spojitosti javov. Orientácia na spomína
ný typ podmieňuje do značnej miery aj de-pernasizóciu poé
zie; jej sňatie z koturnov a umiestnenie doprostred života. 
Treba ešte pripomenúť, že niektorí autori vyjadrujú malič
kou poéziou v podstate analytickú skúsenosť /Hihálik/; tu 
sa potom téma a výraz dostávajú do určitého napätia, kto
ré - pravda - mĎže byť básnicky produktívne. 

Vcelku ide o všeobecnejší pohyb v súčasnej slovenskej 
poézii, aj ketf nie ešte o formovanie nového slohu v pravom 
zmysle slova. Príslušnosť autora k určitému typu poézie 
nemusí mať a priori hodnotový dosah. Pre hodnotu básne je 
skôr relevantné, či autor v procese zvládnutia témy o svo
je prostriedky zápasí, alebo ich berie ako hotové; to je 
rozdiel medzi tvorivosťou a manierou. S tým súvisí aj vôľa 
obnovovať sa od verša k veršu, od besne k básni, od zbier
ky k zbierke. 

Je zaujímavé /a stalo sa to hádam po prvý raz v deji
nách slovenskej poézie/, že prestavbu poetiky nesprevódza 
výron manifestov a programov. Celý procea, ktorý možno si
tuovať do sedemdesiatych rokov, prebieha takmer výlučne 
v básnickej praxi. I programatických básni je u mladších 
autorov oboch orientácií pomerne málo. Sú príznačné skôr 
pre tvorcov metaforického typu /Mihálik, Turčóny, Buzéssy; 
niekoľko ich má Miroslav Vélek v ranej, nie ešte natoľko 
analytickej fáze svojej tvorby/. Zlom v tomto smere nastal 
niekde medzi generáciami päťdesiatnikov a štyridsiatni
kov; ti druhí - s výnimkou Buzássyho - prakticky nemajú 
svoje "ars poetiky". U mladších nachádzame stopy tohto 
druhu v poézii Daniela Heviera /1955/, náznaky v príle
žitostnej lyrike Michala Chudú /1946/, kým zbierky Fran
tiška Lipku /1946/ a Jána Zambora /1947/ sú v podatate 
bez metapoetických prvkov. Dá sa v tom vycítiť tiež 
príznak de-parnasistického postoja. 
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Mladších básnikov charakterizuje rozptyl prostriedkov 
- akoby ešte len hľadali avoj výraz, akoby ich nateraz pri
ťahovala skôr mnohosť postupov. Chcú napísať každú knihu 
inak a demonštrovať tým otvorenosť voči skutočnosti i poe
tike, ako aj rozsah vlastných možností. Podujali sme aa 
ukázať tvár mladšej slovenskej poézie /zhruba autorov-trid-
siatnikov/ cez analýzu štyroch básnických knižiek: Michal 
Chudá: Bieliť plátno /1976/, Ján Zambor: Zelený večer /1977/, 
Daniel Hevier; S otcom v záhrade /1976/ a František Lipka: 
Zem na jazyku /1978/. 

V centre básnického výrazu Michala Chudú sa nachádza 
epiteton, metafora, prirovnanie a elipsa. Typickým znakom 
tejto poézie je ďalej eufonickosť a jej zodpovedajúce fi
gúry /aliterácia, zvuková inštrumentácia, opakovania rôzne
ho druhu/. Autor využíva "generálnu metaforu", ktorá pre
chádza celou básňou /Priadka/, pokúša sa o metaforické 
synestézie a oxymorony. Týmito prostriedkami obohacuje 
významové možnosti základných trópov. Vo figuratívnej 
výstavbe básne majú okrem spomenutých dôležitú úlohu li
neárny kontrast a hromadenie. Chudov výraz neprilieha 
teane na pomenovanú skutočnosť: ostáva medzi nimi "symbo
listický" priestor, ktorý vypĺňa a konkretizuje príjemca. 
Jeho nositeľom aú viacmenej tradičné poetizmy /zvrásnené, 
ostne, uzlík, čierny havran, zvony, alovo, pahreba, čepeľ, 
seatrička bolesť, čnieť, slzy, rosa, sen .../. Syntaktic
ký sú pre tento typ poézie príznačné konštrukcie so apono-
vým sloveaom, polovetné konštrukcie a jednočlenné vety. 
Korešpondujú s pevnou organizáciou verša, so aonetovou 
formou a korektným rýmom. Všetky tieto prostriedky slúžia 
v Chudovej poézii na vyjadrenie ustáleného, takmer defini
tívneho sveta. Básnický subjekt ai nekladie za cieľ jehb 
premenu. Vyhľadáva scenérie ticha, samoty a pokoja. Pri 
statickom poňatí lyrického hrdinu sa i avet tejto poézie 
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javí ako atály, nemenný a nemeniteľný. Stiera aa v ňom 
hranica medzi jedinečnosťou a opakovateľnosťou. Hodnotou 
tejto poézie je impresionistická krása jednotlivého obráz
ku. Chudá sa v mnohom poučil u Jeaenina, no treba pripo
menúť, Že u ruského básnika bol agresívnejší už samotný 
básnický obraz. 

Výraz Chudovej poézie a jej dedinská tematika sú spo
jitými nádobami. Mesto, technika a moderné civilizácia sa 
bez dynamiky nedajú zachytiť. Preto Chudá tematicky inkli
nuje k láske a prírode, ktoré prepája vzájomnými súvislosťa
mi. Ľúbostná báseň býva uňho rozčlenená do dvoch metaforic
kých línií podľa vzorca "ja a ty". "Ja" vyjadruje pokoru, 
očarovanie, bázeň, pocit viny; "ty" určitú záhadnosť. Nie
kedy tento model nahrádza štylizácia "my dvaja". Dialogi-
zovaná forma vyvoláva k životu apostrofy a apely /zvolania/. 

V niektorých rozsiahlych bésňach zo záveru zbierky 
sa spetrifikovaný výraz uvoľňuje. Napríklad v báani Vlaky 
aú prírodné obrazy vykrúžené do epického príbehu, uzavreté
ho osobne ladenou pointou. Iný spôsob ozvláštnenia predsta
vujú skladby Starec premožený spánkom a Smrť v poli. V tých
to číslach aa do Chudových veršov derie próza života a mies
tami aj dramatickosť, ktoré ešte nestihol zvládnuť poeti-
začnými prostriedkami - na prospech veci. 

Hoci lyrický svet Jána Zambora je takmer totožný 
o Chudovým /východoalovenská dedina/, vo výraze sa pribli
žuje skCr Hevierovi a Lipkovi. Má napríklad veľmi aktívne 
sloveso, ktoré mu pomáha evokovať dynamiku Života. V oblas
ti pomenovania ho charakterizuje funkčná slovotvorba /smút-
nava, sviatostný, súmračnieť, priezračistý, tichosnežné, 
Siravná, zátišné, dížava .../. Podobne novátorsky si počí
na v práci a rýmom, kde rozohráva experimenty a useknutým 
a neúplným rýmom, s aaonanciou a s asimiláciou v rýmovej 
dvojici. Vo sfére trópov zaujme* príznakové využitie epite-
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ta, ktoré vystupuje v podobe obraznej /"zelený večer"/, 
metaforickej /"gagotavý jarok"/, ale i konštantnej. Zam-
bor aa usiluje o syneatézie zmyslových metafor, aby nimi 
vyjadril čo najpresnejšie pocit plnosti a intenzívnosti 
Života, aký poznal v rokoch detstva na rodnom Zemplíne. 
Druhým dôvodom pre toto riešenie je túžba navodiť predsta
vu kontinuity bytiu /Zlatý dážď/. Stretnutie človeka a 
prírody sa uskutočňuje priamo v obraze /"Oziminy ma rozvl-
nili"/. V pozadí teda cítiť folklórne základy, ale autor 
ich rozvíja a prepodstatnuje, takže spojitosť s východis
kom tu spravidla nebýva bezprostredne daná. Zdá sa, že 
Zambor postupne smeruje k širšiemu rozklenutiu základných 
metaforických obrazov; potrebuje ich na báseň čoraz menej. 
V druhej časti zbierky sa básnikova metaforická agresivita 
koncentruje na spodobenie ženy, na jej eroticky podfarbe
ný portrét. Zmyslová konkrétnosť a materiálnosť autora 3a 
však v tejto zbierke prejavujú ešte aj inak: v evokóciách 
štyroch základných Živlov /slnce, vietor - vzduch, voda 
- more, zem/, ako ich prináša napríklad báseň V zelenom 
večere úsvit. 

Spomedzi figúr zaujíma význačné miesto pleonazmus, 
pričom však autor nevytvára súbory jednotlivých pomenova
ní, ale celých obrazov. Popri tom tu v sekundárnej úlohe 
nachádzame pozičné opakovanie /anaforu, epizeuxu/ a zvuko
vé figúry /Liptovské motívy/. 

Zastavme sa pri pleonazme. Tento prostriedok má v spo
jitosti a expresívnym ladením niektorých veršov, s roz
siahlou vetou a litanickou formou pri zacielení na čita
teľa útočný charakter a podieľa sa na pátose výrazu v Zam-
borovej lyrike. Takéto vyznenie podporuje aj občasná inver
zia. Pótos je v poézii vecou hodnotenia, zvýznamnenia ur
čitých Životných faktov. Súvisí so subjektívnosťou autora, 
e jeho priamym vstupom na pĎdu básne. A naozaj: Zambor je 
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viac než ostatní spomínaní lyrici vpojený do organizmu bás
ne ako jej subjekt. Je v nej osobne prítomný a bytostne 
zaangažovaný. 

U Jána Zambora aa okrem folklórneho východiska okra
jovo uplatňuje aj symbolistická poetika a dokonca Jeaenin 
/Smútňava/; všetko podnety, ktoré ai osvojil pri preklada
teľskej činnosti. Rozhodujúci je však jeho vlastný prínoa. 
Autor v niektorých veršoch poodhalil významový pôdoirs svo
jej lyrickej tvorby. Spočíva podľa nášho náťOru na troch 
obrazných motívoch; na plynutí času, na pokuse o jeho zaata-
venie vo chvíľach intenzívneho pocitu bytia /"Ó, vyšplechnu-
tá vlna,/ ktorá nám dávaš zabudnúť/ na tok rieky,/ neopa-
áávaj"/, ako aj na momentoch tichého spočinutia, krátkeho 
rozplynutia v bezčasi. Rieka je tu - ako u Horova - meto-
nymickým označením času. 

Aj Daniel Hevier sa z hľadiska našej typológie zara
duje k autorom mélicko-metaforického typu, najmä ak berieme 
do úvahy celé jeho básnické dielo. V posledných zbierkach 
/S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje/ však akoby už eme-
roval k inému lyrickému horizontu* V centre výrazového sys
tému sa nachádza prirovnanie a metafora, ktorá má bližšie 
k rovnakému trópu u Zambora než u Chudú, najmá v3aka zmys
lovej konkrétnosti a naliehavoati. S prihliadnutím na prvo
tinu Motýli kolotoč možno povedať, že je to pretavená meta
fora "poetistickej" proveniencie: stavia na nečakaných spo
jeniach slov. Pretavenie súvisí so skutočnosťou, že Hevie-
rova metafora sa rozbieha do rčznych smerov a nadobúda 
bohaté konotácie. Aj prirovnanie u tohto básnika objavuje 
realitu: "A 5imonova strecha leží bokom/ ako cibuľa necha-
ná na semeno". 

V kontexte figúr vystupuje do popredia pleonazmua, kto
rý má za cieľ obohacovať alebo zjemňovať východiskovú pred
stavu. Navodzuje aa ním tiež dojem syntaktickej plynuloa-
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ti, monologického prúdu. Medzi centrálne prostriedky mož
no dalej zaradiť opakovania /anafory: víno, hory, kde/. 
Pomerne častý je protiklad a paradox. Pleonazmy, apostrofy 
a zvolania s iniciálovým "o" zvýrazňujú aj u Heviera pá
tos výrazu. 

Hevierov pleonazmus je Šírka na úrovni obrazu. Hevier 
má však i Šírku na úrovni pomenovania, o čom svedči roz
sah jeho lexiky. Báseň štúdium vína upúta or^iami adjektív, 
inde autor rozohráva podstatné mená, príslovky a slovesá, 
ba dokonca spojky /Hory/. Šírku výrazu podkladá expresívnos 
ťou v obrazoch, zvolaniach a otázkach. Nevyhýba sa ani 
prostým prozaickým konštatovaniam, zarad*uje ich váak do 
odlišného - obrazného kontextu básne. Tým aj ony nadobúda
jú určitú metaforická energiu. Je to spôsob, ako upozorniť 
na závažnosť tzv. obyčajných vecí. 

Témou básne sa tu môže stať chémia vína alebo zákony 
rastu /Štúdium vina, Kôpor/; to znamená, že tejto poetike 
je dostupný Širší sektor skutočnosti než iným - vrátane 
skrytých procesov a technologických podrobnosti. 

V skúmanej zbierke si Hevier osvojoval novú poetiku 
a skúšal jej nosnosť. K poetistickému školeniu pribudlo 
stachovské /expresivita, šírka výrazu/, no autor ho využil 
disciplinovane a k zmyslom pridal myšlienku. "Je tu poria
dok ako v každej dobrej básni", aby sme citovali jeho slo
vá o otcovej záhrade. Inak, Hevierova poézia pripomína 
francúzsku záhradu, v ktorej sa dbá na čistotu a presnosť 
línii a priezračnosť celku. Zdá sa, Že autorovým ideálom 
je novoklasicizmus, ktorý by však bol schopný objať v no
vej syntéze aj ne-klasicistické a niekedy priam anti-kla-
sicistické prvky. Kvalitou, najviac hodnou obdivu, je pre 
Heviera tvar. 

František Lipka sa v lexike usiluje prepájať civilis
tické slová s kultúrnymi, súčasnosť s minulosťou. To na 
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jednej strane otvára v jeho veršoch dvere pre autobuay, 
pneumatiky, ľadničky, autá, hotely, motory, infláciu, 
krízu nafty a ocele, ekonomická poučky a projekty, na dru
hej strane pre kopuly koatolov, minarety, mozaiky, klášto
ry, fresky na klenbe, hrobky na skalách, slovanaké slová, 
hradby a brány miest. Tomu istému cieľu slúži i jeho me
tafora; "A myšlienka je ešte stále sťahovavý vták,/ ktorý 
odlieta z juhu na sever/ a zo severu na juh,/ všade je do
ma/ a nikde nemá domovy halúzku pre svoje éterické nôžky" 
/Kláštor av. H9uma/. Lipkova metafora chce spájať vzdia
lené v priestorovom i časovom zmyele. V mnohých prípadoch 
ide o vizuálne metafory, ktoré majú sprostredkovať záži
tok z cudzej krajiny. 

Významnú úlohu v Lipkovej poézii plní prirovnanie. 
Autor ho rozpisuje pomocou spojky "akoby" do dvoch epic
kých minipríbehov: reálneho a metaforického. V prirovnaní 
sa u Lipku nekladie k sebe predmet a predmet, ale dva 
obrazy, resp. príbehy: "Vtom na okamih,/ ako ožiarený 
bleskom,/ zazrel som tvoju tvár,/ achody domu, deti/ a 
akúsi neznámu, pustú ulicu -/ ale všetko bolo už spomale
né a cudzie,/ akoby som z veľkej diaľky sledoval/ nemý 
film". Zdá sa, že tento typ prirovnania aa Čoraz výraznej
šie presadzuje v súčasnej slovenskej poézii. 

ravda, metafora a prirovnanie, nech už sú v Lipko-
vej básni akokoľvek dôležité, nenadobúdajú v nej platnosť 
dominanty. Delia aa o túto funkciu a neobraznými, referujú
cimi pasážami, ktoré svoju významovú energiu získavajú 
až v Širšom kontexte básne. Poetické sa tu stále viac 
presúva do neobrazného, je produktom zvláštnej konštelá
cie obrazov či veršov; je výsledkom výboja, ktorý vzniká 
na ich švíkoch. 

Podobne ani figúram nepripisuje tento autor rozhodu
júcu úlohu, hoci v prípade potreby využíva paradox a pro-
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tiklad, pleonazmua a opakovania, otázky a zvukové figúry 
a v druhej časti zvyšuje frakvenciu paralelizmov, ktoré 
majú navodiť dojem naliehavej výzvy. Zdá sa, Že funkčne 
stojí v popredí elipsa a kompozičná technika montáže ako 
spôsob viazania veršov do celku básne. 

Hlavnou kvalitou Lipkovej poézie je zmyslovosť: je
ho poézia nám umožňuje nanovo zažiť farby, tvary, chute 
a vône sveta, takže ho s autorom vnímame priam milenecky. 
V rámci zbierky, v jej oddieloch mení bóanik avoj prednea. 
Listy leta pôsobia ako výraz pozitívnej zmyslovosti, Hla
sy úzkosti stavajú na negatívnej zmyslovosti v súvislos
ti a odumieraním telesných funkcií a s motívom smrti, kým 
Rodinná slávnosť je možno začiatkom novej cesty. Spoločným 
menovateľom výrazu je hmotnosť evokovanej skutočnosti. Dobre 
to vidno v druhom oddieli knihy: v ňom sa Lipka díva na 
chradnúce ľudské telo "mechanisticky", ako to zodpovedá 
jeho autorskému zámeru, ktorému je cudzia metafyzická 
špekulácia. 

Vecnosťou svojej lyriky nadväzuje Lipka na tradície 
Wovomeakého, čo potvrdzujú aj niektoré námetové koinciden
cie /Jarmok - Centrálne trhovisko/. Autora vzrušuje pred
metný svet a jeho metaforické potencionalita. Tento postup 
kríži s metonymickým, v ktorom sa Život javí ako divadlo 
/Hlasy úzkosti 11, 12; Rodinná slávnosť/. Svoju knižku 
sotva mohol uzavrieť výrečnejšou pointou, než je tá, kto
rú vložil do posledného dvojveršia: "Zatiaľ však všetko 
vidíme v detailoch/ a telesne". 

Naše interpretácie mali za cieľ ukázať, že napriek 
spoločným črtám poetiky má už na tejto úrovni každý zo 
štyroch autorov individuálnu tvár: u Chudú ju možno vidieť 
v symbolistickej metaforike a impresivnosti, u Heviera vo 
vývinovom oblúku od poetizmu k novoklasicizmu, u Zambora 
v zmyslovej konkrétnosti vyúsťujúcej do výrazového páto-
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su, pričom u všetkých troch dominuje metafora. Naproti to
mu Lipka akoby prebojúval metonymický, menej obrazný prin
cíp. V hre aú teda tri tradície novodobej slovenskej poé*-
:ie: folklórna /Zambor/, symbolistická /Chudá/ a poetis
tické /Hevier/, aktivizované v rôznom stupni túžbou po 
inovácii /Lipka/, ktorá prináša a iste ešte prinesie plod
né podnety pre vývoj lyriky. 



Výskum textovej syntaxe 

v stovenskej jazykovede 

Eugénia Bajziková 





Textová syntax aa dostáva do okruhu výskumu lingvis-
tov najmä v posledných rokoch. Tento zvýšený záujem vy
chádza jednak zo všeobecne prijímaného konštatovania, Že 
najvyššou výpovednou jazykovou jednotkou nie je veta, 
ale text, a jednak z mimolingvistických príčin, ku kto
rým patri súčasný prudký rozvoj jazykovej komunikácie, 
rozvoj strojového prekladu a pod. 

Literatúru k uvedenej problematike v slovenskej lingvis
tike treba uviesť dvoma štúdiami E. Paulinyho /1948, 1955/, 
ktorá sú teoretickými východiskami pri skúmaní prehovoru. 
Autor v nich nastoľuje úlohu riešiť nadvetná jednotky. 
Odlišuje prehovor ako významovo úplný jazykový prejav, 
pri ktorom sa významová úplnosť nedosahuje len jazykový
mi znakmi, ale aj inými znakmi /gestom, zdeľnosťou von
kajšej situácie atá. /1948, 1955/, od jazykového prejavu, 
pri ktorom sa všíma len jazyková stránka oznamovania. Za 
prehovor pokladá E. Pauliny aj jednu vetu, ak sa analy
zuje ako semiologická jednotka. 

Začiatky výskumu nadvetnej problematiky v sloven
skej jazykovede nachádzame v prácach zaoberajúcich sa 
otázkou aktuálneho členenia vety. Jej súvislosť s texto
vou syntaxou vidíme v tom, Se skúma otázky presahujúce 
rámec jednej vety, resp. výpovede. 

V našej literatúre teóriu aktuálneho členenia vety, 
vychádzajúc z českého lingvistu V. Mathesiusa, aplikoval 
E. Pauliny /1950-51/. Aktuálne Členenie /v intenciách 
V. Mathesiusa/ chápe ako nadväzovanie nesledujúcej vety 



22 

na predchádzajúcu, pričom sa dotyka významovej stránky 
nadväzovania. V konštatovaní o zámennom podxete, že sa 
spravidla vo východisku výpovede nevyslovuje, lebo "sa 
v takýchto prípadoch zreteľne javí na slovesnej osobnej 
prípone: spievam, píšeš" /s* 175/* je vyslovený poznatok 
o gramatickom nadväzovaní. Pôsobenie aktuálneho vetného 
Členenia na slovosled aplikuje v zmysle V. Mathesiusa E. 
Pauliny ako moment významový, a teda štylistický /a. 177/. 
Istá prvky tematickej nadväznosti, ktoré nachádza pri 
aktuálnom členení vety /nadväznosť dvoch jadier na jedno 
východisko výpovede/, hodnotí ako kompozičný jav. 

Odlišne ako E. Pauliny chápe aktuálne členenie J. 
Horecký /1959/ a za vhodnejší pokladá termín kontextové 
členenie, lebo ono"umožňuje označiť veľmi široké kontex
tové vztahy, ktoré majú značný vplyv na poriadok vety" 
/s. 55/. I keá si J. Horecký všíma len otázky slovosledu, 
Širšiu platnosť pre výstavbu celého textu má jeho konšta
tovanie, Že "vety vo väčšom celku nie sú viazané iba jed
na na druhú, ale často tvoria súvislú reťaz, rozvíjajúcu 
tému celého odseku" /s. 61/. Tým autor rozširuje pojem 
viazanosti v texte nielen na viazanosť jednej vety na pred
chádzajúcu, ale aj na vzdialenejšiu vetu, resp. aj na 
celý odsek. J. Horecký zaraďuje kontextové Členenie do 
gramatiky, a to do syntaxe. 

Podrobnejšie realizáciou aktuálneho členenia sa zao
berá J. Mistrík /1959/. Pri skúmaní vychádza z výpovede 
ako súčasti väčšieho jazykového prejavu a ako cieľ urču
je: skúmať, ako východisko nadväzuje na situáciu, akými 
prostriedkami sa spája so známou časťou textu, ako sa 
začleňuje do kontextu /s. 194/. Takýmto vymedzením cieľa 
autor pracuje v oblasti nadvetnej, textovej syntaxe. 
V štúdii sa autor venuje rôznym spôsobom nadväznosti 
východiska výpovede na predchádzajúcu výpoved, text alebo 
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situáciu. K nadvazovacím prostriedkom zaraďuje prosté 
opakovanie výrazu a lexikálne opakovanie, gramatické pro
striedky, fonetické /v ústnom prejave/,aj nejazykové 
/mimika, gesto/, Podľa neho patri sem aj logická, časová 
a asociatívna postupnosť. 

Z príkladov uvádzaných autorom vyberáme využívanie 
zámen v nadvczovacej funkcii, napr.: 

Hoci netreba zavierať oči pri skoku cez deliacu Čia
ru. Treba ich len poriadne otvoriť. /Mináč/ 

Zámeno ich v úlohe východiska výpovede nadväzuje na 
pomenovanie známej časti z predchádzajúcej výpovede /oči/. 
Celý výskum J. Mistrík zaraďuje do átylistiky: "Spôsob, 
akým sa začleňuje nová výpoveď do kontextu a pritom alebo 
iba vecne vypovedá o skutočnosti, alebo vytvára aj umelec
ké obrazy, je štylistický charakterizačný prostriedok" 
/s. 194/. Výklad aktuálneho členenia z hľadiska slovosle
du áalej rozpracoval autor v monografii Slovosled a ve-
tosled v slovenčine /1966/, ktorá prináäa veľa podnetov 
pri výskume textovej syntaxe, pretože aktuálne členenie 
v istých aspektoch sa prelína s výskumom výstavby textu. 

Druhú skupinu prác tvoria výsledky tých výskumov, 
ktoré sa priamo zaoberajú nadvetnou problematikou. V slo
venskej ako aj v zahraničnej lingvistike ide o rôzne 
prístupy pri sledovaní textovej výstavby. 

K najproduktívnejším autorom v oblasti textovej 
syntaxe patri J. Mistrík. Pri sledovaní mikrokompozicie 
/nazývanej aj textovou výstavbou/ zisťuje spôsob spája
nia samostatných viet alebo súvetí do vyšších celkov 
na základe iniciálových jazykových prostriedkov na začiat
ku vety /1969/. Tento spôsob výstavby nazýva glutináciou 
textu /radenie viet za sebou/. Silu nadväznosti viet 
na predchádzajúce v6ty určuje podľa toho,či je na čele 
vety: 1 podmet 
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2* predmet 

3. určenie okolnosti 

4. určité sloveso 
5. konektor 

Stupeň stesnenio sa zvyšuje od 1 k 5. Konektory se 
hodnotia ako najsilnejší glutinačný prostriedok na začiat
ku vety. K takému prostriedku patri napríklad glutinácia 
pomocou konektora a tvoriaceho 5- stupeň stesnenia: 

Pozrime sa, povedal kapitán Labuda. A spomenul si 

v okamihu na všetko. /Mináč/ 
Príklad na stesnenie 2. stupňa pomocou predmetu: 

Tento posledný spôsob prirovnévania často používal 
Hviezdoslav* prirovnaniami vyniká napríklad jazyk Timra-
vinej umeleckej prózy. /5matlák/ 

J. Mistrík sa vo viacerých prácach zaoberal otázkami 
výstavby textu. Spomenieme aspoň jeho dve posledné práce, 
v ktorých je uvedená aj dalšia literatúra. 

V knihe Štruktúra textu /1975/ autor pripúšťa, Se 
okrem štylistického hľadiska /kompozícia/ "otázka spája
nia viet do väčších celkov sa môže traktovať z gramatic
kého hľadiska /hypersyntaxe/" /s. 19/* Spôsob spájania 
viet do uceleného textu nazýva konexiou a spájacie prostried
ky konektormi. Konektivne prostriedky podľa smeru nadväz
nosti rozdeľuje na rekurzívne a prospektívne. Vo vnútri 
obidvoch typov rozlišuje konektory: lexikálne, syntaktic
ké a paralingvistické. K lexikálnym konekotorom patria 
hlavne typy opakovaní. Ak sa konexia realizuje napríklad 
synonymom, ide o lexikálne opakovanie, napr.: 

Hovorí sa, Se hlavné mesto Ukrajiny je najkrajšie 

na jar, ked kvitnú gaštany. Kyjev aa vtedy utápa v bie

lych kvetoch kvitnúcich stromov. 

Ak však v druhej vete vynecháme pomenovanie Kyjev, 
konexia sa bude realizovať slovesným tvarom, resp. jeho 
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príponou /utápa aa^ ku ktorej je podmet vyjadrený v pred
chádzajúcej vete. V tomto prípade ide o syntaktický ko
nektor. K paralingvistickým konektorom patria najmä zvu
kové a grafické prostriedky, mimika, gestikulácia. 

Súhrnné chápania výstavby textu, vysvetlené vo via
cerých štúdiách, podáva J. Mistrík v Štylistike sloven
ského jazyka /1977, s. 383 n./, kde rozlišuje pojep ko
nexia, glutinácia a rekurencia. Konexiou chápe "pripája
nie novej textovej jednotky pomocou konektorov", a hodno
tí ju ako kompozičný jav. Pod glutináciou rozumie silu, 
s akou sa nová veta pripája na bezprostredne predchádza
júcu vetu pomocou iniciálového slova. Rekurenciu vysvetľu
je ako "spôsob včleňovania vety do kontextu s uplatňova
ním jej aktuálneho členenia" /s. 384/. Glutináciu textu 
rozširuje v porovnaní s prvou verziou /1968/ o 6. typ 
glutinujúcich slov, ku ktorým zaraďuje atributívne slová, 
konštrukčné slová a citoslovcia. 

Teóriu textu ako osobitnú disciplínu žiada vyčle
niť aj F. Miko /1970/. Jej predmetom skúmania je jazy
kový prejav ako sled elementárnych jazykových jednotiek 
a aled motívov. Vzájomné súvislosti vznikajúce v texte 
nazýva - vychádzajúc z českého lingvistu J. Firbsa -
komunikatívnou perspektívou vety. Text chápe ako dynamic
kú jednotku vytváranú sukcesívnym sledom viet, pričom 
tematická nadväznosť vety /S^/ na predchádzajúcu vetu 
/Si i/' alebo na inú vetu predchádzajúceho kontextu 
/S. / sa deje tak, že jedno slovo z vety /S*/ sa svo-
j im významom rovná alebo synonymicky podobá slovu z pred* 
chádzajúcej vety /s. 33/. Autor pri rozbore textu vychá
dza z teórie o výrazových kategóriách textu, v ktorých spá
ja obsahovú i jazykovú zložku. Teóriu textu postupne 
hlbšie rozpracúva a doplna. Najnovšie v práci The Programme 
of the Text /1978/, kde pri tvorbe textu rozlišuje päť 
postupných fáz. 
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Na rozširovanie teórie textu z iného hľadiska upo
zorňuje J. Horecký /1973/. Za východisko pri skúmaní hĺbko 
vej štruktúry textu určuje predikačné štruktúry, ktoré 
vyjadrujú vzťah medzi slovesami a ich argumentami, resp. 
aktantmi v texte. Ide o štruktúru VBRB-a, pričom VERB 
sa chápe ako sloveso a "a" je jeho množina argumentov* 
V Základoch jazykovedy /1978/ zaraďuje autor k slovesu 
ako funktoru Štyri základné elementy: 1. agens, pôvodca 
deja, 2. objekt nejako zasiahnutý, dotknutý dejom, 3. ná
stroj, 4, adresát. Na verbálny predikát sa však viažu 
aj iné elementy, napr. určenie času, miesta, príčiny a 
pod. Ako funktory sa hodnotia všetky slovesné tvary. 
Napr. vo vete: Vychádzajúc zo schváleného plánu dosiahli 
naši pracujúci výsledky vyzdvihované partnerskými podnik
mi vyčleňuje J. Horecký 3 funktory: vychádzajúc z plánu/ 
dosiahli výsledky, vyzdvihované výsledky. 

nalej uvedieme vlastnú teóriu textovej syntaxe, kto
rej prvé verzia je vysvetlené v práci Výstavba hovorové
ho textu /1973/+ Pri skúmaní výstavby textu z hľadiska 
textovej syntaxe sme vytýčili ako predmet výskumu text 
Čiže komplexnú textovú jednotku, ktorá sa skladá z ele
mentárnych textových jednotiek /TJ/. Cieľom výskumu je 
zistiť výstavbu textu na základe vzájomných vzťahov, nad
väznosti čiže konexie v texte. Medzi TJ táto nadväznosť 
sa realizuje obsahovými, jazykovými i mimojazykovými 
prostriedkami - konektormi. V súčasnej etape výskumu 
si všímame jazykové prostriedky ako konektory. 

Pod pojmom textová jednotka sme najprv chápali 

samostatné vety /Bajziková 1973/ a neskôr sme vyčlenili 

textovú jednotku nezávisle od syntaktických konštrukcií 

segmentovaním textu /Bajziková 1977/. Z takto vymedze

ných textových jednotiek sa text vytvára pomocou zovšeo

becneného vzorca; 
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pričom T-text, TJ-elementárna jednotka textu, K-symbol 

pre akokoľvek typ konektora /Bajziková 1977/. 
Konexia v texte sa realizuje anaforicky /dozadu/, 

kataforicky /dopredu/ a mimotextovo /1979/. Jazykové 
prostriedky vo funkcii konektorov tvoria tieto typy 
/Bajziková 1979/: A. gramatické konektory: 1. kategória 

kongruencie 
2. zámená a 

zámenná príslovky 
3. elipsa 
4. Častice a 

časticová výrazy 
B. lexikálne konektory: 1. doslovná 

opakovanie 
2. iná typy 

opakovania /synonymické,-
antonymické atd*./ 

Realizácia konexie v konkrétnom texte: 

A Imro, ozaj, čo robil medzitým Imro? / Musíme 
mu niečo vymyslieť. /*U2 to aj mám. / Sedel na otesanom 
tráme /^a myslel na Vilmu. Už sa s_ nou zblížil. / Zblí
žil sa i s jej rodinou. / Zaumienil ai, že jej bude robiť 
ochrancu, rád by jej nahradil otca. / Vilmin otec odi-
Šiel totiž ešte pred rokmi za prácou do Ameriky. / Spo
čiatku sa o rodinu staral, / posielal domov peniaze, / 

<". *i 
ale potom prestal posielať, / prestají i písať. / 

/V. áikula, lajstri/ 
V uvedenom texte je 9 syntaktických konštrukcii, 

ale 12 textových jednotiek, ktoré sú vymedzená segamento-
vanim textu, irevléda v ňom anoforická nadväzovanie, kto
ré pokladáme za základný postup pri výstavbe textu. 
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K anaforickým jazykovým prostriedkom /jedenkr%* ;ngMnrknu-
té/ patria: uvádzacie Častice /a, ale/, zámená /mu, jej/, 
osobná prípona slovies /sedel, zaumienil ai, staral sa/, 
opakovanie /Vilmin otec/ a i. 

Ku kataforickým prostriedkom patria v texte /dvakrát 
podčiarknuté/ zámená /čo, niečo, to/ a nejazykový, zvuko
vý prostriedok /stúpavá kadencia/. 

K mimojazykovým prostriedkom v tomto texte /označe
né vlnovkou/ zaradíme odkazovanie zahrnuté v slovesách 
tvaroch musíme /tento slovesný tvar zahrna autor textu, 
subjekt rozprávania a predpokladaného percipienta/ a mám 
/odkazuje len na aubjekt rozprávania/. Obidva tieto 
subjekty sú v texte nepomenované. 

Kataforické prostriedky sú osobitné v porovnaní 
a anaforickými prostriedkami v tom, že "nútia" pokračovať 
v texte, vyžadujú si riešenie nedokončenosti textu. Výnim
ku tvorí Štylistické využívanie neukončenosti textu, keá 
autor necháva dotvárať a domýšľať text percipientoví. 
K takýmto nedokončeným textom patria napríklad neukonče
né kapitoly v Námestí svätej Alžbety od R. Jašíka. 

Ak porovnáme nadväznosť zámena mu v 2. textovej jed
notke na pomenovanie Imro v 1. textovej jednotke so slo
vesom aedel vo 4. textovej jednotke, ktoré tiež nadvä
zuje na pomenovanie Imro v 1. textovej jednotke, vidíme 
rozdiel v tom, že v prvom prípade ide o bezprostrednú 
nadväznosť - kontaktnú a v druhom o vzdialenejšiu nad
väznosť - dištantnú. Dištantné nadväznosť, najmä pri 
nadväzovaní na vzdialenejšie textové jednotky, je pre 
sledovanie výstavby textu náročnejšia. Dištantné nadvä
zovanie býva základným spôsobom nadväznosti najmä v ume
leckých textoch. Napríklad v básni. V. Mihálika Dievča 
nad vodou zámenné konektory a osobné prípony slovieá 
vzťahujúce sa na pomenovanie diavča v celej básni nadva-
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žujú iba na toto pomenovanie v nadpise /Bajziková 1978/. 
Sledovanie výstavby rôznych typov textov z hľadiska 

textovej syntaxe má za cieľ na základe zovšeobecnených 
konštatovaní určiť základná modely štrukturovania textu. 
Takto chápaná problematika výstavby textu patri do oblas
ti gramatiky* 

. 
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O vztahoch českej a stovenskej Hteratúry 
po roku 1945 

Zdenek Beran 





Máme pred sebou otázku vzťahu dvoch národných litera
túr, relatívne samostatných duchovných celkov. Obe sa za
čali približne pred dvesto rokmi - spolu s prudkým vývi
nom v ostatných oblastiach života našej oblasti - rozví
jať na nových ideových základoch, a medzi nimi mal prin
cíp národnej diferenciácie popredné miesto. Pritom politic
ká a do značnej miery i hospodárska stránka osamostatnova-
cieho procesu zostávala pre nepomer síl s panujúcimi národ
mi tlmená, skrytá, ale o to výraznejšie sa tieto tendencie 
manifestovali vo viac tolerovanej oblasti kultúry a najmä* 
v literárnej činnosti. 

Politické i kultúrne vzťahy českého a slovenského ná
roda nadobudli osobitnú podobu, v mnohom odlišnú od vzťa
hov s ostatnými národmi. Prispieval k tomu podobný údel 
v rámci Rakúska, neskôr Rakúsko-Uhorska, kmeňová, slovan
ská blízkosť, vzájomná zrozumiteľnosť jazyková, aj to, že 
čeština dlhý čas fungovala v slovenskom prostredí ako spi
sovný jazyk a rad iných historických skutočnosti. To všet
ko poznačilo zákonitý diferenciačný proces dvoch formujú
cich sa moderných národov zvláštnou delikátnosťou. Českí 
kultúrni a politickí dejatelia, ktorí zväčša nepoznali 
skutočný stav slovenského etnika a považovali spoločenstvo 
spisovného jazyka za dostatočný dôkaz samozrejmosti spo
ločenstva národného, odmietli - podporovaní najmä takou 
autoritou, akou bol Ján Kollár - pokusy o uzákonenie spi
sovnej slovenčiny ako prejav trieštenia síl a akéhosi sek
társtva. Taký postoj, sprevádzaný pocitmi "nevďačnosti" 



a "zrady" spoločnej cesty na Čeakej strane vyvolával obran
né reflexy zo strany slovenskej,a to viedlo k dlhodobým 
nedorozumeniam, ktoré podlamovali prirodzené kultúrne a 
citové vázby a výrazne sťažovali vytváranie spoločného pro
gramu a postupu v závažných dobových otázkach, Počas celé
ho novšieho dejinného obdobia vzniklo tak množstvo resen-
timentov z oboch strán popri množstve cenných a statočných 
úsilí prekonať individuálnou Či skupinovou aktivitou, pod
loženou raz ideovo, inokedy citovo, nahromadené rozpory. 

Podstatná zmena vecí je spojená a uplatnením Marxo
vých a Leninových teoretických východísk v národnoatnej 
politike Komunistickej strany Československa a a ich po
stupným uskutočňovaním. Míľnikmi na tejto ceste boli pri
jatie Košického vládneho programu roku 1945 a uzákonenie 
Čeakoslovenskej federácie roku 1968. Celý procea nebol 
jednoduchý, bez ťažkosti a chýb, ale už dnes mĎžeme jeho 
výsledky považovať za jeden z najcennejších ziskov nášho 
pomerne nedlhého socialiatického vývinu. 

Súčasťou týchto úsilí je aj snaha o kultivované roz
vinutie literárnych vzťahov, ktoré majú významné a nezaa-
tupiteľné miesto pri vytváraní duchovnej klímy spoločnosti. 
0 ich význame sa v celom novodobom období vývinu našich 
národov zväčša nepochybovalo. Aspoň nie v pokrokovo orien
tovaných vrstvách, pociťovali sa ako existujúci jav, že
lateľný a perspektívny, ako prirodzená súčasť národného 
povedomia na obidvoch stranách. Majmä v obdobiach, keď li
teratúra vo zvýšenej miere reprezentovala národ utláčaný 
v politickej a ekonomickej sfére, vedomie spolupatričnos
ti vystupovalo do popredia tak v literárnej tvorbe ako aj 
v jej literárnovedných reflexiách. Odtiaľ sa nám uchova
la tradícia pripomínania vzájomnej pozornosti, ktorú ve
novali literárni pracovníci jedného národa druhému, včíta
ne "kádrových výpožičiek" od Kollára a Šafárika až po Ji-

^ 
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lemnického. Najmá na túto stránku veci sa zužovala v bež
nom poňatí náplň literárnych vzťahov. A oni tam, pravdaže, 
aj patria. Sú to často veľmi úctyhodné, viditeľné preja
vy blízkosti a spoločných úsilí vzdelancov oboch národov* 
Ukazuje sa však, Že pocit akejsi samozrejmej blízkosti a 
mnohostranných stykov skrýval naliehavosť potreby dať si 
otázku povahy, hĺbky a rozsahu týchto vzťahov aj ako teo
retický problém s nemalým praktickým dosahom. Takéto otáz
ky sa pociťovali ako zbytočný luxus, priamoúmerne k pred
sudkom, ilúziám alebo sebeckým záujmom, ktoré v jednotli
vých obdobiach panovali vo vládnúcej ideológii. 

Nie je preto náhodné, že sa tieto otázky dostali do 
popredia v posledných desaťročiach a úsilie o ich prime
rané zodpovedanie aa prejavilo výraznejšie na slovenskej 
strane aj ako súčasť snaženia o dôsledné uplatnenie lenin
ských princípov v národnostnej otázke, ku ktorému podstat
nou mierou prispel prudký vývin slovenskej národnej spoloč
nosti. České literatúra napríklad prestala po druhej sve
tovej vojne hrať pre slovenskú literatúru úlohu prostred
níka styku so svetovou literatúrou a ocitla sa spolu s nou 
tvárou v tvár nevyhnutnosti revolučných premien cieľov, 
metód a funkcii, čim sa do istej miery zredukoval náskok 
jej diferencovanosti a tradície. V prvých rokoch po oslobo
dení a najmä po Februári 1948 aa vytvorila vcelku analogická 
situácia hľadania ďalšej cesty, znížila sa váha nerealis
tických tradícii a istý liberalizmus vo voľbe tém, s dôra
zom na meštiacke prostredie, sa podstatne obmedzil. Sloven
ské tvorba v týchto časoch si prebojovala dokonca vedúce 
a podnecujúce postavenie a v dielach Kostru, Horova, Hečku 
a iných úspešne napínala úsilie o socialistický realizmus. 
Značne sa posilnil aj vplyv slovenskej literatúry v Čechách. 
Ale až okolo roku 1960, najmá v súvislosti a úvahami o pr
vých marxistických dejinách slovenskej a českej literatúry 
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aa nástojčivejšie objavila potreba sformulovať aj spomenuté 
otázky československých literárnych vzťahov a po Mukarov-
ského dvode k Dejinám českej literatúry, aj v súvislosti 
s oživením záujmu o komparatistickú problematiku v socia
listických štátoch /napr. Neupokojeva, u nás Surišin ai./, 
sa objavila v slovenských literárnych a literérnovedných 
orgánoch séria Článkov Smatláka, Bakoša a iných autorov 
o Československých literárnych vzťahoch. 

Bolo tu na čo nadväzovať: v pozadí boli úvahy davis
tov už z čias trenčianskoteplického zjazdu /1936/ sloven
ských spisovateľov, tradícia stykov pri práci v U-bloku, 
niektoré myšlienky Milana Pišúta, Milá Urbana, Alexandra 
Matušku, Andreja ÍAráza i spomenutého Mikuláša Bakoša už 
spred vojny a z čias tesne po nej, ktoré práve na začiat
ku 60. rokov začali najmá v dotváraní Stanislava Smatléka 
dostávať podobu teoretického systému. Východiskovým pojmom 
bola myšlienka "československého literárneho kontextu", čo 
je synonymom pre "nepretržitú dejinnú súvislosť českej a 
slovenskej literatúry", ktorú chápe ako "jav vnútorne 
protirečivý, ako vzťah nesený dynamikou ustavičného dialek
tického napätia medzi týmito literatúrami, napätia, ktoré 
pôsobí nielen na premenlivosť samého československého li
terárneho kontextu, ale aj na vnútornú vývinovú dynamiku 
každej z oboch literatúr osobitne." Stanislav Ématlék 
ukázal Členenie funkcií /spoločensko-politických i užšie 
literárnych/,ktoré tento kontext na seba berie a odmietol 
preceňovanie tematiky v tvorbe našich spisovateľov. Lebo 
téma spracúvajúca prostredie druhého národa je iba podne
tom pre také otázky, ako: aké je miesto a funkcia napr. 
slovenskej tematiky v diele českých autorov, Či a ako za
sahuje cez tvorbu do vývinového toku českej literatúry a 
či a ako sa pri prípadnom takomto zasahovaní prejavuje 
aj vedomie súvislosti so slovenskou literatúrou a jej 
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zobrazením slovenskej skutočnosti. Došiel k záveru, že pre 
československý literárny kontext má význam iba taký jav, 
ktorý je významný z hľadiska vlastnej literatúry. Nejde tu 
o nejakú "nadnárodnú" literatúru: "Československý literár
ny kontext existuje a uskutočňuje sa len v rámci dvoch 
samostatných národných literatúr, Českej a slovenskej, ako 
súbor a sústava konkrétnych literárnych javov, vyplývajú
cich z nepretržitej historickej súvzťažnosti obidvoch tých
to literatúr. Je to abstrakcia, ale reálna abstrakcia, pre
tože jej podkladom je jestvovanie a spoludejstvovanie 
/pravdaže, dialekticky protirečivé/ dvoch osobitných, 
konkrétnych národných literatúr, medzi ktorými sa vyvinuli 
a udržiavali celkom špecifické vzťahy." Dodáva, Že nesta
čí len zisťovať a registrovať, ale treba zároveň aj trie
diť a dôsledne hierarchizovať podľa ich konkrétnej spolo-
čensko-historickej a literárnej dôležitosti. Kontextu, 
v ktorom sa prejavuje dialektika zhody a rozdielu, prisu
dzuje tri základné funkcie: integračnú, diferenciačnú a 
komplementárnu, ktoré sú v nom vždy potenciálne prítomné 
a uplatňujú sa podľa situácii simultánne alebo sukcesívne. 

Pre obdobie po roku 1918 považuje 3matlák za príznač
nú integračnú funkciu v procese formovania českej a slo
venskej socialistickej literatúry. Zaujímavé bude podľa 
neho sledovať aj funkciu komplementárnu v súvislosti so 
sprostredkujúcou funkciou českej literatúry vo vzťahu 
svetové - slovenská literatúra. 

Až na základný termín československého literárneho 
kontextu, ktorý navrhoval M. Bakoš nahradiť pojmom spolo
čenstvo, a používajú sa alternatívne, boli výklady S. Smat-
léka základom väčšiny ďalších serióznych úvah a Štúdií 
na túto tému. 

V posledných rokoch sa vzťahom našich literatúr ve

novala sústredená pozornosť na viacerých konferenciách a 



z niektorých sú materiály aj vydaná knižne alebo časopisec
ký. Spomeniem tu sympózium k výročiu SNP, ktoré usporiada
la pražská filozofická fakulta v roku 1974 a konferenciu 
Vzťahy českej a slovenskej literatúry v 20. storočí Lite-
rárnovedného ústavu SAV a iných inštitúcií v Smoleniciaoh 
v júni minulého roku. Bilancujúci zmysel pre popularizačná 
potreby mala potom konferencia Socialistickej akadámie 
SSR v Trenčíne koncom júna minulého roku na tému Vzťahy 
Českej a slovenskej kultúry v období budovania socializ
mu. Žiaľ, zatiaľ aa nepodarilo na základe všetkých spome
nutých prác a podujatí vytvoriť publikáciu Či niekoľko 
publikácií, ktorá by plnili úlohu základnej príručky teo
retického a metodologického charakteru. 

Napriek dôležitosti témy a značnej kumulácii úsilí 
o jej zvládnutie treba však konštatovať, že v jej syste
matickom a organizovanom naplnení sme iba na začiatku. 
Viac-menej je zmapovaný kultúrno-politický aspekt veci, 
tradícia priamych prejavov na tému československých vzťa
hov /externé kontakty/, ale podstatné medzery sú v zvlád
nutí užšej literárnej problematiky v komparatívnom osvetle
ní. Nejde tu totiž tiež o záležitosť evidentných analógií 
či výpožičiek a prekladov z druhej literatúry, ale o zva
žovanie subtilnejších polôh spomínaných troch funkcií 
- integračnej, diferenciačnej a komplementárnej - na zákla
de mnohostranného literárnovedného vyhodnotenia materiálov 
oboch literatúr. 

Ale aj vyholnocovanie tradícií, len Čo prekročí hra
nice jednoduchého zbierania faktov smerom k ich triedeniu 
a hierarchizácii, prestáva byť jednoduchým problémom. Ho 
hry vstupuje potom celý spoločenskohistorický kontext so 
svojou protirečivosťou a často aj dvojtvárnosťou, s roz
dielnosťou podmienok a motivácie na jednej i na druhej 
strane. To spôsobuje mimoriadnu náročnosť výskumu aj inter-
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pretácie zistených faktov. Napokon netreba zabúdať ani 
na zvláštnosť aktuálnej situácie, ktorá tiež istým spôso
bom vplýva na akcenty a odtiene veci. Na smolenickej kon
ferencii kládli preto oprávnene Karol Rosenbaum a Stanislav 
š*matlák dôraz na diferencovaný prístup k tradícii. Nejde 
nám o hociaké tradície, ale len o tie, ktoré povzbudzujú, 
o tie prejavy, v ktorých bol prvok uvedomelosti a kultivo
vanosti vzťahu, o prejavy, v ktorých je náležitá úcta k dru
hému národu, zmysel pre "bratský vzťah dvoch hrdých etnic
kých individualít". /L. Štoll/ 

Z povedaného azda dostatočne zreteľne vyplýva nároč
nosť programu átúdia Československých literárnych vzťahov 
v minulosti a závažnosť a rozsah úloh pri príprave mladej 
generácie na jej budúce úlohy, na jej orientovanosť v tých
to otázkach. Neraz aj dnes sme k týmto veciam liberálne ľa
hostajní alebo zaujato podráždení, čo nie je určite dobré. 
Rád by som pri tejto priležitoati pripomenul menovite svet
lý príklad Ladislava Novomeského, ktorý vedel s udivujúcou 
zrelosťou formulovať presné a prezieravé marxistické názo
ry a postoje už v dramatických Časoch okolo Mníchova a aj 
pri iných príležitostiach a prejavil vzácnu dôslednosť a 
vyrovnanosť pri ich obhajobe i rozvíjaní v povojnovom ob
dobí. Často a oprávnene sa cituje najmä jeho Článok Nelú-
čenie z čias po prenesení redakcie Elánu z Prahy do Bratis
lavy. S mysliteľskou racionálnosťou, ale aj s hlbokým citom, 
primeraným tragike čias, vyslovuje dôveru v nezrušiteľnosť 
hlbokých vzťahov slovenskej a českej literatúry, pokým 
zostanú verné samy sebe. 

Niet pochybnosti, že vzťahy českej a slovenskej lite
ratúry po roku 1945 boli živé a mnohostranné, hoci pocho
piteľne nie bez problémov. Komplikácie spôsoboval nedobojo-
vaný zápas o socialistický charakter republiky a nerovnaké 
rozloženie triednych síl v Čechách a na Slovensku, ale aj 
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silné prežitky Čechoslovakistických názorov z minulosti 
v Čechách. Zmenu v tomto smere podstatne ovplyvnil stranou 
prijatý program socialistickej industrializácie Slovenska 
a program postupného a historicky rýchleho vyrovnávania 
úrovne oboch častí Štátu. Podstatnou štátnopolitickou 
zmenou, ktoré pozitívne ovplyvňuje súčasný stav, bolo 
uzákonenie československej federácie pred desiatimi rokmi. 

Oblasti česko-slovenských literárnych vzťahov sa ten
to pozitívny trend i jeho rozpory pochopiteľne dotýkali. 
Pozitívne v narastajúcej sebadôvere a diferenciácii sloven
skej literatúry, v rešpekte, ktorý si v prevratných obdo
biach získala na českej strane i v medzinárodnom kontexte, 
v Šírke inštitucionálneho zabezpečenia a publikačných mož
nosti, jednoducho životom vo všetkých dimenziách modernej, 
socialistickej literatúry. Záporne v postihnutí viacerých 
kultúrnych pracovníkov na základe krivého obvinenia z bur
žoázneho nacionalizmu, čo dlhšie znemožnilo ich účasť na 
kultúrnom živote. Iným záporným javom bolo voluntaristic-
ké a autokratické obmedzovanie práv slovenských národných, 
a teda aj kultúrnych orgánov. Na Českej strane aa pre tro
cha rozpačitý dôraz na dôslednosť v marxistickom postoji 
k Slovensku u mnohých ľudí živil pocit "ústupu z pozícií" 
pri narúšaní akéhosi protektorského vzťahu k slabšiemu 
partnerovi. Ale napriek tomu se podarilo v priebehu uply
nulých desaťročí,vďaka presadzujúcej sa dôslednosti v stra
níckej politike v celom rozsahu, aj v oblasti kultúry, 
vďaka prehlbujúcemu sa poznaniu skutočného stavu vecí a 
styku so slovenskými pracovníkmi, zmeniť rezervovanosť 
nielen v oficiálnych, ale aj v osobných vzťahoch a posto
joch na stav prehlbujúcej sa dôvery a vzájomného porozu
menia . 

Vo všetkých oblastiach literárnej práce, od kultúrnej 
politiky až po začínajúcich autorov, sa ukazuje ako základ-
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ná podmienka budovania zdravého vzťahu všestranný vzájomný 
styk a poznanie, na základe ktorého sa môže z vcelku inertnej 
súvislosti vybudovať skutočný kultivovaný vzťah. Naivná 
predatava namysleného Šovinizmu v akejkoľvek podobe o se
bestačnosti v kultúre je príznakom nekultúrnosti, ktorá 
škodí samotnému nositeľovi vo všeobecnosti tým, že ho zba
vuje možnosti sebauvedomenia, akéhosi zrkadlenia sa v dru
hom, nehovoriac aj o iných nebezpečenstvách. 

Bohatá frekvencia externokontaktových vzťahov medzi 
našimi literatúrami často spôsobuje, najmä v popularizač
ných prácach, ako už bolo povedané, tendenciu k redukcii 
foriem styku medzi českou a slovenskou literatúrou najmä 
na ne. Interné kontakty sa dlhé desaťročia - ako napokon 
aj medzi inými literatúrami - interpretovali ako vplyvy 
a príznak menejcennosti prijímajúcej literatúry Či autora. 
Situácia po druhej svetovej vojne /v serióznych prácach už 
aj pred ňou/ sa však aj v tomto smere výrazne zmenila. 
Slovenská literatúra dotvorila svoj areál e vnútornými or
ganickými zväzkami a vývinovými podnetmi i rytmom. Nadvia
zala bezprostredné kontakty so svetovým literárnym dianím. 
Mohla sa oprieť o medzivojnovú davistickú generáciu a ke<3 
hľadala podnety v čase orientácie na socialistický realiz
mus, volila si - analogicky s českou - ako metodický inšpi
račný vzor literatúru sovietsku. Akosi paradoxne pri tomto 
oslabení bezprostredných kontaktov vskutku začala fungovať 
integračná funkcia socialistickej ideológie ako základnej 
dispozície. Ján átevček na smolenickej konferencii ukázal, 
ako aa v ideovo-umleckom systéme päťdesiatych rokov uplat
ňoval v próze zreteľ diachronický /osvojovanie si literér-
nych hodnôt minulosti pre prítomnosť/ a prevaha tematic
kého aspektu /zdroje umeleckej tvorivosti sa pri dôraze 
na ideovú náplň hľadali predovšetkým v téme/. Práve stotož
nenie obsahových a žánrovo tvarových prvkov považuje za 
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signál "prvého vážnejšieho, literárne pôsobiaceho odlíše

nia slovenskej literatúry vzhľadom na Českú". 

Viacerí autori referátov a príspevkov na smolenickej 
konferencii uviedli celý rad prípadov skutočného interne 
literárneho vyrovnávania sa Českých autorov so slovenskou 
literatúrou /Kostra - Závada a 3alši/ a pochopiteľne aj 
naopak, Čo svedči o tom, Že sa slovenská literatúra ako 
kultúrny celok dostala do plodnej zhody a opozície, skrát
ka, do plnohodnotného a prehlbujúceho sa vzťahu, obojstran
ne prospešného českej aj slovenskej literatúre. Ako to pres
ne definoval Ján !?tevček, "diferenciácia v literatúre a 
špeciálne vo vzťahu literatúr českej a slovenskej sa ako 
zmysluplné pociťuje vtedy, ke<3 je obohatením". 

Zdá sa, že sme na dobrej ceste zintenzívňovania vzťa

hov, ktoré nemajú iba oficiálny, ale už často celkom spon

tánny charakter a v mladej generácii básnikov a prozai

kov sa začínajú vytvárať aj potrebné citové putá k Životu 

a problémom susedov. 
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Oivadb na S!ovensku 
od stredoveku do novoveku 

Mt!ena Cesnakova-M'cn^lcova 





V najstaršom období slovenských dejín rovnako ako 

inde v Európe prebiehal vývin divadla v dvoch základných 

líniách: cirkevnej a svetskej. Obidve tieto oblasti sa 

preplietali a vzájomne ovplyvňovali, lebo stredovek nepoz

nal čistotu žánrov. 0 divadelných prejavoch najstarších 

čias máme iba veľmi málo správ. V 11. a 12. storočí cirkev 

zakazovala vystúpenia ľudových spevákov, hudobníkov a ta

nečníkov v kostoloch. Činnosť potulných muzikantov a spe

vákov, tzv. jokulátorov, ktorých volali v Uhorsku aj igric-

mi, usiloval sa zamedziť kráľ Bela IV. roku 1244 a budin-

ska synoda roku 1279. Igrici zabávali'panstvo na hradoch 

a boli nepostrádateľní v stredovekých mestách. Z ich ša

šovských výstupov sa zrodila stredoveká fraška. 

Neskoršie sa igrici objavovali ako herci v mystériách 

spolu s vagantmi, t.j. potulnými.žiakmi-klerikmi. V Bra

tislave zabával roku 1449 akýsi muzikant hrou na harfe rad

ných pánov a roku 1477 tu obveseľoval šašo spoločnosť 

zhromaždenú na voľbu, nového richtára. 

Zdá sa, že na cirkevnej pôde sa u nás divadlo pod

statnejšie nerozvinulo. Nové dramatické formy k nám pre

nikali zo západnej Európy, najmä* z Nemecka, kde sa stre

doveká náboženská dráma vyvinula z dialogického trópu, 

ktorý bol súčasťou introitu veľkonočnej omše. Obsahoval 

udalosti po Kristovej smrti podľa evanjelia. Veľmi blízky 

variant pôvodného resurekčného trópu, začínajúceho sa slo

vami "Quem quaeritis in sepulchro ..." /Koho hľadáte 

v hrobe .../, sa u nás zachoval v Sacramentariu z konca 
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12. storočia, v tzv. Prayovom kódexe, aj a opisom slávnostné

ho ceremoniálu. 
0 tom, že aa veľkonočné mystéria na Slovensku hráva

li, svedči zachovaný drevený neskorogotický Boží hrob 
asi R 15. storočia, ktorý používali benediktíni v Svaton 
Benadiku /dnes Hronský Benadik/ pri ich predvádzaní. Vy
rezávané reliéfy na truhle znázorňujú scény z mystériovej 
hry. Súčasťou Božieho hrobu je drevená socha Krista s po
hyblivými remennými zhybmi, akýsi prototyp divadelných 
bábok. 

Cirkev nemohla zadržať prenikanie svetského živlu 
do liturgických obradov. Liturgická dráma sa postupne 
oslobodzovala od ceremónií kultu, pribúdali v nej drama
tické postavy a nové výstupy a prenikal do nej každodenný 
život a svetský duch. Nastal čas, ke3 opustila kostol. 
Predstavenia sa stali masovejšími a latinčinu vystriedal 
ľudový jazyk, lebo diváci chceli hre rozumieť. Na Sloven
sku to bola nemčina, ktorou hovorili najmä prisťahovalec
ké vrstvy patricijov. Xosvetátenie drámy súviselo so všeo
becným procesom laicizácie kultúry v 13. a 14. storočí 
v rozvíjajúcich sa mestách. V 15. storočí vyvrcholil hos
podársky a politický vývin miest, ale hoci mestá začali 
postupne upadať, ostalo mešťanstvo po celé nasledujúce 
obdobie humanizmu a renesancie tvorcom a usmernovateľom 
kultúrneho vývinu. 0 veľkonočnej hre máme správu z roku 
1439 v Bratislave a v prvej polovici 15. storočia zahra
li mystérium aj v Bardejove. Zachovala sa listina, na kto
rej je zoznam vystupujúcich postav hry a ich predstavite
ľov. Bolo ich 54. Dej hry sme približne rekonštuovali a 
zistili sme, Že obsahoval aj veselú medzihru, tzv. mastič-
kársku scénu, ktorá bola dielom laikov. 

pašiová a popri nich aj vianočné a fašiangové hry 
sa hrali v Bardejove ešte na začiatku 16. storočia a tiež 
máme o nich viaceré záznamy v účtovných knihách meata 
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Bratislavy. Podľa názvu poznáme hru o desiatich vekoch ľud
ského života /"das spil fon den zehen altern"/ z roku 
1536, pravdepodobne od Pamphila Gengenbacha. V rokoch 
1544 a 1545 predviedli biblické drámy o Judite a o pia
tich múdrych a nemúdrych pannách /"de quinque virginibus, 
fatuis et prudentibus"/. Popri veľkonočných hroch, ktoré 
sa niekedy rozrastali do rozsiahlych pašiovo-resurekčných 
cyklov, boli obľúbené aj vianočné a trojkráľové hry. Ako 
ľudové divadlo ich po nemecky hrali v Prievoze /Oberufer/ 
pri Bratislave ešte v 18. storočí. 

Mystéria, v ktorých sa dramaticky predstavovalo utr
penie a zmŕtvychvstanie Krista, ooli typickým stredove
kým divadelným Žónrom, ktorý doznel v prvej polovici 16. 
storočia. Nastupujúci humanizmus spolu s reformačným hnu
tím priniesli zmeny o. i. aj v oblasti dramatickej tvor
by a jej javiskového predvedenia. Charakteristickým zna
kom humanizmu bol na jednej atrane záujem o tie druhy 
umenia a vedné disciplíny, ktoré sa zaoberali človekom a 
jeho životom na zemi, a na druhej strane záujem o antickú 
kultúru, ktorá mu bola bohatým inšpiračným zdrojom. Hlav
nými ohniskami humanistickej vzdelanosti boli mestské re
formačné školy. Ich rektori k nám priniesli z protestant
ského Nemecka nový dramatický Žáner, školské hry. Latinská 
školská dráma bola produktom humanizmu, rozvíjala sa najprv 
na protestantských školách, ale rýchlo si získala význam
né miesto aj vo vyučovaní jezuitskej a piaristickej reho-
le, ked si ich pedagógovia uvedomili význam a vplyv Škol
ského divadla nielen v pedagogike, ale najmá* ako prostried
ku na Šírenie protireformácie. 

Humanisti nacvičovali hry starovekých dramatikov, 
najmá* Terentia a Plauta preto, aby sa žiaci cvičili v la
tinskom jazyku a rétorike. Čítanie Terentia odporúčal 
Prasmua Rotterdamský a Melanchton, Luther priamo vyzýval 
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hrsť na školách divadlo* Na jeho myšlienky o poslaní 
školského divadla neskôr nadviazal a rozvinul ich Jan 
Amos Komenský. 

Azda prvé predstavenie Plauta u nás sa konalo v Pre
šove roku 1518. Terentiovho Eunucha hrali roku 1553 v Bar
dejove za rektorátu Leonarda Stockela. školský repertoár 
však čoskoro ovládli biblické hry a hrali sa cez celé 17. 
a 18. storočie. Stockel bol autorom nemeckej Školskej 
hry Hiatoria von Susanna /Príbeh o Zuzane/, ktorú napísal 
podľa latinskej predlohy Sixta Bircka a vydal tlačou vo 
Wittenbergu 1559. Viackrát sa hrala v Bardejove a v Krem
nici. Bola to prvá Školská hra na uhorskej p6de. 

Divadlo humanistov, uzavreté do SkĎl, nebolo už na
toľko masové ako divadlo stredoveké. Pokiaľ išlo o jazyk, 
bolo zväčša latinské. Pre vznik divadelných hier v slo
venskej reči neboli priaznivé podmienky, lebo meštianstvo, 
ktoré bolo vedúcim kultúrnym činiteľom, bolo nemecké. Via
cerí slovenskí vzdelanci našli však v období humanizmu 
a renesancie druhý domov v predbielohorakých Čechách ale
bo na Morave, kde mohli písať aj po česky. Čeština bola 
v 16. storočí spisovným jazykom Slovákov, a tak sa stala 
aj vzdelanosť prístupnejšou ľudovým vrstvám. Predstaviteľ
mi po česky píšucich dramatikov v tomto období sú Pavel 
Kyrmezer a Juraj Tesák Mošovský. Kyrmezer, žijúci na Mo
rave, zložil tri biblické hry, z ktorých najmä Komédia 
nová o vdove z roku 1573 prezrádza autorov dramatický 
talent. Tesák vydal roku 1604 v Prahe Komédiu z knihy 
Zákona božího, jenž slove Puth, v duchu reformácie silne 
moralizujúcu, avšak zaujímavú najmä pre ľudové prvky zakom
ponované do deja. Kyrmezerove hry ako aj Tesákova komé
dia boli nedávno znovu vydané a dve z nich dokonca novo-
inscenované. 

Na protestantských školách na Slovensku aa hralo di-
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vädlo až do víťazstva profirefqrmácie na začiatku 18. sto
ročia. Za zmienku stojí predstavenie vianočnej a novoroč
nej hry Ein zweifacher poetischer Act /Dvojitá básnická 
hra/, ktoré roku 1651 usporiadal v prešove Peter Eisenberg 
a malými deťmi predškolského veku. Text vydal tlačou, 
doplnil režijnými poznámkami a cennými rytinami znázorňu
júcimi scénická premeny. Je to ojedinelý výtvarný dokument, 
ktorý nám zachoval podobu barokového javiska nielen u nás, 
ale v celej strednej Európe. 

Významné divadelné centrum vzniklo na prešovskom 
evanjelickom kolégiu, kde sa v pedagogickej praxi čoskoro 
prejavil vplyv J. A. Komenského. Jeho vzor nasledovali 
v školských drámach Izák Caban, najmä v didakticko-symbo-
lickom cykle piatich drám s názvom Labarum triumphale 
victrici Palladi Fragariae solenne /Víťazoslávna zásta
va obetovaná každoročne víťaznej prešovskej Minerve, Le
voča 1665/, Eliáš Ladiver, Ján Schwarz a Ján Rezik. Škol
ské drámy a biblickou tematikou, s mravno-náučným alebo 
vedecko-popularizujúcim obsahom písali učitelia evanjelic
kých škôl aj v mnohých cíalších mestách. V Bratislave otvo
rili nové gymnázium roku 1657 hrou Jána Behlina. Hralo sa 
v osobitnej sále so stálym javiskom dobre vybaveným po 
technickej stránke. Pri jednom predstavení zmenili až 
sedemkrát dekorácie. Text prvého zachovaného slovenského 
dialógu pochádza z evanjelickej školy v Necpaloch v Tur
ci. Napísal ho Ladislav Justh roku 1694 a má titul Agon, 
aneb Potýkaní čtvoro Sveta, Tela, Smrti, Spravodlivosti 
boží a Dušičky vernej. Na začiatku 18. storočia pôsobil 
na škole v Kežmarku Juraj Buchholtz ml., ktorý tu pred
nášal Terentia, azda prvý u nás čítal Moliéra a rozvinul 
v Kežmarku čulý divadelný a hudobný život. Slovenskí evanje
lici píaali a nacvičovali divadelné' hry aj vo vyhnanstve 
v Pruskú, Sasku, Sliezsku a v Sedmohradsku. 
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Veľký význam divadla v školskej praxi a i. Čoskoro uve
domili aj katolíci, predovšetkým jezuiti. Divadlo použí
vali ako výchovný a nábožensko-propagačný prostriedok 
v službách protireformácie. Prvý záznam o jezuitskej 
školskej hre v Uhorsku je z roku 1601, kedy v Sali nad 
Váhom zahrali Josephue triumphans /Triumfujúci Jozef/. 
Toto predstavenie otvára dlhý rad školských hier, ktorých 

zahrali jezuiti na Slovensku v 17. a 18. storočí na stov
ky rovnako ako v iných európskych krajinách. Najintenzív
nejšiu Činnosť vyvíjali v Trnave, lebo ich tu podporoval 
priamo arcibiskup leter Pázmány. Ma trnavskej univerzite 
mali jezuiti aj prvú divadelnú sálu, ktorú roku 1692 
zriadil a vybavil dekoráciami palatin Pavel Esterházy. 
Ďalšie divadlo bolo v budove Mariánskeho seminára. Drama
tizovali sa príbehy z biblie a životy svätcov, niekedy 
aj historická udalosti.,Hralo sa prevažne po latinsky. 
Správy o slovenských predstaveniach máme napr. zo Spišskej 
Kapituly a z Trenčína. Éra jezuitských predstavení sa skon
čila zrušením rehole roku 1773. Fiariati nacvičovali škol
ské hry na svojich školách v Fodolinci, Prievidzi, Nitre, 
Krupine, Trenčíne a i. Venovali veľkú starostlivosť aj 
hudobnej výchove. Pri predstaveniach.Školských hier hrala 
hudba, spev a Často aj tanec významnú úlohu. Záľuba v hud
be, zborovom i sólovom speve a v tanci viedla ku kvanti
tatívnemu narastaniu týchto sprievodných prvkov v škol
ských drámach a neskôr aj k vzniku barokovej opery. Aj 
javisko a scénická výprava sa vyvíjali. Ak spočiatku 
stačili na dekorovanie pokrovce a závesy, v 17. storočí 
sa začali používať iluzionistické dekorácie a zložitejšie 
technické prostriedky, scénické triky, laterna magica a 
lietajúce stroje. Z prepadliská riadili napr. vlnenie 
mora a pohyb lodi /napr. v hre o sv.. Kataríne v Skalici 
roku 1701/. V 17. a 18. storočí nahradzovalo Školské 
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divadlo na Slovensku chýbajúce svetské predstavenia. Naj
intenzívnejšie Silo v menších mestách, káe sa iba zried
ka objavovali kočovné spoločnosti nemeckých hercov. 

V druhej polovici 18. storočia nadobudli opäť význam 
mestá ako centrá hospodárskeho a kultúrneho života. Hlav
ným a korunovačným mestom Uhorska bola v tom čase Bratis
lava. 0 jej rozkvet sa zaslúžila najmä cisárovná a uhor
ská kráľovná Mária Terézia. Prvá kočovná divadelná spo
ločnosti prichádzali do Bratislavy už v 17. storočí /prvý 
údaj je z reku 1609/. Hrali v tzv. Weitenhofe /Široký 
dvor/ a po jeho vyhorení v roku 1733 v hostincoch. Pri 
príležitosti korunovácie Márie Terézie roku 1741 postavil 
pred Pybórskou bránou drevené divadlo Pietro Mingotti, 
impresério talianskej opernej spoločnosti. Jeho zásluhou 
sa udomácnila opera v divadelnom živote Bratislavy, lebo 
k nám popri neapolskom žánri opera séria uviedol aj novo— 
neapolskú operu buffo. Po skončení korunovačných slávnos
ti a snemu strhli drevené divadlo a áalej sa hralo v bu-
dobe snemovne a v divadle postavenom v Streleckej prie
kope. Na začiatku sedemdesiatych rokov zriadili divadlo 

v dome zvanom Grunes Stubel Zelený dom/, ktoré slúžilo 
až do otvorenia novej budovy Mestského divadla roku 1776. 

V Bratislave neraz vystupovali súčasne činoherné 
skupiny rakúskych a nemeckých hercov a talianske operné 
spoločnosti. Improvizované frašky, tzv. bernardoniády, 
na ktorých sa rád zabával sám cisár, tu hrával Jozef 
Felix von Kurz ml., tvorca komickej figúry Bernardona. 
Spoločnosť Hellmanna a Koberweina uviedla v sezóne 
1770/71 po prvý raz v Bratislave Leasingovú Mínu z Barnhel-
mu a Moliérovho Zdravého nemocného. Hanswurstiády a fraš
ky odstránil z javiska Mestakého divadla aZ riaditeľ 

Karí Wahr. Jeho pôsobenie v rokoch 1773-1779 zvýšilo 

umeleckú úroveň divadle a zlpyŕilo vkus publika. Diváci 
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po prvý raz videli Shakeepearove hry, ktoré iniciatívny 
a vzdelaný Wahr uvádzal v niektorých prípadoch ešte skOr 
ako iné nemecké javiská. Na konci 18. storočia pôsobili 
v Bratislave známi divadelní riaditelia J. Schmallogger, 
Emanuel Schikaneder, Ludwig Christoph Seipp alebo Frjed-
rich Zollner. Nakladateľ J. M. Landerer začal roku 1798 
ako prílohu novín Presburger Zeitung vydávať divadelný 
časopis Allgemeine deutche Theaterzeitung /Všeobecné ne
mecké divadelné noviny/. Bol to prvý divadelný časopis 
v Uhorsku, zanikol však už po druhom ročníku. Za napoleon
ských vojen, keá aj Bratislavy aa dotkli vojnové udalosti, 
divadelný Život v meste upadol. AŽ v dvadsiatych rokoch 
19. storočia sa situácia zmenila a s príchodom iniciatív
neho divadelného riaditeľa Stogera začalo divadlo opäť 
prosperovať. 

V mestropole východného Slovenska, v Košiciach, posta
vila stále mestské divadlo Šľachta a pomocou mesta v ro
koch 1789-1790. Jeho prvým nájomcom bol pražský rodák 
František Jindŕich Bulla. Riaditelia sa však v Košiciach 
spravidla dlho neudržali, lebo divadlo bolo priveľké a 
obecentva málo, dlžoby narastali a podnikatelia odchádza
li s deficitom. 

Popri mestských divadlách jestvovali v Uhorsku v dru
hej polovici 18. storočia aj početné súkromné šľachtické 
divadlá v mestských palácoch alebo vo vidieckych kaštie-
Ľoch. Ma Slovensku boli takéto divadlá v Bratislave a na 
jej okolí. Na šľachtických scénach dosiahla talianska 
opera u nás svoje posledné úspechy. Popri opere sérii a 
opere buffe hral sa už aj nemecký singspiel. Obdobie 
klasicizmu prinieslo rozkvet opery vo feudálnom aj v meš
tianskom prostredí. Šľachta sústreďovala okolo seba naj
lepších hudobníkov tých čias. Joseph Haydn dlhé roky pra
coval pre knieža Mikuláša Eszterházyho. U Antona Grassal-
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kovicha bol kapelníkom Johann Hummel, otec Johanna Nepo-
muka Hummela. Primáš Batthyány zamestnával bratislavské
ho skladateľa Antona Zimmermanna. Osobitné divadelné bu
dovy si šľachta stavala v parkoch pri svojich kaBtieľoch, 
napr. Pálffyovci pod bratislavským hradom, Kérolyiovci 
v Totmegyeri /dnes Palárikovo/, Braunschweigovci v Dolnej 
Krupej a Erdôdyovci v Hlohovci. Najvýznamnejšou šľachtic
kou scénou v Bratislave bolo divadlo grófa Jána Erdodyho 
v rokoch 1785-1788. Z Viedne pozval spevŕkn Huberta Kumpfa 
a poveril ho zostavením opernej spoločnosti. Dirigentom 
sa stal Bratislavčan Jozef Chudý, neskorší skladateľ prvej 
majerskej opery. Repertoár Erdodyho opernej spoločnosti 
odzrkadľuje vtedajšiu situáciu vo vývine operného umenia. 
V krátkom čase svojho jestvovania naštulovala 53 operných 
diel. Na repertoári mala diela Ciovanniho Paiaiella, 
Giuseppe Sartiho, Antónia Salieriho, Domenica Cimaro3u, 
Josepha Haydna, Karia Dittersa z Dittersdorfu, W. A. 
Mozarta a i. súvekých skladateľov. 

Pôsobenie profesionálnych divadelných spoločností 
znamenalo u nás krok vpred, lebo do Štyridsiatych rokov 
18. storočia poznala naša krajina takmer len školské di
vadelné hry a vystúpenia potulných skupiniek kočovných 
hercov. Profesionálne spoločnosti priniesli ozajstné 
divadelné umenie. Najprv talianske a nemecké, potom aj 
maďarské spoločnosti križovali Slovensko od západu na 
východ, rozbili hegemóniu feudálneho a školského divad
la a čiastočne ovplyvnili aj vznik slovenského ochotníc
keho divadla, najmä žo stránky inscenačnej a repertoáro-
vej. Pre svoj kozmopolitizmus a neskôr odnárodnovaciu 
misiu ostali však cudzím prvkom v našej divadelnej kultú
re, ktorá vychodiac z ľudu iála vlastnou cestou,alúžiac 
jeho záujmom a potrebám. 

Slovenská dráma vznikala skromne a nenápadne z dia-
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logov, výstupov a scénok, ákolské hry aa u nás pevne zako
renili a v slovenskom prostredí ich začali napodobňovať 
rektori a učitelia v slovenskej reči. Od konca 18. storo
čia sa objavovali slovenské dialógy a hry, ktoré vyrasta
li z tradície školského divadla, avšak spolu s ľudovým 
jazykom do nich prenikal svetský duch a vtedajšia život
ná problematika. Po formálnej stránke nadväzovali na ľu
dovú slovesnosť a pod jej vplyvom uvoľnila sa aj forma 
týchto skladieb. S obrodenským hnutím ich viaže úsilie 
autorov tvoriť v jazyku ľudu a nájdeme v nich aj ohlasy 
osvietenských myšlienok. Typické sú dialógy medzi reme
selníkmi a sedliakmi o prednostiach ich stavu alebo medzi 
bohatým a chudobným o výhodách a nevýhodách majetku a chu
doby, ktoré si zapísal na prelome 18. a 19* storočia Žaš-
kovský rektor Ján Bruk. Osvietenský boj proti tmárstvu 
a poverám obsahuje Žiacky výstup od Leopolda Bruka v tom 
istom zborníku. Veľmi cenný je napr. tzv. Mikulášsky 
zborník z druhej polovice 18. storočia, ktorý obsahuje 
dialóg pranierujúci príživníctvo a nemravný život mní
chov a tri avadobné scénky, ktoré sa hrali pri svadbóch. 

Oavietenci vydávali slovenské drámy aj tlačou. Ber
nolákovec Michal Klimko, farár v Cachticiach, vydal 
v bernoláčtine preklad tragédie Gottfrieda Uhlicha Krizant 
a Daria roku 1793* 3esť biblických drám Pietra Metastasia 
preložil do bernoléčtiny kanonik Juraj Palkovič a vydal 
ich roku 1801. Prvú samostatnú slovenskú svetskú hru 
napísal Juraj Palkovič, profesor na evanjelickom lýceu 
v Bratislave. Svojou aktovkou Dva buchy a tri šuchy, kto
rej námet čerpal z dedinského prostredia, sa stal prie
kopníkom slovenskej svetskej dramatiky. Vyšla v dvoch 
vydaniach /1800 a 1810/ a hrala sa v Hodruái a potom aj 
v Čechách. Dlho nik nenasledoval PalkoviČov príklad. AŽ 
v dvadsiatych rokoch napísal hornolehotský farár 5tefan 
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PetruŠ rozsiahlu historickú drámu Rajnoha, zbojnícky hajt
man. Oatala v rukopise. Jej dej Čerpal z jánošíkovských 
a predjánošíkovských zbojníckych tradícii. Je to prvá 
veľká slovenské svetská dráma pred Chalupkovým Kocúrkovom. 
Veľa drobných dialógov obsahujú rukopisné zborničky, kto
ré čakajú na vydanie. Je .to tvorba ľudová, poloľudová aj 
umelá. Napríklad jasovský premonštrát Jozef Parter napísal 
pre žiakov roku 1802 Slovenský rozhovor o voľbe povola
nia. Dialóg Ponosuváni sedlécke, ktorý napísal piarista 
Jozef Szakállos asi roku 1817, hrali na Škole v Trenčíne. 
Výstup je zameraný ostro protifeudálne a verne odzrkadľu
je osvietenského ducha doby. Tieto zväčša drobné a nená
ročné dramatické pokusy v slovenskom jazyku vytvárali pod
mienky, z ktorých mohol vyrásť prvý úspešný dramatik Ján 
Chalúpka. 

Slovenské dramatické texty, ktoré vznikli na konci 
18. a v prvej tretine 19. storočia, neprezrádzajú výraznej
ší talent. Sú to iba pokusy, prvé nesmelé krôčiky sloven
skej dramatiky, ktorá aa vyvíjala so značným oneskorením 
za ostatnými európskymi krajinami, aj za Čechami, školské 
divadlo iba postupne a váhavo ustupovalo modernejším diva
delným formám. Postupne priberalo svetské a realistické 
prvky â  Čiastočne splývalo s ochotníckym divadlom. Pri 
nevyvinutosti slovenskej meštianskej triedy slovenská drá
ma dlho nemala predpoklady získať výraznejší úspech. 
V prvej tretine 19. storočia sa iba vytvárali základy pre 
budúcu slovenskú drámu a divadelný život na Slovensku. 

-



Historicky cenne drevene honštmítcie 
na Síovensku 

Páve! Dn!ko, Pive) Farjenčik 





Drevo je jeden z prvých stavebných materiálov, kto

ré človek používal už v najataršich dobách. Vlastnosti 

dreva, najmá* jeho nízka objemová hmotnosť, vyaoká pevnosť, 

ľahká opracovateľnosť, výhodné tepelnofyzikálne vlastnos

ti a estetický vzhľad spôsobili, že v stavebných konštruk

ciách drevo zaujíma dodnes popredné miesto. V dnešnom 

industrializovanom svete treba predovšetkým doceniť naj

mä estetický vzhľad dreveného materiálu; jeho prirodzenú 

anizotropickú štruktúru, Špecifické sfarbenie, diferen

cované podľa jednotlivých druhov drevín, mnohotvérnosť 

obmien jeho tvarového a konštrukčného zvládnutia v objek

te ako celku i v jeho detailoch. Tým sa stáva drevo, vy

chádzajúc z tisícročnej tradície jeho používania v celej 

ľudskej spoločnosti, nepostrádateľným prvkom v komplexe 

životného prostredia. 

Ako sa vyvíjali drevené konštrukcie na území Sloven

ska? Prvé zmienky aa týkajú mostov a obydlí. Most cez 

rieku Váh pri Hlohovci postavili Rimania. Vo zvolenskej 

vedute z roku 1599 je náčrtok dreveného mosta cez Hron. 
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Most cez Hron na vedute z roku 1599 

Takéto kryté mostné stavby sa na území Slovenska, 
najmä východného, objavovali neskôr v Širšom rozaahu. 
Hodno spomenúť aj pontónové mosty cez Dunaj v Bratislave, 
ktoré zabezpečovali dopravu tovarov po dôležitej obchod
nej trase, známej pod názvom Jantárová cesta. 

V roku 1954 sa Katedra kovových a drevených konštruk
cii na Stavebnej fakulte SVáT podujala preskúmať drevené 
kryté mosty na Slovensku. Hlavnou úlohou prieskumu bolo 
zistiť, koľko takýchto mostov na Slovensku máme, preskú
mať ich históriu a dokumentovať ich technický atav. Na 
rozdiel od prieskumu proť. J. Kolára, ktorý bol uverejne
ný v roku 1926 v knihe Drevené mosty kryté a ktorý na Slo
vensku zaznamenal 22 drevených krytých mostov, náš pries
kum zistil, Že ich bolo až 29. Technickým riešením vyni
ká najmä most cez rieku Hornád pri Kluknave a most cez 
rieku Hnilec v Gelnici. 
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Most cez rieku Hornád pri Kluknave sa zachoval dodnes 
a je priam pýchou našich drevených krytých mostov, posta
vila ho spoločnosť V.'aldbúrgerResellschaft zo Spišskej No
vej Vsi roku 1832; prevážal sa po ňom stavebný materiál 
na stavbu továrne v Stefánskej hute. Ked* továreň na konci 
storočia prestala pracovať, o most sa nikto viac nestaral. 
Neskôr ho prevzala správa Spišských železnorudných bani, 
odbočka Máriahute. Nikdy sa vážnejšie nepoškodil, ani vo 
väčšom rozsahu neopravoval. Len roku 1932 sa obnovilo 
šindľové zastrešenie a bočná debnenie. Je zaujímavý tým, 
že ako jediný z našich drevených krytých mostov má kláti-
kovú vozovku. Hlavný nosný systém tvorí kombinovaná sústa
va lichobežnikového veáadla s priehradovým trámom zloženej 
sústavy. Toto riešenie nosného systému ho zaraduje medzi 
technicky najvyspelejšie drevené kryté mosty. 

Most cez Hnilec v Gelnici pochádza z roku 1831; bol 
to náš najdlhší drevený krytý most /rozpätie 35,79 m/, 
v roku 1957 ho demontovali. Hlavný nosný systém p&vodne 
tvorili priehradové nosníky zloženej sústavy, ktoré sa 
postupne doplňovali, aby sa celá mostná konštrukcia zosil
nila. 

Most cez rieku Hnilec v Gelnici 
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Nosné konštrukcie týchto mostov boli najčastejšie 
zo smrekového dreva, iba na niektoé sa použili aj pevnej
šie, resp. trvanlivejšie dreviny, napr. na bardejovskom 
moste dub a na kluknavskom moste smrekovec. 

Niektoré z drevených krytých mostov /i tie, ktoré 
sme spomínali/ sa používali, alebo používajú viac ako sto 
rokov. Svedčia o bohatej tradícii, vysokej úrovni a sa
mostatnosti našej technickej tvorby. Pre ich technické 
spracovanie a pri niektorých i pre originalitu nosnej 
sústavy ich moBno pokladať za pozoruhodné i dnes, hoci 
ich stavitelia pracovali bez teoretického vzdelania. 

Okrem mostných konštrukcií sa drevo vo veľkom roz
sahu používalo na pozemných stavbách. Vrcholnou pamiatkou 
ľudovej architektúry je drevený kostol v Palúdzi, zarade
ný medzi štátne kultúrne pamiatky na Slovensku. 

Objekt v Palúdzi - najvýznamnejšia historická pamiat 
ka z dreva v ČSSR 
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Pretože sa nachádzal na zátopovom území priehrady 
Liptovská Mara, bolo rozhodnutá objekt rozobrať a pre
miestniť na územie obce Liptovský Kríž. Ide o jednu z naj
väčších a najmonumentélnejšich drevených ľudových atavieb 
u nás. Vnútorná úžitková plocha je 1150 m a plocha pô
dorysu je 657 m . Začiatky tejto konštrukcie siahajú vy
še dve storočia dozadu. V roku 1773 postavili prednú časť 
hlavnej lode. Ma doetavbu celého objektu bola uzavretá 
zmluva a J. Langom, tesárskym majstrom,5. marca 1774, kto
rý stavbu riadil priamo na stavenisku, využívajúc avoje 
bohaté akúsenoati a zdravý tesársky cit. Stavba objektu 
bola dokončené v súlade so zmluvu, ktorá bola uzavreté 
11. novembra 1774. Drevená zvonica bola postavená neskor
šie, v roku 1781. Hlavný objekt kostola má zrubové steny, 
zhotovená z otesaných hranolov prierezu približne 16/16 cm. 
Steny sú obojstranne odebnené doskami hrúbky 1,9 cm. Zvis
lé Škáry debnenia sú prekryté latami prierezu 3/6 cm. 
Pred rozobraním objektu aa zistilo, že v dôsledku zlého 
založenia stavby boli hranoly zrubových stien v spodnej 
časti napadnuté drevomorkou a Se v dôsledku nedostatočné
ho priestorového vystuženia objektu sa zvislé steny na 
severnej strane vychýlili o 10 cm. Nosné vázby strechy sú 
riešené ako vešadlá rozličného konštrukčného usporiada
nia. Skružové oblúky vnútorných klenieb sú pripojené 
k nosným väzbám strechy. Sú zhotovené z fošien 8/22 cm, 
postavených na stojato /typu de l'Orme/. Značná časť 
krovu bola postupne pri opravách vymenená, pôvodné konštruk
cia ostala iba vo východnej Časti hlavnej lode. Podľa 
záznamov objekt opravovali roku 1899, 1901, 1953 až 1955. 
V rokoch 1972 až 1975 objekt demontovali a v rokoch 1975 
až 1978 znovupostavili pri obci Liptovský Kríž. 
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Demontáž objektu z Palúdze 

Návrh premiestnenia objektu spracovala Katedra kovo
vých a drevených konštrukcii Stavebnej fakulty SV^T v Bra
tislave, práce realizoval Phmiatkostav, n. p* Žilina, 
Stavebná správa v Liptovskom Mikuláši. Aby sa prvky 
konštrukcie pri prenose nezaaenili, boli všetky voprr^ 
označené a jednotlivé časti objektu zdokumentované 
výkresmi i fotografiami. Pred zabudovaním sa nosné prvky 
konštrukcie napustili ochrannou látkou Pentor 70 proti 
hnilobe a živočíšnym Škodcom. Poškodené Časti sa nahra
dili novými, zhotovenými podľa pôvodného vzoru zo smrekov-
cového dreva. 
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Znovuvýstavba objektu z Paludze pri obci Liptovský 

Kríž 

Veľké množstvo drevených strešných konštrukcii 

a celodrevených stavieb sa vybudovalo na rozhraní 19. a 

20. storočia. 2 dreva je napríklad nosná konštrukcia 

strechy na budove Slovenského národného divadla v Bratis

lave, ktorá pochádza z roku 1886. Jej hlavné nosníky sa 

riešili ako lichobežnikové vešadlá s rozpätím 22,8 m, 

niektoré z nich sa dodatočne zosilnili oceľovými licho-

be&nikovými vzpínadlami. 

Treba spomenúť i to, že drevo sa v širokom rozsahu 
používalo i vo vodnom staviteľstve a na banských stavbách. 
Napríklad v Banskej Štiavnici sa na rozhraní 17. a 18. sto 
ročia postavili konštrukcie drevených kolies veľkého 
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priemeru ako súčasť zariadenia na odčerpávanie banských 
vôd podľa návrhu konštruktérov M. K. Hella a jeho syna 
.J. K. Hella. 

Znovuvýstavba objektu z Paludze pri obci Liptovský 

Kríž 

Z uvedeného krátkeho prehľadu našich najstarších 
drevených konštrukcií na Slovensku vyplýva, že používanie 
dreva v oblasti stavebných konštrukcii má u nás bohatú 
tradíciu a výrazne dokumentuje našu technickú vyspelosť. 

Bohatá tradícia používania dreva na Slovensku spo
lu s existujúcou surovinovou základnou vytvára vhodné 
podmienky pre ich cfalší rozvoj. Preto sa zvyšuje úsilie 
vo výskume, v navrhovaní i vo výrobe drevených konštruk
cií všade tam, kde z ekonomického, funkčného a estetic
kého hľadiska predčia konštrukcie z iných stavebných 
materiálov. 
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A tak je paradoxným, no pozitívnym javom dnešné re -
generácia dreva ako stavebného materiálu. Využíval ho člo
vek už v najstapäích dobách no primitívne stavby a dnes 
aa k nemu znova vracia pri výstavbe moderných konštrukcií. 



Spotočná texittďna baza 
siovenských ttárcči 





Pre poznávanie dejín nášho jazyka nie aú dôležité iba 
údaje o rozmanitom Členení slovenských nárečí, ale aj tie 
jazykové osobitosti slovenčiny, ktoré sú spoločné pre ce
lé územie Slovenska. Sú to jazykové javy, ktoré svedčia 
o spoločnom pôvode a jednotnom základe všetkých sloven
ských nárečí. 

Jazykové javy spoločné pre celé územie Slovenaka 
súvisia - vo väčšom či menšom rozsahu - aj s ostatnými 
slovanskými jazykmi. Preto vo viacerých prípadoch možno 
hovoriť aj o oblastiach, ktoré odrážajú staré i novšie 
susedstvo týchto jazykov. 

7 tomto texte poukážeme najmá na niektoré zvláštnos
ti z oblasti slovnej zásoby, ktoré sa z lexikálno-séman-
tického hľadiska nediferencujú. Sú to slová známe a rozší
rené vo všetkých slovenských nárečiach, ale zároveň aj 
v susedných jazykoch. Ich výskyt sa viaže na väčšie i 
menšie areály, pričom práve pre slovnú zásobu je príznač
né, že sa v nej výraznejšie ako v ostatných oblastiach 
jazyka odráža susedstvo nielen slovanských ale aj neslo
venských jazykov. Pri výakume slovnej zásoby sa zistilo, 
že v slovenských nárečiach je výrazná nielen skupina slov, 
ktoré sa v slovenských nárečiach rozmanité členia, ale že 
aú pre ne príznačné aj slová lexikálno-sémanticky nedife
rencované. Sú to slová z rozmanitých okruhov hospodársko-
-spoločenakého Života,svedčiace o ich spoločnom slovan
skom i slovenskom pôvode. Pre poznanie dejín nášho jazyka 
aú dôležité najmä preto, že sú to slová zo staršej vrstvy 



74 

a Že sa s nimi v rozmanitých hláskových obmenách stretáme 
aj v iných slovanských jazykoch. 

Na území Slovenska sú pre všetky nárečia spoločné: 
1. botanické názvy, ako napr. a/ názvy stromov, krov 

a rastlín: breza, buk, dub, javor, jaseň, jelša, lipa, 
osika, smrek, strom, topoľ, vŕba; čerešňa, hruška, jabloň, 
višňa; hrozno, lieaka, Šíp, trň; b/ domácich plodín, kve
tov a poľných rastlín: cesnak, cibuľa, cvikla, hrach, chren, 
konvalia, konope, ľan, ľalia, list, ruža; 

2. názvy zo sveta prírody, ako napr. a/ pomenovania 
terénu: breh, dolina, hora, pole, lúka, vrch; b/ názvy ko
vov a nerastov: mect, olovo, striebro, zlato, železo, hli
na, piesok, zem; c/ názvy, ktoré súvisia s oblohou a poča
sím: hviezda, mesiac, nebo, slnko, blesk, búrka, dážá, 
hmla, ľad, sneh, voda; 

3. názvy zvierat: baran, cap, hus, jahňa, kačka, ká
čer, kobyla, k Oň, koza, krava, pes, sviňa, zajac; jeleň, 
líSka, medveď, ryba, srna, tchor, vlk, had, jašterica; 

4. názvy vtákov a hmyzu: kukučka, lastovička, slávik, 
škovránok, straka, vrana, vrabec; blcha, húsenica, chrúst, 
mucha, osa, pavúk, ploštica, voš, včela; 

5. názvy častí ľudakého a živočíšneho tela: hlava, bra
da, jazyk, nos, oko, ucho, Jasno, zub, vlasy, hrdlo, krk, 
brucho, prsia, pľúca, rebro, srdce, ŽIČ, Žalúdok, chrbát, 
kosť, ruka, dlaň, lakeť, noha, koleno, päta, plece, krv, 
cecok, chvost, kopyto, krídlo, pazúr, roh, verná; 

6+ názvy osôb, a to a/ príbuzenské názvy: brat, bratra
nec, mať, macocha, nevesta, otec, sestra, sesternica, syn, 
dieťa, rodičia, svokor, vdova, vdovec, zať; b/ názvy za
mestnania: drotár, kováč /východoslov. kováľ/, mlynár, no
tár, stolár, učiteľ; 

7+ názvy z rozličných oblasti spoločenského života, 
ako chlap, dievka, cigán, panna, sirota, sused, žena; 
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klietka, lavica/lávka, most, studňa, ulica, mesto, prieko

pa; 
8. názvy potravín, jedál a nápojov: cesto, chlieb, mas

lo, mäso, mlieko, med, múka, klobása /klbása/, koláč, ocot, 
soľ, slanina, víno, pivo, pena, voda; 

9. názvy odevu, obuvi a ich časti: čiapka, kabát, 
košeľa, nohavice, topánky, rukáv, golier, plátno, brdo, 
krosna, podnože, cievka, člnok, niť; 

10. názvy chorôb: chrípka, kašeľ, suchoty, osýpky, 
rana, jazva; 

11. názvy rozmanitých nástrojov: brány, cepy, hrable, 

kosa, motyka, lopata, dláto, nôž, pila, sekera, topor; 
12. názvy domu, jeho časti a príslušenstva: dom, dve

re, dvor, múr, tehla, stena, prah, pec, obraz, posteľ, 
stôl, sviečka, sito, kutáč, tanier, miska, nôž; 

13. rozmanité abstraktná názvy, ako svetlo, tma, 
hlas, spev, krik, chvála, ticho, zdravie, radosť, šťastie, 
žiaľ, bolesť, hriech, hnev, posmech, duch, múdrosť, rozum, 
pravda, sila, nádej, strach, krivda, obyčaj, začiatok, 
koniec, život, mladosť, staroba, smrť; 

14. mnohá prídavná mená, ktorými sa vyjadrujú vlast
nosti a pomenúvajú najrozličnejšie vzťahy, a to a/ neodvo-
dené prídavná mená: biely, Čierny, Červený, zelený, Žltý; 
veľký, malý, nízky, Široký, mäkký, tvrdý, sladký, kyslý 
ap.; b/ prídavná mená utvorená od podstatných mien a slo
vies jednotnými príponami, ako napr. bradatý, pyskatý, 
zubatý, zlostný, pieskovitý, krvavý, kvietkavý, bodkavý, 
otcov, bratov, sestrin ap.; 

15. viaceré slovesá, ktoré sa vzťahujú a/ na pomenova
nie rozmanitých biologických, fyziologických činností člo
veka i živočíchov, ako jeat, piť, žiť, rodiť, zomrieť, 
chodiť, behať, utekať, letieť; b/ na pomenovanie pracov
ných procesov, ako orat, siať, brániť, kopať, kosiť, žať, 
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mlátiť, voziť, tkať, áiť, viť, strihať, rúbať, sekať, lá
mať; 

16. mnohé prislovky, ako málo, napravo, naľavo, vlani, 
dávno, dnes, nabok, načaa, naspamäť, kadiaľ, pokiaľ, kedy, 
vtedy, vždy, potom; 

17. takmer všetky rodové i bezrodové zámená a číslov

16. spojky, častice a modálne slová, ako napr. a, 

ani, ale, len, lebo, však, aby, hádam, azda, asi, keby, 

bodaj. 
Niektoré slová /rozšírená na celom území Slovenska/ 

sa však členia z hláskového hľadiska. Tak napr. pri slove 
škovránok sme zistili aj znenia Škovránek, Škrovánok i 
Skrovánek, Skorvánok i ákorvánek, škobránek, ukorvánok, 
skrovánok, skrivanok i skrivanek. Známe sú aj slovotvorné 
obmeny ako skrvan /ákrvám/, škovránko i škobrnák. 

Značnú časť slov, ktoré sa v slovenčine lexikálne 
nečlenia, tvoria staré slovanské slová známe v slovanských 
jazykoch od najstarších čias, napr. slovo jevor, čea. ja
vor, poľ. luž. jawor, rus. javor, brus. jávar, ukr. javir, 
slovin. javor, srb. chorv. javor, mac. a bulh. javor, ale
bo slovo zlato, čés. zlato, luš. a poľ. z^to, rus. a ukr. 
zolota, brus. zolatá, slovin. zlato, srb. chorv. zlato, 
mac. a bulh. zlato. V uvedených dokladoch je zreteľná 
iba hlásková diferenciácia. 

Niektoré slová rozšírené na celom území Slovenska 
v jednotnej podobe sa v iných slovanských jazykoch Slenia 
zo slovotvorného hľadiska. Tak napr. slovo osika /populus 
tremula/ známe v tejto podobe na celom Slovensku aa vysky
tuje na slovanskom území vo viacerých hláskových a slovo
tvorných obmenách /pórov. čes. osika, hor.luž. wosyca, 
dol. luí. wosa, wosyca, wosyna, rus. osina, brus. aaina, 
ukr* osýka/osýna, slovin. jesíka, srb. chorv+ jásika, 
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mac. jasika, bulh. jasika/osíka. 

V slovenčine aa vyekvtuje značná množstvo cudzích slov 
rozličnáho pôvodu. Prenikli aj do nárečí a niektoré z nich 
eú rozšírená na menšej i na veľkej zemepisnej oblasti. 
Väčšina z nich sa zo zemepisného hľadiska veľmi bohato 
Člení, najmä slová, ktorá sa na území Slovenska rozšírili 
neskôr. ZisŤili sme však viaceré slová cudzieho pôvodu, 
ktorá sa nečlenia a ktoré aa všade používajú v rovnakom 
význame. Sú to napr. slová prevzaté 

a/ z latinčiny, ako apatieka /vychodoslov. apatika/, 
atrament, árenda, cintorin/cmÁter, doktor, família, kala
már, koleda, konvalinka, kostol, nátura, notár, porcia 
/= daň/, pivonia /lat. Paeonium/, rechtor, tabuľa; 

b/ z nemčiny, ako farba, fašiangy, firhang /záclona/, 
fruštik, grunt, jarmok, luft, majster, mašina, kosť /stra
va/, pilier, pigľovať, klajbas, rašpeľ /= pilník/, struž-
liak, šindol /šingel/, 5ifa, šína, átreka, átrof, urláb, 
špitál; 

c/ z maďarčiny, ako bantovať, dereš, čardáš, guláš, 
koš, oldoméš. 

Pre eúčaaná nárečia sú príznačné aj niektorá europeiz-
my, ktorá sa v nárečiach rozšírili v posledných desaťro
čiach, ako napr. slová agronóm, elektrika, kino, motor, 
rádio, rentgen, traktor, televízia. 

V nárečiach sú známe aj iné slová cudzieho pôvodu, 
ktoré sa však zvyčajne udomácnili iba na menšej zemepis
nej oblasti. Ide napr. o slová, ktoré do slovenských ná
rečí prenikli rumunským prostredníctvom v čase tzv. va
lašskej kolonizácie. Sú to slová, ktoré súvisia s chovom 
oviec a ao spracúvaním ovčieho mlieka /alové ako podišiar, 
hutira, urda, komárnik, žinčica ap./. 

Slová z tohto okruhu boli známe obyčajne iba na tej 

oblaati, kde sa udomácnil chov oviec a kde sa spracúvalo 
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mlieko salašníckym spôsobom. Prostredníctvom spisovného 
jazyka aa však rozšírili aj do ostatných nárečí /napr. 
slová brindza, žinčica/. 

Pre slová cudzieho pňvodu je príznačné, že sa na úze
mí Slovenska vyskytujú zvyčajne iba na menšej zemepisnej 
oblasti. Ako príklad možnn uviesť južnoatredo^lovenské slo
vo sapún /= mydlo, mac!. sappan z fr. savon/, garadiče 
/= schody z lat. gradus známe v Šariši a Zemplíne/, šenk 
/rozšírené v južnej časti zsl. nárečí/. 

Slovná zásoba, ktorá sa na území Slovenska geografic
ky nečlení, zasluhuje si pozornosť aj s ohľadom na ostat
né slovanské jazyky, iri výskume sme zistili, Že v sloven
čine je neraz iba jeden názov, ale v susednej Češtine, 
poľštine alebo aj v ukrajinčine je veľká nárečová pestrosť. 
Ako ilustráciu uvedieme aspoň pár príkladov. 

Na pomenovanie pestrofarebného oblúka na oblohe vzni
kajúceho lomom slnečných lúčov na dažďových kvapkách máme 
vo všetkých slovenských nárečiach jednotný názov dúha 
/v obciach bez kvantity dúha/. V susedných poľských náre
čiach je už bohatá členitosť. V Malom atlase poľských náre
čí sa uvádzajú napr. tieto podoby: t^cza, t$cz, tedza, ce*-
dza; tensza, tyinca, teica, teinca, taima; tonš, t§ž, t^ž; 
d?ga, d$ga, t?nga; prynga, pr^a; pijawka, pijawa, luna. 
/Maty Atlas Gwar ťolskich VI, mapa Č. 262/. 

Z dokladov vidno, že lexikálna členitosť tohto názvu 
je veľká. 

V slovenských nárečiach je takmer na celom území známy 
názov chvost /iba na Záhorí je ocas/. V niektorých jazy
koch /napr. v slovanských jazykoch na Balkáne/ je však 
diferenciácia tohto názvu výraznejšia /pórov, slovin. rep, 
repac; srb. chorv. rep, rpgč, opaska, mac. opáš, opaska, 
paška, bulh. opaska, upaška/. Celoslovenský názov chvost 
súvisí s východoslovanskými jazykmi, kde sa vyskytuje 
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tiež iba jeden názov /rus. chvost, ukr. chvist, brus. 
chvost/. V češtine a juhoslovanských jazykoch sa slovo 
chvost nepoužíva. 

Na celom území Slovenska je vo význame samec kozy roz
šírený jednotný názov cap. V iných slovanských jazykoch 
je podľa materiálu pre Slovanský jazykový atlas bohatá 
lexikálna varinbilnosť, a to znenia slovin. kozol, kozlič, 
prč. pok, bak, boc, kose t; srb. chorv. jarac, jarub, prč, 
prčak, prčevit, kozel, kozan, ovaň, praž, prazni jarac, 
jarac prazovit, kapreto, puk, baka, kozji baka, mac. cap, 
jarec, prč, erkeč /z tur./; bulh. prč, jarec, kozel, tike; 
Čes. kozel, kozlík, pukl, puk, prk, cap; luž. kozol, bok; 
poľ. kozel, cap, bok, bonek, kožon; ukr. cap, kozel /ko
zol/, kuzuk, kozar; brus. kazol /kozol/; rus. kozol /ka-
zol/, knoras. 

Niektoré v slovenských nárečiach nediferencované 
zvláštnosti poukazujú ne súvislosť so západoslovanskými 
jazykmi, ako napr. slovo päsť, čes. pest, hor. luž. pjacs, 
dol. luž. pese, poľ. pi$sc, ale srb. chorv. saka, pesnica, 
mac. tupanica, bulh. jumruk, pestnik, brus. kulak, ukr. 
kulok, ru3. kulak. Západoslovanský je aj názov sýkorka 
/čes. sýkorka, luž. sýkorka, poľ. síkorka, ale rus., 
brus., ukr. sinica, srb. chorv. senica, mac. sinka, sini-
ca, bulh. siniger/ alebo aj slovo brucho /Čes. bricho, poľ. 
brzuch/brzucho, luž. brjuch, slovin. trebuch, srb. chorv. 
trbuch, mac. mev, trbuška, bulh. korem, rus. a brus. Ži
vot, ukr. červo. 

Iné na Slovensku nediferencované slová súvisia so 
západoslovanskými a juhoslovanskými jazykmi, ale vo výcho
doslovanských jazykoch je pre ne iný názov, napr. slov. 
a čes. Čelo, hor. luž. čoto, dol. luž. coto, poľ. czotít, 
sln.,srb. chorv., mac. a bulh. čelo, ale rus., ukr. a brus. 
lob. Niektoré slová, ktoré sa používajú na celom území 
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Slovenska, sú známe iba na malej zemepisnej oblasti. 
Tak napr. slovo posteľ sa udomácnilo iba v slovenčine, 
češtine /postel/, dol. luž. /postola/ a v alovinčine /po-
stelja/. V ostatných slovanských jazykoch už tento názov 
nie je známy /pórov. poľ. íožko, hor. luž. Irožo, srb. 
chorv., mac. krevet, bulh. leglo, brus. ložak, ukr. lôž
ko, rus. krovať/. Aj slovo husle je známe iba na menšej 
oblasti /pórov, slov.,hor. luž. husle, čes. housle, dol. 
luž. fidle, poľ. skrzypce, sln. violina,irue., ukr. skrip-
ka, brus. skrypka, srb. chorv., mac. violina, bulh. cygul-
ka. 

Niektoré zo slov aú rozšírené iba v slovenčine a v 
slovinčine. Takýmto slovom je napr. názov hrča, slovin. 
grča, ale čes., luž., ukr., brus., rus. suk, poľ. s$k, 
srb. frž, mac. glužd, bulh. s7k i Čvor. 

Aj slovo potkan je známe iba v slovenčine a slovin
čine /pórov. slov. potkan, slovin. podgana, ma3. patkan 
z lat. ponticana, Čes., rus. krysa, poľ. Ščur, hor. luž. 
Ščura, dol. luž. vjelawa, ukr. Stur, brua. pacuk, srb. 
chorv. Stakor, mac. ataor, staorec, bulh. pl7ch /nár. aj 
poganec/. 

Iba v slovenčine a slovinčine je znóme slovo brázda 

/pórov. slov. brázda,slovin.brázda, ale čes. hrouda, poľ., 

luž., ukr., brus. akiba, srb. chorv. razor, bulh. past7t 

zemja. 

Doklady zo alovenských nárečí poukazujú na ich spo

ločnú bázu. Tieto spoločné nediferencované javy sa však 

vyskytujú aj v oblasti tvorenia slov, hláskoslovia a tva

roslovia. Tým ame však na tomto mieste nevenovali bližšiu 

pozornosť. 

V súvislosti so skúmaním javov, ktoré sa na našom 
území nediferencujú, možno uvieať niektoré uzávery: 

. Doterajšie historické výskumy svedčia o tom, že na 
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terajšie územie Slovenska prichádzali obyvatelia slovanské
ho pôvodu už v 5- a 6. storočí. V tomto období sa o nás, 
v Panónii a Potisí udomácňuje praslovančina, t. j. jazyk, 
ktorým hovorili naši predkovia v pravlasti. Tento jazyk sa 
začal členiť ešte pred rozchodom slovanských kmeňov do 
nových sídel a členil sa aj neskôr, až sa napokon vyvinu
li samostatné slovanské jazyky. Ich vzájomná príbuznosť 
je taká výrazná, Že ju netreba ani osobitne zdôvodňovať. 

Výskumy slovnej zásoby slovenských nárečí v posled
ných rokoch ukázali, že ich lexikólna diferenciácia aúvi-
aí už s príchodom Slovanov na slovenské územie a a pohybom 
obyvateľstva v čaae pred utvorenítr Veľkomoravskej yiše. 
Dokazuje to napr. tzv. dichotomické členenie slovenských 
nárečí na dva makroareály, a to na juhozápadnú a severo
východnú oblasť /Habovštiak 1978, e. 53-54/. 

Ďalšia nárečová členitosť na Slovensku je výsledkom 
vývinu v čase utvárania Veľkej Moravy. V tomto období 
vznikajú uí západoslovenská, stredoslovenská a výchoOoalo-
venská nárečia /tzv. trichotomická členenie/ a to v dôsled
ku nerovnomerného presunu stredoslovenského obyvateľstva 
z nížinných oblasti v Zadunajskú a medzi Dunajom a Tisou 
do hornatejšich krajov stredného Slovenska /Pauliny 1963, 
s. 17-20/. 

Stratifikácia izolex /a izosém/ na rozhraní základných 
nárečových celkov sa neukončila presunmi obyvateľov 
z hustejšie osídlených krajov do hornatých krajov, ktoré 
boli osídlené redšie. Tento proces prebiehal od pádu Veľ
kej Moravy celé stáročia. Všeobecne sa však usudzuje, &e 
formovanie základných čŕt alovenských nárečí sa zavŕšilo 
v 15. stor. /Pauliny 1963, a. 286, Krajčovič 1974, s. 370/. 
V jednotlivostiach však procea vnútornej diferenciácie 
doznieval takmer až do dnešných Čias. Základná vrstva 
slovnej zásoby však tomuto diferenciačnému tlaku odolala, 
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a práve preto je v aúčaaných nárečiach viac slov, ktorá 
aú spoločná pre všetky nárečia, ako tých, ktoré ich roz
deľujú na menšie skupiny. 

V alovnej zásobe alovenských nárečí sa rozličným 
spôsobom odrážajú aj kontakty a inými slovanskými a neolo-
vanskými jazykmi. Táto intenzita vzájomných stykov v jed
notlivých stáročiach nebola vždy rovnaká /Doruľa 1977, 
s. 12/ a netýkala aa rovnomerne celého slovanského i slo
venského územia. A práve preto môžeme dnea hovoriť o väč
ších a menších jazykovozemepisných areáloch, ktoré sa utvá
rajú nielen v rámci jedného národného jazyka, alp v širších 
slovanských súvislostiach. 



83 

Literatúra 

Doruľa, J.: Slováci v dejinách jazykových vzťahov. 
Bratislava 1977; 

Habovštiak, A.: K otázke genézy slovenských nárečí. 
Slavica Slovoca 13, 1978, s. 43-56; 

Krajčovič, R.: Problém praslovanskej genézy slovenči
ny. Slávia 42, 1974, s. 268-377; 

Maty Atlas Gwar Polskich. Wrociaw - Warszawa - Kra-
kow 1963, Tom VI; 

Pauliny, E.: Fenologický vývin slovenčiny. 1. vyd. 
Bratislava 1963. 



Rodné mení v stMBUČine 
)fiM HaboviMahovi 





Pri pomenúvaní osôb v slovenčine uplatňuje sa - po

dobne ako vo väčšine slovanských a európskych jazykov -

dvojmenná sústava: rodná /krstná/ meno a priezvisko. Teda 

na rozdiel napríklad od ruštiny nevyužíva sa na pomenova

nie osôb aj meno po otcovi /tzv. otčeatvo/. 

V každom národe, ba neraz Í v rozličných krajoch 

istého národného spoločenstva alebo aj v rozdielnych spo

ločenských vrstvách istého etnika je v istom čaae istý 

dosť Špecifický okruh rodných mien. Paleta najobľúbenejších 

rodných mien v istom spoločenstve býva dosť obmedzená, 

pričom výber rodných mien býva determinovaný - ako na to 

poukážeme dalej - rozmanitými činiteľmi. 

Najstaršie záznamy rodných mien predkov dnešných 

Slovákov máme zachovaná v pripiskoch na okrajoch tzv. 

Cividalského evanjeliára z konca 8. a z 9* storočia. Do 

severotalianskeho mestečka Cividale chodievali slovanskí 

pútnici, v apominanom evanjeliári je zaznačených takmer 

300 mien pútnikov. Zo západoslovanskej oblasti sú tam 

zapísané mená ako Svätopluk /azuenticpulc/, Radoslav 

/radozlau/, Bedoslav /bedoslau/, Sebeteh /sebeteh/, 

Mstialav /miaticlau/, Zdialav /zidislau/, Sebedrah 

/aebedrac/, Pribina /priuina/, Koceľ /quocili/ a iné. 

Iné významné avtdwctvo o menách našich predkov máme 

zachované v spise De converaione Bagoariorum et Corunta-

narum z r. 871. V aúvisloati s vysviackou Pribinovho 

kostola na Blatenakom jazere r. 850 apominajú sa tam 

mená 16 Pribinových veľmožov, medzi inými aj Chotemir 
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/Chotomir/, Koceľ /Chezil/, Lutemir /Liutemir/, Hojimer 
/Qoimer/, Vitemir /Vitemir/, Žilic /Siliz/ a i. 

Zo opomenutých a iných atarých alovanakých mien aa 
v aúčaanoati používa na pomenovanie oačb iba niekoľko 
/Radoelav, Svätopluk, Mojmír a i./^ Ich frekvencia je 
však v pomere k iným rodným menám zarážajúco nízka. 

Výber rodných mien našich alovanakých predkov bol 
ailne poznačený po páde Veľkomoravskej ríše kreaťanatvom 
propagovanou aériou mien grécko-latinakého pOvodu. Spočiat
ku oice bola tu aj tendencia prekladať tieto mená /pórov, 
napr. Bohualav, Bohumil, Bohumer, Bohurad/, ale postupne 
aa alovanaké mená nahrádzali adaptovanými formami kreeťan-
akých mien, zvaCáa grécko-latinakého pôvodu. Do atarSej 
vratvy kreaťanakých mien na Slovenaku patrili mená ako 
Benedikt, Gregor, Martin, Mikuláš, Vavrinec, Štefan, Kata
rína, Barbora, Dorota, Margaréta a iná. V období reformácie 
aa ataršia vrstva kreaťanakých mien rozšírila o atarozá-
konná mená ako Ábel, Abrahám, Adam, Daniel, Dávid, Eliáš, 
Izák, Jonáš, Samuel, Saul, Šalamún, Tobiáš, Zachariáš, 
Eva, Judita a iná. Tieto mená boli rozšírené najmä v evanje
lickom proetredí. Mnohé z týchto mien /napr. Eva, Adam, 
Samuel, Daniel/ si udržali popularitu dodnea. 

Vo voľbe mien badať aj v minuloati preferovanie iatých 
mien. Napríklad od 17. atoročia aa dostávajú do popredia 
kresťanské mená ako Anton, Karol, Krištof, Jozef, Mária, 
Zuzana, Helena, Terézia, Karolína, Jozefína, Antónia. 

Hoci apomenuté a mnohé iné rodné mená boli cudzieho 
/zväčša gréckolatinakého alebo aj hebrejakého/ p&vodu, a 
preto boli aj významovo nepriezračné, jednako aa pod tla
kom dobovej kreaťanakej ideológie atali základným repertoá
rom rodných mien. Poatupne aa aj hláakovo adaptovali a 
utvárali aa od nich domácke hovorové podoby /napr. od me
na Vavrinec používaného v predspiaovnom období - v aloven-
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ských jazykových pamiatkach zo 16. - 18. ator. - zvyčajne 
v neadaptovanej podobe Laurentius, Lavrentius i Lauritius 
i v čiastočne zdomácnených zneniach Lavrinec, Laurinc, 
Laurenc, Levrinc, Leurinc, Lorenc mame aj domácke podoby 
Lauro, Lavčo, Lavko, Vavrinec, Vavríne i Vavro, z ktorých 
sa dnes už viaceré nepoužívajú, reap. zachovali sa iba 
v alovenských priezviskách. 

Pre predapisovné obdobie vyznačujúce aa dominantným 
postavením latinčiny v mnohonárodnostnom feudálnom uhorskom 
atáte i v katolíckej cirkvi bolo však charakteristická, 
že latinská podoby rodného mena používané v matrikách sa 
neraz vyskytovali i v aúvialých alovenských kontextoch, 
často sa využívali latinské podoby rodného mena najmä v ur-
bároch. Napríklad v Urbári hradného panstva Likava z r. 
1625 sa pravidelne uvádzajú rodné mená v latinakej podobe, 
teda Andreas, Georgiua, Jonaa, Peulu6, Joannee, Philippus, 
Martinus atd*. /Pórov. Urbár II. 125-152/ No v Urbári hrad
ného panstva Orava z toho iatého roku 1625 aa rodné mená 
uvádzajú v domácej elovenskej podobe, tak ako sa používa
jú dodnes /pórov, z obce Malá Lehota, Urbár II, 160: 
Stanio, Mišo, Martin, Ondro, Pavel, Adam, Janko .../. Nie 
aú ojedinelé ani prípady používania latinskej podoby rodné
ho mena v aúvialých slovenských kontextoch, i ke3 nejde o 
prípady časté. Vari najvýraznejšie sa prejavilo používanie 
latinskej východiakovej podoby pri mene Andreaa. 

Osobné mená z predapisovného obdobia dokumentujú i ja
zykové kontakty slovenčiny s maáarčinou. V pomaďarčených 
alebo z mad*arčiny prevzatých podobách mena /nielen rodné
ho, ale aj priezviska/ prejavuje sa dobové úsilie v spo-
ločenakej /Šľachtickej i zemianakej/ triede a v iatej mie-
re i odraz akutoCnoati, &e Slováci žili a Madarmi v apoloC-
nom štáte* Prostredníctvom priamych kontaktov zaužívali 
aa niektoré madaraké podoby rodného mena, ako BaláX, Er-
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Žika, Ferenc, latván, letok, Janči, MikloS a iné. Pri 
niektorých menách aa maáaraká podoba mena atala v iatom 
období základnou, napríklad rodné meno Blažej /lat. Blaaius/ 
je doložené v zdomécnenej podobe Blažko, Blažek, Blažej 
približne deaaťnéaobne zriedkavejšie ako v podobe BaléŽ, 
prevzatej z maďarčiny. Podobne je to aj pri mene Ferenc, 
ktoré aa stalo východiakom adaptovaných poslovenčených 
podOb Ferianc, Ferenc, ktoré aa podnea zachovali len pri 
priezviakách, no v minuloati aa používali i ako rodné me
ná* 0 rozaahu zaužívanoati podoby Ferenc svedčí i to, že 
Bemolák ju v Slovári hodnotí ako ľudovú. 

Nemecké podoby rodných mien aa nezaužívali v širšom 
rozaahu i na označovanie osôb alovenskej národnosti, ale 
viažu aa na príalušnikov nemeckej národnosti /mešťanov, 
remeselníkov a pod./* Z nemeckých mien aa v meatakých 
kinách /napr. zo Žiliny, z Nemeckej Ľupče, z Bánoviec, 
z Trnavy a iných mieat/ najčastejšie vyskytujú najmä mená 
Hana, Hanzel, Hanes, Hanus a Franz. 

Na podobe rodných mien z predapiaovného obdobia za
nechala iaté atopy aj čeština, ktorá ako vyspelý apieov-
ný jazyk /používaný od konca 14* atoročia, resp. vo väč
šom rozsahu od polovice 15* atoročia i na Slovensku vo 
funkcii domáceho jazyka v protiklade k latinčine/ vtlači
la istú pečať i na vývin slovenského kultúrneho jazyka. 
Najzreteľnejšie sa vari odrazilo jej pôsobenie na podobu 
rodného mena Juraj, ktoré aa v tom období najčastejšie 
vyskytuje v znení Jirík, t.j. v podobe hléskovo sčasti 
poslovenčenej /Jirík <Jirík/* Slovenské piaomnoati z pred-
spisovného obdobia /od polovice 15* storočia/ poukazujú 
na to, že táto pdvodom deminutivna podoba mena Juraj ne
predstavuje v zópiaoch výslovnú hypokoristickú podobu 
rodného mena, ale vtedajšie základné znenia občianskeho 
rodného mena Juraj. Paralelne popri z češtiny prevzatej 
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podobe Jirík existuje aj slovenské znenie Jurik, Ďurik 
/doložené však oveľa zriedkavejšie ako Jirík/, ktoré mož
no hodnotiť ako domáce znenie od slovenského základu 
Jur-/Cur-, nielen ako slovenskú paralelu k čeakému Jirík. 

Pri iných rodných menách nie je už vplyv češtiny taký 
zreteľný, a to najmä preto nie, Že alovenská a čeaká podo
ba mena sa buá celkom formálne zhodujú /Alžbeta, Michal/, 
alebo je medzi nimi rozdiel len v kvantite samohléaky, 
ktorý aa vo vtedajšej grafike nezaznačuje. 

Dozvuky týchto medzijazykových kontaktov z predspi-
sovného obdobia sú ešte aj v prvej kodifikácii spisovnej 
slovenčiny. Podáva nám o tom avedectvo aj Bernolákov Slo-
wér slowenskí, Česko-latinsko-nemecko-uherski z r. 1825 -
1828, v ktorom sa uvádzajú pri niektorých frekventovaných 
rodných menách popri menách domáceho pôvodu i niektoré 
také, čo mali pôvod v maďarčine, v nemčine alebo aj v nie
ktorom inom jazyku, napr.: Hona, RoŽa, Rozália, Léna. 
Takmer všetky hypokoristiká cudzieho pôvodu /okrem Ilonka/, 
i keá boli značne rozšírené a udomácnené, označujú aa však 
v Slovári ako ľudové. Sú to mená ako Karči, Manca, Manci-
ka, Liza, Lízka, Mikloš, Ondráš, Ondrášek, PiŠta, Istok, 
Istotska, a aj Wogtek /poľského, goralského pôvodu; Ber-
nolák ho pravdepodobne poznal z hornooravských nárečí/ 

V aúčasnej spisovnej slovenčine sa pri vlastných menách 
odzrkadľujú medzijazykové kontakty najmä s maďarčinou, 
menej s nemčinou a v období od akončenia prvej svetovej 
vojny aj a ruštinou. Najvýraznejšie aa prejavuje pôsobe
nie maáarčiny na tzv. domáckych podobách rodného mena. 
Tu je pomerne rozšírená /najmä v mestskom a bilingvistic-
kom prostredí/ domácka podoba mena na -i /známa v nemči
ne/, a to tak pri mužských ako aj pri Ženských menách, 
napr. Ali /od mien Aladár, Albert, Alexander, Alfonz i 
ženského mena Alina/, Bandi /od mena Andrej/, Karči /od 
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Karol/, Nandi /od Ferdinand/, Oai /od Oskár/, *udi /od 
Rudolf/* Tibi /od Tibor/, Viki /od Viktor aj Viktória/; 
Xgi /od Agáta i Agnesa/, Beti /od Alžbeta/, Ttbi /od Gabrie
la/, Gizi /od Gizela/, Klári /od Klára/. 

Z domáckych podôb rodného mena aú rozšírené aj mená 
maďarského pôvodu, ako Saňo /od Alexander/, Bála, Belo 
/od Vojtech/, Pišta /od gtefan/, Piština /od Štefánia/, 
Aranka, Ilon/k/a a iné* Nevýrazný je v oúčaanej sloven
čine podiel nemeckých rodných mien* Nemecké podoby mien 
ako Elizabeta, Eliza, Ingeborg, Ingríd, Lora, Johana, 
Gertruda, Erich, Ludvig aú zriedkavé* 

Po prvej avetovej vojne, v ktorej aa mnohí Slováci 
zúčaatnili na ruakých frontoch a prišli do atyku a ruekým 
obyvateľstvom, začali aa obľubovať niektoré mená Často 
používané v Rusku, napríklad NadeŽda, Tatiana, Nina, Deni
sa, Alexandra /Sa&a, gura/, Ivan, Boria, Igor a iné; po 
druhej avetovej vojne aj mená Zoja, Zina, Žena a 3aláie. 

Používanie niektorých iných rodných mien cudzieho 
pôvodu donedávna v slovenčine nepoužívaných /Iveta, Ivo
na < Yveta, Yvona; Claudia<; Klaudia/ je akôr podmienené 
módnosťou ako výraznejšími medzijazykovými kontaktmi. 

NaznaCili ame, že základnú bázu slovenských rodných 
mien tvoria mená udomácnené u nás pôsobením kreaťanetva. 
Je pozoruhodné, že staršie alovanské mená a preklady gréc
kych a latinekých rodných mien nezapustili u náa hlbšia 
korene. Ani svojrázne národno-buditeľskými ideami inšpi
rované hnutie štúrovakej mládeže pridávať si k rodnému 
menu ešte jedno aymbolické významovo priehľadné slovanaké 
meno /typu Miloslav, Horialav/ neprinieslo zlom v tradícii 
najpoužívanejších rodných mien* 

Z doterajších výakumov o rodných menách vychodi, že 

popularita jednotlivých mien bola v priebehu stáročí rozma

nitá, i keá obľuba niektorých mien, ako Ján, Juraj, Michal 



pretrváva. 

Napríklad meno Ján patrilo v 16. - 18. storočí jedno
značne na prvá miesto, kým v tom čase druhé najčaatejšie 
meno Juraj, zriedkavejšie aj Ondrej alebo Michal,bolo až 
o dve tretiny menej častá. Meno Ján si podnes zachovalo 
na Slovensku popredná miesto: pri voľbách v Bratislave 
roku 1964 bolo na druhom mieste; pri tých istých voľbách 
malo meno Ján v obci Krnišov až 49% mužov. Meno Ján je 
v poradí druhým najfrekventovanejším menom i v obciach 
Tekovskej stolice /Brodzany, PodluŽany, Hul/ i v obciach 
na hornej Orave /Lomná, KruSetnica, Oravská Jasenica, 
ŤapČovno, Vavučka, Klin, Zubrohlava/ Popredná miesto si 
udržiava meno Ján i v generácii dvadsiatnikov a v najmlad
šom doraste. 

V minulosti v poradí druhé najfrekventovanejšie meno 
Juraj dnes už nepatrí medzi najpopulárnejšie. Medzi vo
ličmi v Bratislave roku 1964 sa nedostalo do prvej desiat
ky najfrekventovanejších mien. 

Niektoré dnes mimoriadne časté mená sa však dostali 
na popredné miesto vo frekvencii iba neskôr. Napríklad me
no Jozef stalo sa obľúbeným až koncom 18.storočia,za čias 
osvietenekého panovníka Jozefa II. V našej staršej a stred
nej generácii je dnes na prvom mieate. Roku 1964 bolo na 
prvom mieste medzi voličmi v Bratislave. U chlepcov naro
dených v roku 1971 v šiestich slovenských najväčších mes
tách /Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Martin, 
Nitra/ však už nepatrilo medzi prvých päť najfrekventova
nejších mien. 

Z mužských mien, ktoré v dávnej minulosti i v súčaa-
nej staršej generácii nepatrili na prvá miaata /v akúma-
ných prameňoch zo 16. - 18. storočia, ani vo voľbách 
v Bratislave roku 1964^ dostalo sa v súčasnosti do popre
die meno Peter. U deti narodených roku 1971 bolo už v spo-
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menutých šiestich alovenských mestách na prvor* mieste 

a na prvom mieste ostáva vo väčšine miest u chlapcov na

rodených roku 1975-
*k porovnáme pať najfrekventovanejších mien voličov 

roku 1964 v Bratislave /Jozef, Ján, Štefan, František, 
Pavol/ s frekvenciou piatich najčastejších mien chlapcov 
narodených roku 1975, vidíme, že na prvé miesto aa takmer 
jednoznačne dostáva Peter a na 3alšie štyri popredné mies
ta sa dostávajú Marián, Martin, Marek, Vladimír, Juraj, 
Róbert, Rastislav, Jaroslav, v slovensko-maáarských 
mestách aj Zoltán, Erik a Norbert. 

Pri ženských rodných menách v 18. storočí a v dnešnej 
strednej i staršej generácii jednoznačne zaujímajú prvá 
miesta mená Mária /v Trnave v r. 1701-1705 26%, v Modre 
1701-1705 26%, v Bratislave pri voľbách r. 1964 15,2%/ 
a Anna /v 18. storočí v Trnave 17%, v Modre 18%, v Bratis
lave roku 1964 8,09%/. Tieto mená ai udržiavajú prvenstvo 
aj v spomínaných oravských obciach /Mária 16,86%, Anna 
10,12%/, ale už medzi dievčatami narodenými roku 1971 nie 
ad medzi prvými piatimi najčastejšími menami. V najmlad
šej generácii dievčat zreteľne víťazí Jana /roku 1971 bo
la na prvom mieate vo všetkých Šiestich najväčších slo
venských mestách, roku 1975 aa delila Jana o prvenstvo 
a Andreou a miestami a Monikou a Silviou/. 

Z Jalšich veľmi Častých mien v minulosti a ešte aj 
v dnešnej atrednej a staršej generácii treba uvieať 
mená Alžbeta a Zuzana. Alžbeta a Zuzana aú na treťom miea
te v poradí v skúmaných matrikách z Trnavy po 9% a z Modry 
v roku 1701-1705 po 7%. Alžbeta je na treťom mieste medzi 
voličkami v Bratislave roku 1964t ale v skúmaných súboroch 
mien z mladšej generácie sa už nevyskytuje medzi prvými 
piatimi najčastejšími menami. Meno Zuzana je na treťom 
mieste v Modre a v Trnave v r. 1701-1705 a na piatom mieate 
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medzi dievčatami narodenými roku 1971 a roku 1975 v niekto

rých mestách na 3., 4., 5- mieate. 
Oproti stavu v roku 1964 v Bratislave, kde vtedy 

prvých päť najfrekventovanejších mien u Žien vyše 18-roč-
ných reprezentovali mená Mária, Anna, Helena/Elena, Alžbe
ta, Margita, je u dievčat narodených roku 1975 zo spome
nutých piatich mien iba v niektorých mestečkách na prvých 
miestach iba Mária a Helena, za to pribudli do prvej päti
ce najfrekventovanejších mien mená Andrea, Martina, Moni
ka, Žaneta, Beáta, Silvia a i. 

Z uvedených zistení o niektorých najfrekventovanej
ších rodných menách v minulosti a v súčasnosti vidno, že 
popri istej dlhodobej obľúbenoati niektorých mien /Ján, 
Jozef, Mária, Zuzana/ je v súčasnosti výrazná tendencia 
po bohatšej škále rodných mien. Zreteľná je aj zmena 
v štruktúre piatich najobľúbenejších mien u staršej a 
strednej generácie oproti menám najmladšej generácie. 
Medzi dievčenskými menami najmladšej generácie sa v posled-
nom desaťročí /pri niektorých menách už skôr/ v značnej 
miere uplatňujú mená odvodená od základnej mužskej podoby 
mena /Jana, Andrea, Martina, Žaneta, Michaela, Daniela, 
Petra a i./. 

Popri tendencii nadväzovať na tradičná rodné mená a 
popri tendencii voliť pre dieťa módne meno, javí sa u 
jednotlivcov úsilie dať dieťaťu exkluzívne, u nás nepouží
vaná meno. Napr. roku 1975 sa v pôrodnici v Bojniciach 
narodili aj chlapci Virgil, Oliver, Bruno, Mário, Rená 
a dievčatá Vanda, Nikola, Dália. V Šuranoch sa roku 1975 
narodili dokonca aj Romulus a Remus a dievčatá Innes, 
Scarlet a Rigoletta. 

Podľa istáho výskumu, ktorý sa na Slovensku uskutoč
nil v posledných rokoch, používa sa na Slovensku až 
2000 rodných mien. V Slovníku častejšie používaných rod-
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ných mien uverejnenom v Zdravovede pre manželov I /1975/ 
sa uvádza 709 Častejšie používaných rodných mien /z toho 
354 chlapčenakých a 355 dievčenských mien/. Podľa výskumu 
rodných mien voličov v Bratislave v roku 1964 malo 370 951 
voličov 1338 rOznych rodných mien /625 mužských a 713 žen
ských mien/, z toho však 526 mužských a Ženských mien pome
núvalo iba jednu osobu, teda viac ako jednu osobu pomenú
valo roku 1964 v Bratislave 812 rĎznych mužských e Ženských 
mien. 

Počet používaných rodných mien aa na Slovensku postup
ne zväčšuje. Kým v Bernolákovom Slovári z r. 1825-1828 sa 
uvádza iba 34 mužských a 25 ženských rodných mien, v Slov
níku slovenského jazyka /VI, s. 127-151/ je ich 625. V zoz
namoch obyvateľov Slovenaka sa však vyskytuje až 2000 rod
ných mien /pravda, takmer dve tretiny z nich tvoria mená 
zriedkavé, čaato iba ojedinelé použité/. 

Z obmedzeného súboru mien používaných v minulosti, 
zo záznamov v matrikách /z mien detí, ich rodičov/ vidno, 
že v minulosti pri voľbe mena značne zavážila rodinné 
tradícia. AŽ pri väčšom počte detí aa meno vyberá podľa 
kalendára, podľa svätého, v ktorého sviatok aa dieťa naro-
dilo alebo bolo pokrstené, pripadne aj podľa patróna miest
neho farského kostola. V súčasnosti je pri voľbe mena die
ťaťa menšia závislosť na rodinnej a cirkevnej tradícii, 
viac tu zaváži módnosť istého mena v iatom prostredí. Kým 
dnešné generácia dvadsaťročných má mená ešte zväčša podľa 
rodinnej tradície, dnešní dvadsiatnici chcú pre svoje de
ti vyberať mená, ktoré sa im páčia, ktoré pekne znejú, 
sú módne, a len máloktorí by volili aj meno po rodičoch 
alebo starých rodičoch dieťaťa. Niektorí by vybrali pre 
svoje dieťa aj meno po avojej dobrej priateľke, podľa 
prvej lásky, podľa populárneho speváka, filmového alebo 
románového hrdinu. 
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V triedne a apoločensky diferencovanej spoločnosti sa 
neraz i na výbere rodnáho mena odzrkadľuje spoločenský pô
vod jeho nositeľa. Túto okolnosť brali do úvahy i sloven
skí spisovatelia. Napríklad mená postáv v diele G. Z. Las-
komerského sú v súlade so sociálno-spoločenskou diferenciá
ciou týchto postáv: postavy z nižších vrstiev, z ľudu 
/sluhovia, paholkovia/ aú pomenúvaní iba jedným rodným 
menom neutrálneho hovorového charakteru /Jano, Paľo, 
Ď*uro; Dóra, Zuza, Tereza/; postavy z chudobnejších ľudo
vých vrstiev /dedinskí mládenci a dievky/ aú označovaní 
dvojčlennými /resp. trojčlennými/ ľudovými podobami rod
náho mena a priezviska /napr. Ľudo Filipovie, Miško Ková-
lovie, Dóra Babulovie, Pauka od Medvedov, Zuzka od Bru
cha jov a pod./. Postavy dospelých dedinských ľudí /gazdov, 
bačov, uhliarov a i./ mávajú rodná meno v ľudovej podobe, 
ale priezvisko v úradnej podobe /napr. Jano Opálený, Ma
co Otčenáš, Mišo Zajac a i./. Ma rozdiel od týchto postáv 
z ľudu postavy z vyšších spoločenských vrstiev sa pome
núvajú rodným menom a priezviskom v úradnej podobe. 



Stovná zásoba sfovenčiny 
v kontexte cudzích systémov 

Ján Horechý 





V atredoeuropakom prieatore žijú národné jazyky v mi
moriadne silnom kontakte. Je to dOsledok nielen ich gene
tickej príbuznosti /ak ide o alovanaké jazyky/, ale aj 
rovnakých kultúrnych a politických situácii. V bývalej 
Hababurakej monarchii boli vedľa aeba nemčina, čeština, 
alovenCina a madarčina /popri niekoľkých iných/; nosite
lia týchto jazykov prežívali vo väčšej alebo menšej miere 
obdobie silného národného obrodenia, a to malo veľký 
vplyv najmä na rozvoj slovnej zásoby týchto jazykov. 

Slovná zásoba jazyka sa v kontakte a inými jazykmi 
rozvíja spravidla dvoma smermi: jednak sa preberajú potreb
né elová z iných jazykov, jednak sa podľa yzoru iných ja
zykov tvoria slová z domácich slovotvorných zdrojov a 
prostriedkov /kalkovanie/. Práve tento druhý apOsob aa 
ukázal ako najproduktívnejší pri úsilí dokázať schopnosť 
národného jazyka vyjadriť všetky potrebné be&né i odborné 
pojmy v období národného obrodenia. 

Cudzie slová sa obyčajne vymedzujú /DvonČ, 1976/ for
málne svojou fonematickou a morfematickou i morfologickou 
štruktúrou. V cudzích /prevzatých/ alovách aa napr. vysky
tujú fonémy o, é, f, g /filológia, séria, farba, futbal, 
geleta, groš/. Ďalej sú tu príznačné isté skupiny foném, 
napr. ia, iá, ie, ié, io, io, iu, eo, oi, ui, oa, oo, ei 
/fiala, ión, heroín/. Sú to heterosylabické akupiny, ktoré 
sa nezhodujú s domácimi tautoaylabickými diftongami ia, 
ie, iu. Calej napr. skupiny hlások d+e sa vyslovujú tvrdo 
na rozdiel od domácich skupín ďe /devon - Devin/. Ma kon-
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ci alov sa vyakytujú nie bežné akupiny fonén, ako rd /lord/, 

mf /triumf/, kt /defekt/, ne /financ/, lf /elf/, Im /film/, 

rg /borg/, rk /telemark/. 
Treba však povedať, Že rozvojom slovnej záaoby aj 

ceatou preberania aa vlastne mení aj fonologický systém* 
Aj p&vodne cudzie fonémy fungujú ako rozlišovacie prvky 
pri jazykovej komunikácii. Napr. objavil aa vo fraku - vo 
vraku, trén - trón, talón - galon /Horecký, 1975/+ 

To isté platí aj o morfematických obmedzeniach. Prevza
té slová sa spočiatku nedajú segmentovať na morfémy, ale 
postupne sa aj v nich vydeľujú isté morfémy, najmá deri
vačné. Niekedy aa dokonca takéto morfémy pripájajú k do
mácim základom /infralúče, minisukňa/. 

K morfologickým ukazovateľom cudzosti sa počíta spra
vidla nezhoda s domácimi paradigmami, nápadné najmá pri 
podstatných menách. Preto mnohé cudzie slová ostávajú 
nesklonné /kuli, atašé, kenguru/, mnohé sa však postupne 
adaptujú /bufet, bufetu/. 

Pokiaľ ide o pôvod, obyčajne aa v slovníkoch uvádza 
pôvodný jazyk. Ale už aj tam sa čaato naznačuje sprostred
kujúci jazyk. Toto sprostredkovanie má však oveľa váčší 
rozsah, než ako aa v slovníkoch predpokladá. Priame prevza
tie totiž možno predpokladať len pri takých slovách, kto
ré sa preberali zo susedného jazyka, resp. v novších obdo
biach pri takých, ktoré sa vyskytujú v jazyku medzinárod
ného dorozumievania /angličtina, ruština/. V prvom prípa
de ide v slovenčine o slová prevzaté z nemčiny /najmá 
mnohé dnes už slangové, resp. ľudové/, z rumunčiny /pastier-
stvo/ a maďarčiny. Predpokladať priame prevzatie slov 
z orientálnych jazykov, z austrálskych jazykov a pod. je 
málo pravdepodobná. V takých prípadoch sa síce určuje 
pôvod slova, ale nie cesta jeho prevzatia do slovenčiny. 

Osobitná miesto majú v tejto súvislosti grácko-latin-
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aká slová, lebo tie prenikali rozličnými cestami v oblasti 
vedy a kultúry, čaato 3a tvoria v novoveku. Teda tiež nej
de o priame prevzatie z gréčtiny alebo latinčiny, lež oby
čajne cez príslušnú odbornú literatúru písanú v niektorom 
Xivom jazyku. 

Cudzie alová tvoria síce neoddeliteľnú zložku slovnej 
zásoby slovenčiny, ale ich miesto nie je dosiaľ dostatoč
ne vymedzená. Frekvenčná údaje /Mistrík, 1969/ ukazujú, 
Xe nie aú ani zdaleka taká častá ako domáce slová. Vo frek
venčnom slovníku má prvé cudzie slovo - forma aX rang 125, 
áalej nasledujú socialistický - 278, situácia - 308, orga
nizácia - 312. V prvých 500 alovách sú takto len štyri 
slová. Je to menej ako V češtine - tam je v prvej päťstov
ke 11 cudzích slov; ale ešte výraznejší rozdiel je medzi 
češtinou a slovenčinou na jednej strane a poľštinou a ruš
tinou na druhej strane: v ruštine je v prvej päťstovke 34, 
v poľštine až 38 cudzích slov. Akokoľvek sú tieto údaje 
približná a do veľkej miery závislá od výberu prameňov, 
predsa aj z nich vidieť zrejmý rozdiel, vyplývajúci predo
všetkým z rozdielneho historickáho vývinu: poľština a ruš
tina neprekonali obdobie novotárenia v časoch národného 
obrodenia. 

Treba povedať, Xe v tomto ohľade nie aú ani čeština 
a alovenčina v rovnakej situácii. Kým v češtine zanechalo 
obrodenské obdobie výraznejšie stopy, v slovenčine nemohlo 
zanechať, lebo v tomto období spisovná alovenčina v dneš
nej formácii ešte nejestvovala /Horecký, 1975/. V Bernolá
kovom slovníku je pomerne málo novotvarov /akôr dotvára 
jestvujúce slová/, u Holláho ide o básnická novotvary, 
u M. M. Hodíu o individuálne útvary. 

Pozoruhodná rozdiely medzi Češtinou a alovenčinou 
v tomto smere možno zistiť ešte začiatkom tohto storočia. 
V strojníckom slovníku nemecko-česko-slovenskom /1935/ sa 
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napr. popri českých slovách odvojnice, odvitnice, evolven-
ta uvádza len slovenský ekvivalent evolventa. Podobne 
proti regulátor, náridnik, rididlo, dpravník pole je len 
regulátor poľa, proti oaamnik, izolátor je len izolátor, 
proti pretvorník, tranaformátor len traneformátor. 

Už pri obrodenakom rozvíjaní alovnej zásoby aa často 
postupovalo tak, Že aa nové alová tvorili kalkovanim, t.j. 
imitovaním morfematickej a olovotvornej Štruktúry cudzích 
alov, prekladali aa jednotlivé zložky, a tým aa zachova
la celková motivácia. Viac ako v jednotlivých alovách 
možno tento jav sledovať vo viacslovných združených pome
novaniach. UŽ dávnejšie aa tak poatupovalo napr. pri tvo
rení alovenských názvov rastlín /Buffa, 1964/. Veľká váč-. 
Šina technických názvov je kalkovaná z nemčiny. Napr. 
Keilriemen - klinový remeň, Kunatstoff - umelé látka, 
Luftdruck - tlak vzduchu, Hauaanachluss - domová prípoj
ka, Rohrreibungaverlust - strata trením v potrubí, Ruck-
meldung - spätné hlásenie, Schutzleiter - ochranný vodič. 
Vo väčšine prípadov je tu rovnaké podoba ako v češtine. 

O tom, či aa niektoré pomenovanie preberie alebo 
kalkuje, rozhoduje niekoľko činiteľov. Predovšetkým exia-
tencia vhodných domácich ekvivalentov. Potom fakt, či ide 
o apelativum alebo proprium. Napokon aj okolnosť, aká 
tradícia je v tom-ktorom vednom alebo výrobnom odbore 
/Horecký, 1977/. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa 
preberajú, teda nekalkujii medzinárodné názvy rozličných 
mier, najmá ak ad utvorené podľa mena niektorého vedca, 
patria aem alová ako meter, kilogram, sekunda, kandela, 
radián, steradián, lúmen, lux, parsek, resp. ampér, kel
vin, coulomb, farad, henry, weber. 

Nekalkujú sa a oatávajii v pôvodnej grafickej podobe 

mnohé módne slová z angličtiny: streaa, trend, western, 

bestseller, telerecording, big beat, soul, country beat. 
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Pravda, niektoré sa rýchlejšie adaptujú: computer - kompu-
ter, komputerizácia, scooter - skúter, oskútrovať, Contai
ner - kontejner, kontejnerizácia, weekend - víkend, víken-
dovať. Je to epravidla vtedy, ke3 sa od základného slova 
tvoria už v oblasti nášho jazyka potrebná odvodená slová. 

Inštruktívna situácia je v tých vedných odboroch, 
ktorá sú viazaná na latinčinu, v ktorých jestvuje tzv. 
vedecká názvoslovie, t.j. v anatómii, botanike a zoológii. 

Anatomická nomenklatúra /viacero vydaní Nomina anato-
mica/ patrí v slovenčine k tým odborom, ktorý sa prvý stal 
predmetom odborného záujmu uS v tridsiatych rokoch tohto 
storočia, v období rodiacej sa slovenskej národnej vedy a 
slovenského odborného jazyka /J. Ledényi-Ladziansky/. V ofi
ciálnom súpise anatomických názvov /1962/ aa veľmi výraz
ne prejavuje úailie kalkovať všetky latinská vedecké náz
vy. Ostali však taká latinské názvy ako acinus, análny, 
anus, apofýza, báza, bazálny, centrum, cisterna, dentin, 
diafýza, email, endosteum, endotel, epifýza, epitel, fas-
cia, ganglion, hypofýza, inion, kanál, krypta, lymfa, 
mezotel, mezotendineum, nerv, neuroepitel, orgán, paren-
chým, penis, perimýzium, peritendineum, pol, pyramída, 
stroma, systém, pričom len niektorá sa uvádzajú ako syno
nymá k domácim slovám /napr. riť - anus, obvodová nervová 
sústava - periférny nervový systém, podmozgová žľaza - hy
pofýza, nádržka - cisterna/. Upustilo aa od staršieho 
názvu čuv. 

V odborných textoch i v učebniciach sa však často 
používajú adaptované latinská podoby: kostálny, femorálny, 
okciput, okcipitálny. 

Zložitejšia je situácia v klinickom názvosloví, lebo 
jednak nie je tak súatavne spracovaná a normalizované, 
jednak sa častejšie opiera aj o grécke korene. 

V botanickej a zoologickej nomenklatúre nie je taká 
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priama súvislosť /kalkovanie/.od vedeckých názvov. Je to 
preto, Že pre bežné raatliny a živočíchy spravidla jestvu
jú domáce, ľudové názvy a tie sa hojne využívali aj pri 
ustaľovaní slovenských oficiálnych názvov. Aj v takej špe
ciálnej oblasti, ako je názvoslovie hmyzu /Ferianc, 1975/, 
sa prejavuje silná tendencia uvádzať domáce názvy, a to 
jednak ľudové, jednak kalkované z latinčiny. Tak popri 
domácich názvoch ako aršeň, bzdocha, mravec, mucha sa tu 
objavujú aj kalky ako hydrometra - vodomerka, necrophorua 

- hrobárik, thanatophilus - zdochlinár, cryptofagus - kry-
tohlod. Zriedkavejšie aa vyakytujú aj adaptované latinské 
názvy, napr. termit, méra, í^loxéra, akarabeus, herkules, 
chalcidka. 

D&raz na domáce tradície, na využívanie domácich názvov 
je prirodzene veľký v takých vedných odboroch, ktoré aa 
dávnejšie pestovali v národnom jazyku. K takým odborom 
patri predovšetkým jazykoveda. Značný počet jazykovedných 
termínov v slovenčine je kalkovaný z latinčiny: subjekt 

- podmet, predikát - prísudok, pronomen - zámeno, praepo-
aitio - predložka, conaonans - spoluhláska, diftong - dvoj-
hláska a pod. Bez priamej opory v latinčine aú napr. ve- . 
ta, alovo, doplnok, dĺžeň. V novších disciplínách preni
kajú cudzie alďvá: fonéma, fonematický, bifonematický, 
sémantika, onomaziologický, onomatologia, morféma, morfe-
matika. Pre jazykovednú terminológiu je - podobne ako 

v iných vedných odboroch - prílišná spätosť s dpmácou tra
díciou na prekážku dorozumenia. Pórov, rozdielne motivá
cie názvu pre aubstantivum v slovanských jazykoch: pod-
atatné meno, poľ. rzeczownik, rua. auáčeatviteľnoja, ukr. 
imennik, bielorua. nazaunik, maked. imenka, slovin. sa-
mostalnik. 

VeUni podobná je situácia aj v niektorých prírodných 
vedách. Napr. názvoslovie kyaličnikov v Češtine a aloven-
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čine je vybudované na domácich zásadách, na princípe va-
lentnosti tak, že každá valencia aa vyjadruje osobitnou 
príponou, napr. kysličník sodný, kyeličník dusičitý, kys
ličník sírový. 

Inak napr. základná názvy prvkov šú niektoré v národ
nej podobe /zlato, striebro, olovo, draslík, meď/, ale 
novšie názvy už ostávajú v adaptovanej podobe, napr. fos
for, cázium, vanádium. Týka aa to najmä názvov najnováie 
objavených prvkov, ako napr. mendelevium, curium, fermium. 
Áj v ostatných typoch názvov sa používajú domáce, kalkova
né a adaptované podoby základných slov celkom voľne, napr. 
kysličník uhoľnatý, ale kysličník vanadičný, sírovodík 
proti selenovodík, hydroxid hlinitý - hydroxid cézny, he-
xakarbid stroncia, ale aj fosfin, silán, difosfin, plum-
bán, hydrodifluorid draselný. 

Ako vidieť, vznikajú tu pomenovania pomerne voľným 
skladaním názvov prvkov, a častým použitím Čislovkových 
výrazov. Ešte častejšie a dôslednejšie sa takáto hybridi
zácia vyskytuje v organickej chémii. Tu vznikajú často názvy, 
ktorá sa vlaatne nedajú ani vysloviť. Nie aú to slová, ale 
symboly, v ktorých sa ani čislovkové výrazy nepíšu slovne, 
lež príslušnými arabskými Číslicami. Okrem toho sa tu vy
užívajú rozličná pÍ3menkové symboly. Napr. 1, 2, 3, 4-tetra-
kisacetaminobenzán, 1, 2-dimetyl- ̂  -pyrolon-5, e^-chlor-
butyrylchlorid. 

Zaujímavá je situácia v matematike. Svojimi základmi 
sa matematická terminológia pevne opiera o domáce slová 
ako bod, číslo, čiara, guľa, miera, obdĺžnik, ale prenika
jú aj domáce slová používaná v trocha prenesenom význame, 
napr. cesta, dráha, hrana, vzor. V takýchto prípadoch ide 
často o kalkovanie. Ale popri tom sú bežná gréckolatinské 
termíny typu cifra, báza, faktor, graf, ako aj umele vytvo
rené slová typu deltoid, dodekaéder, elipsograf, homoló-
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gia a homotetia, kovariancia, kolineácia, bijekcia - sur-
jekcia, auprémum. Popri sebe sa vyskytujú synonymné termí
ny ako hlavná veta - teoréma, pomocná veta - lema, rozmer 
- dimenzia, uhlopriečka - diagonála, ortogonálny - kolmý, 
komplement - doplnok, desiatkový - dekadický, číselný -
numerický. 

V novších vedných odboroch, ktoré nemajú tak vypesto
vanú národnú tradíciu, sa ochotnejšie preberajú alová 
z cudzích jazykov, pripadne sa kalkujú. Napr. v terminoló
gii informačných a operačných systémov možno uvieať cudzie 
alová ako systém, objekt, štruktúra, statický, systém, 
informácia. Domáce, ale zrejme kalkované s angličtiny sú 
napr. užívateľ /user/, koncový užívateľ /end user/, práca 
/job/, aebestačný /sčlf-contained/, rozvrhovanie /achedu-
ling/. 

Podobne aj základné termíny výpočtovej techniky /Ba-
ko, 1978/: čas, čiarka, číslica, dĺžka vety, dĺžka,slova 
/word length/, hlava, jazyk /language/, pamäť /memory, ale 
aj store, storage device/, nadbytočnosť /redundancy/, po
čítač /computer/. Ale bežné sú aj gréckolatinské slová: 
algoritmus, diagnostický prograp, emulétor, entropia, im
pulz, index, inštrukcia, aignál. Pozoruhodné aú umelé slo
vá: algol /algorithmic oriented language/, baud, cobol 
/Common business oriented language/, databanka, kilobyte, 
modem /modulátor-demodulátor/, bit a pod* 

Záverom treba zdôrazniť, Že vo svetovom jazykovom 
procese /v ktorom hlavnú úlohu majú angličtina-a ruština 
a v ktorom sa vlastne z hľadiska nie avetových jaaykov nad
väzuje na tradíciu priameho preberania alov a kalkovania 
termínov/ má slovenčina, v našom prípade jej slovná záso
ba primerané miesto, Že sa dobre adaptuje na nové požia
davky moderného vyjadrovania a že tak vhodne rozvíja svo
je výrazové možnoati. 
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Medzinárodná účast 
v Stovensttom národnom povstani 





Ked" sa zamýšľame nad odkazom Slovenského národného 
povstania, zdôrazňujeme predovšetkým vlasteneckú zloZku 
tohto revolučného Činu slovenského ľudu. To je prirodzené. 
Všetky akokoľvek silné a veľké myšlienky a ideály ostáva
jú vo vzduchoprázdne, ak si ich neosvoja masy, ak sa ner 
dostanú do historického pohybu, nárolného organizmu spo
ločnosti, ak sa nestanú materiálnou silou. Slovenské ná
rodné povstanie riešilo predovšetkým otázky národné a 
sociálne, otázky d*aláej existencie slovenského národa, 
jeho miesto v budúcej Československej republike, vo svete 
a otázky jeho vnútornej sociálnej štruktúry. Slovenská ná
rodné povstanie bolo preto začiatkom národnej a demokra
tickej revolúcie v Československu. Avšak charakter povsta
nia, v ktorom sa kládli základy ľudovodemokratického 
Československa, znamenal prínos do celkového svetového pro
cesu riešenia národných a sociálnych problémov. Slovenský 
ľud týmto svojím bojovým, revolučným vystúpením prispel 
k medzinárodnému boju proti fašizmu. Tak sa navzájom 
prelína vnútropolitický význam s medzinárodným významom 
SNP. 

Bez akejkoľvek pochybnosti ostáva skutočnosť, 2e 
Slovenské národná povstanie by sa nebolo uskutočnilo bez 
národných más na Slovensku, Že nebolo a nemohlo byť 
nejakým revolučným "importom",ale 2e vzniklo z vlaste
neckých a revolučných síl a historických tradícií sloven
ského národa. Bolo celkom prirodzené, Xe slovenskí povstal
ci si na svoje bojové zástavy, revoluční novinári na ti-
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tulné liaty povstaleckých novín a časopisov a politickí 
pracovnici na letáky písali healá, verše a výroky štúrov-
akých básnikov a Hviezdoslava, pokrokových českých mysli-
teľov, ale i ruakých klasických básnikov a boľševikov. Bo
la v tom vnútorná.zákonitosť vývoja, kontinuita vlastenec
kých snáh a cieľov, ktorou je predchnutý celý vývoj našich 
národných dejín. Ako z hľadiska stratégie druhej avetovej 
vojny, tak z hľadiska rozvoja národnooslobodzovacieho hnu
tia českého a slovenského ľudu malo Slovenské národné 
povstanie hlboký vlastenecký zmysel. Zasadilo hitlerovskej 
armáde nový, nečakaný úder z tyla, urýchlilo proces demo
ralizácie hitlerovského okupačného režimu a ľudáckej vlá
dy na čeakoslovenskom území, ukázalo veľkú vnútornú silu 
hnutiu odporu slovenského národa, položilo základy rieše
nia nového, spravodlivého vzťahu dvoch najbližších néro-
dov Cechov a Slovákov, výrazne posunulo vývoj našich ná
rodov na najvyšší atupen pokroku. Tu je práve vlastenecká 
stránka tohto činu úzko spátá s internacionálnym začle
nením povstania do celkového proceau protihitlerovakého 
boja v druhej svetovej vojne, a to subjektívne i objektív
ne. Povstanie ako významná zložka boja proti hitlerovské
mu fašizmu samo poailnovalo a podporovalo internacionálny 
charakter tohto boja a aamo bolo jeho produktom. 

Vrcholný orgán SNP Slovenská národné rada vo svojom 
prvom dokumente, v Deklarácii z 1. septembra 1944 okrem 
iného hovorí: "... Dnešným dnom sa slovenský národ mani
festačné pripojuje k apojeneck^m národom, ktoré svojím bo
jom a veľkými obeťami zabezpečujú slobodný a demokratický 
život národom celého aveta, a tak i nášmu malému národu. 
Všetkými silami chceme priapieť k rýchlemu ukončeniu toh
to zápasu o slobodu". 

V týchto slovách sa neodráža len zmysel a podatata 
spojenectva protihitlerovských síl, ale i vedomie podmie-
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nenoati nášho boja s bojom ostatných národov protihitlerov-
skej koalície. V uvedených alovách sa však odráža predovšet
kým skúsenosť medzinórodného robotníckeho hnutia, ktorá 
jaane ukazuje internacionálny charakter každého revolučné
ho hnutia v ktorejkoľvek krajine. Bez internacionálnej po
moci a solidarity si ťažko mĎžeme predstaviť víťazstvo a 
3alŠÍ trvalý rozvoj pokrokových síl v niektorej krajine. 
Slovenskí povstalci ai túto revolučnú skúaenosť hlboko 
uvedomovali a situácia na sovietsko-nemeckom fronte ich 
v tom upevňovala. 

Slovenským povstalcom bolo jaané, že jedným zo základ
ných objektívnych faktorov, ktoré hlboko ovplyvňovali ná
rodnooslobodzovacie hnutie, bol boj a víťazstvo Sovietskej* 
armády proti hitlerovskému Nemecku. Na druhej strane 
svoj boj - i ke3 ho nijako nepreceňovali - pokladali za 
príspevok v tomto zápase. 

Slovenské národné povstanie avojím politickjŕm a vo-
jenskostrategickým významom prekročilo československý 
rámec a stalo sa dôležitou súčasťou veľkého zápasu náro
dov proti fašistickej tyranii. Z tohto hľadiska je pocho
piteľná aktívna účasť v SNP všetkých tých, ktorí bez ohľa
du na národnosť, Štátnu, Často i politickú a triednu prís
lušnosť, vzdialení od avojej vlaati spolu so slovenskými 
partizánmi a povstaleckými vojakmi začali otvorený ozbro
jený boj za definitívne odstránenie fašistickej hrĎzovlá-
dy, a tak priapeli k oslobodeniu európskych národov. 

Slovenské národné povstanie aa stalo jedným z príkla
dov bojovej medzinárodnej solidarity a internacionálnej 
jednoty demokratických a revolučných protifašiatických 
ail. Pri tomto konštatovaní treba vidieť skutočnosť, že 
hnutie odporu proti hitlerovskému fašizmu nebolo len slo
venskou zvláštnosťou. V priebehu druhej svetovej vojny 
vznikali na mnohých mieatach okupovanej Európy povstania 
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a môžeme povedať, že takmer celá oblasť hitlerovským Ne
meckom okupovanej Európy bola zachvátená partizánskou čin
nosťou. Partizánska činnosť mala rôznu intenzitu a dynami
ku podľa vnútorných podmienok rozvoja hnutia odporu. Na 
niektorých miestach okupovaných častí ZSSR a Juhoslávie 
partizánske oddiely oslobodzovali a kontrolovali veľké 
územia, v mestách vznikali povstania. SNP je neoddeliteľ
nou súčasťou tohto mohutného hmutia proti fašizmu v obdo
bí druhej svetovej vojny, pritom avojou intenzitou, for
mami boja a svojím vznikom na jednom z najcitlivejších 
miest hitlerovského tylu patri medzi najúčinnejšie údery, 
ktoré zasadili pokrokové sily hitlerovskému fašizmu. Z to
ho, čo ame uviedli, vyplýva, že SNP má okrem svojich Špe
cifických rysov i rysy všeobecná, ktoré sú charakteristic
ké pre celé protifašistické hnutie. 

V boji proti fašizmu v rokoch druhej svetovej vojny 
sa prejavovala medzinárodná solidarita v najrozmanitejších 
formách. Vznikala za ostnatými drôtmi koncentračných tá
borov a nezanikala ani na pokraji masových hrobov a v ply
nových komorách. Bola nezničiteľná. Najvýraznejšie sa však 
prejavila v spoločných bojových akciách partizánskych oddie
lov vo všetkých okupovaných krajinách Európy. Významnú ú-
lohu pri rozvoji odporu a partizánskeho hnutia zohrala 
skutočnosť, Sa sovietski občania aa zúčastňovali národno
oslobodzovacieho boja v partizánskych oddieloch v Juhoslá
vii, v Československu, vo Francúzsku, v Taliansku, v Poľ
sku, v Bulharsku, v Rumunsku a inde. Sovietski ľudia, kto
rí aa rôznymi cestami dostali na územie ovládané hitlerov
ským fašizmom, či už ako zajatci, internovaní alebo odvle
čení na práce, alebo ako výsadkári, vysadení ao zvláštny
mi úlohami na okupované zázemie hitlerovského Nemecka, 
nadväzovali všade styky s pokrokovými protifašistickými 
skupinami, aktívne aa zúčastňovali na protifašistickom 
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boji, pomáhali ľudu okupovaných krajín organizovať oslobo
dzovacie hnutie. Táto aktivita sovietskych ľudí bola tme-
lom medzinárodnej solidarity protifašistických aíl európ
skych národov. 

Medzi rôznymi prejavmi bojovej solidarity, ktorá sa 
v priebehu druhej svetovej vojny rozvíjala, má svojrázny 
charakter nová slovenská vzájomnosť, solidarita slovanských 
národov v boji proti fašizmu. Táto výrazná forma slovanská-
ho vlastenectva v obrannom boji proti fašistickej agresii 
bola vnútorne protikladná, ale nebola v rozpore a národný
mi záujmami ostatných národov a vo svojom vlasteneckom 
obsahu nebola v rozpore ani a ideami proletárskeho inter
nacionalizmu. Na týchto princípoch sa utvoril v auguste 
1941 v Moskve Všeslovanský výbor, ktoráho práca a výzvy 
mali veľmi pozitívny dosah v našom národnooslobodzovacom 
boji. 

Vznik Všeslovanského výboru v Moskve v období druhej 
svetovej vojny podmieňovalo niekoľko objektívnych fakto
rov. Charakteristickou Črtou hitlerovskej argesie, ako 
je všeobecne známe, bol krutý teror voči slovanským náro
dom. Slovanskú solidaritu, ktorá sa v rôznych formách a 
špecifických podmienkach rozvíjala v jednotlivých slovan
ských krajinách, determinovali lokálne podmienky vývoja. 
Po útoku hitlerovskej armády proti Sovietskemu zväzu, keď 
do vojny proti hitlerovskej agresii vstúpila najväčšia 
slovanaká veľmoc, e veľkými etnickými celkami - ruským, 
ukrajinským a bieloruským -, doatala myšlienka alovanskej 
vzájomnosti a aolidarity veľkú podporu morálnopolitickú, 
ale i obrovBký potenciál vojenský a materiálny. 

Slovanaká solidarita, ako ukazuje priť-beh druhej 
svetovej vojny, nebola v protiklade a proletárskym inter
nacionalizmom, pretože plnila hlavnú dobovú pokrokovú 
úlohu - urýchlenú porážku hitlerovského fašizmu ako naj-
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väčšieho nepriateľa pokroku a slobody národov. 
Predstavitelia jednotlivých slovanských národov, kto

rí pracovali vo Všeslovanskom výbore v Moskve a vystupova
li na zjazdoch, vychádzali každý z daných historických 
podmienok svojho národa a zo aúčasného stavu vo svojej 
krajine. Jednoznačné odsúdenie panslavizmu ako reakčnej 
ideológie a proklamovania neobmedzenej alobody pre všetky 
národy - to boli základné princípy, na ktorých bolo možné 
rozvíjať ideu jednoty alovanakých národov v súčasnom boji 
proti fašizmu. Solídnou zárukou úspešného rozvoja tejto 
jednoty bol Sovietsky zväz so avojou mierovou zahraničnou 
politikou v medzivojnovom období a avojou plnou angažova
nosťou vo vojne proti hitlerovskému Nemecku* To všetko 
dávalo perspektívy víťazstva týchto princípov, hoci bolo 
pozitívnou alternatívou, pre ktorú sa mohli slovanské 
národy v danej situácii rozhodnúť. 

Cez všetky diferencie a antagonizmy, v ktorých sa 
ocitli elovanaké národy a slovanské emigrantské menšiny 
v období druhej svetovej vojny, slovanské hnutie a slovan
aká solidarita vykonali značný kus práce pri mobilizovani 
a zjednocovaní alovanakých ail v boji proti hitlerovskej 
agresii a okupácii. V našich podmienkach myšlienky slovan
skej aolidarity a jednoty zohrali objektivno-pokrokovú ú-
lohu. Boli v úplnom súlade a boli neoddeliteľnou aúčaaťou 
vlasteneckých prejavov. Otázku alobody alovenských náro
dov, ich samostatného politického, sociálneho a kultúrne
ho vývoja sme chápali ako problém 30sledného spojenectva 
so ZSSR, v ktorom sme právom videli maximálne zabezpeče
nie požiadaviek a cieľov, ktoré ame ai vytýčili v boji. 
Myšlienka slovanskej jednoty a aolidarity bola významnou 
ideologickou zložkou utvárania a upevňovania národného 
frontu boja proti hitlerovskému fašizmu. 

Aj pokrokové sily slovenského národa a všetkého 
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českého a slovenského ľudu zasiahli v určitej miere do re
volučného protifašistického prúdu a solidarity. V parti
zánskych oddieloch na Ukrajine, v Bielorusku, na Kryme, 
v Juhoslávii, v Poľsku, vo Francúzsku, v Belgicku, v Bul
harsku, v Maďarsku a v Talianaku bojovali stovky sloven
ských a Českých antifašistov za slobodu týchto krajín a 
ich ľudu, súčaane však za slobodu svojho národa, za obno
venie Československého štátu. Ma druhej strane aa aai se
dem tisíc bojovníkov - antifašistov, príslušníkov dvadsia
tich siedmich rôznych národov a národností - zúčastnilo 
SNP od jeho začiatku až do spojenia s oslobodzujúcou So
vietskou armádou. Do SNP sa zapájali nielen príslušníci 
slovanských národov a krajín protihitlerovskej koalície, 
ale i nemeckí a maďarskí antifašisti. Počet zahraničných 
bojovníkov, ktorí sa so zbraňou v ruke zúčaatnili SNP, bol 
rôzny. Najpočetnejšie boli v povataní zaatúpení čeakí 
vlastenci, dalej sovietski občania, Maďari a nemeckí anti
fašisti. 

Ako sme už zdôraznili, v SNP aa výrazne prejavili 
spoločná záujmy českého a slovenského národa na porážke 
nemeckého imperializmu i v boji proti domácim zradcom. 
Požiadavka obnovenia jednotného, spoločného Štátu Čechov 
a Slovákov vyplývala zo skúseností, ktoré získal sloven
ský ľud s nemeckým imperializmom. V celej svojej doteraj
šej histórii neprišiel do takého blízkeho styku a nemec
kou agreaiou ako v období druhej avetovej vojny. Poznanie, 
že fašizmus ohrozuje samotnú existenciu národov, predovšet
kým slovanských, o čom sa presvedčili českí a slovenskí 
robotníci na prácach v Nemecku, ale najmá* československí 
vojaci na východnom fronte, viedlo široké vrstvy slovanské
ho ľudu k záveru, že tisovsko-tukovský režim je nielen 
protiľudový, ale i protinárodný. Vyhlásenie Československej 
republiky v SNP bolo preto zákonitým dôsledkom celého pred-
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väčšieho nepriateľa pokroku a slobody národov. 
Predstavitelia jednotlivých slovanských národov, kto

rí pracovali vo Všeslovanskom výbore v Moskve a vyatupova-
li na zjazdoch, vychádzali každý z daných historických 
podmienok svojho národa a zo súčasného stavu vo svojej 
krajine. Jednoznačné odeúdenie panslavizmu ako reakčnej 
ideológie a proklamovania neobmedzenej slobody pre všetky 
národy - to boli základné princípy, na ktorých bolo možné 
rozvíjať ideu jednoty slovanských národov v súčasnom boji 
proti fašizmu. Solídnou zárukou úspešného rozvoja tejto 
jednoty bol Sovietsky zväz ao avojou mierovou zahraničnou 
politikou v medzivojnovom období a avojou plnou angažova
nosťou vo vojne proti hitlerovskému Nemecku. To všetko 
dávalo perspektívy víťazstva týchto princípov, hoci bolo 
pozitívnou alternatívou, pre ktorú sa mohli slovanské 
národy v danej situácii rozhodnúť. 

Cez všetky diferencie a antagonizmy, v ktorých sa 
ocitli slovanaká národy a slovanské emigrantská menšiny 
v období druhej avetovej vojny, slovanské hnutie a slovan
aká aolidarita vykonali značný kus práce pri mobilizovaní 
a zjednocovaní alovanakých ail v boji proti hitlerovskej 
agreaii a okupácii* V našich podmienkach myšlienky slovan-
akej aolidarity a jednoty zohrali objektivno-pokrokovú ú-
lohu. Boli v úplnom súlade a boli neoddeliteľnou aúčasťou 
vlasteneckých prejavov. Otázku slobody slovanských náro
dov, ich samostatného politického, aociálneho a kultúrne
ho vývoja sme chápali ako problém dôsledného spojenectva 
so ZSSR, v ktorom ame právom videli maximálne zabezpeče
nie požiadaviek a cieľov, ktorá sme si vytýčili v boji. 
Myšlienka slovanskej jednoty a aolidarity bola významnou 
ideologickou zložkou utvárania a upevňovania národného 
frontu boja proti hitlerovskému fašizmu. 

Aj pokrokové sily alovenského národa a všetkého 
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českého a slovenského ľudu zasiahli v určitej miere do re
volučného protifašistického prúdu a aolidarity. V parti
zánskych oddieloch na Ukrajine, v Bielorusku, na Kryme, 
v Juhoslávii, v Poľsku, vo Francúzsku, v Belgicku, v Bul-
haraku, v Maáarsku a v Taliansku bojovali stovky sloven
ských a českých antifašistov za slobodu týchto krajín a 
ich ľudu, súčaane však za slobodu svojho národa, za obno
venie československého štátu. Ma druhej strane aa aai se
dem tisíc bojovníkov - antifašistov, príslušníkov dvadsia
tich siedmich rôznych národov a národností - zúčastnilo 
SNP od jeho začiatku až do spojenia a oslobodzujúcou So
vietskou armádou. Do SNP sa zapájali nielen príslušníci 
slovanských národov a krajín protihitlerovskej koalície, 
ale i nemeckí a maďarskí antifašisti. Počet zahraničných 
bojovníkov, ktorí sa so zbraňou v ruke zúčastnili SNP, bol 
rôzny. Najpočetnejšie boli v povataní zastúpení českí 
vlastenci, dalej sovietski občania, Madari a nemeckí anti
fašisti. 

Ako sme už zdOraznili, v SNP aa výrazne prejavili 
spoločné záujmy českého a slovenského národa na porážke 
nemeckého imperializmu i v boji proti domácim zradcom. 
Požiadavka obnovenia jednotného, spoločného Štátu Čechov 
a Slovákov vyplývala zo akúseností, ktoré získal sloven
ský ľud a nemeckým imperializmom. V celej svojej doteraj
šej histórii neprišiel do takého blízkeho styku a nemec
kou agresiou ako v období druhej svetovej vojny. Poznanie, 
že fašizmus ohrozuje samotnú existenciu národov, predovšet
kým slovanských, o čom sa preavedčili Českí a slovenskí 
robotnici na prácach v Nemecku, ale najmä československí 
vojaci na východnom fronte, viedlo široká vrstvy slovanské
ho ľudu k záveru, že tisovako-tukovský režim.je nielen 
protiľudový, ale i protinárodný. Vyhlásenie Československej 
republiky v SNP bolo preto zákonitým dôsledkom celého pred-
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chádzajúceho vývoja, bolo neoddeliteľnou súčasťou národno
oslobodzovacieho úailia slovenského Ľudu. 

Predovšetkým tieto momenty a požiadavky zohrali roz
hodujúcu úlohu v ohlase Povstania v českých krajinách a 
v účaati českých povstalcov v SNP. Priama účaať Čechov v 
partizánskych oddieloch alebo v povstaleckých jednotkách 
armády bola najpresvedčivejším dôkazom spoločného boja Ce
chov a Slovákov za obnovenie Československej republiky. 
Povstanie slovenského ľudu malo tak veľký vplyv na rast 
odbojového hnutia v českých krajinách, ktoré aa od jesene 
1944 rozrastalo a dynamizovalo. Prirodzene, &e tu mala 
vplyv predovšetkým celková medzinárodná politická a vojen
ská situácia, víťazný poatup Sovietskej armády a blížiaci 
sa nevyhnutný krach hitlerovského Nemecka. 

I keď okupačné úrady v Čechách e na Morave hermeticky 
uzavreli moravsko-slovenské hranice protektorátu, stovky 
Čechov - robotníkov, roľníkov, remeselníkov, študentov, 
úradníkov a inteligencie - ilegálne, s nasadením života 
prechádzali cez hranice na Slovensko. Ceski antifašisti 
sa na Slovensku zapájali do partizánskych oddielov a do 
jednotiek slovenskej povstaleckej armády. Českí partizá
ni bojovali na východnom i západnom Slovensku. Boli prísluš
níkmi mnohých partizánskych oddielov a brigád, často i vo 
veliteľských funkciách. Početne boli zastúpení v II. Česko
slovenskej partizánskej brigáde Ján Xiíku z Trocnova, 
v brigáde Jána Svermu, v brigáde Za slobodu Slovanov, ďa
lej v oddieloch Pugačov, Gottvald, Kirov, Za víťazstvo, 
Smrť fašizmu a v ďalších. Organizovali sa však i niektoré 
akupiny, v ktorých sa sústreďovali Českí partizáni s tým, 
íe budú neskoršie premiestení zo Slovenska na Moravu a do 
Čiech spoločne s aalšími partizánskymi oddielmi, ako to 
predpokladali i plány moskovského vedenia KSČ a Ukrajin
ského štábu partizánskeho hnutia v Kyjeve v súvislosti 
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s prehlbovaním národnooslobodzovacieho boja v týchto 
oblastiach ČSR. 

Priama pomoc českých antifašistov a ich bojová účasť 
v Slovenskom národnom povstaní bola prejavom a dôkazom 
nových vzťahov, ktoré vznikali medzi obidvoma bratskými 
národní. Okrem vojenského významu mala veľký politický 
význam v 3al3om priebehu národnooslobodzovacieho boja a 
najmá v povojnovom vývoji Československa a jeho ľudu. 
Bratstvo Čechov a Slovákov sa zakaľovalo i v bojoch 1. 
Československého armádneho zboru v ZSSR, kde českí a slo
venskí vojaci pod vedením generála Svobodu po boku hrdin
skej Sovietskej armády niesli cez Duklu na bojových zásta
vách slobodu našim národom. 

Na utváraní medzinárodnej sol-idarity v boji proti 
fašizmu v rokoch druhej svetovej vojny aa v rozhodujúcej 
miere zúčastňovala Sovietska armáda. Vyplývalo to z bojo
vých cieľov Sovietskej armády, ktorá si okrem oslobodenia 
sovietskej krajiny od začiatku kládla za úlohu oslobodiť 
i ostatné krajiny ujarmené fašistickou diktatúrou. 

Organizovanie partizánskeho hnutia na Slovensku a účas 
ťou sovietskych občanov, ktorí utiekli z hitlerovských 
koncentračných táborov alebo z nútených prác, spadá už 
do roku 1943. V tomto roku vznikol oddiel Pugačov, ktorý 
vytvoril G. Jemeljanov na východnom Slovenaku. Vzápätí 
v tejto oblasti Slovenska zorganizoval Slovák nadporučík 
Ľudovít Kukorelli v spolupráci a komunistami brigádu Ca
pa jev, a ktorou sa spojila Kokinova sovietska výsadkové 
skupina. UŽ v máji 1944 existovalo na Slovensku niekoľko 
partizánskych základni, ktoré vybudovali spoločné česko-
slovenako-aovietake partizánske oddiely pod velením obča
nov ZSSR. Vzhľadom na priaznivé politické podmienky na 
Slovensku a na úapešný rozvoj partizánskeho hnutia- na 
strednom a západnom Slovenaku pristúpilo sa v júni 1944 
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k systematickému a rozsiahlemu organizovaniu partizánskej 
Činnosti na Slovensku, a to v úzkej apolupráci s vedením 
KSC v Moskve a hlavným štábom partizánskeho hnutia na Ukra
jine* Spoločné Čeakoslovensko-sovietske výsadkové skupi
ny v počte pätnásť až dvadsať mužov pristávali postupne 
na strednom a východnom Slovensku, na Morave a v Čechách, 
ale i v iných oblastiach Ukrajiny a Poľska. Velitelia 
uvedených výaadkovýeh skupín,aj mnohí ich príslušníci 
mali už za sebou Školu bohatých organizačných, politic
kých i bojových skúseností z partizánskeho hnutia - najmä 
na Ukrajine, v Bielorusku alebo v Poľsku. S týmito skúse
nosťami prišli pomáhať slovenskému ľudu v jeho spravodli
vom boji. Slovenský ľud ich vítal ako predvoj oalobodi-
telakej armády, poskytol im všestrannú podporu a pomoc, 
ako to urobil aj predtým mnohým sovietskym, juhoslovan
ským, francúzskym a iným zajatcom alebo robotníkom, kto
rí utiekli z nacistických koncentračných táborov alebo 
vojenských závodov. 

0 vzájomnej a úzkej bojovej spolupráci medzi sloven
ským ľudom a partizánskymi výsadkami, ktoré umožnili v jú
li a auguste 1944 široký rozmach partizánskeho hnutia, 
svedčia tieto údaje: Výsadok Valjánskeho, ktorý mal 6. 
augusta pätnásť ľudí, vzrástol do 26. augusta na 500 mu
žov. Výsadkové akupina Veličku, ktorá 26. júla nebola 
početnejšia ako predchádzajúca skupina, mala v krátkom 
čase 1073 mužov - a to Slovákov, sovietskych občanov a 
Francúzov. Výsadok Sadilenka sa pred povstaním rozrástol 
na niekoľko skupín, výsadok Martynova na tri oddiely atJ. 
Výsadkové oddiely s malým počtom ľudí sa v krátkom čase 
rozrástli na silné partizánske oddiely a brigády, už 
pred Povstaním mali viac než osem tisíc bojovníkov. Neskor
šie, po vypuknutí Slovenského národného povstania vzrástol 
počet partizánskych oddielov a brigád, ktoré mali spolu 
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okolo 20 000 príslušníkov. Takmer 20 000 partizánov spolu 
s 60 000 vojakmi a dôstojníkmi 1. československej armá
dy na Slovensku tvorili ozbrojené sily protifašistického 
boja slovenského ľudu v Slovenskom národnom povstaní. 

Pomoc ZSSR SNP aa neobmedzovala iba na vyslanie 
výsadkárov na Slovensko. Zo Sovietskeho zväzu noc Čo noc 
prilietali nad povstalecké územie desiatky sovietskych 
lietadiel, ktoré v nepriaznivých poveternostných podmien
kach, v búrkach a dažJoch dopravovali zbrane, strelivo, * 
lieky a iný materiál. Do hlavného štábu partizánskych 
oddielov v Banskej Bystrici poslalo eovietake velenie 
skúseného veliteľa A. N. Aamolova, ktorý svojimi skúse
nosťami a húževnatosťou poskytol obrovskú pomoc parti
zánskemu hnutiu v Československu. Slovenského národného 
povstania sa celkove zúčastnilo okolo 3 000 sovietskych 
občanov, ktorí aktívne bojovali v partizánskych oddieloch 
a brigádach. V záverečných fázach partizánskych bojov 
víťazne postupujúca Sovietska armáda a 1+ československý 
armádny zbor v ZSSR pomáhali partizánskym oddielom prejsť 
cez frontovú líniu, a tak sa zachrániť pred ustupujúcim 
nepriateľom. Sovietski ľudia zaujímali v partizánskych 
oddieloch a brigádach funkcie veliteľov, stovky ich bojo
vali i ako radoví partizáni. Bojovali na všetkých úsekoch 
frontu povstaleckého Slovenska, často plnili i obranné 
funkcie spoločne s povstaleckou armádou. Bojovali so 
zbraňou v ruke, ale pracovali i organizačne medzi oby
vateľstvom. Boli príkladom skromnosti, odhodlania, seba
obetovania, vynaliezavosti, nesmiernej a nezištnej obe
tavosti a bojového priateľstva. Tak ich poznal slovenský 
ľud, a tak mu ostali v pamäti. Boli to oni, ktorí vytvá
rali v medzinárodných partizánskych brigádach ovzdušie 
internacionálnej aolidarity, bojového priateľstva. Tak 
si ich vo svojich predstavách a v pamäti zachovali ostat-
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ní príslušníci partizánskych oddielov a brigád zo atred-

nej i západnej Európy. 
Väčšina francúzskych antifašistov - účastníkov 

Slovenského národného povstania - prichádzala ilegálne 
na Slovensko z internačného tábora v Maďarsku. V povsta
ní aa aktívne zúčastnili i francúzski robotníci, ktorí 
utekali z nútených prác z Dubnice nad Váhom, rovnako aj 
jednotlivci, ktorí ušli z nacistických táborov na Ukraji
ne a v Poľsku. V auguste 1944 bolo už vo Veličkovej 1. 
československej partizánskej brigáde 138 francúzskych 
antifašistov. Francúzsky oddiel v tejto brigáde dostal 
oficiálny názov "Détaachement francais des combattants 
en Tchéchoslovaquie" /Francúzska légia v Československu/. 
Veliteľom oddielu aa stal poručík Lannurien. Bojová cesta 
francúzskeho oddielu, ktorý sa 5- októbra sformoval v prá
por, bola spätá s hrdinskou bojovou ceatou 1. českosloven
skej partizánskej brigády. V rámci tohto zväzku sa fran
cúzski partizáni spoločne so slovenskými, sovietskymi 
a d*aláimi bojovníkmi zúčastnili na bojových akciách od 
28. augusta 1944 do 23. novembra 1944, kedy jednotlivé 
skupiny prechádzali k Sovietskej armáde. 

Francúzski partizáni sa vyznamenali najmá* pri obrane 
StreČnianskej úžiny, kde už 29. augusta 1944 zaujali 
bojové pozície s ostatnými príslušníkmi 1. československej 
partizánskej brigády a a jednotkami povstaleckej armá
dy - a vojakmi martinskej posádky. Boje pri Strečne boli 
veľmi ťažké a trvali celý týždeň - od 29. augusta do 
4. septembra 1944. Po strate StreČnianskej úžiny preuká
zali francúzski partizáni statočnosť a bojovú odvahu i 
pri obrane Turca i na iných úsekoch stredného Slovenska, 
ktoré bránili proti fašistickej preaile a rovnako aj ich 
krajania - antifašisti, ktorí sa zúčastnili na bojoch 
v oddieli Pugačov, v brigáde Za Blobodu Slovanov, v Nit-
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rianskej partizánskej brigáde, v brigáde Karaseva Stepa-

nova a inde. 
Na Slovenskom národnom povstaní sa zúčaatnilo približ

ne 400 francúzskych vlastencov, z ktorých 107 položilo 
život zs francúzsku a čeakoslovenskú slobodu. 

V partizánskych oddieloch a brigádach na Slovenaku 
boli v značnom počte zastúpení i maďarskí antifašisti. 
Oblaať Slovenského národného povstania mala význam ako 
základňa pre rozvoj partizánskeho hnutia v ausednom Ma
ďarsku. Ako príklad možno uvieať 70-člennú partizánsku 
skupinu podplukovníka Imre Nográdyho, zorganizovanú 
v okolí Lučenca v rámci brigády Za slobodu Slovanov. 
Brigáda pôsobila v robotníckom prostredí v oblasti Salgo-
tariánu. Celkove sa na SNP zúčastnilo 600 maďarských an-
tifašiatov. Okrem toho stovky príslušníkov maďarskej armá
dy prebehli k partizánom s cieľom prejať k sovietskym 
vojakom. 

Významnú kapitolu v dejinách českosiovensko-nemec-
kých vzťahov tvorí účasť nemeckých antifašistov v SNP. 
UŽ v septembri 1944 operoval v rámci jednotky Martynova 
na východnom Slovensku 80-Členný oddiel Ernst Thá'lmann. 
Oddielu velil mladý nemecký komunista Múller. S nemeckým 
mi antifašistami sa stretávame i v iných partizánskych 
brigádach. Meno Ernsta Thálmanna prijalo niekoľko nemec
kých partizánskych jednotiek, ale i oddiely, v ktorých ne
boli nemeckí antifašisti alebo v nich tvorili len men
šiu časť mužstva. Okrem nemeckých antifašistov žijúcich 
na Slovensku, z ktorých trebs vyzdvihnúť činnosť ilegál
nej organizácie komunistov v obci Cach /dnešná Malinová/, 
sa v Slovenskom národnom povstaní zúčastnilo niekoľko 
jednotlivcov, ktorí prebehli k partizánom z nemeckej 
fašistickej armády. Celkový počet nemeckých antifašistov 
v SNP prevyšuje 200. Účasť nemeckých antifašistov v SNP 
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ukázala, že v nemeckom národe boli aily, ktoré boli pri
pravené bojovať proti fašizmu a hitlerovskému nacizmu. 

Už pred Slovenským národným povstaním, ale najmä 
po jeho vzplanutí boli sloven3ko-poľské hranice v oblas
tiach,kde sa rozvíjala čulá partizánska činnosť. Poľskí 
partizáni zo svojich základni na poľskom území zasahova
li i do severného a východného Slovenska v oblasti Vy
sokých Tatier a východných Karpát. Cez poľské územie 
za podpory miestneho poľského obyvateľstva sa premiestni
la na Slovensko sedem veľkých partizánskych brigád pod 
sovietskym velením. V týchto partizánskych brigádach a 
oddieloch bojovali aj poľskí vlastenci. Desiatky poľských 
antifašistov prenikli na stredné Slovensko, kde vstupo
vali do partizánskych oddielov. Na bezprostredných bojoch 
v SNP sa zúčastnilo viac ako 100 poľských partizánov. 
Poľskí antifašisti pomáhali slovenskému partizánskemu 
hnutiu aj neakOr, začiatkom roku 1945, keď poskytovali 
všestrannú pomoc raneným alovenským partizánom, ktorí 
sa ukrývali vo Vysokých Tatrách. 

Do partizónskeho hnutia na Slovenaku sa zapojilo 
viac ako 100 juhoslovanských bojovnikov-antifašistov. 
Väčšinou to boli utečenci z nacistického zajatia alebo 
vlastenci, ktorí opustili avoju vlasť po okupácii Juhos
lávie a predsavzatím pokračovať v boji proti nacizmu na 
našom území. S aktívnou činnosťou juhoslovanských parti
zánov sa atretáme už v prvých dňoch SNP, kedy sa ako 
príslušníci brigády zúčastnili na krvavých bojoch pri 
Strečne. Skupiny juhoslovanských vlastencov bojovali aj 
v iných povstaleckých oddieloch. 

Do hrdinských stránok SNP sa zapísali aj bulharskí 
antifašisti. Boli to predovšetkým vysokoškoláci, ktorí 
študovali v Bratislave a záhradníci usadení na Slovensku. 
Jednotlivo bojovali bulharskí antifašisti v niek"**" 
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partizánskych oddieloch a brigádach. V nitrianskej parti
zánskej brigáde bojovala kompletná čata pod velením Sto
jana Stojanová a Bulharská Čata, ktorá sa vyznamenala 
najmä v bojoch vo februári 1945 pri prechode brigády cez 
Hron na stranu sovietskej armády. Bulharskí partizáni 
ukázali v tomto boji odvahu a statočnosť. Mnohí z nich 
položili Životy za slobodu Bulharska a Československa. 

Do partizánskych oddielov SNP sa rôznymi cestami 
dostávali aj rakúski antifašisti, americkí letci /zostre
lení nad povstaleckým územím nemeckými stíhačkami/, čle
novia americkej vojenskej misie, menái počet Belgičanov, 
Holanďanov, Talianov, Španielov, Grékov, ktorých bolo 
viac ako 100. Slovenský ľud pomáhal týmto antifašistom, 
skrýval ich pred fašistami a sprevádzal ich k partizánskym 
oddielom* Je pravda, že nie všetci pochopili zmysel a 
ciele boja slovenského ľudu, i keá väčšina z nich vstúpi
la do partizánskych oddielov a bojovala na strane slovan
ského ľudu. 

Medzinárodná solidarita, ktorá vznikala v boji proti 
fašizmu v celej Európe, bola výsledkom objektívneho pro
cesu vo vývoji udalosti na frontoch druhej svetovej voj
ny, ale najmá na Východnom fronte* Mala však svoje histo
rická korene už v minulosti. Tento objektívny proces bol 
úzko spätý s revolučnými silami reprezentovanými komunis
tami, ktorí cieľavedome bojovali za nová vzťahy pokroko
vých síl medzi národmi. Medzinárodná solidarita v boji 
proti fašizmu bola prehlbovaná aktívnou účasťou soviet^ 
skych ľudí v tomto boji* Sovietski ľudia okrem veľkého 
hrdinstva a dôsledného boja proti fašistickému temnú vná
šali do tohto boja idey rovnosti, dávali bbju hlboký 
zmysel internacionalizmu. Presadzovali myšlienku úplnej 
rovnoprávnosti, ktorá prislúcha každému národu a každej 
rase. Myšlienky internacionalizmu sa prejavovali aj v náz-
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voch brigád a oddielov, ktoré mali väčšinou mená popred
ných predstaviteľov národnooslobodzovacích bojov v minu
losti a popredných činiteľov medzinárodného revolučného 
robotníckeho hnutia. 

Jednou z významných foriem medzinárodnej solidarity 
bolo utváranie internacionálnych oddielov tak, ako ich 
poznáme z dejín občianskej a intervenčnej vojny v soviet
skom Rusku a z občianakej vojny v Španielsku. V oddieli 
Za víťazstvo boli napríklad okrem Slovákov Česi, Rusi, 
Ukrajinci, Maďari, Juhoslovania, Azerbajdžanci, Armenci, 
Rumuni, Poliaci, Belgičania, Uzbeci, Nemci, Francúzi a 
Bulhari. V brigáde Jánošík bojovali popri sebe Slováci, 
Česi, Rusi, Francúzi, Nemci a Poliaci. V oddieli Smrť 
fašizmu nachádzame v spoločnom boji Slovákov, Cechov, 
Ukrajincov, Rusov, Madarov, Juhoslovanov, Francúzov, Nem
cov. Obraz pestrého národnostného zloženia poskytuje tak
mer každý partizánsky oddiel alebo brigáda v SNP* 

V procese ozbrojeného boja proti fašizmu dochádzalo 
aj na Slovensku medzi príslušníkmi jednotlivých národov 
k odstraňovaniu vzájomnej nedôvery, ktorú vnášali vládnu
ce triedy v celom medzivojnovom období, dochádzalo k upev
ňovaniu vzájomného porozumenia a priateľstva. Vytvárali 
sa objektívne predpoklady pre rozvíjanie a upevňovanie 
týchto vzťahov v povojnovom období. 

Pozitívny vplyv na formovanie medzinárodnej solida
rity v partizánskom boji mala aj existencia protihitlerov-
skej koalície, ktorá vytvárala objektívnu základňu pre 
jej praktické uplatňovanie. Skutočnost, 5e sa na Slovenskom 
národnom povstaní po boku slovenského ľudu v boji proti 
fašizmu zúčastnili príslušníci 27 národov, svedčí o veľ
kej zjednocujúcej sile myšlienok medzinárodnej solidarity 
a internacionalizmu, ktorá dokáže preklenúť aj mnohé roz
pory a diferencie v záujme spoločného úsilia. SNP svojim 
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odkazom ostáva i po rokoch stále Živým a hlbokým prameňom 
internacionalizmu a vlastenectva v nezničiteľnom úsilí 
všetkých revolučných a demokratických síl ľudstva po tr
valom mieri, vzájomnej spolupráci a priateľstve národov. 

Medzinárodné solidarita, ktorá sa tak výrazne prejavi
la v SNP, bola zákonitým javom. Bola výrazom odporu proti 
fašistickému násiliu a bezpráviu. Bola súčasne výrazom 
snáh pokrokových síl národov zjednocovať sa v zápase pro
ti imperializmu, proti vojne a za mierový život. Poučenie 
z druhej svetovej vojny, skúsenosti pokrokových síl v tej
to krvavej tragédii sú živé a aktuálne aj v prítomnosti* 
Mierumilovné sily na svete sa mOžu i dnes opierať o tie
to draho zaplatené skúsenosti formovania a pôsobenia širo
kého protifašistického boja v období posledného svetové
ho vojnového konfliktu. V dnešnom veľkom úsilí pokrokových 
síl na čele so ZSSR za zachovanie mieru a odstránenie voj
nových stretnutí aktívne pôsobia aj skúsenosti medziná
rodnej solidarity v boji proti fašizmu. Aj v tom spočíva 
veľký morálno-politický význam a odkaz Slovenského národ
ného povstania. 



Účasf ČSSR v spoiupráci krajin RVHP 

Mirostav Jiíges 





Vcíaka víťazstvu predovšetkým hrdinských armád So
vietskeho zväzu nad fašizmom, mohla spolu s ostatnými so
cialistickými krajinami naša republika, vedená svojou 
komunistickou stranou, nastúpiť cestu historicky novú -
cestu socialistickej výstavby ako predpokladu vybudovania 
komunizmu-aj v naáej vlasti. Ekonomická výsledky tejto 
doterajšej cesty sú mimoriadne úspešná, pričom doba, za 
ktorú boli dosiahnutá, dynamika, s akou sa uskutočňovali, 
nám ukazujú, že bez vzájomnej spolupráce socialistických 
krajín a predovšetkým Sovietskeho zväzu by sme ich nikdy 
neboli mohli dosiahnuť. 

Ak chceme pri príležitosti 30. výročia činnosti 
RVHP ukázať na históriu ekonomickáho vývoja Československa 
ako jej Člena a v tom zmysle zvýrazniť dosiahnutý stupeň 
rozvoja súčasnej socialistickej československej ekonomi
ky, ktorý pre budúcnosť je odrazovou platformou pre jej 
áalšie perspektívy, chceme dosiahnuté výsledky porovná
vať predovšetkým s niektorými základnými údajmi hospodár
skeho rozvoja na konci obdobia dvojročného plánu /povoj
novej obnovy/ československého národného hospodárstva 
/r. 1948/. 

Rýchla obnova spustošeného hospodárstva v priebehu 
prvého dvojročného plánu bola výsledkom entuziazmu pra
cujúceho ľudu Československa, opierajúceho sa o existen
ciu a pomoc novozrodenej socialistickej avetovej sústa
vy na čele so Sovietskym zväzom. V podmienkach, kedy im
perialistické krajiny sa snažili už v samých počiatkoch 
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hospodárskym nátlakom a embargom ovplyvňovať a brzdiť 
ekonomický rozvoj všetkých socialistických krajín, 
vrátane Československa, začína sa rodiť a rozvíjať ich 
vzájomná spolupráca. Mimoriadny význan, pre Československo 
v tomto smere mala spolupráca so Sovietskym zväzom, založe
ná na Zmluve o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojno
vej spolupráci medzi ČSR a ZSSR, podpísanej 12. 12. 1943, 
a Zmluve o vedeckotechnickej spolupráci medzi ZSSR a ČSR * 
z decembra 1947. 

Pre Československo, ako aj pre ostatné socialistické 
krajiny, sa otvárajú nové perspektívy nebývalého ekono
mického rozvoja. 

DAsledné uplatňovanie marx-leninských zásad v oblasti 
vlastníctva výrobných prostriedkov, organizácie direktív
nej povahy plánovania, medzinárodná spolupráca v oblasti 
deľby práce v rámci RVHP, boli jednými z rozhodujúcich 
metód a nástrojov rozmachu československej ekonomiky v ob
dobí me^zi VIII. a XI. zjazdom Komunistickej strany Česko
slovenska, t.j. v podstate od roku 1949 do roku 1960. 

Štruktúra ekonomiky starej kapitalistickej republiky, 
ktorá vznikla z chaotičnosti a bezplánovitosti, bola zde
dená a nevyhovujúca, a preto bola podrobená v priebehu 
prvého a druhého 5PP prestavbe, a to v intenciách potrieb 
novej socialistickej ekonomiky, založenej na zavádzaní no
vej techniky a tomu zodpovedajúcom raste produktivity 
práce. Išlo o program obrovského významu, o program socia
listickej industrializácie krajiny. V tomto období orien
tuje sa prestavba československej ekonomiky na rozvoj 
kľúčových odvetví priemyslu, predovšetkým na energetiku, 
hutníctvo a ťažké strojárstvo. 5tru)fturálne premeny nám 
názorne charakterizuje rozvoj strojárskej výroby, ktorej 
podiel na celkovej priemyselnej výrobe vzrástol z 11,8% 
v r. 1948 na 22,6% v r. 1960, teda sa zdvojnásobil. 
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V priemysle sa výrazne zvýšila vóha odvetví vyrábajúcich 
výrobné prostriedky, ked ich podiel vzrástol zo 40,8% 
v roku 1948 na 53,3% ? roku 1960. 

V priebehu prvej a druhej päťročnice sa začínajú vy
rábať nové, technicky nenáročné výrobky, ako chemické za
riadenia, osobné lode, lokomotívy, kovoobrábacie stroje, 
guličkové ložiská, farebné kovy, umelé hmoty, vlákna atď+ 

Ak teraz retrospektívne hodnotíme fakty celého česko
slovenského hospodárskeho vývoja, možno konštatovať, že 
obdobie výstavby socializmu v našej krajine do roku 1960 
predstavuje svojimi výsledkami také úspechy, aké v histó
rii našich národov dovtedy zaznamenané neboli. Tým sa 
naplnili i slová referátu predneseného na IX. zjazde 
KSČ, že "treba dovŕšiť politické víťazstvo hospodárskymi 
úspechmi" - skutkom. 

Napriek určitým stagnačným prvkom nasledujúcej tretej 
päťročnice, ale už pri tendencii obnovenia dynamiky národ
ného hospodárstva založenej Ústredným výborom KSČ, mohol 
VIII. zjazd našej strany /r. 1966/ uviesť bilanciu budova
nia československej ekonomiky za celé obdobie /už do r. 
1965/ ako celkove úspešnú. V porovnaní e r. 1937 vzrástla 
priemyselná výroba v Československu na päťnásobok a ná
rodný dôchodok dva a polkrát. 

Jednako vnútorná i zahraničná reakcia využila naše 
ekonomické problémy ku generálnemu útoku na socializmus, 
ktorý vyústil do známeho krízového obdobia v Českosloven
sku - do kontrarevolúcie. Toto relatívne krátke obdobie 
kontrarevolučných útokov zanechalo vážne stopy na našej 
ekonomike i politickom živote toho obdobia a iba vdaka 
plneniu záväzkov proletárskeho internacionalizmu Soviet
skeho zväzu a ostatných socialistických krajín českoslo
venskej robotníckej triede a všetkým pracujúcim, bolo 
umožnené našej etrane znovu riešiť ekonomickú výstavbu 
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v socialistických intenciách. 
Nové vedenie strany na čele so a. Gustávom Husékom 

uskutočnilo zásadné zhodnotenie krízového obdobia v zná
mych dokumentoch a vychádzajúc z analýz a najmä z ekono
mickej podpory Sovietskeho zväzu, prijalo akčný program 
na konsolidáciu ekonomických a politických pomerov. Zná
my je postoj Sovietskeho zväzu z tohto obdobia, keá v ča
se nacionálnej hystérie a jeho osočovania, si plnil svoje 
záväzky dodávateľa surovín pre néá priemysel, potravín 
pre obyvateľstvo, ba dokonca Často vo zvýšenej miere. 
8ez takéhoto postoja proletárskeho internacionalizmu 
Sovietskeho zväzu by sme problémy vzniknuté v tomto ob
dobí nikdy nevyriešili. 

Dôsledné orientácia Československa na spoluprácu 
v rámci RVHP, ktorú nové vedenie KSČ po jeho zvolení 
v apríli 1969 zdôraznilo ako základnú metódu ďalšieho 
rozvoja československého národného hospodárstva, umožni
la nielen udržať dynamiku československej ekonomiky, ale 
dostať ju na ešte vyššiu úroveň. Generálny tajomník 
ÚV KSČ s. Gustáv Husák na XIV. zjazde zdôraznil, že * 
"... jediný, ako preklenúť obmedzenosť nášho vnútorného 
trhu i vnútorných zdrojov pri riešení nových úloh, je 
rozvoj medzinárodnej socialistickej deľby práce ... Preto 
má nenahraditeľnú úlohu pri prechode k intenzívnemu roz
voju." 

Dosiahnuté výsledky ekonomického rozvoja Českoslo

venska v spoločenstve členských krajín RVHP i v ďalšom 

období dokazujú nezmeniteľný fakt a platnosť poučky o 

rýchlejšom tempe rozvoja oproti rozvinutým kapitalistic

kým krajinám i v hospodársky rozvinutých krajinách v pod

mienkach socializmu. 
V období od roku 1966 /prvý rok 4-5RP/ do roku 1977 

v rozvoji československej ekonomiky ame dosahovali také-
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to tempá rastu: 

Priemerná tempo prírastku niektorých základných 
ukazovateľov rozvoja národného hospodárstva /v %/ 

Ukazovateľ 1966-1970 1971-1975 1976-1977 

národný dôchodok 6,9 

priemyselná výroba 6,7 

objem investícii 7,3 

základné výrobné fondy 
v národnom hospodárstve 4,3 

produk t iv i ta práce 
v priemysle 5,4 

5.5 

6,7 

8,0 

5,2 

6,0 

4,2 

5,5 

3,2 

6,4 

5,1 

Ak sa pozeráme na tento v histórii búrlivý rozvoj 
Československej ekonomiky, musíme vidieť, že s ohľadom 
na jej súčasný charakter mimoriadne dôležitým pre áalší 
vývoj nášho národného hospodárstva sa stáva súčasný pro
ces prehlbovania spolupráce s krajinami RVHP. Preto i 
naáa účaať na tvorbe Komplexného programu áalšieho prehl
bovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistic
kej ekonomickej integrácie, ktorý bol prijatý na XXV. 
zasadaní RVHP v roku 1971. bola taká iniciatíva. Ide o to, 
Že naáa ekonomika je charakteristická na jednej strane 
vysoko rozvinutým priemyslom, na druhej strane však ne
komplexnou surovinovou základňou, pomerne malým pôdnym 
fondom a obmedzeným trhom* 

Je len prirodzené, že pre našu krajinu v týchto pod
mienkach má mimoriadny význam zahraničný obchod, ktorý 
vo svojich výsledkoch predstavuje stupeň a kvalitu napo
jenia aa na medzinárodnú deľbu práce, predovšetkým v ob
lasti výroby, ktorá jedine môže zabezpečiť áalši efektív
ny, na vysokej úrovni produktivity práce založený dyna-
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mický rast ekonomiky. Zahraničný obchod má u nás trend 
neustáleho rastu, pričom rastie rýchlejšie ako národný dô
chodok, alebo priemyslové výroba. To dokazuje ten fakt, 
že sa prehlbuje prepojenie našej ekonomiky /výroby/ na in
tegračné procesy. 

československá ekonomika v rozvoji medzinárodnej deľ
by práce je zameraná, a na to ukazuje v časovom rade te
ritoriálna štruktúra zahraničného obchodu, na spoluprácu 
predovšetkým so socialistickými krajinami, i keá v posled
nom období sa presadzuje ako dôsledok mierovej politiky 
rýchlejší rast zahraničného obchodu s kapitalistickými 
krajinami. To nám dokumentujú nasledujúce údaje: 

Zahraničný obchod ČSSR /v%/ 

196$ 1970 1975 1976 1977 

so socialistickými 
krajinami 73,2 70,0 70,6 72,0 71,6 
s rozvinutými 
kapitalistickými 
krajinami 17,9 22,4 22,4 21,7 31,1 

s rozvojovými 
krajinami 8,8 7,6 7,0 6,3 7,3 

Viac ako polovicu celkového objemu nášho obratu so 
socialistickými krajinami pokrýval a pokrýva Sovietsky 
zváž. Tento historický fakt predurčuje i koncepciu zamera
nia československej ekonomiky pri rozvíjaní spolupráce 
so všetkými socialistickými krajinami a orientuje ju pre
dovšetkým na ťažiskovú oblasť našej ekonomickej stability 
a dynamiky, ktorou je spolupráca s naším najväčším a eko
nomicky najdôležitejším partnerom - Sovietskym zväzom. 

Vzhľadom na spomínaný charakter našej ekonomiky dô-
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ležitým predpokladom jej bezporuchového fungovania a dy
namického rozvoja je zabezpečovanie potrieb výroby dovozom, 
a to tak nevyhnutných surovín a materiálov, ako aj moder
nej výrobnej techniky. 

V roku 1977 participovali tieto dve skupiny komodít 
rozhodujúcim spôsobom na celkovom našom dovoz.: 41,1% 
predstavoval dovoz v skupine paliva, suroviny a kovy; 
39,0% stroje, zariadenia a dopravné prostriedky; spolu 
teda 80,1% celkového dovozu. 

Na jednej strane ide o surovinové a energetické za
bezpečenie predovšetkým priemyslovej výroby /priemysel sa 
zúčastňoval na tvorbe národného dôchodku 62,0%-ami/, na 
druhej strane, vzhľadom na charakter a rozsiahlosť mate-
riálno-technickej základne nášho celého hospodárstva ide 
o nevyhnutnosť neustále obnovovať a modernizovať tech
nickú úroveň strojového zariadenia celého rozšíreného 
reprodukčného procesu. Takúto úlohu nemôže riešiť žiadna 
krajina iba svojimi silami, a tým menej malá krajina ako 
je Československo. 

Aké dôležité je materiélno-technické zabezpečenie prie
myslu, napr. surovinami, pre bezporuchové fungovanie ce
lej ekonomiky, ukazuje aj súčasná energetická a surovino
vá kríza v kapitalistických štátoch /ktoré zrejme má už 
trvalý charakter/ s ďalekosiahlymi následkami na Životnú 
úroveň pracujúcich. Naša ekonomika v svojej socialistic
kej histórii krízy takéhoto druhu nepoznala iba preto, 
že jej základ má svoje korene predovšetkým v tradícii 
zahranično-ekonomických vzťahov so Sovietskym zväzom, 
v jeho dodávkach surovín, pohonných hmôt a energie a v 
rozvoji vedecko-technickej spolupráce, čo však neznamená, 
Že nimi nemusíme Šetriť a ich využívanie zintenzívňovať. ' 

V súčasnej avetovej situácii nedostatku ropy a naf

tových výrobkov vôbec, treba na prvom mieste uviesť, že 
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Sovietsky zväz už roky je prakticky výlučným dodávateľom 
ropy pre československý priemysel. Spoľahlivosť dodávok 
a úroveň cien dodávanej ropy je jedným zo základov rozví
jajúcej sa našej ekonomiky v súčasnej šiestej päťročnici. 

Podobne Sovietsky zväz je naším výlučným dodávateľom 
Železnej rudy; napríklad v roku 1976 podiel na celkovom 
našom dovoze predstavoval 82,4%. V dodávkach plynu dosiah
li dodávky zo Sovietskeho zväzu v roku 1976 vyše 4,6 mld 
m . Vyše polovice nášho dovozu tvoria i dalšie dôležité 
položky, ako železné ruda, celulóza, azbest, síra, bavl
na; významné sú dodávky cementu, reziva, farbených kovov, 
vlny atd*. 

Význam Sovietskeho zväzu pre Československú ekonomi
ku má však omnoho širšiu platnosť, než ako dodávateľa 
surovín pre náš priemysel. Charakter spolupráce a pomoci 
Sovietskeho zväzu zasahuje prakticky celú oblasť moderni
zácie, zvyšovania technickej úrovne našej ekonomiky, a to 
tak priamymi dodávkami najmodernejšej techniky, ako aj 
najrôznejšími formami pomoci pri riešení vedeckých a tech
nických otázok nášho priemyslu. 

Mnohé stavby, známe u nás ako stavby socializmu, bo
li realizovateľné iba vďaka dodávkam a priamej spoluprá
ci Sovietskeho zväzu. Bez dodávok strojárenského priemys
lu Sovietskeho zväzu si dnes nemôžeme rozvoj nášho ná
rodného hospodárstva ani predstaviť. V tomto smere mimo
riadny význam majú dodávky strojárskych výrobkov z oblas
ti leteckej techniky, obrábacie stroje, poľnohospodárske 
stroje, banské kombajny, rôzne druhy rýpadiel a buldozé
rov, osobných áut, ako aj zariadenia pre ľahký priemysel, 
polygrafiu, zdravotníctvo, potravinársky priemysel a 
ďalšie odvetvia. 

Veľkou prednosťou spolupráce so Sovietskym zväzom, 

ako výrazu vzájomnej deľby práce, je i ten faktor, 
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že Sovietsky zväz ako dôležitý dodávateľ je aj našim 
najdôležitejším odberateľom priemyslových výrobkov, a i 
v tomto smere je svojou ekonomikou veľmi vítaným partne
rom pre dalšie vzájomné prehlbovanie deľby práce. Štruktú
ra záujmu o dodávky našich výrobkov zodpovedó nielen sú
časným našim možnostiam a vývozným záujmom, ale 3alej pod
poruje štrukturálny rozvoj našej ekonomiky v intenciách 
našich dlhodobých predstáv o nosných výrobných programoch. 
Aj v tomto smere partnerstvo so Sovietskym zväzom ako 
najväčším odberateľom má pre náa rozhodujúci význam. Na 
jednej strane nám umožňuje rozvíjať z hľadiska odbytu na
šej výroby rozhodujúce ekonomické odvetvia, na druhej 
strane nám vytvára prostriedky na zabezpečovanie krytia 
dovozných potrieb. 

Rozhodujúca skupina vývozu strojov a zariadení a 

spotrebného tovaru z celkového československého vývozu 

zo Sovietskeho zväzu predstavuje v súčasnosti 3/4 jeho 

objemu. 
V rámci vývozu strojov a zariadení do Sovietskeho 

zväzu, ktorého podiel činí takmer 65% celkového vývozu, 
dodávame také výrobky, ako aú obrábacie stroje, lisy a 
kovacie zariadenia, diesel motory a agregáty, nákladné 
automobily, električky, trolejbusy, motocykle, technické 
plavidlá a pod. Podobne je Sovietsky zväz najväčším odbe
rateľom aj výrobkov nášho spotrebného priemyslu. V tomto 
smere vo vzájomnej spolupráci Sovietskeho zväzu a Česko
slovenska aa úspešne premietajú tendencie k ekonomickej 
integrácii, k rozvoju kooperácie, plne aa uplatňujú 
programové zamerania Komplexného programu prijatého na 
XXV. zasadaní RVHP. Výrazom toho je áaláie prehlbovanie 
spolupráce v kľúčových oblastiach rozvoja ekonomiky 
obidvoch krajín i,ostatných členských Štátov RVHP. 

Vyu&itie zdrojov Sovietskeho zväzu, pri účasti so-
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cialistických krajín na budovaní spoločných priemyselných 
objektov, je významným integračným prvkom ekonomiky kra
jín BVHP, zabezpečenie stability a dynamiky ekonomického 
rozvoja jednotlivých socialistických Štátov i ich celku 
- socialistickej hospodárskej sústavy. Už vošli do histo-* 
rie také stavby.ako ropovod Družba, plynovod Bratstvo, 
spoločný energetický systém Mier a pod. Do histórie vchá
dzajú áalšie apoločné stavby - veľký plynovod z oblasti 
Orenburgu, výstavba Usť-Ilimského kombinátu na výrobu 
celulózy, Kijembajevského kombinátu na ťažbu a úpravu 
azbestu, rozpracúvanie výstavby závodu na ťažbu a spraco
vanie železnej rudy v Kurakej magnetickej anomálii atá. 

Nové formy spolupráce, prehlbovanie ekonomickej inte^ 

rácie, kooperácie a špecializácie výroby so Sovietskym* 

zväzom ako hlavným hospodárskym partnerom našej krajiny, 

ako aj prehlbovanie spolupráce s ostatnými členskými kra

jinami viedli v poslednom období k podstatnému rastu pro

duktivity práce v Československu. Tak napr. ak priemerný 

ročný prírastok produktivity práce v roku 1951-1970 Či

nil 5,8%, v rokoch 1971-1975 prírastok produktivity práce 

činil 6,056. Ekonomická efektivnost vedecko-technickej spo

lupráce medzi Sovietskym zväzom a Československom za 20 

rokov aa oceňuje pre národné hospodárstvo Československa 

na niekoľko miliárd Kčs, pričom prínos tejto spolupráce 

hodnotou prevyšuje 16-krát vynaložené náklady. 

V celkovej atratégii rozvoja našich vonkajších 

ekonomických vzťahov vychádzame z toho, že ich trvalou 

základnou ostáva rozvijnnie ekonomickej integrácie a 

všestrannej spolupráce s Členskými krajinami Rady vzájom

nej hospodárskej pomoci. Významná úloha pripadá rozpra

covaniu dlhodobých cieľových programov spolupráce, zame

raných na rozhodujúce oblasti národného hospodárstva. Ak

tívne sa zúčastňujeme na konkretizácii ich základných 
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zámerov pri príprave medzinárodných dohôd, ktoré zabez
pečujú jednotlivé integračné akcie na mnohostrannom i 
dvojstrannom základe. K najvýznačnejším opatreniam v dvoj
strannej spolupráci patrí najmä príprava dlhodobej koncep* 
cie špecializácie a kooperácie medzi Československom a 
Sovietskym zväzom vo vybraných odboroch. Už pred prija
tím Komplexného programu medzinárodnej socialistickej 
ekonomickej integrácie patrilo Československo /vzhľadom 
na charakter avojej ekonomiky/medzi tie krajiny RVHP, 
ktoré relatívne skôr a silnejšie než iné začqli pociťo
vať nutnosť medzinárodnej Špecializácie a kooperácie vý
roby. Už v šesťdesiatych rokoch sa stalo Československo 
iniciátorom a partnerom niekoľkých dvoch i viacstranných 
kooperačných a ňpecializačných dohôd s inými socialistic
kými krajinami. 

V priebehu piatej päťročnice uzavrelo Českosloven
sko s členskými krajinami RVHP celkom 274 zmlúv o Špe
cializácii a kooperácii, z toho 61 mnohostranných. Po
diel špecializovanej produkcie na Československom vývo
ze sa zvýšil zo 4,9% roku 1970 na 11% roku 1975. 

Sústavný rozvoj špecializačných prác a aktívne za
pojenie Československého strojárstva do tohto procesu 
zvýšil aj podiel Špecializovaných výrobkov na českoslo
venskom strojárskom vývoze. Kým v roku 1973 činil tento 
podiel 12,7% a v roku 1975 16,6%, dosiahne v období 
1976-1980 viac ako 20%. 

Vymenovať všetky kooperačné a špecializačné väzby 
v československom strojárstve by si vyžiadalo veHni dlhý 
zoznam o 2 094 položkách. 

ČSSR sa aktívne zúčastňuje na mnohostrannej dohodnu
tej výstavbe nových kapacít chémie a petrochémie, na 
špecializácii v odbore výroby syntetických materiálov, 
chemických prostriedkov na ochranu rastlín a pod. 
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Zapojenie Československa do vedeckotechnickej spolu
práce a krajinami RVHP bolo vyzdvihnuté na XIV. zjazde 
KSČ ako jedna zo základných úloh, pretože pomáha vytvárať 
podmienky pre áalši rozvoj národného hospodárstva, najmä 
pri riešení otázok špecializácie i kooperácie výroby. 

V súlade s tzv. svodným plánom vedecko-technickej 
spolupráce krajín RVHP v období 5. 5RP riešili vedecko
výskumné pracoviská v ČSSR a'si 3 000 výskumných a vývojo
vých úloh. Prínos tejto spolupráce pre ČSSR odborníci od
hadujú na cca 500 miliónov Kčs ročne, pokiaľ sa týka 
úspory nákladov na výskum a vývoj, projektovanie, inves
tície do vedy i výroby, úsporu vlastných nákladov výroby 
v dôsledku zavádzania nových poznatkov získaných v spo
lupráci so socialistickými krajinami atd. V skutočnosti 
je však prínos oveľa vyšší, lebo do odhadu nie sú zahr
nuté položky, ktoré možno ťažko finančne vyčísliť, ako 

je napríklad dosiahnutie špičkovej vedeckej úrovne, mož

nosť využívania bohatých dokumentačných materiálov ve

deckých pracovísk v ZSSR atJ. 

Aj výmena vedecko-technickej dokumentácie je veľmi 
bohatá. V rokoch 1971-1975 odovzdali československé or
ganizácie ostatným členským krajinám RVHP asi 8 000 
kompletov vedecko-technickej dokumntécie a do3tali viac 
ako 6 000 kompletov. Výsledky spolupráce priniesli mno-
homilio'nový zisk a mali značný vplyv na úspešný rozvoj 
československej ekonomiky. 

V rokoch 1976-1978 sa ČSSR zúčastňuje na rozpracúva

ní skoro všetkých problémov zahrnutých do Súhrnného plé

nu vedecko-technickej spolupráce členských krajín RVHP 

na roky 1976-1980 /je ich viac ako 260/ a v realizácii 
približne 80 dohôd mnohostranných a 130 dvojstranných 
dohôd s krajinami socialistického spoločenstva. Relatív
ne najväčší záujem má ČSSR na riešení problematiky páli-
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vovoenergetických zdrojov, vývoja lekérakych prístrojov, 
ochrany kovov proti korózii, racionálneho využitia drev
nej hmoty, ochrany prírody a správnej výživy. Náklady na 
výskum tejto skupiny problémov, z hľadiska ČSSR kľúčo
vých, sú odhadnuté na pol miliardy prevoditeľných rubľov 
a Československo sa tu zúčastňuje 80 milionami rubľov. 

Celý predchádzajúci vývoj v rozvoji spolupráce so 
socialistickými krajinami RVHP mal za následok ten fakt, 
že v priebehu 5. päťročného plánu, ako to hodnotil XV. 
zjazd KSČ, vzrástol ekonomický potenciál Československa 
približne o jednu tretinu. 

Aj sociálnemu programu sa ver.ovala mimoriadna pozor
nosť; v tejto oblasti si treba zvlášť ceniť dosiahnuté 
výsledky už i preto, že obdobie po krízových udalostiach 
v našej spoločnosti neposkytovalo na realizáciu sociálne
ho programu veľké nádeje* Bolo postavených o 114 000 by
tov viac, než stanovila smernica XV. zjazdu, zvýšila sa 
starostlivosť o rodiny s deťmi, prekonal sa dlhotrvajúci 
populačný pokles, zlepšilo sa dôchodkové zabezpečenie oby
vateľstva, čím sa zabezpečila pokojná staroba všetkým 
občanom. To všetko sa u nás dosiahlo v období, ked* sa 
na Západe prehlbovala všeobecná kríza kapitalizmu, ktorá 
mala hlboký dopad na životnú úroveň pracujúcich. 

Prijatím 6. päťročného plánu, na základe smernice 
XV. zjazdu KSČ, sme vstúpili do novej etapy, v ktorej sa 
naša ekonomika rozvíja v náročnejších vnútorných aj von
kajších podmienkach. Avšak nezvýšila sa len náročnosť a 
zložitosť našich úloh, ale vzrástli aj naše sily a zdro
je, ktoré sú potrebné na to, aby sme tieto úlohy zvládli. 
Na tomto základe pracuje sa už na rozpracúvaní úloh blí
žiacej sa 7. päťročnice, ktorej úspešné plnenie bude 
významným prínosom pri výstavbe našej rozvinutej socia
listickej spoločnosti. Prehlbovanie socialistickej eko-

t 
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nomickej integrácie v tomto procese zohrá rozhodujúcu 

úlohu. 



Literárne časopisy a zborníky 

Mitoš Kovačka 





Výberový inventár slovenských tlačou vydávaných 
literárnoumeleckých a literárnovedných časopisov, resp. 
periodických a poloperiodických zborníkov 

BIOGRAFICKÉ* ŽTÚDIE Literárnohistorický orientovaný 

zborník Matice slovenskej pre otázky biografistiky. Roč-

nica. Vychádza od roku 1970. 
BOHÉMA Liter<Srnoumelecká revue. Mesačník. Vychádzal 

v roku 1926. 
BRATISLAVA Časopis Učenej spoločnosti Šafárikovej. 

Nepravidelný Štvrťročník. Vychádzal v rokoch 1927-1937. 
ČERNOKŇAŽNÍK Týždenník pre humor a beletristiku. 

Vychádzal v rokoch 1861-1864. 

ČERNOKŇAŽNÍK Humoristicko-satirický časopis. Mesač
ník. Vychádzal v rokoch 1876-1910. 

DAV Mesačník pre literatúru, vedu, politiku a ume

nie. Vychádzal v rokoch 1924-1937. 
DENNICA Literárne orientovaný Časopis pre slovenskú 

mládež. Mesačník. Vychádzal v rokoch 1871-1872. 
DFNNICA Ženský literárny časopis. Mesačník. Vy

chádzal v rokoch 1898-1914. 

DUNAJ Slovenský zábavník. Mesačník. Vychádzal 

v roku 1874. 

ELÁN Časopis pre literatúru a umenie. Mesačník. 

Vychádzal v rokoch 1930-1947. 

HLAS Mesačník pre literatúru, politiku a otázku 

sociálnu. Vychádzal v rokoch 1898-1904. 
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HRONKA Podtatrnské zábawnice - Časopis krasomilné-
ho a užitečného ctení. Vychádzala po česky trikrát do roka 
v rokoch 1836-1838. 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Príležitostné periodikum Hviez
doslavovho Kubína. Vychádzalo v rokoch 1959-1970. 

JAS Almanach literárnej družiny JAS-u. Vychádzal 
v rokoch 1941-1942. 

JEŽIBABA Humoristický ilustrovaný časopis. Mesač
ník. Vychádzal v rokoch 1871-1872. 

Jľ'ľOS* Mravnozábavný mládeži venovaný časopis. Vy
chádzal obyčajne každý 4.-5. týždeň v školských rokoch 
1865-1866. 

KOCÚR Humoristický ilustrovaný časopis. Vychádzal 

spravidla mesačne v rokoch 1919-1945. 
KRÁSNA LITERATÚRA Bulletin Slovenského vydavateľstva 

krásnej literatúry. Vychádzal v rokoch 1959-1964. 

KRITIKA Literárnokritická ročnica. Vychádzala 

v rokoch 1964-1966. 
KROK Časopis pre literatúru a umenie. Vychádzal 

Štvrťročne a dvojmesačné v rokoch 1966-1967. 
KULTÚRA časopis pre literatúru, umenie, vedu a ži

vot. Mesačník. Vychádzal v rokoch 1926-1944. 
KULTÚRNY ŽIVOT Kultúrnoliterárny týždenník. Vy

chádzal v rokoch 1946-1968. 

LETNÝ SEMNÁR SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Ročnica 

Univerzity Komenského. Vychádzala od roku 1965-

LETOPIS MATICE SLOVENSKEJ Zborník Matice slovenskej. 

Vychádzal dva razy ročne v rokoch 1864-1875-
LETOPIS PAMA'TNÍKA SLOVENSKEJ LITERATÚRA Zborník 

Matice slovenskej pre slovenské literárne múzeá. Ročnica. 
Vychádzala v rokoch 1968-1972. Od roku 1973 vychádza pod 
nózvom LITERARNOMÚZEJNÝ LETOPIS. 
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LETOPIS ŽIVENY Vychádzal nepravidelne v rokoch 

1896-1928. 

LIPA Národný zébavník. Literárny almanach. Vychá

dzal v rokoch 1860-1864. 

LITERÁRNE LISTY Periodická príloha časopisu Kaza-

teľňa. Vychádzali každý druhý mesiac v rokoch 1891-1908. 
LITERÁRNE LISTY Periodická príloha Katolíckych 

kázní. Vyšli v štyroch zošitoch v roku 1930. 
LITERÁRNE ZPRÁVY Kníhkupecký literárny časopis. 

Vychádzal v roku 1927. 

LITERÁRNE ZVESTI Bibliografický mesačník. Vychá

dzal v roku 1944. 
LITERÁRNOHISTORICKÝ SBORNÍK Časopis Literárnohisto

rického odboru Matice slovenskej. Vychádzal ako Stvrťroč-
ník v roku 1943, neskôr s rozličnou periodicitou do ro
ku 1954. Pokračuje ako SLOVENSKÁ LITERATÚRA. 

LITERÁRNOMÚZEJNÝ LETOPIS Zborník Matice slovenskej 
pre literárne múzejníctvo. Ročnica. Vychádza od roku 1973-
Predtým ako LETOPIS PAMÄTNÍKA SLOVENSKEJ LITERATÚRY. 

LITERÁRNY ARCHÍV Zborník Matice slovenskej pre li
terárnohistorickú dokumentografiu. Ročnica. Vychádza od 
roku 1964. 

LITERÁRNY OZNAMOVATEĽ Kníhkupecký propagačný časo
pis. Vychádzal štvrťročne v rokoch 1931-1933. 

LITERÁRNY ŽIVOT Literérnopolitický týždenník. Vy

chádzal v roku 1969-
. HTTERARIA Zborník Slovenskej akadémie vied pre 

vedu a literárnohistorickú dokumentografiu. Vychádza 
s rozličnou periodicitou od roku 1958. 

LITTERARIA HISTORICA SLOVACA Literárnohistorický 

orientovaný zborník. Vychódzal v rokoch 1946-1947. 
LUK Časopis pre literatúru, umenie a kritiku. Me

sačník. Vychádzal v rokoch 1930-1932. 
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MATIČNÉ* ČÍTANIE Kultúrnospoločenský dvojtýždenník. 
Vychádzal v rokoch 1968-1977. 

MERIDIÁNY Bulletin - propagačné a literárnobiblio-
graficky orientovaná ročnica Zväzu slovenských spisovate
ľov. Vychádza v troch jazykových mutáciách od roku 1977. 

MLADÁ TVORBA Časopis slovenskej mládeže. Vychádzal 
dvojtýždenne v rokoch 1947-1951. 

MLADÁ TVORBA Časopis pre literatúru a umenie. Me

sačník. Vychádzal v rokoch 1956-1970. 
MLADÉ SLOVENSKO Časopis slovenskej mládeže. Mesač

ník. Vychádzal v rokoch 1919-1929. 
MLADE* SLOVENSKO Časopis mladej slovenskej generá

cie. Vychádzal v školskom roku 1932-1933. 
NITRA Almanach slovenskej literatúry. Ročnica. 

Vychádzala nepravidelne v rokoch 1842-1877. 

NOVINY MALÝCH Časopis pre deti. Vychádzali každý 
6.-7. týždeň v rokoch 1900-1914. 

NOVÁ CESTA Spoločensko-kultúrny mesačník. Vychá
dza od roku 1979. 

NOVÁ LITERATÚRA Mesačník pre propagáciu knižnej 

a umeleckej tvorby. Vychádzal v rokoch 1957-1958. 
NOVE* KNIHY Dvojjazyčný československý týždenník 

pre kníhkupeckú a literárnokritickú propagóciu krásnej 
literatúry. 

NOVE* SLOVO Týždenník pre politiku, kultúru a 
hospodárstvo. Nadviazal na Časopis PREDVOJ. Vychádza 
od roku 1968. 

NOVE* SLOVO MLADÝCH Periodická príloha Nového slova 
pre mladú literatúru a literárnu kritiku. Vychádza štvrť
ročne od roku 1978. 

NOV̂ ŕ ROD Literárnokritický časopis slovenskej 

ev. študujúcej mládeže. Vychádzal v rokoch 1921-1949. 
OHNÍK Literárny dvojtýždenník pre deti. Vychádza 
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od roku 1948. 
O INTERPRETÁCII UMELECKÉHO TEXTU Nepravidelne vy

dávaný literárnoteoretický zborník pre otázky literár
nej komunikácie vydávaný Kabinetom literárnej komuniká
cie pri Pedagogickej fakulte v Nitre. Vychádzal v rokoch 
1968-1976. 

0 KNIHÁCH A AUTOROCH Propagačný dvojmesačník. Vy
chádzal v rokoch 1959-1960. 

ORIEŠKY Literárne orientovaný časopis pre deti. 
Mesačník. Vychádzal v rokoch 1919-1929. 

OROL Literárny časopis. Mesačník. Vychádzal v ro
koch 1870-1880. 

OROL TATRANSKÍ Príloha Slovenských národných novín. 
Dvojtýždenník. Vychádzal v rokoch 1845-1848. 

OZVENA Obrázkový, spoločenský a literárny časopis. 
Dvojtýždenník. Vychádzal v rokoch 1931-1934. 

PERO Literárny časopis na riešenie praktických a 
vedeckých otázok. Prevažne mesačník. Vychádzal v rokoch 
1932-1938. 

PIONIER Literárny, beletristický a populárny me
sačník. Vychádzal v rokoch 1958-1960. Pokračuje ako ABC 
PIONIEROV. 

POD LIPOU Periodická príloha časopisu Obzor. Me

sačník. Vychádzal v rokoch 1891-1899. 

PODANIE Periodický bulletin Martinských kultúr

nych slávností. Vychádzal ako príležitostný literárno-

textový zborník od roku 1968. 

POSTUP Revue pre literatúru, umenie a kritiku. 

Mesačník. Vychádzal v rokoch 1934-1935. 

PRAMEŇ Revue pre literatúru, umenie a kritiku. 

Mesačník. Vychádzal v rokoch 1936-1937. 

PRAMEŇ Časopis pre ev. Školskú mládež. Dvojtýž

denník, resp. mesačník. Vychádzal v rokoch 1939-1948. 
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PREDVOJ Týždenník pre politiku, kultúru a hospo
dárstvo. Vychádzal v rokoch 1965-1968. 

PRI KOZÚBKU Zábavná príloha časopisu Obzor. Mesač

ník. Vychádzal v rokoch 1891-1899. 
PRIATEĽ DIETOK Časopis pre mládež. Vychádzal mesač

ne v rokoch 1887-1890. 

PRIATEĽ DIETOK Časopis pre ev. mládež. Mesačník. 

Vychádzal v rokoch 1698-1900. 
PRIATEĽ DIETOK Časopis pre deti. Vychádzal v-škol

ských rokoch 1906-1908 mesačne. 
PRIATEĽ DIETOK Poučno-zábavný časopis pre deti. 

Vychádzal v rokoch 1925-1949 s rozličnou periodicitou. 
PRIATEĽ ŠKOLY A LITERATÚRY Príloha k Časopisu 

Cyrill a Method. Dvojtýždenník. Vychádzal v rokoch 1859-
1861. 

PRÚDY Revue mladého Slovenska. Mesačník. Vychádzal 

v rokoch 1909-1914-
PÚČKY Študentský literárny časopis. Vychádzal 

v rokoch 1913-1914. 
RARACH Humoristicko-satirický časopis. Mesačník. 

Vychádzal v roku 1875. 
RARÁSEK Humoristicko-satirický mesačník. Vychádzal 

v rokoch 1870-1875-
RARÁŠEK Humoristicko-satirický mesačník. Vychádzal 

v rokoch 1908-1914. 
REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY Literárnoumelecké revue. 

Vychádza ako Štvrťročník, resp. dvojmesačník od roku 1965 

ROHÁČ Humoristický ilustrovaný týždenník. Vychá
dza od roku 1948. 

ROMBOID Literárnokritický mesačník. Vychádza od 

roku 1967. 
ROZKVET Zborník literárnych prác autorov Stredo

slovenského kraja. Vychádzal v rokoch 1961-1964. 
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ROZVOJ Časopis stredoškolskej mládeže. Vychádzal 

s rozličnou periodicitou v rokoch 1923-1938. 
SBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

PHILOLOGICA Literárnovedne orientovaná filologická 
ročnica. Vychádza od roku 1958. Predchádzajúci - podľa 
odborov nečlenený - od roku 1922. 

SBORNÍK LITBRÁRNOVEDNE*HO ODBORU SSV Vychádzal 

v rokoch 1933-1939. 
SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ Pre jazykospyt, národo-

pis a literárnu históriu. Vychádzal štvrťročne v rokoch 

1922-1937. 
SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ Literárna história. 

Ročnica. Vychádzal v rokoch 1938-1942. 

SLAVICA SLOVACA Časopis pre slovanskú filológiu. 

Vychádza štvrťročne od roku 1966. 

SLÁVIK Časopis pre deti. Dvojmesačník. Vychádzal 

v rokoch 1864-1865. 
SLNIEČKO Literárny ilustrovaný časopis pre deti. 

Mesačník. Vychádzal v rokoch 1927-1950. 

SLNIEČKO Literárny ilustrovaný Časopis pre deti. 

Nadväzuje na rovnomenný časopis Matice slovenskej. Vychá

dza od roku 1969. 
SLOVENSKÁ LITERATÚRA Literérnovedný dvojmesačník. 

Revue pre literárnu históriu a teóriu literatúry. Vychá
dza od roku 1954. 

SLOVENSKA DIELO Revue pre literatúru a umenie. Vy
chádzalo v roku 1929. 

SLOVF'E'KE* POHĽADY Revue pre literatúru, umenie, 
literárnu vedu a kritiku. Vychádzajú od roku 1889 s roz
ličnou periodicitou a prestávkami, od roku 1918 ako me
sačník v Matici slovenskej, naposledy ako oficiálny orgán 
Zväzu slovenských spisovateľov. Najstarší slovenský lite-
rórny časopis. 
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SLOVENSKÉ* SMERY UMELECKÉ A KRITICKÍ Literárnoume-
lecké a literórnokritická revue. Mesačník. Vychádzal v 
rokoch 1933-1938. 

SLOVENSKJE POHLADÍ na vedi, umeňja a literatúru Vy-
chádzali v rokoch 1846-1852. 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V SKOLB Pedagogicky 
orientovaný mesačník. Vychádza od roku 1955. 

SLOVESNOSŤ Literárna a kritické príloha časopisu 

Orol. Mesačník. Vychádzal v roku 1873-
SLOVESNOSŤ Príloha časopisu Cyrill a Method. Vy

chádzala ako dvojtýždenník v rokoch 1863-1865. 
SLUŽBA Časopis Štúrovej ev. spoločnosti. Mesačník. 

Vychádzal v rokoch 1937-1938. 

SOKOL Časopis pre krásne umenie a literatúru. Vy
chádzal trikrát mesačne v rokoch 1860-1861. /Tzv. Dobšin
ského Sokol./ 

SOKOL Časopis pre zábavu, krásne umenie, vedy a 
literatúru. Mesačník. Vychádzal v rokoch 1862-1869-
/Tzv. Paulinyho Sokol./ 

SRS*EŇ Humoristický dvojtýždenník. Vychádzal v ro
koch 1945-1951. 

STARÉ* NCWINY LITTRNÍHO UMÍNÍ Časopis pre litera
túru. Mesačník. Vychádzal v rokoch 1785-1786. 

STROM Revue literatúry. Mesačník. Vychádzal v ro
koch 1927-1928. 

STUDIA ACADEMICA SLOVACA Zborník prednášok Letné
ho seminára slovenského jazyka a kultúry. Ročnica. Vychá
dza od roku 1972. 

SVČTOZOP Príloha Slovenských novín. Vychádzala 
mesačne v rokoch 1855-1857. 

SVČTOZOP List pro zábavu a literatúru. Vychádzal 
dvakrát mesačne v rokoch 1858-1861. 

SVOJEŤ Literárny časopis mladej generácie. Dvojme-
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sačník. Vychádzal v roku 1922. 
SVOJEŤ časopis slovenskej stredoškolskej mládeže. 

Mesačník. Vychádzal v rokoch 1925-1938. 

Š*IBENICA Satirický časopis. Vychádzal v rokoch 
1922-1927. 

S*ÍP Časopis Študentova pracujúcej inteligencie. 
Mesačník. Vychádzal v rokoch 1934-1936. 

TATRANKA Literárny Časopis s rozličnou periodicitou 

Vychádzala v rokoch 1832-1847-

TATRANSKÝ OROL Spoločenský a beletristický časo
pis. Mesačník. Vychádzal v rokoch 1920-1932. 

TVORBA Mesačník pre literatúru a kultúrny Život. 
Vychádzal v rokoch 1940-1950. 

TÝDENNÍK aneb cýsaŕské králowaké národní noviny ... 
Vychádzal v rokoch 1812-1818. 

VATRA Časopis slovenského študentstva. Mesačník. 
Vychádzal v rokoch 1919-1925-

VČELKA Časopis pre Školskú mládež. Mesačník. Vy
chádzala v rokoch 1880-1883. 

VČELKA Časopis pre deti. Vychádzala mesačne v ro
koch 1925-1927. 

VEDY O UMENÍ A LITFRATÚRE Bibliografické periodi
kum Š*VK v Košiciach. Vychádzalo v polovici 50-tych rokov. 

VESELÉ* LISTY Humoristický časopis. Vychádzal 

trikrát mesačne v roku 1877. 
VESELÉ NOVINY Humoristický mesačník. Vychádzsli 

v rokoch 1912-1914-
VESNA Beletristický mesačník. Vychádzal v rokoch 

1927-1933. 
ZÁPISNÍK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN predtým Hviezdoslavov 

Kubín. Vychádza príležitostne od roku 1971. 

ZLATÝ MÁJ Československý dvojjazyčný časopis pre 
teóriu, dejiny a kritiku literatúry pre deti a mládež. 
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Vychádza od roku 1956. 

ZORA Literárny almanach. Vychádzal v rokoch 1835-

1840. 
ZORNIČKA Zébavník pre dietky. Vychádzal v rokoch 

1846-1847. 
ZORNIČKA Dvojmesačník. Vychádzal v roku 1864. 
ZORNIČKA Časopis pre deti. Vychádzal dvakrát 

mesačne v rokoch 1908-1914. 

ZORNIČKA Dvojtýždenník pre deti. Vychádza od roku 
1948. 

ZRKADLO MALUČKÝCH Príloha Slovenského národného 

učiteľa. Vychádzala mesačne v rokoch 1863-1864. 

ŽIVENA Beletristický časopis. Orgán Živeny, spolku 
slovenských žien. Mesačník. Vychádzal v rokoch 1910-1949. 

Podrobnejšie údaje možno nájsť v týchto dielach 
slovenskej národnej bibliografie: M. Potemra: Bibliografi* 
slovenských novín a Časopisov do roku 1918; M. Kipsová: 
Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov 
z rokov 1919-1938; M. Fedor: Bibliografia periodík na Slo
vensku v rokoch 1939-1944; M. Janu: Bibliografia sloven
ských novín a Časopisov 1961-1965. 



O stabitizácii vo fonotogicko-fonickom 
vývine siovenčiny 

Rudotf Krajčovič 





1. V doterajších výskumoch fonologicko-fonického vý
vinu slovenčiny /ale aj iných slovanských jazykov/ aa spra
vidla sústreďuje pozornosť na jeho dynamickú stránku, 
t. j. na kvalitu a priebeh zmien, o ktorých sa predpokladá, 
že v istom čaae prezentovali pohyb vnútri fonologicko^fo-
nickej roviny jazyka. Takýto postup je bezpochyby opodstat
nený. Z teoretického hľadiska má oporu vo všeobecne uzná
vanej téze o nepretržitom vývine jazyka, o postupnosti 
zmien v jeho systéme, v Čiastkových štruktúrach alebo aj 
zmien jednotlivých prvkov inventára. Navyše dĎraz na dy
namickú stránku histórie jazyka umožňuje bádateľom ľahšie 
sa dostať k podstate zmien jazykového aystému, k poznaniu 
ich príčin* No hoci závažnosť takto zacieleného výskumu je 
nepochybná, predsa aa núka otázka, či takýto výskum vývinu 
jazyka je komplexný, t. j. či sa takouto orientáciou výaku-
mu nezanedbáva iný, rovnako závažný aspekt jazykového vý
vinu /v našom prípade fonologicko-fonického vývinu/. Táto 
po* hybnosť je odôvodnená. 0 vývine jazyka totižto platí aj 
tésa o pôsobení tendencií k stabilite v ňom. To znamená, 
Že pre existenciu a vývin jazykového aystému v každom Ča
sovom úseku sú popri variantných prvkoch /vzťahoch, aúbo-
roch/ rovnako dôležité aj prvky /vzťahy, súbory/ invayiant-
né, relatívne stabilné. S ohľadom na túto skutočnosť možno 
teda povedať, že výskum jazykového vývinu môže byť komplex
ný len vtedy, keď popri prvkoch /vzťahoch, súboroch/ va
riantnej povahy sa rovnako podrobia výskumu aj prvky 
/vzťahy, súbory/ invariantnej povahy, resp. ke3 sa budú 
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skúmať aj stabilizačné tendencie, ich intenzita, rozsah 
pôsobenia a príčiny ich vzniku. 

V našom príspevku chceme venovať pozornosť práve tej
to stránke fonologicko-fonického vývinu. Pokúsime sa v ňom 
na pozadí prvkov invariantnej povahy o stručnú charakte
ristiku tých faktorov, ktoré viedli k stabilite vokalické-
ho a konsonantického systému slovenčiny v jeho staršej i 
dnešnej podobe. So zreteľom na to, že tento príspevok má 
mať predovšetkým praktické zameranie /má poskytnúť hlbšie 
poznatky o spisovnej slovenčine/, pozornosť sústredíme na 
severozápadnú oblasť stredoslovenských nárečí, a ktorými 
spisovné slovenčina geneticky súvisí /ďalej nárečový sub
strát spisovnej slovenčiny alebo len skúmaný substrát/. 

Pravda, uplatnenie aspektu stability a invariantnosti 
pri charakteristike fonologicko-fonického vývinu ai vyža
duje stanoviť primerané vecné východiská a teoretické 
postuláty. Zo skutočnosti, že pre zisťovanie relatívne 
stabilného, invariantného vo vývine jazyka je potrebné 
poznať to, čo sa menilo, čo bolo variantné, vyplýva, že 
pre charakteristiku relatívne stabilného, invariantného, 
je nevyhnutné mať vedomosti o výsledkoch výskumu dynamickej 
strunky jazykového vývinu. To je jeden zo základných pred
pokladov . Iným takýmto predpokladom je mať poruke dobré 
poznatky o súčasnom systéme jazyka Či nárečí /v našom 
prípade o fonologicko-fonickej rovine/, pretože len také 
poznatky môžu poskytnúť obraz o tom, čo bolo a ostalo 
stabilné, resp. invariantné v systéme, či už sa rozhodne
me pre postup retrospektívny alebo genetický. Len mimocho
dom poznamenávame, že dnes u nás v jednom i druhom prípa
de máme k dispozícii poznatky na dobrej úrovni? -takže 
môžeme na nich budovať. Z teoretických postulátov uvedieme 
aspoň požiadavku v postupe uplatniť princíp konfrontácie 
fonematického a fonického inventára. Pokladáme za potrebné 
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urobiť tak nielen preto, že v historickom výskume jedno 

od druhého ťažko oddeliť, ale najmä preto, že invariant-

nosť i tendencie k stabilite charakterizujú fonologicko-

-fonickú rovinu ako celok, t. j. v jejwukovej i odrazo-

vo-abstraknej realite. V tejto súvislosti je potrebné upo

zorniť, že uplatnenie tohto princípu si Žiada spresniť 

terminológiu. V našom príspevku na rozdiel od domácej tra

dície nebudeme používať na úrovni fonickej /realizácie 

foném/ termíny "základný variant fonémy", "variant foné-

my", ale termíny "fon",-"alofon". Robíme tak jednak preto, 

že termín "variant" v našom poňatí problematiky má iný 

význam /je pendantom termínu invariant/ a jednak preto, 

lebo termíny "fonéma", "fon", "alofon" adekva'tnejšie vysti

hujú pomer medzi fonologickými a zvukovo realizovanými hod-* 

notami /fonéma - realita zafixovaná abstrakciou, fó*n - zá

kladná realizácia fonémy, alofón - variácia základnej rea

lizácie/, ktoré máme konfrontovať. A napokon to, že teore

ticky nestotožňujeme systém a štruktúru v jazyku, žiada 

si operovať takými termínmi, ktoré vzťah k týmto hodnotám 

vyjadrujú výstižnejšie, zomknutéjšie. Medzi také termíny 

patri termín "má'kkostná Štruktúra v konsonantizmue" /ide 

o vzťahy typu d - č, t - ť, z - z atd*./, resp. aj termín 

"znelostná štruktúra v konsonantizme" /ide o vzťahy typu 

b - p , d - t , d z - c atd*./. Iné termíny, ktoré v príspevku 

používame, aú viac-tKenej známe. 

V cfalšej Časti sa pokúsime o stručnú charakteristiku 

vývinu fonologicko-fonického aystému slovenčiny /najmä 

nárečového substrátu spisovnej slovenčiny/ z tých hľadísk, 

o ktorých sme uvažovali. Najprv si všímame vokalizmus a 

potom konsonantizmus. Takto Členiť predmet sme sa rozhodli 

kvôli prehľadnosti s vedomím, že obe tieto zložky vo vý

vine zvukovej roviny slovenčiny /a pravdaže, aj v iných 

slovanských jazykoch/ sa v niektorých aspektoch ovplyvňova-
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li. 
2. Vývin vokalizmu slovenčiny z hľadiska stabilizač

ných tendencií najvhodnejšie je sledovať v troch súboroch: 
vývin zadných vokálov /a, o, u/, predných vokálov /a', e, i/ 
a vokálov, ktoré so zreteľom na to, že v pomere k zadným 
a predným vokálom mali medzistupňovú hodnotu, možno ozna
čiť ako stredné /také boli vokály e, y/. 

2. 1. 0 krátkych zadných vokáloch a, o, u možno pove
dať, že vo vývine fonologicko-fonickej roviny nárečového 
substrátu spisovnej slovenčiny vystupovali ako pevné členy 
systému a že teda z fonologického hľadiska mali hodnotu 
invariantov. Z fonického hľadiska v najstaršom období mali 
dvojakú realizáciu: po tvrdých konsonantoch mali hodnotu 
fónov a po mäkkých konsonantoch mali hodnotu alofónov /a.á, 
o.o, u.ú/. Pravda, to bol stav prechodný. Po rozpade mákkost-
nej Štruktúry v konsonantizme alofony splynuli s fonmi /da-
ťi, medza, dnes dať, medza/. Inou zvláštnosťou týchto vo
kálov bolo, že sa zvyšovala ich frekvencia. Frekvenciu 
zvýš*il najmä vokál a, a to po rozštiepení pôvodného á na 
á po perniciach a na a po ostatných konsonantoch /päta, 
zäť, dnes päta, zať/. Po individuálnych zmenách e na o 
/napr. služebný, tsjemný, dnes služobný, tajomný/ čiastoč
ne sa zvýšila aj frekvencia vokálu o. 

Podobný zástoj v stabilizačnom procese krátkeho voka
lizmu skúmaného substrátu mali aj predné vokály ä, e, i. 
Po splynutí ä s a po iných konsonantoch ako perniciach, 
ale najmä po strate mäkkosti perníc v tomto substráte sa 
stabilizoval vokál ä vo fonologickom i fonickom zmysle. 
Vokály e, i mali charakter invariantný /od zániku jerov/, 
a to^ako fonémy i fóny. Po splynutí e s e a y s i ich frek
vencia sa značne zvýšila. 

Najmenej stabilné boli vokály e, y, ktoré sme nazva
li strednými. Stará slovenčina,ako iné slovanské jazyky 
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ich zdedila z praslovančiny. V nárečovom substráte spisov
nej slovenčiny vokály e, y stratili fonologickú platnosť 
už niekedy v 12. storočí. Je možné, že iatý Čaa z fonické-
ho hľadiska mali hodnotu alofonov a potom splynuli a fonmi 
e, i /ťeplo, gnew, dnes ťeplo, hnew, resp. klin, syn, dnes 
kľin, sin a pod./. 0 tom; že týmto splynutím sa výrazne 
zvýšila frekvencia foném i fonov e, i, ame aa už zmienili. 

Stabilizačné procesy i faktory vo vývine krátkeho 
vokalizmu v nárečovom substráte spisovnej slovenčiny ná
zorne zobrazuje táto schéma: 

A. Fonematický plán po zániku jerov 
a - ä > a - ä 

o - e *: e o - e 
u - i : y u - i 

B. Tonický plán po zániku jerov 
a.á á > a.á ä 
o.A e e o*ó e.e 
u.ň i y u.ú i.y 

0 

u 

Poznámka; bodom nad vokálom sa naznačuje, že ide 

o alofon. 

Názorné schémy ukazujú na tieto základné črty vývi
nu krátkeho vokalizmu v skúmanom substráte: /l/ aúbor 
fonematických i fonických prvkov sa postupne redukoval, 
a to vo fenologickom pláne z 8 na 6 prvkov, vo fonickom 
pláne z 11 na 6 prvkov, /2/ redukcia sa uskutočnila na 
úkor atredných vokálov a alofonov, čiže vo vývine krátke
ho vokalizmu v skúmanej oblasti vystupovali ako stabili
začné faktory tie vokály, ktoré mali invariantný charak
ter, /3/ redukcia smerovala k vyváženiu počtu foném a 
fonov v tom zmysle, aby jedna fonéma sa realizovala jed
ným fonom. 

V apiaovnej slovenčine, ktorá už skOr skúmaný súbor 
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foném a fonov prevzala, v súčasnosti nie je stabilným iba 
vokál á'. Dnes sa tento vokál častejšie realizuje ako e 
/napr. peta/ alebo v polohe koncovkovej morfémy ako a 
/napr. žriebä/. 

2. 2. Vývin dlhého vokalizmu v nárečovom substráte 
spisovnej slovenčiny popri črtách spoločných s vývinom 
krátkeho vokalizmu /splynutie dlhého e a y s é a i, zánik 
dlhých alofo'nov v prospech dlhých fónov a pod./ z hľadiska 
stabilizačných tendencii má aj niektoré odlišnosti. 

Najdôležitejším javom vo vývine dlhého vokalizmu 
v skúmanom substráte bolo postupné prehodnocovanie niekto
rých dlhých vokálov na diftongy. Za najstaršie sa pokladá 
prehodnotenie dlhého o na uo a dlhého é na ie /so začiat
kami asi v 13. toročí/. Tieto zmeny sa vykonali dôsledne 
a spôsobil ich pravdepodobne supersegmentný faktor /azda 
intonovaná kvantita/. Nové prvky uo, ie sa v štruktúre vo
kalizmu skúmaného nárečia rýchlo a natrvalo stabilizovali. 
Pôvodom o niečo mladší je diftong ia. Vznikol z dlhého a. 
Jeho vznik bol okrem iného motivovaný aj prítomnosťou 
diftongov uo - ie po ich stabilizácii. Aj táto diftongi-
zácia sa vykonala dôsledne, pravda, už s menším priestorom 
/napr. na Orave je dodnes patok, róba/. Najmladší je diftong 
iu. Cd predchádzajúcich diftongov sa líši tým, Že aa vysky
tuje iba v koncovej pozícii po pôvodne mäkkých konsonan
toch /vlčiu, lístiu, ale počúvať, ľútosť/. To naznačuje, 
Že diftong iu je výsledkom paradigmatických analógií /pó
rov, vlčie, vlčia, vlčiu, resp. lístie, lístia, lístiu .../. 

Stabilizačné tendencie a ich realizáciu v čase vzni
ku diftongov v skúmanom substráte znázorňuje tento obra
zec fonematickej štruktúry /po splynutí dlhého e a y s é 
a i/: 

á - a > ' á - a ^ l á - i a 
* 
o - é !uo - ie 

ú - i I ú - i 
uo - ie 

ú - í 
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Schéma zobrazuje priebeh diftongizécie a stabilizáciu 

jej výsledkov v Štruktúre dlhého vokalizmu v skúmanom 
substráte asi tak do 16. - 17. storočia. Po tomto čase sa 
dá predpokladať, že do systému začínajú prenikať dlhé mo-
noftongy ó, é, i diftong iu. Pravda, tieto prvky sa natrva
lo ustálili až vo fonickoi-fonologickom systéme spisovnej 
slovenčiny /dnes je tu napr. dobré, dobrého, fréza, móda, 
vlčiu, lístiu a pod./. Keáže nové dlhé monoftongy a staršie 
diftongy sa vyskytujú v ustálených pozíciách a nemožno ich 
zamieňať, možno konštatovať, že dlhý vokalizmus spisovnej 
slovenčiny reprezentujú vlastne dva súbory fonologických 
a fonických prvkov, ktoré sa hodnotia ako dlhé: súbor 
monoftongov /počtom !?/ a súbor diftongov /počtom 4/. 

Vzájomnú väzbu týchto súborov v konfrontácii s krát

kym vokalizmom znázorňuje táto schéma: 

á ia 

o é ie uo 

ú í iu 

Ako vidieť, schéma štruktúry dlhých vokálov sa via
že na schému Štruktúry krátkych vokálov, pravda, v reali
zácii vokálu ä ako e, resp. a v koncovkovej pozícii. 0 tom, 
že práve táto realizácia je v súčasnosti živé, sme už ho
vorili. 

Vcelku možno povedať, že v najstaršom Štádiu vývin 
dlhých vokálov v skúmanom substráte charakterizovali tie 
isté stabilizačné tendencie ako v krátkom vokalizme /od
stránenie stredných fonov a alofonov/. V ďalšom štádiu sa 
ustálili dva súbory dlhých fonologicko-fonických prvkov, 
súbor dlhých monoftongov a diftongov. Presnejšie povedané: 
staršie štádium vývinu dlhého vokalizmu charakterizova
la redukcia foném, fonov i alofonov, v mladšom Štádiu 
/najmä v spisovnej slovenčine/ vývin dlhého vokalizmu 
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charakterizovala kompletizácia. Kompletizoval sa /v podobe 
symetrie/ tak súbor diftongov /difton^om iu/, ako aj súbor 
dlhých monoftongov /vzťahom o - é/. 

3. Vývin konsonantizmu v nárečovom substráte spisovnej 
slovenčiny z hľadiska stabilizačných tendencii možno naj
lepšie sledovať v rámci vývinu troch súborov; v rámci vývi
nu párových mäkkých konsonantov, t.j. mäkkostnej štruktúry 
v koneonantizme /d - ď, t - ť, z - z atď./, nepárových 
mäkkých a tvrdých konsonantov /k, g, ch, resp. c, dz, c/ 
a znelostnej štruktúry v koneonantizme /d - t, b - p atď + /. 

3. 1. Makkostná štruktúra v koneonantizme sa na ce
lom území starej slovenčiny konštituovala hneá po zániku 
jerov. Pre jej 3aláí vývin bolo charakteristické, že postup
ne aa rozpadávala. V skúmanom substráte jej rozpad mal oso
bitný priebeh. Možno už v 10. storočí aa v jadre tejto 
štruktúry začali stabilizovať páry s vyšším kontrastom 
mäkkosti. Boli to páry n - ň, 1 - ľ a potom páry d - 3, 
t - ť. Tieto póry sa stabilizovali natrvalo a ak neboli 
negatívne ovplyvnené najmä vonkajšími okolnosťami /napr. 
nemeckou kolonizáciou/, zachovali aa na skúmanom území 
dodnes. Ostatné mäkkostné páry sa krátko po zániku jerov 
začali rozpadávať. Najskôr mäkké konsonanty začali prav
depodobne zanikať na konci slov, tvarov alebo morfém, 
v dôsledku čoho sa stali závislými od vokálov, t.j. stali 
sa alofonami tvrdých fonov a potom fonicky s nimi splynu
li. Z analogických procesov v iných, najmá južnoslovan
ských jazykov možno vysloviť predpoklad, že najprv zani
kol mákkostný pár sonor r - r' a w - W v prospech r a w, 
potom páry s - s, z - z v prospech s, z. Týmito depalata-
lizáciami sa v skúmanom substráte počet pôvodných foném 
značne redukoval. 

Túto redukciu znázorňuje táto schéma /na pláne fonema-

tickom^ 
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d - ď 
t - ť 
n - ň 
1 - 1 

b - 6 
p - p 

m - m w - w > 

r - r 

d - ď 
t - ť 
n - ň 

1 - ľ 

z b m v 
s p 
r 

Pochopiteľne, úmerne sa redukovali aj príslušné fony 
/resp. alofóny/^a to z 22 na 15 fonických jednotiek. Ako 
vidieť, v tomto súbore fonologicko-fonických jednotiek 
v rámci stabilizačných tendencií prebiehali podobné pro
cesy ako v krátkom vokalizme. Z nich závažná bola redukcia 
spolu s tendenciou k vyváženosti foném a fonov bez alofo
nov. 

3. 2. Medzi nepárové mäkké konsonanty /odhliadnuc 
od osobitného postavenia j/ v najstaršom konsonantizme 
skúmaného substrátu patrili razené sykavky c, dz, c a 
z trených sykaviek s, z, Ešte v ranom vývine konsonantiz-
mu pribudla k nim razená sykavka dz. Tento súbor nepárových 
mäkkých konsonantov sa veľmi skoro v skúmanom substráte 
depalatalizoval, a to pravdepodobne spolu s mäkkými trený
mi sykavkami s, z. Tak aa eáte v ranej etape vývinu ustá
lila dnešné typicky symetrická štruktúra. Jej formovanie 
v konfrontácii s vývinom trených sykaviek znázorňuje tá
to schéma /na úrovni foném/: 

é - 3 

dz z - z 

š c - g 

dz - dí 
- á 
- ž 

Zaujímavé je porovnanie formovania tejto štruktúry 
s formovaním štruktúry nepárových tvrdých konsonantov. 
Medzi ne patrili veláry k, g, ch. Je možné, že po zmenách 
ky, gy, chy na ki, gi, chi v ranej etape vývinu tvrdé 
veláry mali mäkké alofony v celej strednej slovenčine 
/v jej južnej časti ich prítomnosť dokazujú napr. tvary 
dat.-lok. sing. typu ruki, nohi, resp. nom.-ak.pl. typu 
ruke, nohe/, no v jej severozápadnej časti, t.j. v skú-

http://nom.-ak.pl
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manom substráte pre včasný rozpad pôvodnej mäkkostnej 
Štruktúry v koneonantizme nemohli mať dlhé trvanie. Inou 
zvláštnosťou vývinu tohto súboru v celej slovenčine bola 
spirantizécia razenej znelej veláry g najprv na trenú zne-
lú veláru y a potom na dnešné hrtanové h. Tento proces sa 
v slovenčine neuskutočnil dôsledne. V zoskupení zg sa pô
vodná velára g zachovala /dnea je napr. mozgy, rázga, ľud. 
miezga, mízga a pod./, a tak vznikli predpoklady pre sta
bilizáciu nového g v slovenčine. Prostredníctvom prevza
tých slov /guma, grúň, ľud. ganek a pod./ a inýmiproces
mi /napr. agát z akát/ sa skutočne tak stalo. Takto po 
zmene^na h sa popri vzťahu ch - h /s alofónomrz ch pred 
znelou/ stabilizoval aj vzťah k - g. 

Vývin, ktorý viedol ku konštituovaniu dnešnej štruktú
ry velár, možno schematicky znázorniť takto /na úrovni 
foném/: 

. k - ch > k - ch > k - ch 

H - i * y S - ̂ 
Porovnanie súborov nepárových mäkkých a tvrdých kon

sonantov ukazuje, že stabilizáciu nesprevádzala redukcia, 
ale naopak kompletizácia štruktúry. V súbore nepárových 
mäkkých sykaviek pribudlo dž, v súbore velár pribudlo/' 
trené znelé , /neskôr z neho h/ a nové g. Treba azda dodať, 
Že tieto procesy v podstate zasiahli celú oblasť sloven
činy vrátane skúmaného substrátu. 

3. 3. Pod pojmom znelostná štruktúra v koneonantizme 
sa tu rozumie súbor párov konsonantických foném organizo
vaných na základe vlastností znelosť - neznelosť /d - t, 
b - p atá./. Táto štruktúra mala predpoklady konštituovať 
sa v dnešnej podobe /t.j. bez alofonov vo fonickom pláne/ 
hneď po zániku jerov. No počiatky tzv. znelostnej neutra
lizácie /realizovanie znelej príslušnou neznelou na konci 
slov, morfém, tvarov a naopak/, ktorá sa mohla uskutočno-
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vať len po úplnej konsolidácii znelostnej štruktúry, sved
čia, že to tak nebolo. Prípady typu ľahký /v nár. ľachkí/ 
zo staršieho legký ukazujú, Xe znalostné neutralizácia sa 
v slovenčine začala realizovať až po zmene g na J, t.j. 
až niekedy v 13. storočí /keby znalostné neutralizácia 
bola živé už pred 13. storočím zo staršieho legký, dnes 
by sme mali ľakký, resp. v nár. ľaki/. Toto oneskorenie 
znelostnej neutralizácie sa u nás vykladá tak, že jej 
vznik istý čas po zániku jerov bránili sprievodné vlastnos
ti konsonantov v neutralizačných pozíciách, a to vlastnosť 
fortis pri neznelých /ide o pevnejší záver/ a lenis pri 
znelých /ide o voľnejší záver/. Za zvyšok tohto staršieho 
stavu v skúmanom substráte môže sa pokladať výskyt alofó-
nu w /dnes k fonu v/, ktorý sa pozične nachádza práve na 
konci slov, tvarov a morfém, teda aj v neutralizačných 
pozíciách /napr. staw, sľiwka miesto očakávaného staf, 
sľifka/. V iných pozíciách je dnes v skúmanom substráte 
miesto staršieho bilabiálneho v labiodentélne v /napr. 
voda, vrana, dáva a pod./. Ide tu vlastne o rozštiepenie 
staršej bilabiálnej sonory w na v : w /dnes sa zachované 
w označuje grafémou ̂ /, ktorého vznik mohol byť motivova
ný staršou distribúciou sonory j ; ̂  /na juhu strednej 
slovenčiny je dodnes kraja ale krai, dai priam tak,ako 
stavu^ale staw a pod./. Vývin pôvodného w na v : w /u/ 
spôsobil v skúmanom substráte obmedzenie možností neutra
lizácie v na f. Táto neutralizácia je tu len na začiatku 
slova /napr. ftedi, f tom a pod./,a tak je aj v spisovnej 
slovenčine. Vo väčšine západoslovenských a východosloven
ských nárečí, v ktorých sa dôsledne vykonala zmena w na 
v, dôsledná je aj neutralizácia v na f /je tu staf, sľif
ka alebo slifka, f tom a pod./. Pravda, fonéma i jej fón 
f sa v celej slovenčine postupne stabilizovali najmä 
prostredníctvom prevzatých alov /fabrika, elefant a pod./, 
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bez ohľadu na rozsah neutralizácie v na f. 

V súhrne možno povedať, Že v ranej etape znelostnú 
štruktúru vo fonickom pláne sprevádza množstvo alofonov 
a vlastnosťami fortis, lenis /d.d - t.t atď./. KeČ vyjdeme 
z tohto predpokladaného stavu, ktorý istý čas po zániku 
jerov charakterizoval fonický plán inventára znelostnej 
Štruktúry, potom treba konštatovať, že znelostná štruk
túra v slovenčine v tej podobe, v akej ju poznáme dnea, 
sa stabilizovala jednak po redukcii, ktoré sa prejavila 
v strate alofonov a mäkkých konsonantov /okrem ď, ť, ň, ľ 
v skúmanom substráte/, jednak kompletizáciou štruktúry, 
ktorá sa uskutočnila vznikom vzťahov dz - dž a v - f, 
resp. ch - f . Zvláštnosťou tejto štruktúry je, že dodnes 
sú v nej alofony, a to v apisovnej slovenčine i v jej 
genetickom nárečovom substráte /ide o alofon w k fonu v 
a alofon î k fónu h/. 

Proces, ktorý k stabilizácii smeroval, schematicky 
možno znázorniť takto /na úrovni fonov a ich alofonov po 
zániku jerov/; 

b.b p.p 
* * 

b.b p.p 

d.ď ť.ť 

a.d 1.1 

g-5 k.k 

dg.dž c.c 

w.w 

w.w 

z. 

d.6 ž.ž á.š 

b 

ď 

d 

H 

dz 

dž 

P 

ť 

t 

k 

c 

v.w 

--r 
z 

ch 

s 

a 

f on. 

Poznámka: Bodom pod grafámou sa označuje starší alo-

Staráie fonémy m, m, r, r', 1, ľ, n, ň, j boli zne-
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lostne nepárové a po redukcii na m, r, 1, ľ, n, n, j takými 
aj ostali. 

Zo schémy je zrejmé, že konsolidáciou znelostnej štruk
túry okrem redukcie a kompletizácie, o ktorých bola vyššie 
reč, sprevádza tendencia k vyváženosti foném a fonov, t.j. -
tendencia k realizácii jednej fonémy jedným fonom bez alo-
fónu. Toto bolo súčasne jedna zo základných čŕt vývinu 
všetkých štruktúr vo fonologickom systéme skúmaného substrá
tu a v zásade aj celej slovenčiny /azda s výnimkou tzv. 
sotáckych nárečí/. Minimum alofonov /w, i, J, n/, ktoré 
dnešná spisovná slovenčina má, je teda výsledkom historic
kého vývinu jej nárečového substrátu. 

4. Závery. Vo fonologicko-fonickej rovine nárečového 
substrátu spisovnej slovenčiny /a teda aj v nej/ jeonnoho 
viac historicky kontinuitných stabilných prvkov vo fonema-
tickom pláne ako v pláne fenickom. V zložitejších Štruk
túrach fonologicko-fonickej roviny stabilizačné procesy 
sprevádzala redukcia fonologických, najmä však fenických 
prvkov, a to v súlade s tendenciou k vyváženosti foném a 
fonov bez alofonov. V menej zložitých štruktúrach stabi
lizáciu sprevádzala kompletizácia štruktúr /napr. štruk
túra <%, ú-i sa kompletizovala na á, o-é, ú-i, štruktúra 
dz, c-č na dz-dŽ, c-Č a p./. Konsolidáciu znelostnej štruk
túry v skúmanom substráte sprevádzali všetky tri spomenu
té vývinové faktory - redukcia, kompletizácia i tenden
cia k vyváženosti foném a fonov /hoci práve v neutralizač
ných pozíciách je zachovaných niekoľko alofonov/. Ešte 
poznamenávame, Že podobné zmeny prebiehali na celom úze
mí starej slovenčiny. No v niektorých jej častiach fono-
logicko-fonický vývin sa vyznačoval zvláštnosťami /mono-
ftongizácia, asibilácia atá./, preto bolo by im potrebné 
venovať osobitnú pozornosť. 
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Koitárovská a štúrovská koncepcia 
stovenského národa a stovanskej vzájomnosti 

Vtadimír Matu!a 





V staršej slavistickej literatúre venovanej otázke 
slovanskej vzájomnosti /ideových koncepcií slovanského 
spoločenstva a kultúrno-politických programov zjednocova
nia, resp* spolupráce slovanských národov/ sa tradične 
venovala veľká pozornosť Kollárovej koncepcii literárnej 
vzájomnosti, zatiaľ čo ítúrova koncepcia Slovanstva a 
slovanskej vzájomnosti sa dlho neatala predmetom hlbšej 
vedeckej analýzy a hodnotenia, hoci vo vývine slovanskej 
myšlienky zaujíma mimoriadne dôležité miesto. Štúrova 
historická úloha tvorcu novej koncepcie slovanskej ideo
lógie sa zvyčajne redukovala buJ na kodifikáciu spisov-
nej slovenčiny a riešenie vzájomného vzťahu Cechov a Slo
vákov /pričom sa jednostranne zveličoval a dramatizoval 
problém tzv. "československého rozkolu"/, alebo aa, rov
nako jednostranne a zveličené, hodnotil /na základe je
ho porevolučného spisu Slovanstvo a svet budúcnosti/ ako 
autor ideologickej koncepcie ruského panslavizmu. 

Súčasná marxistické historiografia spája rozvoj 
myšlienky slovanskej vzájomnosti, formovanie a evolúciu 
jej rôznych koncepcií a jej rozličnú triednu interpretá
ciu a objektívnym historickým procesom prechodu od feuda
lizmu ku kapitalizmu a formovania buržoáznych národov v 
slovanských krajinách, s potrebami ich jednotlivých spo
ločenských vrstiev. Prirodzene, berie do úvahy aj vplyv 
dôležitých vonkajších faktorov spoločensko-politického 
a ideologického rázu, ako boli napr. idey talianskeho 
a nemeckého nérodnozjednocovacieho hnutia. Za významný 

^ 
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vonkajší podnet považuje aj nacionalistické pretenzie 
nemeckej buržoázie a maáarskej Šľachty na upevnenie svo
jej nadvlády nad slovanskými národmi, oproti ktorým myš
lienka slovanskej jednoty pri celkovej politickej slabos
ti slovanských nérodnoemancipačných hnutí hrala mimoriad
ne dôležitú obrannú a mobilizačnú úlohu. Rozvoj myšlienky 
slovanskej vzájomnosti podnecovala aj existencia mocného 
slovanského štátu - Ruaka, víťaza nad Napoleonom, ktoré 
posilňovala vieru slovanských národných dejateľov v mož
nosť dosiahnuť spojenými silami národnú slobodu a vydobyť 
si dôstojne miesto medzi ostatnými národmi. Navyše roz
voj alovanskej idey všeobecne a zvlášť v českom a s ním 
úzko spojenom slovenskom národnom obrodení významne napo
máhala áj bohatá vedecká činnosť v oblasti slavistiky, 
najmä práce J. Dobrovského, J. Jungmanna, P. J. Šafárika 
a i. Ideologickú podporu a povzbudenie našla formujúca 
sa slovanská ideológia aj v humanistickej historicko-fi-
lozofickej koncepcii Johanna Gottfrieda Herdera, hlavne 
v jeho slávnej kapitole o Slovanoch v jeho diele Ideen 
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Všetky 
spomínané skutočnosti aa v plnej miere odzrkadlili pre
dovšetkým na bohato rozpracovanom učení o alovanskej 
vzájomnosti v básnickom a publicistickom diele Jána Kollára. 

Kollárova slovanská vzájomnosť je prvou ucelenou 

teoretickou koncepciou slovanského spoločenstva a konkrét

nym programom rozvíjania duchovnej jednoty slovanských 

národov. Jej jadrom je Kollárovo poňatie Slovanstva ako 

jednotného celku - "slovanského národa", ktoré aa vykryš

talizovalo už na začiatku dvadsiatych rokov 19* storočia. 

Neskôr, v polovici tridsiatych rokov v rozprave 0 lite

rárnej vzájomnosti, ktorá ho preslávila po celom slovan

skom svete, rozpracoval a zdôvodnil známu Štvorkmeňovú 

štruktúru svojho slovanského národa a načrtol program 

slovanskej kultúrnej vzájomnosti a spôsobov na jej usku-
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točnovanie ako najspoľahlivejšieho prostriedku na záchra
nu slovanského národa pred 3alŠím trieštením, na upevne
nie a rozvíjanie jeho jednoty. Tento program sa stal 
mocným impulzom pre zintenzívnenie národného života Slova
nov, pre rozvoj ich vlastnej národnej kultúry a formovanie 
jej špecifických čŕt i pre širokú výmenu kultúrnych hod
nôt, pre vzájomné poznávanie a zbližovanie slovanských ná
rodov. Je známe, ako mnoho na tomto úaeku vykonala na 
Slovensku práve štúrovská generácia, ktorá si s obrovským 
nadšením osvojila tento program a jeho uakutočňovanim aa 
významne zaslúžila o to, aby slovenské národná kultúra 
nestratila spojenie s bohatou kultúrou ostatných slovan
ských národov, aby sa v plodných kontaktoch a ňou oboha
covala, rozvíjala svoju národnú osobitosť a upevňovala 
svoj demokratický charakter. 

Kollárova slovanaká vzájomnosť je prvou ucelenou 
teoretickou koncepciou slovanského spoločenstva a konkrét
nym programom rozvíjania duchovnej jednoty slovanských 
národov. Napriek tomu, že táto koncepcia vznikla v prvom 
rade ako špecifická forma slovenskej národnoobrannej ideo
lógie, jeho harmonická, hoci značne abatraktná predstava 
slovanskej jednoty na Čele s Ruskom nadobudla veľmi rých
lo široký, skutočne univerzálny všeslovanský význam. Sta
lo sa tak okrem iného aj preto, že dominujúci kultúrno-
-literárny charakter tohto programu v dvadsiatych rokoch 
19* storočia, ke3 Kollár v podstate formuloval svoju 
teoretickú koncepciu Slovanstva, i v prvej polovici 
tridsiatych rokov, ke3 rozpracoval konkrétne cesty rea
lizácie slovanskej vzájomnosti, vcelku zodpovedal atup-
nu rozvoja národnoemancipačného hnutia slovanských náro
dov habsburskej monarchie. No s áalším rozvojom tohto 
hnutia, podmieneným postupujúcim procesom formovania 
novodobých slovanských národov, aa Kollárova slovanská 
koncepcia stávala čoraz viac problematickejšou. Zdá sa 
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nám celkom zákonité, že sa Kollárova koncepcia, presnej
šie povedané jej metafyzicko-racionalistická schéma 
Štvorkmenového slovanského národa dostala do konfliktu 
s reálnym životom predovšetkým a najskôr na Slovensku. 
Ved práve rast slovenského národného povedomia, ako naj
výraznejšia komponenta rozvíjajúceho sa procesu formova
nia národa, sa nijako nemohol vtesnať do tejto schémy, 
nenachádzal v nej pre seba miesto. 

V čase, keá Ján Kollár vydával svoju rozpravu O li
terárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami 
slovanského národa, na Slovensku nastupovala už nová, 
mladšia gen*r<*cia slovenskej maloburžoáznej inteligencie, 
ktorá na čele 3 Ľudovítom Stúrom postupne prebrala úlohu 
ideológa a vodcu slovenského národnooslobodzovacieho hnu
tia v jeho novej, vyššej fáze. Generácia mladého Sloven
ska sa od samého začiatku spontánne hlásila k myšlienke 
slovanskej vzájomnosti i ku kollérovskej Všeslévii, spo
lu s Kollárom smútili nad zašlou slávou a nežičlivou prí
tomnosťou Slovanov, s pocitom neskonalej hrdosti sa nad
chýnali veľkosťou Slovanstva v jeho zemepisnej rozlohe 
a duchovných schopnostiach, opájali sa jeho tnesianistic-
kou vierou vo veľké humanistické poslanie Slovanov v de
jinách ľudstva. No súčasne, v súlade so svojimi radikál
nymi buržoáznodemokratickými sociálnymi a politickými 
náhľadmi pridávali Kollárovmu slovanskému programu kva
litatívne nové črty, ktoré mu neboli vlastné, včleňova
li ho do nových, jemu cudzích súvislostí. Predovšetkým 
vedome prekonávali jeho programovú apolitickosť a legi-
timizmus, ktoré boli v tridsiatych rokoch výrazom skutoč
ných Kollárových spoločenskopolitických náhľadov. Svedčí 
o tom celé ich činnosť v slovenskom národnooslobodzova
com hnutí i charakter a jasne formulované politické cie
le ich spolupráce s vlasteneckou mládežou ostatných alo-



181 
vanských národov. KoHárcvská vzájomnosť, ako program slo
venského a slovanského národného obrodenia nepočítala so 
Širokými masami ľudu. Jej ušľachtilá, no veľmi všeobecná 
myšlienka ľudskosti, je myšlienkou bez reálnych sociálnych 
síl, pri jej uskutočňovaní sa počíta iba a tromi stupňami 
účastníkov literárnej vzájomnosti, a to len v radoch vzde
lancov. Aj v tomto smere Ľ. Štúr a jeho generácia od sa
mého začiatku prekračovali tento Kollárom vymedzený úzky * 
spoločenský rámec svojou cieľavedomou orientáciou na akti-
vizáciu širokých ľudových más, úsilím o ich organické včle
nenie do národného a slovanského programu. 

Oveľa viac, než samo konštatovanie faktu prihlásenia 
sa generácie Mladého Slovenska k myšlienke slovanskej 
vzájomnosti a uznávania existencie pomyselného slovanské
ho národa, nás samozrejme zaujíma otázka, ako si táto 
generácia predstavovala konkrétnu štruktúru tohto slovan
ského celku a seba ako jeho organickú súčasť. Alebo - iný
mi slovami - ako sa mladá generácia slovenskej inteligen
cie, ktorá hneď pri svojom nástupe preberá spolu s kollá-
rovakou teóriou jednotného "Československého kmeňa" aj 
závažné dedičstvo vo forme rastúceho povedomia slovenské
ho, posilňovaného presvedčivou argumentáciou "slovenskej 
kmenovitosti" v diele A. Bernoláka, J. Hollého i P. J. 
Šafárika, vyrovnávala s týmito dvoma pólmi rozvíjajúceho 
sa národného povedomia až po ich syntézu v novodobej slo
venskej národnej ideológii v štyridsiatych rokoch 19. 
storočia. Nesmieme totiž zabudnúť, že vývin koncepcií slo
vanskej vzájomnosti, ktorá v tomto období nebola iba 
programom spolupráce slovanských národov, ale aj význam
nou súčasťou, resp. formou utvárajúcej sa národnej ideo
lógie, nemožno skúmať odtrhnuto od vývinu samej národnej 
ideológie. To dvojnásobné platí pre štúdium a hodnotenie 
štúrovskej koncepcie Slovanstva a slovanskej vzájomnosti, 
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vývoj ktorej je nerozlučne spojený a vývinom Slovákov 
k národnej samobytnosti, a tvorí takpovediac druhú stra
nu jednej a tej iatej mince. 

Kľúč pre riešenie problému slovenskej národnej oso
bitnosti /a jej hlavného atribútu - slovenakého spisov
ného jazyka/ a 9 ním nerozlučne spojeného problému vzťa
hu Slovákov k slovanskému celku í. Štúr našiel v tvorivo 
aplikovanej dialektickej teórii "jednoty v rozmanitos
tiach" ako najuniverzálnejáej formy existencie života 
vObec, ktoré sa potom vinie ako zlatá niť celou jeho 
teoretickou a vedeckou tvorbou a prestupuje celú jeho 
praktickú kultúrnu i politickú Činnosť. Štúr aa nikdy 
nevzdal kollárovskej predstavy jednotného alovanského 
národa, aj on ho považuje za vyššiu všeobecnosť v histo
rickom vývine /vo vývine "svetového ducha" v dejinách/, 
tak ako jednotu, celok, považuje za cieľ vývinu vôbec. 
No na rozdiel od Kollára, jeho dialektické chápanie 
vzťahu celku a Častí mu pomáha oveľa hlbšie chápať integrač
ný a diferenciačný postup vo vývine ľudstva a vedie ho 
k presvedčeniu, že slovanský národ je jeden, ale v roz
manitostiach. Pri objasňovaní jednoty a diferencovanosti 
slovanského národa Š*túr vychádza z konštatovania, že 
prirodzenou štruktúrou Slovanstva, podstatou celého ži
vota je jeho kmenovitosť, t.j. existencia rôznych osobit
ných slovanských kmeňov, tvoriacich jeden organický celok. 
Práve táto kmenovitosť slovanského národa je príznakom 
jeho veľkej duchovnej sily a životaschopnosti, a preto 
ju treba všemožne ochraňovať a rozvíjať. Aby alovanský 
národ splnil svoje poslanie v dejinách, musí sa rozvíjať 
tak, ako vyrástol, t.j. v jednotlivých kmeňoch, lebo len 
tak bude jeho život "nezakrpatený, nasilu nevyhnaný, ale 
podarený, skutočne organický". Preto najvrúcnejšou Žia
dosťou muaí byť, "aby slovanaká kmene vo vlastných náre-
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ciach svoj duchovný život vystavili, teda kmene v náre
čiach osobných /t.j. vlastných - V. M./ písali, v nich, 
čo aú pred bohom, svetom i Slovanstvom, ukázali". Téza 
o kmenovitosti slovanského národa v zmysle jeho diferen
covanosti a "kmenovitosti*'.Slovákov v zmysle ich národ
nej osobitnosti ako samostatnej časti Slovanstva je vedú
cou myšlienkou Štúrových teoretických úvah o Slovákoch 
a Slovanstve, hlavným argumentom v boji za samostatný 
spisovný elovenaký jazyk a novú koncepciu Slovanstva a 
slovanskej vzájomnosti. -

Zdôrazňovanie diferencovanosti slovanského národa 
a osobitnosti jednotlivých slovanských kmeňov u C Štúra 
v žiadnom prípade neznamená popieranie, ani oslabovanie 
predatnvy Slovanstva ako celku. Naopak, svojím dialektic
kým chápaním vzťahu časti a celku, reprodukcie a zmnožo-
vania čaati účasťou v celku a posilňovania celku touto 
účasťou opodstatnuje nielen existenciu slovenského a 
všetkých ostatných slovanských národov, ale pozdvihuje 
na kvalitatívne vyššiu úroveň aj samu myšlienku jednoty 
Slovanov a slovanskej vzájomnosti. Celý diferenciačný 
proces považuje iba za dôležitú fázu a prostriedok vyššej 
a uvedomelejšej integrácie. Z Čím viacej častí sa totiž 
celok skladá, z ktorých každá pracuje na spoločnej veci, 
tým je tento celok rozvinutejší a účasť častí na práci 
spontánnejšia. "Slovanský Život - písal Štúr - je rozlo
žitý ako lipa na moc konárov, národ je jeden, ale jeden 
v rozmanitostiach, i nech teda je rozmanitosť táto ale 
v jednote aj v duchovnom našom živote zjavná, nech duchov
ný náš život na základe našej prirodzenej životnosti, 
ktorá je národná kmenovitosť, stojí, a tak bude život 
náležitý, na dobrých základoch postavený, bo aa nič, čo 
by vyrásť malo, neudusí a nič nazakrpatie". Sama existen
cia jednotlivých slovanských kmeňov je podľa štúra podmie
nená exietenciou slovanského celku /"kmene nie sú zo seba 
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a pre seba, ale sú z vyššieho, musia teda aj za to vyššie 
stáť a ho za pravdu svoju uznávať"/, preto aj kmeňový 
Život Slovákov, rovnako ako ostatných slovanských národov 
musí byť slovanský, musí slúžiť životu slovanskému, inak
šie sa od svojej pravdy odtrhne, bude biedny, zakrpatený 
a dlho neobatojí. Kmene nie sú všeobecnosťou, ale čias-
točnosťou, tak ako celosť národná iba Čiastkou v pomere 
k celosti všeľudskej. Preto ak by sa niektorý zo slovan
ských kmeňov chcel považovať za takúto všeobecnosť a 
"druhých kmeňov oči len k sebe ako k sebe obrátil - vy
stríha Štúr - jednal by nesprávne, egoistický, úplne 
v rozpore s duchom slovanskej vzájomnosti a humanity". 
V týchto Štúrových úvahách našlo výraz jeho rastúce zne-
pokojovanie zo silnejúcich centralistických tendencií 
/štúr ich nazýva zhubným "partikularizmom"/, ktoré aa od 
konca tridsiatych rokov prejavovali v Českom národnom 
hnutí a boli výrazom snáh českej liberálnej buržoázie 
získať hegemóniu v politickom živote Slovanov hababurskej 
monarchie v súlade s politickou koncepciou austroalavizmu 
a integračných tendencií ilýrskeho hnutia. 

Charakteriatickým znakom Štúrovej koncepcie Slovanstva 
a slovanskej vzájomnosti, tak ako aj u Kollára, je jej 
hlboký humanizmus. "V kmeni našom - zdôrazňoval í. Štúr -
musíme byť Slovania, v národe našom ľudia: to je alávne, 
požehnané, to je vysoké určenie naše slovanak^S Je to cel
kom zákonité, ved* Štúrova filozofia dejín vychádza z tých 
istých národnobuditeľských podnetov a zdôrazňovanie no
vého, "slovanského" humanitného princípu je aj uňho 
predovšetkým výrazom obrany proti rastúcemu nacionálnemu 
útlaku a všetkým ostatným krivdám, páchaným na bezpráv
nom slovenskom národe. V štúrovskej koncepcii je tento 
humanizmus ešte hlbší, konkrétnejší, lebo ho umocňuje 
d*aláia jej výrazná Črta - spravodlivosť a úprimný demokra-
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tizmus. t. 3túr vždy zdôrazňoval rovnaké práva a povinnosti 
všetkých slovanských národov vo vzťahu k slovanskému cel
ku. Čo žiadal pre Slovákov, žiadal aj pre ostatné národy. 
Svoju koncepciu Slovanstva rozvíjal a dotváral, ako je 
známe, aj v tom smere, že rozširoval pôvodný výpočet oso
bitných slovanských kmeňov a literatúr, len čo pobádal . 
znaky samostatného, samobytného rozvoja tam, kde ich pred
tým nevidel. No podstata demokratizmu štúrovskej koncep
cie slovenského národa a Slovanstva, slovenského a slovan
ského vývinu, tkvie predovšetkým v jej uvedomelej orien
tácii na široké ľudové masy. Štúr a jeho prívrženci neraz, 
a rozličnou silou emotivnosti zdôrazňovali, že prijatím 
slovenčiny za spisovný jazyk "vkročili do lona ľudu", za
čali sa mu prihovárať jeho vlastnou rečou, od srdca k srd
cu, prebúdzať ho z jeho poddanskej letargie k uvedomelej 
Činnosti na vlastnom morálnom i materiálnom povýšení a 
rozvoji. V iných súvislostiach zdôrazňovali zase nevyhnut
nosť začať budovať nový život zdola, od "ľudu obecného" 
ako základu národa a krajiny. I keď silný citový vzťah 
k ľudu aj u Štúra a štúrovcov súvisí vo veľkej miere a ce
lou ideológiou revolučného romantizmu, pre ktorú je cha
rakteristický, ich presvedčenie, že prebudiť široké ľudo
vé masy a povzniesť ich na úroveň uvedomelej a aktívnej 
spoločenskej sily slovenského národnooslobodzovacieho 
hnutia /čo bolo skutočnou alfou i omegou celého ich so-
ciélno-ekonomického a kultúrno-politického programu/ a 
potom ho priviesť aj k povedomiu Slovanstva je možné pre
dovšetkým živým jazykom ľudu, bolo celkom realistické, 
vydedukovanó zo skutočných potrieb historického rozvoja 
a zodpovedajúce týmto potrebám. Rovnako realistický a 
z konkrétneho slovenského Života vzatý je aj argument 
za slovenčinu ako prostriedok na "zjednotenie všetkých 
stavov a náboženských strán", t.j. vybudovanie buržoáznej 
celonárolnej jednoty ako širokej sociálnej základne n<Srod-
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nooslobodzovacieho hnutia. 
Svoje dialektické chápanie vzťahu Častí a celku, 

princíp "jednoty v rozmanitostiach" Štúr aplikuje aj na 
riešenie nanajvýš aktuálnej otázky postavenia Slovákov 
v uhorskom Štáte. Aj pred riešenie tejto úlohy mladých 
ideológov slovenského národného hnutia postavila nevyhnut
ná potreba formulovanie jeho politického programu. V tejto 
súvislosti dochádza k prekonaniu ešte jednej stránky kollá-
rovskej koncepcie slovanskej vzájomnosti - jej vzletného, 
no mlhavého všeslovanského patriotizmu. ítúr a jeho prívr
ženci pri tvorbe konkrétneho politického programu hnutia, 
prirodzene, nemohli vystačiť s vymedzením avojho vzťahu 
k pomyselnej všeslovanskej vlasti, ktorú síce nadalej 
s Kollárom "v srdci nosili", ale nevyhnutne museli riešiť 
svoj vzťah aj ku krajine, "v ktorej bývali". Popri ideál
nom všeslovanskom patriotizme štúrovci, podobne ako ich 
predchodcovia, poznajú aj reálne vlastenectvo "krajinské", 
uhorské, na ktoré sa neraz odvolávajú, ke<5 sa domáhajú 
politických práv pre svoj národ ako jedného z rovnocenných 
účastníkov uhorskej štátnej jednoty. Preto aj pri zdôvod
ňovaní kodifikácie spisovnej slovenčiny ako jeden z dôvo
dov vystupuje argument, že ide o "domáci jazyk", prijatím 
ktorého sa Slováci chcú postaviť na domácu, t.j. uhorskú 
pôdu* 

í. Štúr a jeho stúpenci chápali svoju novú koncepciu 
Slovanstva ako áalšie rosvitie kollárovskej idey slovan
skej vzájomnosti, hoci sa nijako netajili s tým, že ich 
koncepcia jasne stojí proti vzájomnostnému učeniu Kollá
rovmu, ktorý "videl len telo Slovanstva, ale nepostihol 
jeho ducha". S Kollárom a jeho poňatím Slovanstva a slo
vanskej vzájomnosti spája štúrovskú koncepciu ich spoloč
ný výsledný cieľ, ktorým je rozvoj Slovanstva ako vyššie
ho nadnárodného celku a primerané integrovanie jeho príno-
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su do spoločnej pokladnice kultúrnych hodnôt ľudstva. *'o 
svojím celkom novým riešením otázky Štruktúry Slovanstva, 
vzájomného vzťahu všetkých jeho čaatí medzi sebou a ich 
vzťahu k alovanskému celku ako samobytných a rovnoprávnych 
slovanských národov, dosahom, aký toto riešenie /jasne 
naznačujúce požiadavku práva na národné aamourčenie/ malo 
pre Slovákov i ostatné slovanské národy, pre ich súčasné 
a budúce vzťahy, ako aj svojou jednoznačnou orientáciou 
na aktivizáciu Širokých ľudových más, svojím bytostným 
demokratizmom, je to koncepcia nielen kvantitatívne, ale 
aj kvalitatívne celkom nová, progresívna, zodpovedajúca 
oveľa adekvátnejšie požiadavkám objektívneho historického 
vývinu. 



Sociá!no-(n)bo)ov3 tematiha 
v ľudovej próze 

Ján Michätett 





Sociélno-odbojová tematika je vo folklóre bohato 
zastúpená. Je to celkom pochopiteľné: folklór ako tvorba 
pracujúceho ľudu veľmi často a výrazne reagoval na spolo
čenskú situáciu tým, že zdôrazňoval a vyzdvihoval idey 
nesúhlasu s daným stavom spoločenskej nerovnosti, nespra
vodlivosti, bezpróvia, vyjadrujúc tak až svoje pozície 
odporu, vzbury i odboja. Je to príznačné aj pre slovenský 
folklór. Jeho fond obsahuje viacero výrazných tematických 
okruhov tohto zamerania. 

K najvýznamnejším z nich patrí zbojnícka tematika 
a najmá niektoré ústredné postavy zbojníkov, okolo ktorých 
sa folklórna tvorba s touto tematikou prevažne sústredila. 
Ma tomto príklade poukážeme na niektoré zaujímavé otózky 
tejto tvorby u nás i u okolitých národov. Termín "sociél
no-odbojová tematika" chápeme pritom nie v celej jeho 
šírke s úmyslom vystihnúť celkové spoločenské vzťahy, ale 
zmysel ich podstaty, existenčnú závislosť a podmienenosť 
vo väzbe na danú sociálnu skupinu, triedu, v pomere k iným 
sociálnym skupinám, triedam. To súvisí totiž s otázkou 
rastu historického vedomia ľudu a jeho odrazu vo folklóre. 
Uplatňovanie sociálnej tematiky vo folklóre má teda svoj 
vývin, etapy, pričom zbojnícka tematika patrí k najtypic
kejším príkladom sociélno-odbojovej tvorby ľudu. Dodať 
treba ešte, že sa neobjavuje len v ľudovej próze, ale 
bohato je zastúpená vo viacerých druhoch tvorby, najmä 
v piesňach. 

Jánošíkovskej tematike v širšom kontexte zbojníckych 
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námetov v ľudovej slovesnosti venovala sa u nás v minulos
ti Sivá pozornosť. Niet divu. Jánošíkovská a zbojnícka 
tematika vôbec prenikala už od začiatkov minulého storo
čia do našej poézie, prózy, dramatických difl, hudby i 
výtvarného umenia. Predovšetkým však je bohato rozvitá a 
umelecky vynikajúco stvárnené v slovesnej tvorbe slovenské
ho ľudu. V súvise s tým vyjasňovali sa aj otázky vzniku 
zbojníctva a historickej osobnosti Juraja Jánošíka, prípad
ne iných zbojníckych postáv. Osvetľovaniu historickej posta
vy tohto legendárneho hrdinu folklórnej tvorby osobitnú 
pozornosť venoval u nás najmä* Andrej Melicherčík /v práci 
Juraj Jánošík, Praha 1956/ v kontexte s objasňovaním já
nošíkovskej tradície ako špecifického prejavu revolučnej 
ideológie slovenských poddanských más /v práci Jánošíkov
ská tradícia na Slovenaku, Bratislava 1952/. Vychádzal 
pritom z dovtedajších archívnych a historických bádaní na 
Slovensku i v zahraničí. Takto zamerané štúdium vyústilo 
do záveru, že otázky zbojníctva i samotnej jánošíkovskej 
tematiky v jej rozličných prejavoch treba riešiť v širších 
súvislostiach, ako aú národné rozmery tejto tradície, že 
zbojnícke vystúpenia nemožno odtŕhať od podobných vystú
pení v okolitých krajoch a krajinách. Zbojníctvo ako jedna 
z foriem boja poddaného ľudu aa vyskytovalo v celej oblas
ti karpatských hôr a má mnohé spoločné znaky, Čo sa pre
javuje aj v tvorbe tohto tematického okruhu. 

Pri objasňovaní príčin vzniku karpatského zbojníctva 
/podnetne tu pôsobili hlavne výskumy a bádanie poľského 
historika Wladyslawa Ochmanského, zhrnuté v práci Zboj-
nictwo goralskie/ zreteľnejšie sa mohli formulovať aj ko
rene zbojníctva na Slovensku. V súlade s historickými bá
daniami nachádzali sa v prechode od naturálneho hospodáre
nia na feudálnych pozemkoch k hospodáreniu na panských 
statkoch, pričom situáciu zhoršovali a zostrovali dôsled-
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ky tureckých nájazdov, vojen a plienenia, ako aj celkové 
nespravodlivé politika Habsburgovcov voči Uhorsku. Dôsled
ky tejto situácie viedli k všeobecnej nespokojnosti, k ras
túcemu útlaku a biede poddanského ľudu. Príčiny vzniku 
karpatského zbojníctva spočívali teda predovšetkým v hospo-
dársko-spoločenských podmienkach života ľudu v 17* a za
čiatkom 18. storočia. To je nové hľadisko v hodnotení 
príčin vzniku karpatského zbojníctva. Staršia odborná 
spisba totiž uvedené príčiny obchádzala, vysvetľujúc vznik 
zbojníctva v Karpatoch predovšetkým rozborom charaktero
vých vlastností obyvateľstva karpatských hĎr, čím podsta
tu karpatského zbojníctva zobrazovala nepravdivo a jeho 
základné črty často zastierala. 

Správy o zbojníctve v karpatských horách a priľahlých 
oblastiach nachádzame už zo 16* storočia, ale jeho masový 
výskyt spadá do 17. a najmá do 18. storočia, ktoré pred
stavuje dobu najväčšieho rozkvetu karpatského zbojníctva. 
Vtedy je už zbojníctvo v tomto priestore javom všeobecne 
rozšíreným a trvalým. Možno teda v krátkosti formulovať 
jeho krátku charakteristiku: pre ľud v karpatskej oblas
ti bol zboj aktom spoločenskej vzbury. Zboj i zbojníka 
vytvárala spoločenská nevyhnutnosť. Ich korene treba vi
dieť v nespravodlivej sústave feudalizmu. HĎrnych chlap
cov, bojovníkov za slobudu a práva poddaného ľudu, nevy
háňajú do lesov charakterové defekty, ale spoločenská 
sústava feudalizmu, a ktorou sa púšťajú do boja i vtedy, 
keá vedú nerovný boj bez nádeje na úapech. Činy zbojní
kov nie sú v rozpore s túžbami širokých más. Poddaný ľud 
po celé atáročia myslel na boj proti feudálom. Zbojník 
- hOrny chlapec - je mu vzorom, patri k ľudu a v mene 
všetkých zbedačených a ukrivdených, s ich súhlasom i po
mocou olupuje pánov. V predstave ľudu vyrastá tak zbojník 
na hrdinu, ktorý tlmočí túžby a ideály poddaných. Možno 
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v podstate povedať, že na tomto základe vyrastalo zboj
níctvo v Karpatoch ako široký spoločenský jav i jeho vý
razné postavy osobitne. 

V prvej polovici 18. storočia zrodila sa i najväčšia 
a najvýraznejšia postava karpatského zbojníctva - Juraj 
Jánošík. Jánošík obsiahol v sebe všetky typické črty kar
patského zbojníka a dosiahol takého významu, že "slávou 
a veľkosťou svojich činov zatienil všetkých svojich dru
hov v boji, nech už žili a bojovali kdekoľvek a kedykoľvek. 
Veľkosťou svojho života i hĺbkou tragiky svojej smrti stal 
sa Jánošík legendárnym symbolom hrdinskej minuloati slo
venského ľudu" /A. MelicherČík, Juraj Jánošík, Praha 1956/. 

Základné črty vývinu jánošíkovskej tradície v ústnej 
slovesnosti najlepšie možno dokumentovať na umeleckom stvár< 
není jej ústrednej postavy. V tomto zmysle je aj Juraj 
Jánošík ako hrdina slovenského folklóru výtvorom konkrétnej 
doby a odráža rast historického vedomia nášho ľudu po nie
koľko storočí. Jánošíkovská tradícia - najkoncentrovanejšie 
vo svojej dominantnej postave - stelesňuje uvedomelý odboj 
zbojníka, hôrneho chlapca - junáka slobody. Ako sa táto 
nová postava hrdinu v slovenskom folklóre formuje? 

Staršie fázy vývinu ľudového hrdinu vo folklóre možno 
charakterizovať tým, že hrdina bol obklopený početnými 
sprievodnými pomocnými personážami a prostriedkami, pomo
cou ktorých dokázal úspešne riešiť a zvládnuť všetky úlo
hy. Najvýraznejšie sa to prejavuje vo fantastických roz
právkach. Aj v postave Juraja Jánošíka nachádzame ešte 
takéto prvky. Vyskytujú aa najmá v prozaických podaniach 
/čarovný opasok Jánošíkov, spôsoby jeho nadobudnutia/, 
v ktorých sa hovorí napríklad o tom, ako Jánošík získal 
veľkú silu a nepremožitelnosť /napr. silu do vily, premôcť 
ho možno len zradou a pod./. Už aj tieto príklady ukazu
jú, že základy jánošíkovskej tradície vo folklóre rozvíja-
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jú sa na pôvodnom čarovnom folklóre, pričom však do značnej 
miery aa už aj tu konkretizuje cieľ zápasu hrdinu. Je to 
boj proti pánom, pomoc biednym poddaným, teda riešenie si
tuácie na sociálno-odbojovom základe. Spomínaný čarovný 
základ Jánošíkovej aily postupne v ústnej tvorbe ustupoval 
reálnejším verziám jej nadobudnutia /napr. Jánošík bol 
silný od prírody, alebo vyskytujú sa tu niektoré medziná
rodné motívy ústnej tvorby/. Juraj Jánošík je teda najmä 
spočiatku ešte typom hrdinu, ktorý aám potrebuje dispono
vať veľkou silou a ak treba má k dispozícii takú výstroj, 
ktorá ho robí nepremožiteľným v istých konkrétnych situá
ciách. Je to však už hrdina úzko spätý s ľudom, postava 
z ľudu, ktorá svojimi činmi vystúpila na piedestál hrdi
nu bojujúceho za práva ľudu. A tak vidíme, ako v tejto 
tradícii v počiatkoch na pozadí fyzickej sily hrdinu ras
tie vedomie aily kolektívu a na základe tohto sebauvedome-
nia kolektívu /ktorý je tvorcom tejto tradície/ opäť dochádza 
k narastaniu, zreálnovaniu a skonkrétnovaniu sily ľudové
ho hrdinu. V tradícii aa to potom prejavuje tak, že aa jej 
vývinom v jednotlivých podaniach stupňuje dôraz na bojo
vú družnosť, na bojovú - Jánošíkovu - družinu. Teda počia
točné čarovné prvky hrdinu čoraz viacej ustupujú, ľudový 
hrdina aa čoraz väčšmi opiera o vedomie sily kolektívu, 
ľudu. Je taký silný a veľký, akej sily a uvedomenia dosa
huje ľud, jeho tvorca v boji o realizáciu svojich túžob, 
predstáv o spravodlivosti, alobode, sociálnej rovnosti a 
podobne. 

Ľudové povesti o Jánošíkovi a jeho družine sú mozaikou 
drobných príbehov, ktoré smerujú k akémusi dejovému celku 
o živote, Činoch i smrti zbojníka, bojovníka za práva 
poddanského ľudu. Pomoc chudobným a biednym, to je ich 
nosná ideová základná. Zbojnícke piesne naproti tomu - ich 
ústrednou postavou v slovenskom zbojníckom folklóre je 
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rovnako Juraj Jánošík - vyjadrujú viacej, zameriavajú sa 
prevažne na citový a vnútorný Život zbojníka. Mnoho zboj
níckych piesní váak kritizuje pochybné právo poddanakého 
obdobia, keá si nejeden nevoľník násilím vydobíjal podmien
ky na holú existenciu. V zbojníckych piesňach sa napríklad 
často spomínajú rozličné menšie krádeže, ktoré sa neúmerne 
kruto trestali tak väzením, ako telesnými trestami a ne
raz aj životom /S. Burlasová, Sociálna tematika v ľudovej 
piesni a jej vývin. Slovenský národopis, 1, 1970/. Sloven
ská ľudová poézia svojho najväčšieho zbojníckeho hrdinu 
predstavuje predsa len predovšetkým naznačeným spôsobom, 
pričom zdôrazňuje záverečný akt jeho zbojníckej tragédie 
- jeho lapenie a smrť na šibenici. Nevytvorila veľké pies
ňové cykly, epický Učiace zbojnícke činy. Jánošík v slo
venskej ľudovej piesni je skôr postava lyrická. Je to mla
dý šuhaj, márne zahubený, stelesnenie túžby po voľnosti, 
človek, ktorého poddanský ľud práve v utrpení a smrti 
povzniesol na výslnie poézie a ako jedného z mnohých vybral 
si ho za symbol svojho boja proti feudálnemu bezpráviu 
/J. Horák/. Je to poézia bezprostredná a silná. 

Ľudová tvorba so zbojníckou tematikou zobrazuje te
da zbojníctvo ako formu sociálnej revolty, ktorá neviedla 
k riešeniu v prospech pracujúceho ľudu, ale bola jednoznač
ným prejavom odporu, vzbury, konkrétnej akcie proti poriad
ku, ktorý nerešpektoval práva všetkých ľudí, ale len pri
vilegovaných. Zbojníctvo dávalo poddanskému ľudu pocit 
slobody a voľnosti, za ktorý mnohí neváhali obetovať aj 
Životy /5. Burlasová, cit. Št./. Prostredníctvom tohto 
obrazu možno vidieť v zbojníckej tematike v ľudovej slo
vesnosti slovenskej a iných národov viaceré zaujímavé 
porovnania. Poukážeme na ne najmä na príklade ukrajinské
ho folklóru. 

Ako sme už uviedli, prvú polovicu 18. storočia môž?-
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me označiť za obdobie najväčšieho rozmachu zbojníctva 
v Karpatoch a priľahlých oblastiach. Do tohto času spada
jú aj mená slávnych i najslávnejších zbojníkov, ktorých 
hrdinská Činy atali sa predmetom tvorby ľudu krajín kar
patských h6r. Ondráš na Morave a v Sliezsku, Bačinský a 
Procpak v Poľsku, Jánošík, Rajnoha a Surovec na Slovensku, 
BarnaŠ, Madej, Bojčuk, najmä však Dovbuš na Ukrajine -
to aú mená tých najslávnejších zbojníkov, ktorí viac-menej 
reprezentujú predovšetkým váaka ľudovému spracovaniu a 
fantázii oveľa väčšiu "armádu" hôrnych chlapcov. A tak ako 
na Slovensku postava Juraja Jánošíka významom a sociálnym 
dosahom prevýšila všetkých ostatných, v ukrajinskom folkló
re to bol Oleksa Dovbuš, slávny vodca opryškov, ktorý sa 
stal hrdinom s podobným postavením v proatredí protifeu-
dálneho odboja ukrajinského ľudu. Ich mená a Činy sa sta
li známe v pamäti ľudu celej oblasti Karpát po mnoho sto- . 
ročí. 

Slovenských zbojníkov i ukrajinských opryškov posta

vili do boja proti pánom v podstate zhodné podmienky Ži

vota roľníckeho ľudu, povesti a piesne o nich vyjadrovali 

odhodlanie nezmierovať sa s údelom vykoriaťovaných, ale 

bojovať aj ao zbraňou v ruke, vyjadrovali rovnaké sociál

ne túžby i nenávisť a nepoddajnosť, spoločnú vieru v spra

vodlivosť a túžbu po slobode. Možno teda hovoriť o apo-

ločnej ideovej náplni slovenského zbojníckeho folklóru s 

folklórom mnohých okolitých krajín. Hrdinatvo a veľkosť 

protifeudélneho odboja zobrazil karpatský ľud predovšet

kým v umeleckom vykreslení avojich ľudových hrdinov. Oni 

sa stali u jednotlivých národov karpatskej oblasti centrál

nymi postavami, okolo ktorých sa skoncentrovala väčšina 

poveati a piesni so zbojníckou tematikou. Každá veľká posta

va karpatského zbojníctva predstavuje sama osebe vyhra

nený typ, určený konkrétnymi historickými podmienkami 
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života národov karpatskej oblasti a svojskými podmienkami 
ich protifeudálneho boja. Každá veľká postava karpatského 
zbojníctva je nositeľom etnických osobitosti národnej kul-
túry, ktorá tento obraz v tvorbe ľudu uchovala. Av5ak po
dobnosť podmienok a celkového života poddanského roľníc
keho ľudu viedla súčasne k vytváraniu predpokladov pre, 
zbližovanie tvorby ľudu, čo v 17.,ale najmä v 18. storočí 
vyúsťovalo do mnohých zhodných ideových a umeleckých výtvo
rov. Aj postava samotného Juraja Jánošíka sa takto stala 
známou na Morave, v Sliezsku, v Poľsku, na Ukrajine. 

Mnoho spoločného nachádzame aj v umeleckom zobrazení 
biografie viacerých karpatských zbojníkov. V procese cykli-
zécie tejto tematiky sa početné zbojnícke povesti a pies
ne postupne koncentrovali okolo niektorých význačných zboj
níckych postáv. Potvrdzuje to - a nie je bez zaujímavosti -
aj príklad Juraja Jánošíka v porovnaní s ukrajinským Olek-
som Dovbušom. 

Ukrajinský ľud vykreslil postavu náčelníka opryškov 
Oleksu Dovbuša ako hrdinu, ktorému nebolo rovného. Podľa 
povestí bol najprv celkom obyčajným pastierikom a nevy
nikal ani silou, ani výzorom. Nadobudol však veľkú silu 
a nezraniteľnosť. Jánošík získal zázračnú silu, uloženú 
do opasku, od víl a bol tiež nezraniteľný - ako všetci 
veľkí karpatskí zbojníci. Rozhodnutie Jánošíka dať sa na 
zboj je v slovenskom folklóre motivované krivdou a bezprá-
vom, ktorého sa dopúšťali páni na biednom poddanskom ľude 
a na jeho rodičoch. Dovbušovo rozhodnutie ukrajinský folklór 
predstavuje podobne: ublížil mu pri práci panský úradník, 
Dovbuš sa pomstil, a dal sa na zboj. Ďalšie podobnosti mož
no vidieť vo vykreslení hrdinskej výstroje /Jánošíkova 
valaška aa podľa poveati nedostala do rúk pánom, zaťatá do 
buka Čaká na nového hrdinu. Dovbušova puška je zakopané* 
v zemi a každý rok sa posúva k povrchu/, charakteru, dru-

. 
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žiny /Jánošíkova družina mala dvanásť horných chlapcov, 
Dovbušových "Čiernych chlapcov" je podľa povesti tiež 
dvsnáať/. Obidvaja - Jánošík i Dovbuš - vyznačujú aa okrem 
eily odvahou, chrabrosťou, osobitne vyvinutým citom pre 
pravdu a spravodlivosť. Sedem rokov bojoval Olekaa Dovbuš 
ao svojimi druhmi proti pánom. Zo avojho aidla na Čier
nej hore vychádzal so avojou družinou do okolitých krajov 
i do Poľaka a Rumunska. Jeho sláva sa rozniesla široko-d*a-
leko a ľud rozprával o ňom početná príbehy. Zahynul roku 
1745 ? Kosmači - podľa ľudového podania zradila ho jeho 
milá. S motívom zrady stretávame sa aj pri dolapení Já
nošíka. /A. Melicherčík, Slovensko-ukrajinaké vzťahy v zboj
níckom folklóre. Slovanská štúdie, 1., Bratislava 1957/. 

Porovnanie týchto dvoch veľkých postáv karpatského 
zbojníctva by bolo možné rozširovať o ďalšie motívy a črty 
a podobne by sa dalo postupovať aj vo vzťahu k iným zboj
níckym, postavám. Aj tento príklad však dostatočne pouka
zuje na to, že zbojnícka tematika vo folklóre ľudu karpatskej 
oblaati je odrazom života ľudu v podmienkach, ktoré v základ
ných sociálno-triednych komponentoch ai boli blízke. Pre
javilo sa to aj v tvorbe ľudu. Ideový základ zbojníckej 
tradície spočíva potom spoločne v boji proti krutosti a 
bezohľadnosti feudálnych pánov, v pomste za páchané kriv
dy na biednom pracovitom poddanskom ľude, v boji proti 
útlaku a nespravodlivosti. Často teda zhodným spôsobom, 
pritom však s osobitnou historickou tvárou a avojekým 
umeleckým zobrazením vo folklórnej tvorbe vykreslil ľud 
viacerých krajín karpatskej oblasti aj svoje veľkolepé 
postavy zbojníkov. Ich umelecké stvárnenie atalo sa neod
deliteľnou súčasťou príslušnej národnej kultúry. 

Jánošíkovská tradícia mala Živý ohlaa v slovenskej 
kultúre. Obsahovo tvorila významnú zložku slovenského 
folklóru a v súčaanoati sa často vyskytuje v aekundár-
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nych formách spracovania v programoch folklórnych súbo
rov. Jej ideová náplň dáva jej kri31a Časovosti a v tomto 
zmysle zohrala často v dejinách slovenského národa aktuál 
nu úlohu revolučnej tradície ľudu. 
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Umetecttč remeslá na Stovenshu 

P^wt Míchatides 





Podobne ako v iných krajinách Európy môžeme aj na 
území Slovenska sledovať život a kultúru obyvateľov 
v minulosti na základe výsledkov ich rozličných Činností 
uchovaných v početných hmotných dokumentoch. Územie Slo
venska poskytovalo od dávna množstvo prírodných materiá
lov a výrobných surovín umožňujúcich rozvinúť viaceré 
Činnosti nadobúdajúce v priebehu stáročí v prírodné uzavre 
tých oblastiach svoj Špecifický a značne diferencovaný 
charakter. Archaický a historický odkaz každodenného ži
vota a kultúry obyvateľov nachádzame predovšetkým v do
máckej výrobe^ v tradičnej ľudovej umeleckej výrobe a 
v umeleckých remeslách. 

Rozvinutejšie formy výroby uplatňované v umeleckých 
remeslách pomáhali obyvateľom rozvíjať na vyšáí stupeň 
výrobu úžitkových prodmetov, uplatňovať estetická hodno
ty v životnom prostredí a v spôaobe života a rozvíjať 
vzťah k umeniu a kultúre. Umelecko-remeselná Činnosť 
vyjadrená v konkrétnych hmotných artefaktoch manifesto
vala nerozlučne aj duchovný život tvorcov i užívateľov, 
idey svojej doby, a takto pomáhala vyjadrovať a rozví
jať tvárnosť celých epoch histórie slovenského národa. 

Kultúrna a technická tradícia umeleckých remesiel 
na území dnešného Slovenska je dokladom rozvoja hmotnej 
a duchovnej kultúry obyvateľov. Predstavuje tvorivé metó
dy výrobných postupov, talent, majstrovstvo a dokonaloať 
umelecko-remeselnej práce, výtvarné nadanie výrobcov a 
v súhrne i duchovná bohatstvo jednotlivých historických 
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?poch. 
Najstaršie suroviny kameň, hlina, koža, drevo a 

rastlinné vlákna boli u nás výrobným materiálom už v pra
veku. Najmä výskyt výbornej hliny podnecoval výrobu vyni
kajúco stvárňovaných predmetov početných tvarov, ako to 
dokazujú už z mladšej doby kamennej zachované rozvetvené 
druhy neolitickej keramiky. Hornaté územie Slovenska 
poskytovalo množstvo povrchového získavania rúd, ktoré 
podnecovalo spracúvanie kovov už od druhého tisícročia 
pred naším letopočtom. Početné nálezy bronzových predme
tov poukazujú na udomácnenie výroby farebných kovov a ich 
zliatin - bronzu. Ťažba Železa i ušľachtilých kovov a 
ostatné prírodné bohatstvo priamo predurčovali udomácnenie 
niektorých odvetví spracúvania kovov, najmä kovolejectvo 
a kovotepectvo. Spracovanie kovu dosiahlo pozoruhodné 
výsledky v umeleckom kováčstve. 

Rozvinutie remeselnej výroby a jej výtvarných foriem 
vystupňovalo sa zásluhou Keltov najmä v umeleckej výrobe 
kovových šperkov a v keramike. Veľké strediská výmeny 
tovaru v okolí Dunaja v období počiatkov nášho veku doka
zujú kontakty s rímskou kultúrou. 

Pre územie dnešného Slovenska bol veľmi dôležitý 
presun rozličných kmeňov a kultúr na začiatku nášho ve
ku. V tomto období žili tu už Slovania, ktorí sem prenik
li zo zakarpatskej oblasti a rozvinuli naplno hospodársky, 
politický a kultúrny život vo svojom prvom národnom štá
te Veľkej Morave. Vo výrobe umelecko-remeaelných predme
tov z keramiky, z dreva, tkáčskych výrobkov i šperkov 
uplatňovala sa na funkčných tvaroch umelecká výzdoba 
realizovaná náročnými technikami. Vysoko špecializovaná 
umelecko-remeselná výroba rozvinula sa najskôr na panatvách 
kmeňových kniežactiev a v remeselných osadách slovanských 
hradov. V rozvoji remesiel a ich umeleckých foriem dole-

. 
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Žitú úlohu zohrala aj kresťanská misijná činnosť Cyrila 
a Metóda, s ktorou aa na naše územie dostávali vplyvy 
byzantskej kultúry. 

Slovanské obyvateľstvo sa po invázii maáarských kme
ňov rozdelilo na dve historické skupiny: Čechov, ktorí 
si utvorili v 10. storočí samostatný národný Štát, a Slo
vákov, ktorí aa začlenili do celku stredovekého feudálne
ho Uhorska, a potom celé tisícročie žili v národnej neslo
bode. Systém slovenských hradných panstiev a s ním aj 
stav remeselníkov sa uchoval. Remeselná výroba z domá
cich prírodných surovín, najmä z hliny, z dreva, z kovu 
zameriavala sa na potreby každodenného života a v mladých 
atredovekých mestách aa jej novými konzumentmi stali patri-
ciét a zámožní mešťania. 

Rozvoj feudalizmu a rast moci panovníkov a cirkvi 
vytvorili podmienky pre rozvoj cirkevnej aj svetskej 
architektúry. Kláštory sa stali kolískou knižného i násten
ného maliarstva, sochárstva i umeleckých remesiel, ktoré 
ovplyvňovali dôležité strediská európskej románskej kul
túry. Kláštoraké dielne sa stali prostredím vznikania 
a postupného rozvíjania umeleckých remesiel zásluhou 
výnimočných objednávok predmetov a zariadení pre bohoslu
žobný kult a reprezentáciu feudálov. 

Výraznejšie rozvinutie umenia nastalo u nás v období 
pozdnej gotiky a nastupujúcej renesancie. Hospodársky 
rast miest - najmä spojený s ťažbou vzácnych kovov - zna
menal začiatok novej kultúry, v ktorej remeslá zaznamena
li veľký rozkvet súčasne a rozvojom architektúry a so
chárstva. Remeselníci,organizovaní v cechoch vyrábali 
bežný tovar pre trh, ale pracovali aj na priamu objednáv
ku podľa individuálnych objednávateľov. Styk a kontakty 
cechových organizácií a európskymi umelecko-remeselnými 
centrami zvyšoval ich majstrovstvo a umožňoval rozvíjať 
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umelecké odvetvia remesiel. 

V období od 14. storočia do druhej polovice 19. sto
ročia poznávame na území Slovenska umelecko-remeselná 
predmety rôzneho druhu ako výrobky cechových organizácii 
zlatníkov, cínárov, hodinárov, kováčov, kachliarov, sto
lárov, truhlárov a iných. Existovala tu aj poloremeselná 
ľudová výroba, ktorá ss v domácom prostredí zameriavala 
na výrobu úžitkových predmetov pre vlastnú spotrebu a 
spotrebu kolektívov dedín. Táto sa v priebehu rokov rozvi
nula najmä na zemepánatvdch - boli to napríklad kováči, 
hrnčiari, kachliari, kožušníci a iní -, kde aa jej posky
tovali viacerá privilégiá. Popri privilegovanej mimocecho-
vej výrobe keramiky a skla na zemepanstvách existovala 

i cechová výroba keramiky prevádzaná hrnčiarmi, kachliar-
mi a džbankármi. Niektorá fajansové výrobky a v 19. storo
čí kamenina boli produktom manufaktúr. Vyššia umelecko-
rremeselná činnosť aa uplatňovala aj v spracúvaní kože 
v prácach irchárov, kordováncov, opaskérov, sedlárov, 
kapsárov, kníhväzačov a iných. Vysokú výtvarnú úroveň 
prejavovali kožená tapety a nábytkové kožené poťahy zho
tovované garbiarmi. 

V textilnej výrobe dosiahli umelecko-remeoelnú 
úroveň najmä tkáči. Od 16. storočia sa rozmáhali výšivky 
na plátno, ktoré sa čoraz Častejšie zhotovovali podomác
ky. V strediskách utvárajúcich sa v osadách okolo stredo
vekých banských miest rozvíjalo sa od konca 16. storočia 
čipkárstvo. Výáivky a čipky aa zhotovovali aj na feudál
nych panstvách vo forme poddanských robot žien, ktoré 
takto pripravovali výbavy šľachtických dcér. 

Rad rozličných výrobkov a artefaktov umeleckého 
remesla, uchovaných v našich múzeách, predstavuje rozvi
nutý spOsob života nášho obyvateľstva, jeho hmotnú kultú
ru a estetické cítenie. Poukazuje na bohatú tvorivosť 
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nášho ľudu, ktorý v rámci meniacich sa podmienok a možnos
tí rozvíjal domáce tradície, obohacujúc ich o vymoženosti 
európskych kultúrnych prúdov. 

Zavádzanie strojov do výrobného procesu a s tým sú
visiace postupné rozširovanie kapitalistického podnika
nia spôsobilo už v 18. storočí krízu v remeselnej malový-
robe. ťrehlbovali ju aj zastarané predpisy cechových 
organizácii. Ručná práca, ktorá bola základom dovtedajšej 
remeselnej a umelecko-remeselnej práce, začala nézadrža-
telne upadať. V druhej polovici 19. storočia zanikli na 
území Slovenska aj posledné cechy a s niai aj mnohé v mi
nulosti prekvitajúce umelecké remealá. Nastal zložitý 
proces, v ktorom osudy klasických umeleckých remesiel* jpŕ-
žeme poznávat len v širších vzťahoch vývoja úžitkov* 
výtvarnej tvorby a celej výtvarnej kultúry, jej podí 
na postupných premenách životného prostredia a novéhch^ ^A^y 
životného štýlu, ktorý sa v rámci neho utváral. 

V priemyselne vyspelých európskych Štátoch sa od po
lovice 19. storočia rozvinulo rozsiahle umelecko-priemy-
selné hnutie, ktoré hľadalo východiská z nekvalitnej a 
nevkusnej produkcie podnikateľskej kapitalistickej výro
by úžitkových predmetov. V období umelecko-priemyeelného 
hnutia a podnikania nastali postupne premeny aj v Rakús-
ko-Uhorsku. V hornom Uhorsku, na území dnešného Slovenska 
sa tento proces prejavil osobitným spôsobom. V priebehu 
posledných desaťročí 19. storočia a na začiatku 20. ato
ročia sa do popredia na báze domáckeho spracovania suro
vín dostalo ľudové umenie. Tento vývoj podporovalo aj 
národno-obrodenecké hnutie Slovákov, ktoré posúvalo do 
popredia domáce hodnoty a národnú kultúru* Ľudová umelec
ká výroba sa v týchto podmienkach rozvinula cez ľudové 
remeslá až do formy ľudového priemyslu, a stala sa základ
ňou nielen pre svojrázny rozvoj umeleckého priemyslu, ale 
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aj pre celý výtvarný život a kultúru slovenského náro
da. V tomto smere je významná predovšetkým Činnosť spol
kov zúčastňujúcich sa na organizovaní a zveľaáovani ľu
dovej umeleckej výroby: Živena /založená 1869/, Izabella 
/1895/, Lipa /1910/, Skalica /1910/, Detva /1920/ a iné. 
V období medzi dvoma vojnami zohrali v premenách výtvar
nej úžitkovej tvorby dôležitú úlohu Spoločnoať umeleckého 
priemyslu /1920/ a Škola umeleckých remesiel /1928/ ? Bra
tislave. 

Oslobodenie Československa roku 1945 znamenalo začia
tok novej epochy života, práce a kultúry nášho ľudu. 
Koncepčne sa vychádzalo zo Živých tradícii troch skupín 
výroby: tradičnej ľudovej, remeselnej a priemyselnej. 
Na zákonnom podklade vznikli tri inštitúcie, ktoré sa na 
základe socialistických princípov ideovo a organizačne 
orientovali na uchovanie výrobných i kultúrnych tradícií 
a na ich áalší koncepčný rozvoj i novú výtvarnú kvalitu: 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby /1945/, ústredie ume
leckých remesiel /1954/, Sekcia úžitkového umenia a prie
myselného výtvarníctva pri Zväze československých výtvar
ných umelcov /1952/. 

Zákon Slovenskej národnej rady Č. 4 o ľudovej ume
leckej výrobe a umeleckých remeslách z roku 1958 s ko
nečnou platnosťou zabezpečil dobré podmienky pre tieto 
odvetvia výtvarnej kultúry, vyrastajúce z náročnej ru-
kodielnej práce. V tvorivom ovzduší rozvíjajú sa na Slo-
vensku v špeciálnych dielňach umelecké remeslá v odvet
viach: umelecké kováčstvo, kovotepectvo, kovolejstvo, 
zámočníctvo, klampiarstvo, stolárstvo, čalúnictvo, intar-
zérstvo, Stukatéretvo, modelárstvo, kamenosochárstvo, la-
kovnictvo, poziacovačstvo, písmomaliaratvo, kníhväzaČatvo, 
umelecký textil a reštaurovanie slohového nábytku. Ume
lecké remeslá dosiahli mimoriadne úspechy nielen v rea
lizácii pamiatkovej starostlivosti reštaurovaním cenných 
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pamiatok reprezentujúcich našu kultúrnu históriu, ale aj 
T tvorbe novej hmotnej kultúry, socialistického Životné
ho prostredia a Životného štýlu. Úspešne aa zúčastňujú 
na rozvoji architektonickej tvorby, na realizácii upra
vovaných a novobudovaných priestorov a objektov mimoriadne
ho spoločenského významu.. Zúčastňujú sa na realizócii diel 
monumentálnej tvorby a ostatných maliarskych a sochárskych 
diel - najvýznamnejších hodnôt našej výtvarnej kultúry. 
Zúčastňujú sa úspešne aj na interiérovej tvorbe, najmä' 
pri riešení spoločensky významných interiérov a prináša
jú nemalé výsledky aj v tvorbe interiérových doplnkov, 
pamiatkových predmetov a pod. 

Dosiahnuté výsledky sú dôkazom predovšetkým toho, 
čo socialistický spoločenský systém pre rozvoj umenie 
poskytol. V socialistickej spoločnosti nielen že umelecké 
výroba založená na rukodielnej práci, t.j. ľudová umelec
ká výroba a umelecké remeslá, existuje, ale čim 3alej tým 
viac dostáva podnety pre d*alší rozvoj, má dôležitú úlo
hu v národnom úžitkovom umení a zákonite prispieva k roz
voju výtvarného umenia a kultúry socialistickej epochy. 

V priebehu tridsiatych rokov sme aa usilovali o no
vú náplň umeleckého remesla, o jeho plné začlenenie do 
ekonomického systému a foriem straníckeho riadenia kul
túry a umenia v socialistickej apoločnosti. Nebola to 
cesta ľahká, bolo treba riešiť celý rad zložitých problé
mov. Z teoretického hľadiska a na základe skúsenosti 
praxe skúmali aa najskôr vzťahy a význam rukodielnej 
práce a remesla v nových podmienkach socialistickej eko
nomiky a kultúry. Problém umeleckého remesla sa osvetľo
val priamo z podstaty vlastnej práce, z jej fyziologic
kej stránky, spoločenskej povahy ako aj z hľadiska základ
ných estetických noriem. 

Umelecké remealo zachováva predovšetkým veľké hodno-



212 

ty kultúrneho významu, ktoré aa majú stať majetkom všet
kého pracujúceho ľudu. Umelecké remeslo plní nové úlohy 
v dvoch základných smeroch: a/ zachováva klasické metódy 
remeselnej práce, ktoré v užšom spojení s výtvarným pre
javom v rozličných odvetviach remesla umožňujú ochraňovať 
a uchovávať historické pamiatky ako významné dokumenty 
vývoja našej národnej kultúry a umenia; b/ uplatňuje sa 
ako samostatná a neodlučiteľná tvorivá zložka v r&znych 
odboroch a disciplínách výtvarného umenia, najmä sochár
stva a maliarstva, a predovšetkým v ich monumentálnych 
formách zviazaných a architektúrou pri tvorbe spoločensky 
významných priestorov, interiérových zariadení a doplnkov. 

Umelecké remeslo sa chápe ako tvorivá činnosť, a pre
to sa neustále objasňuje v rámci úloh vedecko-technickej* 
a kultúrnej revolúcie vzťahy medzi umením a remeslom, 
umeleckým remeslom a technikou. Pri určovaní výtvarného 
programu umeleckých remesiel sa vychádza z úloh a tenden
cii tvorby Životného prostredia a socialistického spôso
bu života, na ktorom sa neodlučiteľné zúčastňuje nielen 
staviteľstvo a architektúra, ale i rozličné druhy a dis
ciplíny výtvarného umenia a početné odvetvia umeleckého 
remesla. V súvislosti s tým sa objasňuje estetická a výtvar
ná zložka životného prostredia, vytyčujú sa hlavné zámery 
spolupráce architektúry a výtvarným umením a vymedzujú 
sa špecifické úlohy jednotlivých druhov výtvarného ume
nia i odvetví umeleckých remesiel. Podrobnejšie sa ana
lyzujú úlohy a poslanie umeleckých remesiel v modernej 
architektúre, v pamiatkovej starostlivosti a v kultúrnych 
stavbách a zariadeniach. 

Z hľadioka podielu umeleckých remesiel na výstavbe 
kultúrnych zariadení sledujú sa úlohy a s tým, súvisiace 
problémy v dvoch smeroch: a/ ako rekonštrukcie národných 
kultúrnych pamiatok, ktoré slúžia'v novej funkcii súČas-



213 

nemu životu, napríklad zariadenia vlády, knižnice, múzeá, 
galérie a expozície, pamätníky, obradné siene - pietne 
siene, aobéSne aiene, domy smútku a iné; b/ ako novobudo-
vané objekty a priestory, napríklad kultúrne a spoločen
ské domy, klubové zariadenia, domy družby, kiná, divadlá, 
televízne centrá, rozhlasové objekty a ďalšie. Okrem toho 
aa počíta a účasťou umeleckých remesiel v objektoch a 
prieatoroch pre prechodné ubytovanie a spoločné stravova
nie, ako aú napríklad hotely, rekreačné sídliská, zotavov-
ne, chaty. Do programov untelecko-remeaelných dielní jed
notlivých stredísk Ústredia umeleckých remesiel aa začle
nili aj niektoré objekty a priestory z rezortu Školatva, 
teleanej výchovy a športu, obchodu a diatribúcie, dopra
vy a priemyselných stavieb, Štátnej a verejnej aprévy a 
ďalšie. 

Umelecké remeslá v Slovenskej socialistickej repub
like sa zúčastňujú v rámci jednotného celoštátneho záme
ru na úzkej spolupráci s architektmi a výtvarnými umel
cami na riešení úloh socialistického Životného prostre
dia. Dosiahnuté výsledky dokazujú ich vysokú materiálno-
dielenskú, remeselnú i estetickú náročnosť vyjadrenú 
v špecifickej výtvarnej kvalite, a v rozsiahlom výtvar
nom programe dokazujú nezastupiteľnosť umeleckého re
mesla pri zvyšovaní estetickej úrovne pracovného, obyt
ného, rekreačného prostredia, pri zvyšovaní kultúry prá
ce a spôsobu života. Tento zámer i dosiahnuté výsledky 
sa úspešne konfrontujú na domácej i medzinárodnej úrov
ni v rámci stykov krajín socialistického spoločenstva, 
a získavajú zaslúžený úspech ako výsledok socialistic
kej kultúry a kultúrnej politiky na celosvetových prehliad
kach umeleckých remeaiel i úžitkového umenia. 



Konfrontácia stovenčiny s bie!onj5tinnu 

* m o W Mtchnevič 
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Bieloruská abeceda a názvy písmen 

Aa /a/,Bo /be/,BB /ve/,rr/he/,R3 /de/,Ee /je/, 
^e/jo/,X* /že/,3a /ze/,fi /i/,HH /ikarotkaje/, 
Kx/ka/,^ /eľ/,MM /em/,HH /en/,Co /o/,nn /p./, 
Pp/er/,Cc /ea/,TT /te/,Yy /u/,Yý /ukarotkaje/, 
^$/ef/,Xx /cha/,Uu /ce/,^" /če/,mm /ša/,Hn /y/, 
Lh/jer/,3a /e/, De /ju/,H" /ja/. 
Využívajú sa aj digrafy R* A*/dž/,,Ka ̂ 3 /dz/, apostrof '. 

Slovenská abeceda 

Aa, Áá, A*ä, Bb, Cc, čč, Dd, Ďď, Ee, Éé, Ff, Gg, Hh, Chch, 
Ii, íi, Jj, Kk, Ll, ĹÍ, íľ, Mm, Nn, Ňň, Oo, Óo, 6$, Fp, 
Qq, Rr, Ŕŕ, Ss, 3á, Tt, Ťť, Uu, Úú, Vv, Ww, Xx, Yy, Ýý, 
Zz, Žž. 

Hlásky bieloruského jazyka 

Vokály: a, o, u, e, i/y/ 
Konsonanty: b, b', p, p', v, v', g, m, m', f, f, z, z', 
a, a', d, dz', t, C , n, n', 1, ľ , r, ž, č, c, š, dž, 

j. y, k, ch 
Hlásky alovenského jazyka 

Vokály: a, o, u, e, i, ä, á, ó, ú, é, i 

_ Diftongy: 0, ia, iu, ie 
Konsonanty: p, t, ť, k, b, d, Č, g, c, č, dz, dž, f, a, 
S, ch, v, z, Ž, h, m, n, ň, 1, ľ, r, j. 
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Bieloruský text 

Kydaý eeítu 

Ky6a imoý ! ýča^wy y Kyc-romty oa^ua, HKÍ cnay. 
yapaRaaa^CR /jnonen/ i na^a^ paasanatib: 

-* ToTara aaňua s^npa^aM í Kynjac caOe rycb. y ryc! 
dy^yub ryCHHHTU, a Kajt< RMH BMpacTyus, H !x TaKcaMa 
npajtaM i KyruB caOe M^n. 3 uajtHu! ý MHHe aupacne Kapo-
ea, a ý ne 8Hoý Cy^ae uâ tH, a y Taro mm^uí aHo^ HMa. 
H tx npa^AM < KynjfD caOe KOHeA, anaHMa ! aa roTHX 
KOH^ax npMBaay xoHaqKy. [ dy^ae BRceJt-te, aKora y 
Hamaft sácmt annt* He CtMo. O-ro-ro! 

Â t raTara BOKJí<̂ y saau ady^a!ýcH ^ aa!* HK aoKSM 
MsprHyub. A pasát* a !M — í RyĎaaa rycb, i HajiH, i xo-
Ht , < BHce-sje! 

Slovenský text 
Kubov zajac 

Kubo Šiel poľom a zazrel v kríčku epiaceho zajaca. 

Poteáil sa a začal mudrovať: 
Tohto zajaca predám a kúpim ai hus. Hus bude mať hú-

aence, a tie ke3 vyrastú, aj tie predám a kúpim ai teľa. 
Z teľaťa mi narastie krava, a tá bude mať zas teľa, a to 
teľa zas teľa. Tie predám a kúpim ai kone, ožením aa a na 
týchto koníčkoch si doveziem ženičku. Budeže to svadba, 
akej ešte v našej dedine nebolo. Ichuchú! 

Ma toto zvýsknutie aa 2ajac prebudil a zdupkal kade 
ľahšie. A bolo po Kubovej husi, i po teľati, i po koooch, 
i po svadbe! 

Fonetické osobitosti bieloruského jazyka v porovnaní 

ao slovenským 

*e biel. e: Oerattb, cseTRM, nepa, psmta 

si* e aj ie: behať, svet, miera, rieka 
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"t biel. o: coa, Rotmta, goxaz 

si. o, a, á: sen, doska, dážď 

*b biel. e: RaeHb, XHeub, ^9C^ 

si. e, o, a: den, ovos, ľan 

"p biel. u. : cycea, cy^ 

si. u, ú: sused, sud 

*e biel. a: naub, Maca, nHUb, sacTKa 

si. ä, a, ̂ a: mäso, päť, Čaať, čiaatka 

"i biel. i: rnaa, atno 

si.i, i: pivo, víno 

*y biel. y: CHH, mľranb 

si. i, í: ayn, pýtať 

*e- biel. o-: BOJtbxa, a.H3'H 

si. je-: jelša, jeden 

*r biel. or: ropC, /en/ Kopnite 

si. r, r: hrb, kŕmiť 

*r' biel. er: sepx, nop^xa, naMeput 

si. r, r: vrch, žrď, mŕtvy 

*1 biel. OR: TO^CTH, /e*H/ ŤO^K 

si. 1, í: tlstý, tĺcť 

" ľ biel. ou: noyHiub, aoýx 

si. 1, í: plniť, víča 

*ŕT> biel. o /pod prízvukom/ — i: xpoy — xpMBi 

si. r, r: krv 

"ŕtbiel. e. /pod prízvukom/ — i: xpact — xpHCutub 

si. r, ŕ: krst 

*1% biel. o /pod prízvukom/ — i: r^OTKa -- r^HTaub 
al. 1, f: hltať 
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*ór- biel. ra: pajta 

al. ra: rameno 

"or- biel. ro: poyHH 

si. ra: rakyta 

*ol- biel. la: ̂ a"b 

al. la: lakomý 

ol- biel. Io: -tonám) 

al. la: lakeť 

*or biel. oro: Bapotta, ̂ apora 

si. ra, rá: vrana, dráha 

*er biel. ere: Cepar, OHpoaa 
al. re, rie: breza, drievko 

*ol biel. olo: acnaTa, KOJtac 

si. la, lá: zlato, klósie 

*el biel. olo: Manatío 

si. Ie, lie: mlieko 

"ti biel 1, g: nJ!HJia, juiéy 

al. ti, tol: plietla, plietol 

*dl biel. 1, u: MHJta, BMn, aéy 

si. dl, dol: mydlo, viedol 

*kv' biel. c' v': usícnl 

al. kv:kvet 

"gz' biel. z* v': aasaRa 

al. hv: hviezda 

*tj biel. č: THcana, cse^Ka 

si-, c: tisíc, avieca 
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*dj biel. ž, dž:"sza, cagzaub 

si. dz: medza, aádzať, 

*kť biel. Č: HO^ 
si. c: noc 

*stj biel. šč: "ennaHÍM 

si. šť: meáťan 

"akj biel. SČ: borHttmta 
si. šť: ohniSte 

*sk* biel. šč: msoApH 

si. št: štedrý 

"v biel. u na začiatku slova pred -b, b: ygaBa, yHyn 

u na konci slabík a slov: npaýlaa, CTayxa, 3Hoy 
al. u na konci slabík a slov:pravda, stav 

*1 biel u: po vokáloch pred konsonantmi a na konci slov 

v tvaroch slovesa minulého času: nayTapa, eŷ -. 
si: 1: jedol, chcel 

Akanie - zhoda v starých bieloruských slovách v ne

prízvučnej pozícii vokálov e, o, a v hláske a: BÓ.nn -Bega 

po mäkkých konsonantoch - jakanie: semi - snHás* 
Prechod e> o - vyskytuje sa pod prízvukom.po mäk

kých konsonantoch pred tvrdým: ycé, Hec, yxo, tSapoea, 
KOyTM, tĽ̂ CTN. 

Protetická vokály - predsúvanie vokálov i, a pred 
sonorami na začiatku slova: J!oC - Í̂ Oa, áea -!^bHy, 
apxaHH /< pXBHNH/. 

Protetické konsonanty - predsúvanie v pred začiat-

kovým o, u: BOKa, B03epa, BOKHM, BOCTpH, BoceHb, aoub, 
H4̂ ayK, raTH, rapOya. 

V alovenčine protetické hlásky prakticky neexistujú. 
Predĺženie konaonantov - vyskytuje sa na hranici 

morfém: gHaayĎH, KaueHHH, na^^aMb, ryjtJttBM 
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a vyskytuje sa aj ako dôsledok aaimilécie j k predchá

dzajúcej znelej: HaceHwe, xejtocce, Bnce.a.ae, najtosae, 

cyMBH, HO^sy. 
Dzekanie - zmena d>dz* pred znelou predného radu: 

Ba,aa — Ba^se, Bsay — BH^ae. 
Cekanie - zámena t>c' pred znelou predného radu: 

GpaT — ad Cpa^e, mHTy — nJTHuem. 
V bieloruštine je dobre rozvitý vzťah konsonantov 

podľa tvrdoati - mäkkosti: b - b ' , p - p ' , v - v ' , 

m - m', f - f, - ?.' dz - dz 1 - ľ, n - n 

y-y', k - k', ch - ch'. 
Bieloruské hlásky t, d, u, r, ž, č, dž, c, š nemajú 

párne mäkké. V slovenčine sú mäkkými tieto hlásky: č, dž, 
š, ž, j; t, d, n, 1 majú páry ť , ď , n', ľ . Všetky ostat
né konsonanty sú tvrdé. 

Na rozdiel od alovenčiny, v bieloruštine neznelé 
konsonanty na konci slov pred znelými a sonornymi neoznie-
vajú: MOCT yxo aapaMaHTaaM'-noat už opravili, ̂ ec ae^a-

,xan -dnes večer. 
Pre bieloruštinu je charakteristická existencia 

1-epantheticum: seMnpod-zemepis, xytneHM - kúpený. 

V bieloruštine je prízvuk silový, rôznomiestny 

/paRactth, raxaBä, neparaBdpM, nepaxpmaBaHHe, pâ 8̂̂ Ma/ 

a pohyblivý /sága — Bo^a, Ďé*par — Gepard/ 
Prízvuk sa veľmi často uplatňuje na rozlišovanie významov 
slov a alovoform: xanaub - xanat̂ b, xapa - Ká*pa, cáMH - CNMH 

Prozodickou jednotkou v bieloruštine je slabika, 
v alovenčine mora: 6.*'3K'-blizky, AOOpH - dobrý, naTM -
piaty, Boýx -vlk. 

Niektoré morfologické a syntaktické rozdiely 
V bieloruštine sa typ skloňovania určuje v závislos

ti od rodu, ako v slovenčine, no pritom, okrem mäkkých a 
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tvrdých základov vydeľujú aa aj základy na stvrdnuté 

konsonanty Ž, š, dž, r, č a základy na y, k, ch. 

V nominatíve plurálu aa unifikovalo zakončenie 
- i, a: xó*H), Kdcul, xtónm<.,Bec-sH. 

V datíve a v lokéli substantív Ženského rodu s osno

vou zakončenou na f , k, ch zachovalo aa striedanie: 

Hara, pyxa, Myxa — Haae', pypa, Myce. 
Vo formách inštrumentálu a lokálu v singulári adjek-

tív sa zakončenia zhodujú: npnronnn -—- pekným, pek

nom, npNTOxaR - peknou, peknej, nyxťM - cudzím, 

cudzom, qyzoH - cudzou, cudzej, CaUbnaBHM - otcovým, 

otcovom. Analogicky aj v zámenách: K'*, HNM -kým, čím, 

o kom,o čom. 
Hoci privlastňovacie adjektíva typu Cauňy, cacTpHH 

otcov, sestrin sú časté, ako aj v slovenčine, predsa kon
štrukcia typu nášho otcova záhrada sú Štylisticky prízna
kové; v bieloruštine je ibs konštrukcia cax Hamara Caubxí 

- záhrada nášho otca. 

Oaobné zámená v bieloruštine nemajú oaobitné formy 
na rozlíšenie osOb mužského a ženského rodu: nan ' oni, 
HHH -ony. 

Enklitické formy osobných zámen bieloruština nemá. 

Zvláštnosťou bieloruských zámen je, že nemajú pro
tetické n - zastupuje ho " j " : Oea sro-bez neho,ag ae -
od nej, a éH - a nou, 'M, tMt,)X -nim, nimi, nich. 

Císlovková zámená v bieloruštine majú tvary xo-****" 

a CTOábK' , tvary typu koľkonáaobný, koľkoraký 

v bieloruštine nie sú. 

Slovenským číslovkám dvaja - dva - dve, traja - tri, 
štyria - štyri, piati - päť a tak Jalej zodpovedajú bie-
loruaké RB* - gase, TpH, ^aTHpH, naub 

a tak d*alej,; to značí, že kategória 090by aa nevyjadruje. 

Pri kvantitatívnych číslovkách zakončených na 
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,Haa - R3B0, TpH, naTMpu, 

substantivum n\á formu nominativu plurálu; gstauaub ^Be 

mKo^H, nnub^aecHT ttatHpn ̂ p^BM 

a po natíb * áalej má substantivum formu genitívu plu

rálu: Aaajmaub nsub cTa^oy, cto ceM Apaaayp TpMUuaub 
BOCUb U!KOJÍ* 

Všetky kvantitatívne Číslovky sa závažne skloňujú: 
BocbulRsecnmTpox n'HHepeý, BaCbMiRaecHui Tpon íňaHepaM 

a tak áalej. 
Pri porovnaní a paradigmou prítomného Času sloven

ského slovesa /jednotné čialo -m, -š, 0; *no?né číslo 

-me, -te, -ú/u, -ia/a/ paradigma bieloruského aloveaa 

prítomného času pre rôznosť v základoch a pre miesta 

prízvuku sú dosť zložité: 
I. Časovanie II. Časovanie 

jednotné číslo 

1. os.: tTMTa-R, nim-y, Oap-y 3BaHB, aap-y 

2. os.: t*MTa-em, nim-am, Ďap-ant saoH-lm, BHp-mn 

3. os.: tHrra-e, nim-a, BHp-a seÓH- sm>, aapMUb 

množné číslo 

1. os.: qtrra-eM, nhp-aM, O^p-OM aeoH-tM, sap-m< 
2 os * tHT^-eHe^ n* m-ane, Oep-aM eadn-aue, aŕp-Hqe 
1 oa.: ^MTa-Dub, nlm-yttb, ĎAp-ýiib saoH-RHb, sap-aqb 

Minulý čas v bieloruátine sa tvorí bez pomocného 

slovesa, no tieto formy sa používajú apolu s osobnými zá< 

menami: 
a rasapny, -Jta, -^a hovoril, -a, -o aom 

TH rasaptiy... hovoril, -a, -o si 

éa, HHa, HHO raaapáy..hovoril, -a, -o 

MM raBapMJtf hovorili sme 
au raaapM^ hovorili ste 

am* rasaptM^ hovorili 
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Predminulý čas v bieloruštine sa nezachoval. 

V bieloruštine aa formy príčastia tvoria aj z minulé

ho Času:tHľraDQH - npauMTaýtĽM... 

Infinitiv sa končí na -ub, -u.t, -u.n: 6nub, Kyn^tútb, 

Hecm , MarMM - byť, kupovať, jeať, môcť. 

Pri spojkáchKaC-aby,nepm <tHM-prv než,na*i - ak 

sa v bieloruštine môže používať aj infinitiv, v konštruk

ciách a osobnou formou slovesa: Banca, nao* He ýnacuj- Ba-

M H , xad 3 He ynay — Bojím sa, abv som nespadol, 

Kajt TarJtH^aeub ajtOMb, yčaqnm Mopa - Ka*!nar.XB.naÍm ... 

Ak sa človek odtiaľto pozrie, uvidí more. 

V zvratných formách aa častict-ca zliala so slove

som: yspa^asaycH - neradoval sa, naRadarma - páčiť aa. 

V celom rade prípadov v bieloruštine a v alovenčine 

aa nezhodujú väzby sloviea: 

Bajto^aub MHM-HeOyxab ovládať niečo 
aacnrHyub Maro-H. doaiahnuť niečo 

ay<!MUua y xero-H. učiť sá od niekoho 

mtanauMuna ad mn-H. atarať sa o niekoho 

ygse^bHmaub y qHM-a. zúčastňovať aa na niečom 

pMXTaaauua ^a qaro-a. chystať aa na niečo 

ycnaM'Haub npa mro-H. spomínať /ai/ na niekoho 

uJKaB^mia SHM-H. zaujímať aa o niečo 

BlmnaBanb naro-H. ' blahoželať niekomu k niečomu 
Lexika 

Značná množstvo lexém bieloruského jazyka je "totož
né" so slovenskými lexémami:6paT - brat, Baga - voda, 
H3.a3e.HH - nedeľa, ^ac - čas, aona -oko, saBog - závod, 
Tsap - tvar, xaoneu - chlapec, ̂ DA - ľud, TttaaeHb -
týždeň, noMH'K - pomník, Hapa^waHHe -narodenie, atmapa -
večera, aHceJtJte - veselie, rajta'Ha - hodina, xBopH -
chorý, npMeMHH - príjemný, yxsatíHH - vdačný, 
AaaKBBaub - ďakovať, poO'Hb - robiť, yanaub - čakať, 

http://H3.a3e.HH
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seaanb - vedieť, TpeGa - treba, aapasy - odrazu, 

aaCapoHa ^ zábrana, zákon, uajiKan - celkom, aejtbM* 

veľmi, j!eR5bBe -J-edva, ̂ a - do, a^ - od, s - z, ajKe -̂  ale. 
Zároveň sa bieloruská lexika inde značne odlišuje 

od slovenskej. 

Vlastná bieloruská lexika 
ByjHJHaK - budova, rpaMaaanmH - občan, RStaaK -

čudák, ueMpamaj< - tmár, saraa - rozkaz a pod. 

Medzijazykové homonyma a paronymá 

6HBan.b 
. xaTa 
npaMCHh 

ypan 

y^a^a 
jtBTaBanb 

aacaytta 

aRnaBH^aub 

"bývať, stávať aa" 
"chalupa" 

"lúč" ^ 
"vláda" 

"moc" 

"besnieť" 
"zépora" 

"zodpovedať" 

bývať KHUb, ÔHBanb 
chata TypOasa 

prameň KpUH'na 
úrad ycTaHOBa 

vláda ypaA 
ľutovať mna,aa3aub 

zásuvka my$j[HRa 

odpovedať a^KasBaub 

Niektoré gramatické termíny 
MOBa - jazyk, rytt -zvuk, 3MMHH - spoluhláska, 

4ÍK -číslo, CMOH -pád, Haaoywin - podstatné meno, 
npnHasoýH'K predložka, My^HtK - spojka, 

BHMttHÍK - citoslovce. 

, 



Modernizácia siovenčiny 

Jozef Mistrík 





Slovo modernizácia je francúzskeho pôvodu a jeho vý
znam je prispôsobovanie novým požiadavkám, súčasným potre
bám, úsilie o zlepšovanie. Používa aa v súvislosti so zdo
konaľovaním výroby, ale aj v odboroch umenia, vedy a v aú-
visloati ao zmenami spôsobu Života. O modernizácii možno 
hovoriť aj v súvislosti s vývinom jazyka. Na vývin jazyka 
pôsobia jeho vnútorné i vonkajšie sily. Ak jazyk má slúžiť 
ako komunikačný prostriedok spoločnosti na danom atupni 
jej úrovne, nevyhnutne sa musí prispôsobovať jej aktuál
nym požiadavkám. Jazyk je tým vyapelejším pomocníkom Člo
veka, čím pohotovejšie vychádza v úatrety jeho všestranným 
záujmom a potrebám. 

Slovenčina je prirodzený a živý jazyk, ktorým aa do
rozumieva spoločenstvo žijúce jednak v strede Európy a 
jednak v procese prudkých spoločenských zmien od jeho naj
starších Čias. Jazyk nesie stopy jednotlivých vývinových 
etáp vo forme prevzatých cudzích výrazových prvkov a aj 
stopu Častých a značných jeho premien, a to v podobe 
vnútornej dynamickosti jeho štruktúrnych prvkov. Ked si 
kladieme otázku, či súčasná slovenčina je jazyk moderný a 
akou mierou sa jej prostriedky aktualizujú, modernizujú, 
uvedieme, ako chápeme Štruktúru jazykových rovín, cez 
ktorá proces jej vývinu sledujeme. 

V teórii jazykovedy sa vyslovilo viacero názorov na 
to, ako chápať Členenie stavby jazyka na osobitné roviny. 
Prijíma sa niekedy členenie na dve roviny - zvukovú a 
významovú, inokedy na tri roviny, ale aj na viacej rovín, 
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napríklad v pražskej Škole algebrickej lingvistiky aa pri
jíma Členenie na týchto pať rovín: fonetickú, morfologickú, 
morfonologickú, tagmemickú a tektogramatickú. Našej aktuál
nej potrebe vyhovuje Členenie atavby jazyka na tieto štyri 
roviny: fonologicko-fonickú, onomatologickú, morfologickú, 
sémantickú, pričom im zodpovedajúce jazykovedné disciplí
ny sú: fonetika a fonologia, lexikológia, morfológia a 
syntax, Štylistika. Proces vývinu a či modernizácie súčas
nej slovenčiny možno najpreukaznejšie opísať prostredníctvom 
týchto jazykových rovín. 

Pretože fonologicko-fonická rovina súvisí s ústnou 
realizáciou výpovedi, treba predpokladať, že jej vývin bu
de determinovaný jazykmi, ktoré sú v bezprostrednej blíz
kosti slovenčiny, lebo Živé rečové kontakty aa vyskytujú 
predovšetkým a prevažne vedľa a popri susedných jazykoch, 
pripadne Špecifickými interferenciami s nimi. Asimiláciu 
prvkov hláskového aystému treba predpokladať najmá v koe
xistencii susediacich jazykov. V jazykoch atrednej Európy 
možno konštatovať stabilizačné tendencie, relatívne vyrov
návanie jedných a tých istých - centrálnych - hlások opro
ti zániku tých hlások, ktoré sú pre jednotlivé jazyky Špe
cifické. Doložme to pomocou štatistických údajov získaných 
exaktným výskumom grafematiky slovenčiny. Rozborom textov 
o rozsahu 1 000 000 grafém /fonologických symbolov/ sa zis
tilo, ie centrálnymi konsonantmi /s, n, t, r, v, 1, k/ sú 
tie isté konsonanty, ktoré sú centrálnymi aj v Češtine, 
v nemčine, poľštine, madarčine. V slovenčine vyčerpávajú 
35,44% /popri nich centrálne vokalická symboly 45,33%/. 
Zatiaľ však periférne fenologická symboly konsonantov 
/dz, f, g, f, ŕ, w, x/ spolu 3 fonologickými symbolmi 
periférnych vokálov, resp. dvojhlások /ä, o, C, iu, ou/ 
vyčerpávajú iba 1,17%. Periférne špecifické slovenské 
dz, í, ŕ, ä, Ď, iu, ou sú na evidentnom ústupe z inventára 
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slovenských hlások. /Spisovná norma už dovoľuje nahradzovať 
špecifické slovenské á stredoeurópskym ailnejším e./ Histo
ricky interpretovaný vývin v tejto oblaati pozri v textoch 
Ľ. Nováka a R. Krajčoviča, publikovaných v tomto istom zbor
níku /Studia Academica Slovaca 8/. Pritom je evidentné, že 
niet stopy po opore nášho hláskového systému o vzdialené 
západoeurópske /napríklad o anglický a francúzsky/ systémy, 
hoci - ako sa ukáže 3alej - budovanie aystému slovnej záso
by a štylisticko-sémantická diferenciácia tu úzko súvisia. 

Na fonologicko-fonickej rovine možno dobre pozorovať 
aj to, že prebieha zvukové asimilácia systému slovenských 
hlások s českým systémom. Wajviacej to pozorovať na osude 
hlásky [ľ], na oslabovaní zvukovej asimilácie v prúde re
či, ako aj na oslabovaní rytmického zákona slovenčiny /už 
dokonca kodifikáciou prijaté tvary typu Čísiel oproti čí
sel/. 

Zmeny, vývin, a teda modernizácia jazyka na rovine 
fonologicko-fonickej prebieha v podobe aaymetrizácie prv
kov, ktorá vedie až k zániku niektorých z nich, a tým 
k zjednodušovaniu systému na tejto rovine. 

Úplne protichodná je situácia na rovine onomatologic-
kej. Pre všetky jazyky sveta je v súčasnosti príznačná 
silné internacionalizácia slovnej zásoby a slovenčina nie 
je výnimkou. Z hľadiska dnešných živých a stále rastúcich 
medzinárodných kontaktov je internacionalizácia jazyka jed
ným z najpreukaznejšich ciest jeho modernizácie. Tento 
proces prebieha hlavne na úrovni písomnej komunikácie, čo 
inými slovami značí na diaľku, nie bezprostrednými osob
nými kontaktmi medzi ľu<3mi. Tak sa dostávajú do slovenčiny 
Často nesklonné slová typu safari, klišé, bordo, menu, čo 
však nemožno kvalifikovať ako negatívny jav. Rovnako sa 
tu udomácnili aj slová, ktoré sú paradigmatický heterogén
ne, ako napríklad idea, kongrua, aloa a ďalšie. Najviacej 
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internacionálnych slov v slovenčine je takých, ktoré majú 
koncovku .-cia alebo -zmus a od nich odvodených adjektiv 
alebo slovies. Sú to slová so stereotypnými slovotvornými 
modelmi. Pre internacionálne slová je príznačné, že pri
chádzajú k nám ako pomenovania vecí a iba v prostredí 
nášho jazyka sa z nich stávajú pomenovania príznakov veci 
alebo pomenovania procesov. Sú to z hľadiska formy pravi
delné a z hľadiska obsahu jednoznačné slová. V slovenčine 
je dnee iba slovies zakončených koncovkou -izovať okolo 
500, adjektiv zakončených na koncovku -čný je okolo 1 500 
a adjektiv zakončených na koncovku -ický je okolo 2 000, 
a to sú takmer všetko tvary odvodené z internacionálnych 
základov. Niet divu preto, Že dnea k slovesnému vzoru pra
covať v slovenčine patrí už každé Štvrté slovo. V jazykoch 
väčších apoločenstiev, a dlhšou históriou a najmä v ro
mánskych jazykoch, prirodzene, internacionalizácia slov
nej zásoby nie je takáto silná. V súčasnej slovenčine je 
viac ako 10 000 internacionálnych slov. 

Modernizácia slovnej zásoby sa prejavuje aj tým, že 
aa relatívne veľmi zmenšuje počet expresívnych slov tvo
rených deminutívnymi, augmentativnymi, pejorizujúcimi a 
ďalšími expresívnymi príponami. Novopribúdajúce slová sú 
nocionálne /komputor, futurologia, kombajn, selektor/ a 
deminutívne prípony aa uplatňujú už Častejšie pri tvorení 
názvov veci /kyslík, zápisník, dvojkopytník/ než pri expre
sívnom pomenovaní osOb /nebožtík, kmotrík/. 

Pre alovenčinu,ako v podstate flektívny jazyk,tvore

nie slov skladaním nie je typické. Predsa však čím ďalej 

tým viacej alov vzniká týmto spôsobom, ktorý je vlastný 

analytickým jazykom. Vznikajú tak jednak zložené slová, 

jednak viacslovné pomenovania, najmä termíny. Napríklad 

slovotvprba, veľkopredajna, samoobsluha, výchovnovyučova-

cí, vedeckotechnický, spoločenskovedný. Z viacslovných po-
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menovaní - rovnako ako v ostatných jazykoch - vznikajú 
znsčky /SAV, ROH/ alebo značkové slová typu Teala, Chemko, 
Slovnaft . Dorozumievanie pomocou značiek je už dnes také 
časté, Že vo vedeckých textoch, v ktorých sa dlhšie viac-
slovné pomenovanie opakuje, sa bežne vytvoria značky ad hoc, 
a s tými sa potom v texte pracuje. 

Pri dorozumievaní hrá závažnú úlohu moment asociatív
nosti slova alebo jeho Časti. To je jedna z príčin, pre 
ktorú sa značne rozširuje polysémia slov. Z moderných 
výkladových slovníkov vidieť, Že váetky - plnovýznamové i 
pomocné - slová základného slovného fondu všetkých jazykov 
aú mnohovýznamové a súčasný trend svedčí o d*alšom rozširo
vaní tohto javu. Medzi polysémiou a lexikalizovanou meta<-
forou je plynulý prechod, a tak hlavne z domácich slov 
vznikajú nové a nové plnovýznamové slová. V súčasnej slo
venčine sa metaforicky pomenúva najmä slovesami /pritvrdiť 
hru, uvariť niekoho, zašiť sa/ a polysémia je príznečná 
najmä pre substantíva /hlava, strecha, rotácia, výstup/. 
Súčasná naša beletria i hovorová slovenčina uplatňujú po-
lysémiu a metaforu veľmi často. Do metaforizovaných výra
zov a do sekundárnych významov sa implikujú osobné vzťahy 
ľudí - od recesie až po pátos. Niektoré metafory sa prebe
rajú aj ako internacionálne, napríklad také, ako je klíma, 
most, front, atmosféra, boj. Sú to dnes už typické novi
nárske rétorizmy. 

Modernizácia slovenčiny na rovine onomatologickej 
prebieha značným rozširovaním slovnej zásoby. Táto tenden
cia sa presadzuje pod tlakom zvonku, smerom od iných jazy
kov, z ktorých alebo do ktorých sa prekladá. Stav a pohyb 
v slovnej zásobe najpreukaznejšie hovorí o modernosti 
a modernizácii súčasnej slovenčiny. 

Rovina morfologická - rovina.formy - je relatívne 
málo elastická analogicky k inej rovine formy - k fonolo-
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gicko-fonickej. To, čo má používateľ jazyka zautomatizované, 
je zvyčajne inertné voči vonkajíej sile. Predsa však na ro
vine morfologickej, a tým eo ipso na rovine morfologicko-
syntaktickej badať výrazné stopy po tom, ako sa slovenský 
jazyk prispôsobuje súčasným požiadavkám a potrebám. 

Retrográdnym skúmaním sa zisťuje, že novovznikajúce 
a novoprichádzajúce slová sú mužského roku a neživotné. 
Substantiva atredného rodu pribúdajú len smerom od sloves
ných podstatných mien /rokovanie, vyhlásenie/ a substan
tiva ženského rodu pribúdajú prechyľovaním /hoatiteľka, 
amatérka, rekreantka/. A tak dnes máme v Slovníku sloven
ského jazyka podstatných mien rodu mužského a rodu ženské
ho približne po 30 000 a podstatných mien rodu stredného 
okolo 7 000. Novopribúdajúce substantiva aú prevažne neži
votné. Modernizáciu jazyka tu vidíme v tom, Že jazyk vyho
vuje požiadavkám vedy a techniky tým, že rozširuje názvy 
vecí, od ktorých sa potom tvoria niektoré názvy osôb: 
projekt—^projektant-* projektantka. Dôsledky tohto postu
pu sú v tom, Že sa zjednodušuje morfologicko-syntaktický 
systém jazyka, niektoré paradigmatické typy sa nerozvíjajú* 
Slov skloňujúcich sa podľa vzoru hrdina je už iba 858, pod
ľa vzoru dlaň 770, podľa vzoru srdce 127 a podľa vzoru diev
ča 196. 

Tvary vokativu aa už definitívne lexikalizovali 
/chlapče, človeče/, zanikol skrátený tvar inštrumentálu 
/s chlapy/, zvyšky duálu sa strácajú a paradigmy sa vyrov
návajú /tromi/, záporový genitív je Štylisticky príznakový, 
jeho sémantiku suplujú častice /nemať koruny—*-nemať ani 
koruny -^ nemať ani korunu; nemať kamarátky—^nemať Žiadnej 
kamarátky—^nemať Žiadnu kamarátku/. 

Stále väčšia štylistická diferenciácia je dôvodom 
toho, že narastá nesymetria v uplatňovaní niektorých gra
matických kategórií. ? neadresných a neaktualizovaných 
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textoch je hypertrofia týchto gnomických kategórií: no-
minativ,muiský rod, singulár, prítomný Čas, 3. osoba sin
guláru. Hypertrofia nominativu je v administratívnych a 
vedeckých žánroch na mieatach, kde sa používajú heslá, 
tabuľky, inventáre, rozličné enumerácie. Mužský rod a sin
gulár sa používajú aynekdochicky v prípadoch, ked* netreba 
rodovo alebo číselne distribuovať osoby alebo veci /štu
denti namiesto študenti a študentky; motorová vozidlo na
miesto motorová vozidlá/. Gnomický prítomný čas a prevlá
dajúca 3. osoba singuláru sú evidentná z odborných textov. 
Modernizáciu vidíme v tom, že sa vyvíjajú nová, gnómické 
kategórie pomenovaní. Sem treba zaradiť aj stále častejšie 
paaivum, ktorá niektorá kategórie nevyjadruje. Tak ako má 
jazyk v rovine onomatologickej celá stupnice od najkonkrét
nejších pomenovaní k najabstraktnejším, tak aj v rovine 
morfologicko-syntaktickej sa postupne viac a viac diferen
cuje adresnoať výrazu od gnómickosti. 

Pre moderná jazyky je príznačná strata Číselného kon
textu. Čísla sa nečítajú podľa ich matematických hodnôt, 
ale nekontextovo, vymenovaním Číslic. Napríklad číslo te
lefónu 581-75 ss nečíta 58.175, ale päť-osem-jedna-sedem-
pá'ť. Nekontextovým Čítaním sa tu ušetrila dvakrát morféma 
-desiat a raz slovo tisíc. Snaha po ekonómii číselného 
výrazu, ktorý má v súčasnosti čoraz väčší výskyt, je taká 
silná, že u2 aj dvojciferné čísla sa Čítajú ako Číslice. 
Analogicky to platí aj pre zlomkové výrazy: 4,2756 sa Číta 
štyri celé, dva, sedem, pať, Šesť /desaťtisícin/. Frekven
cia čísel v moderných textoch prudko narastá a slovenčina 
sa s týmto problémom pohotovo a vhodne vyrovnáva. 

Konečne v našej úvahe o modernizácii slovenčiny chce
me osobitne uplatniť rovinu sémantickú, realizovanú v ja
zykovednej disciplíne nazývanej Štylistikou. Rovina séman
tické je parazitne zviazaná so všetkými jazykovými rovina-
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mi, avšak najviac súvisí a prekrýva sa s rovinou onomato-

logickou, pretože v každom pomenovaní je potenciálna kono-

tačná zložka, ktorá aa identifikuje iba na pozadí kontextu 

alebo situácie, teda v štylistike prejavu* 
Ak sme naznačili prudký rozvoj slovnej zásoby sloven

činy, tak ešte prudší rozvoj sa musí konštatovať v rozvo
ji Štylistiky moderného prejavu. Trichotomický systém funk
čných štýlov Pražskej školy spred päťdesiatich rokov je 
už dávno prekonaný. Vznikli alebo aa regenerovali cíalšie 
/publicistický, administratívny, rečnícky/, ktoré sa pred 
našimi očami veľmi zjavne členia a diferencujú dalej na 
populárno-néučný, vedecký, spravodajský, esejistický at<3. 
Dnea sa už dosť presne rozlišuje a aj dá presne vyčleniť 
okolo sto Štýlov, ktoré v systematike pri istej abstrakcii 
sa zaradujú pod všeobecnejšie pojmy - štýly, ako sa ony uvá
dzajú v Štylistike slovenského jazyka. Uvedme niekoľko zo 
spomínanej stovky štýlov iba na ilustráciu vyslovenej té
zy ; encyklopedický, reportážny, archaický, výkladový, opis
ný, patetický, emocionálny, koncizny, rozvláčny, kronikár
sky , telegrafický, ironizujúci, reklamný t nadnesený, kri
tický, abstraktný, konkrétny, právnický, televízny, pole
mický, oficiálny, vecný, úctivý, vulgárny, učebnicový, 
pompézny at<3. Matrica týchto štýlov by bola systematicky 
násilné, lebo kritériá na ich vyčlenenie majú rôznorodú 
a pestrú provenienciu* Možné by bolo vychádzať z najvšeo
becnejšieho pohľadu, ktorým je pri komunikácii situácia, 
a potom uplatniť pri klasifikácii ešte aj áalšie momenty 
/vzťah k adresátovi, funkcia, výrazové prostriedky, prostre
die/. 

Čo sa však týmto konštatovaním chce povedať k otázke 

modernizácie slovenčiny? Zatiaľ Čo pred sto rokmi sa slo

venské prejavy diferencovali na hovorené /silno interfero-

vané nárečovými prvkami/ a písané /odborné a umelecké/, 
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dnes je slovenčina Štylisticky tak bohato diferencovená 
ako ostatne jazyky. Do slovenčiny sa prekladajú Štylisticky 
najnáročnejšie diela zo avetovej literatúry, spravodajsky 
sa tlmočia údaje zo všetkých svetových agentúr a po sloven
sky sa publikujú aj najnáročnejšie vedecko-technické údaje 
a texty, štylizované texty majú Širokú paletu od maximálne 
redundantných prejavov až po krajne ekonomické, výrazovo 
deficitné a pritom situačne primerané prejavy. Súčasná 
vedecko-technická revolúcia z jednej strany umožňuje 
a z druhej strany podmieňuje modernizáciu slovenčiny. Bez 
ohľadu na jej mladý vek - ako sa ukazuje - je schopná 
držať krok s ostatnými slovanskými aj mimoslovanskými jazyk
mi. 

Záverom možno konštatovať, Že slovenčina je schopné 
a svoje schopnosti na prispôsobovanie sa súčasným potrebám 
a trendom aj náležité využíva. V procese jej modernizácie 
sa Črtajú dve protichodné tendencie. Na rovine fonologicko-
fonickej a gramatickej, ktoré sa budujú pod tlakom vnú
torných aíl a síl, ktoré prichádzajú aj od susedných jazy
kových systémov, slovenčina sa zjednodušuje: inventár 
výrazových prostriedkov sa vyvíja nesymetricky a zužuje 
sa. Na rovine onomatologickej a.sémantickéj, ktoré sa budu
jú pod silným tlakom aj vzdialených jazykov, slovenčina 
sa obohacuje: inventár výrazových prostriedkov sa rozširu
je. Sú to tendencie, ktoré síce pôsobia v protichodných 
smeroch, no pritom na jazyk ako dorozumievací prostriedok 
v spoločnosti pôsobia veľmi pozitívne. Proces vývinu slo
venčiny v súčasnosti je v podstate jej modernizáciou. A 
je to proces permanentný. 





Fonotógia stovenčiny 
v kontexte inojazykových 
fonotogických systémov 

Ľudovít Novák 





1+ Ak poaudzujeme fonologický ayatém apiaovnej sloven
činy z hľadiska dvojosi jednoduchoať - zložitoať a pravi-
delnoať - nepravidelnoať, môžeme o ňom bez obavy tvrdiť, 
že ide o fonologický ayatém pomerne jednoduchý a pomerne 
pravidelný. Tým zapadá táto celková charakteriatika fono-
logického systému spisovnej alovenčiny organicky do syn
tetickej charakteristiky spisovnej alovenčiny vôbec ako 
jazyka pomerne jednoduchého a pravidelného. 

Začnime vokalizmom. Je všeobecne dobre známe, že spi
sovná slovenčina má síce v pravopisnom systéme písmeno á, 
ale prakticky jej ako osobitnej i oeihotenej, diakritic
kým dvojbodom označenej graféme zodpovedá príslušná pred
ná fonéma a len v celkom nepatrnej Časti hovoriacich 
spisovnou slovenčinou. Dá sa oprávnene predpokladať už 
z dnešného dubletného stavu, ked sa pripúšťa v spisovnej 
slovenčine rovnoprávne výslovnosť s á i výslovnosť bez 
tohto á, nahrádzaného sústavne najbližším predným pros
tým vokálom e, že v blízkej budúcnosti výslovnosť s ä 
úplne zanikne,a bude mať za následok - pravdepodobne už 
oveľa skôr - i vylúčenie á z grafického aystému spisov
nej slovenčiny /grafému a prevzal básnik Ján Kollár 
v dvojzväzkovej zbierke Národných spievaniek zo spisov
nej nemčiny, kde však graféma ä nie je osihotená, kedže 
má v o a u svoje grafické paralely/. 

V osobitnej, francúzsky písanej štúdii o dominante 
a subdominante vo fonologii, ktorá vyála v 3. zväzku no-, 
vej, povojnovej série Travaux linguistique de Prague, 
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aplikoval som plodné štruktúrne rozlišovanie dominanty a 
subdominanty v muzikologii v základných novších molových 
i durových stupniciach na fonologické ayatémy a vyalovil 
aom teóriu, empiricky podloženú z dejín viacerých európ
skych spisovných jazykov práve v našich Časoch, a to z naj
novších dejín francúzštiny, nemčiny, maďarčiny i sloven
činy, že ak sú dve fonémy v strede fonologického systému, 
chápaného od u až po i ako tonovo súvislý rad od najnižšie
ho až po najvyšší vokál, nutne jeden aa chápe pre vyššiu 
frekvenciu, pozičnú neobmedzenosť alebo menšiu obmedze
nosť ako dominanta, druhý naopak pre menšiu frekvenciu 
a pozičnú obmedzenosť, pripadne grafickú neoznačenosť ale
bo neaúatavnú označenosť ako subdominanta. A tu môžeme 
konštatovať zreteľnú tendenciu potlačiť subdominantu 
v prospech zgeneralizovanej dominanty. To je aj osud 
vokalickej fonémy ä v spisovnej slovenčine. Táto fonéma 
ä ako pozične obmedzená na pozície po perniciach /p, b, 
m, v: päť, žriebä, mäso, väzeň/, ako obmedzená na niekoľ
ko alov, prevažne veľmi málo frekventovaných, je v pome
re k dominantnej fonéme iba subdominantou, a je tak odsú
dené k zániku a je nahrádzaná fonémou e /v staršej generá
cii najmä v slove svätý aj fonémou a, teda vo výslovnosti 
svati/. 

Zánik ä teda nielen zmenšil počet prostých krátkych 
vokalických foném v spisovnej alovenčina, ale aj zmenil 
vnútornú štruktúru krátkeho vokalizmu. Skratkove to možno 
zaradiť do spomenutého pomerne jednoduchého a pravidelné
ho charakteru spisovnej slovenčiny. Jednoduchého preto, 
lebo miesto 6 krátkych vokalických foném ostáva tu systém 
jednoduchší o jednu krátku vokalickú fonému ä. Pravidelné
ho preto, lebo krátka fonéha á nemala svoj dlhý pendant 
ä, ktorý je známy len v časti okrajových stredoslovenských 
nárečí na severš a na východe. 
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Takto dosiahla v krátkom vokalizme spisovná slovenči
na pomerne jednoduchý vokalický aystém, ktorý je veľmi 
častý medzi jazykmi sveta a ktorý je v základnej osnove 

pomerne paralelný s dlhým vokalizmom tiež pravidelne 

trojuholníkového typu: 

u i d i ' 
o e o é 

a á 

Je pravda, že všetky uvedené vokály nie sú rovnako 
funkčne zaťažené, a teda skutočne využité. To platí naj
mä o dlhom vokalickom systéme, kde dlhé o sa vyskytuje 
iba v cudzích slovách typu ton a dlhé é okrem cudzích 
slov typu téma a domáceho slova dcéra sa využíva iba pri 
skloňovaní adjektiv typu dobrého, dobrému, dobré. /Nepočí
tame tu, pravda, s emfatickým dĺžením typu bo'že, Čo?!; 
čo jé?!/ 

Týmto spôsobom sa už teraz väčšinový fonologický 
systém spisovnej alovenčiny prostých vokálov krátkych i 
dlhých krajne priblížil fonologickému systému spisovnej 
Češtiny, kde len dlhé é je viacej fonologický zaťažené i 
okrem skloňovania adjektiv. Je to veľká výhoda v spoloč
nom, federatívne usporiadanom štáte dvoch jazykovo i kul
túrne takých blízkych slovanských národov, ako su Slová
ci a Česi v Československej socialistickej republike. Tým 
väčšmi sa Žiada, aby sa písmeno á čoskoro vypustilo aj 
z grafického systému slovenčiny, čím sa i graficky zblí
žia obidva spisovné jazyky. Paralelne by aa to malo stať 
aj s vylúčením len čiastočne historicky odOvodniteľného 
písania dlhého d dvojitým apôsobom v spisovnej češtine: 
jednak ú v type úrad, jednak s tzv. kroužkovaným ú v ty
pe kúň /kone/ a krnta, ktoré prípady by sa bez ťažkostí 
mohli písať prosto kúň, krúta. 



244 

Paralelným grafickým rozpíaanim oaihotenej diakritic
kej grafémy Ď prostredníctvom uo, ako bolo kedysi v spi
sovnej slovenčine štúrovskej pred viac ako storočím, teda 
kuoň, nie kdn, by sme sa opätovne zblížili s češtinou. 
Tým však prechádzame už k hodnoteniu slovenských dvojhlá-
sok. 

2. V spisovnej slovenčine máme vcelku 4 dvojhláeky: 
jednak tri i-ové, a to ie, ia a iu, jednak jednu u-ovú, . 
a to uo /viera, žiadať; znameniu, cudziu; kuoň, písané 
kôň/. Dvojhláska iu je len v skloňovaní substantív a adjek
tiv, podobne ako sme to videli pri é, ktoré je len v sklo
ňovaní adjektiv. 

Slovenské dvojhlgsky možno zo štruktúrneho stanovis
ka triediť najprv *na dve protiatavané predné ie a zadné 
uo, potom k prednému ie možno pripojiť v ďalšom triedení 
i-ové dvojhláeky ia a iu, ktoré spájajú relačné morfémy 
/submorfémy/, teda koncovky pri aklonovani /znamenie, zna
menia, znameniu; cudzie, cudzia, cudziu/. Všetky dvojhláe
ky zároveň predstavujú dlhé slabičné centrá,čiže vrcholy 
a zväčša sa hodnotia dvojmorovo u tých jazykovedcov, 
čo slovenčinu pokladajú v kvantitatívnom ohľade za moro
vý jazyk. Okrem toho areteľný, rozložiteľný sklad všetkých 
slovenských dvojhlások na dva vokalické prvky, apojene 
v jednom slabičnom centre,čiže vrchole, sa štruktúrne 
podčiarkuje alternáciami typu ie/e, ia/a /blízke alterná
ciám á/a, iu/u a uo/o/ jednak podľa tzv. rytmického kráte
nia /vokálnej balancie/, jednak podľa polohy v jednotli
vých tvaroch skloňovania, časovania a derivácií /viera -
verný; cudzie - svieže; cudzia - svieže; cudzia - svieža; 
cudziu - sviežu; kuon^ písané kdň - koná, konský; volám, 
vešiam - dávam, kráčam; ženám, uliciam - hrédzam, núdzam/. 

Súhrnne teda možno i tu povedať, Že pri zdanlivo 
väčšej zložitosti slovenčiny predsa len ide v sústave 

< 
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dvojhlások v porovnaní s krátkymi samohláskami, ktoré sa 

s nimi striedajú v alternáciách, o systém pomerne jedno

duchý a pomerne pravidelný. 
Na rozdiel od toho čeština má nesymetricky jedinú 

dvojhlásku: ou /soud - rozsudek, ženou - ženu, vedou - ve
du/. /V slovenskom tvare ženou, písanom takto pod vplyvom 
Češtiny, nie je fonologický dvojhléska ou, ale spojenie 
o + v, ako je v type otcov, vyslovovanom tiež otcou/. 
Hodnotené z hľadiska celosyatémového je teda spisovná 
Čeština síce z jednej strany menej zložitá, pretože má len 
jednu dvojhlásku, ale z druhej atrany je menej pravidelná, 
lebo nemá proti ou, povedzme, nejakú symetricky budovanú 
dvojhláeku ei, aká je v hovorovej Češtine v type bejt. 

3* Pri charakteristike kvantity môžeme ešte poukázať 
na zaujímavý fakt, že kým apisovná Čeština využíva kvan
titu jednotlivých vokálov vo veľkej miere, apisovná slo
venčina naopak V menšej miere. Vysvetľuje aa to jednak 
existenciou rytmického zákona "krátenia" dĺžok po pred
chádzajúcej dĺžke, jednak pozičným výskytom dvojhlások 
namiesto dlhých prostých vokálov, ako sme už na to upozor
nili v predchádzajúcom výklade. 

Z hľadiska kvantity patri spisovná slovenčina do 
jazykového zvázu stredoeurópskeho, do ktorého patri okrem 
spisovnej češtiny dnes už len apisovná madarčina a spisov
ná nemčina, i keď v spisovnej nemčine je štruktúrny cha
rakter kvantity trochu iný pre zviazanosť s koreláciou sla
bičného rezu /Silbenschnittkorrelation/. Kedysi do tohto 
stredoeurópskeho jazykového zvázu patrila zhruba do 15* 
storočia aj spisovná poľština. 

Pokým ide o nárečové oblasti, nie je bez zaujímavos
ti tento lingvistickogeografický fakt: kým na západnom . 
Slovensku je veľmi funkčne zaťažená kvantita, na strednom 
Slovenaku je menej funkčne zaťažená kvantita pre rytmický 
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zákon krátenia dĺžok po predchádzajúcich dĺžkach, na východ
nom Slovensku funkčná kvantita vôbec nejestvuje podobne 
ako dnes v poľštine a na celej nárečovej oblasti lužicko-
srbskej a v lašských nárečiach čeakých, a poľštinou tiež 
zemepisne súvisiacich. Z druhej strany zaa všetky nárečia 
nemčiny a všetky nárečia maJarčiny kvantitu poznajú 
podnes. 

Keá teraz uvážime, že nad kvantitatívnou koreláciou 
- ako štruktúrnou podmienkou podľa zákona Trubeckého pred 
intonáciou - mohla by u nás byť ešte quaai "nad* kvanti
tou nadstavbová, teda supraaegmentélna slabičná intonácia, 
ako bola kedysi do konca existencie tejto intonácie na sa
mom konci praslovanskej epochy - u náa zhruba do 10. sto
ročia -, môžeme dnešný stav v celom stredoeurópskom jazy
kovom zváze hodnotiť ako relatívne atredne zložitý v porov
naní so zložitejším stavom jednak v intonačné reliktovej, 
z juhu priľahlej slovanskej oblaati alovinsko-srbochorvát-
skej a časťou susednej nárečovej albánčiny, jednak v into
načné čiastočne reliktovej, Čiastočne inovačnej oblasti 
bsltického jazykového zvázu zo severu. 

V zhode ao zákonom Jakobsonovým o inkompatibilite 
fonologickej kvantity a fonologického dynamického prízvu
ku je dnes hlavný slovný prízvuk v slovenčine, v Češtine 
i v madarčine pomerne slabý; má funkciu slovne delimita-
tivnu a normálne v nocionálnej oblasti je viazaný na prvú 
slabiku slova. V nemčine je v lexike germánskeho pôvodu 
prízvuk normálne viazaný na korennú slabiku, ale pre prí
pady typu 'umschreiben - um'schreiben a pre zložitejšie 
prízvukovanie alov cudzieho, negermánskeho, najmá grécko-
latinakého pôvodu, je prízvuk relatívne silnejší. Takiato 
je ailnejSÍ prízvuk v spisovnej poľštine a v apomenutých 
okrajových nárečiach alovenských a Čeakých, i ked je via
zaný, nie voľný, /formula, podľa ktorej sa všeobecne tvrdí, 
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že tu všade ide o prízvuk na predposlednej slabike, musí 
sa zameniť výstižnejšou dvojformulou: 1. ak je plnovýzna
mové /autosémantické/ slovo jednoslabičné, prízvuk je na 
tejto jedinej alabike; ak je slovo dvojslabičné, prízvuk 
je na prvej slabike slova; v obidvoch týchto prípadoch je 
tento prízvuk nepríznakový; 11+ ak je slovo trojslabičné 
alebo viacslabičné, prízvuk je na predpoalednej slabike 
slova; tento prízvuk je príznakový./ 

V strednej slovenčine i v stredoslovenskom, najmä 
v kultivovanom martinskom variante hovorenej spisovnej 
slovenčiny vyskytuje sa v istých prípadoch, motivovaných 
vo vete najmá expresívnymi výrazovými potrebami, prenese
ný a melodickým zvýšením zdôraznený prízvuk na predposled
nej slabike alebo na enklitických prvkoch vo vete. 

Ke3 teraz z nadhľadu európskej fonologickej geogra
fie zaradíme slovenčinu a ostatné jazyky stredoeurópskeho 
jazykového zvázu k sebe, môžeme konštatovať akoby záporne, 
že tieto jazyky nepatria ani do mediteránneho ani do bal
kánskeho jazykového zvázu, ktorý aa vyznačuje fonologickým 
dynamickým prízvukom a ktorý má svoje pokračovanie v ukra
jinčine, bieloruštine a ruštine. Poľština a priľahlé ná
rečia východoslovenské, lašaké české a celá dnešná oblasť 
lužickosrbská bez fonologickej kvantity a s viazaným príz
vukom delimitatívnej povahy ako stavom novším je takto 
vklinená medzi masív kvantitatívny z jednej strany a masív 
s fonologickým prízvukom dynamickým z druhej strany. 

A podobne, ako sme už Čiastočne na to poukázali v pred
chádzajúcich výkladoch^ po strate fonologickej slabičnej 
intonácie na konci praslovanskej epochy u nás a paralelne 
v začiatkoch relatívneho osamostatnovania sa jednotlivých 
slovanských jazykových oblasti po zachovaní fonologickej 
kvantity už bez intonačnej "nadatavby", vyradila sa napros
tá väčšina západoslovanskej oblasti z intonačného masívu. 
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Iba pri severnej, pribaltskej slovinčine, dnes už vymretej, 
a pri kašubčine, ktorá sa novšie geneticky pričlenila 
k poľštine, sa dlhšie udržala intonácia Čisto reliktovo, 
ako je to podnes v zložitej forme v srbochorvátčine a 
v zjednodušenej forme v slovinčine /i v niektorých albán
skych nárečiach/. 

4. Ked sa teraz z problematiky suprasegmentálnych 
javov vrátime ešte raz k vokalizmu, musíme konštatovať, 
že spisovná slovenčina ako aj spisovné čeština v staršej 
generácii, resp. v moravskom variante nemé veľký rozdiel 
vo fonetickej realizácii krátkych samohlások v pomere 

k fonetickej realizácii dlhých samohlások. Vysvitne to 
hne3 pri porovnaní týchto dvoch našich spisovných jazy
kov so spisovnou maďarčinou, kde sa tendencia, častá pri 
jazykoch a kvantitatívnou koreláciou vokalickou, aby sa 
totiž dlhé vokály aj kvalitatívne pri fonetickej realizá
cii výraznejšie rozlišovali od fonetickej realizácie krát
kych foném, prejavuje v miere oveľa väčšej. V spisovnej 
maďarčine je nielen veľký rozdiel medzi krátkym a dlhým 
e /krátke je otvorenejšie a nenapäté, dlhé silné zatvore
né a napäté/, ale - hoci o niečo menší - aj medzi krátkym 
a dlhým o a medzi krátkym a dlhým o; ale najväčší rozdiel 
je medzi krátkym a dlhým a: kým krátke a je zadné a la-
bializované, dlhé a je predné a nelabializované. Z druhej 
strany možno konštatovať značnú tendenciu k stieraniu 
kvantitatívnych rozdielov medzi vokálmi najvyššej otvore
nosti; u, u, i; ale i vtedy, keJ aa vyslovujú dlhé, pod
liehajú väčšej zatvorenosti a väčšej napätosti. 

5. V jazykoch, v ktorých sa raz vyskytla predná la-
bializovaná samohlásková fonéma u, vzniká tendencia, aby 
aa k nej utvorila aj predná labializovaná fonéma o, pri
padne - ako je to v priebehu dejín francúzskeho jazyka -
o otvorené a o zatvorené. Tak sa to stalo okrem francúz-
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štiny aj v nemčine a madarčine. V strednej slovenčine 
nitrianskeho typu bolo síce istý čas u, ale potom zaniklo, 
keď*2e bolo pozične oaihotené. Takto teda atratila sloven
čina možnosť prikloniť sa k rozsiahlemu masívu jazykov s 
u, prípadne aj o /či s dvoma 6/, ku ktorému sa priklonila 
čaať karpatských ukrajinských nárečí a typom kún a celá 
maJarčina a ktorý sa potom tiahne cez nemčinu k francúz
štine i dalej na európsky germánsky západ. 

Takisto v strednej slovenčine nitrianskeho typu - po
dobne ako podnes v karpatských ukrajinských nárečiach -
jestvovalo kedysi zadné, nelabializované y ako samostatná 
fonéma. Aj stará maďarčina mala ešte túto samostatnú fo-
nému, ale neskĎr ju stratila ako stredná slovenčina nitrian
skeho typu. Touto stratou sa stará stredné slovenčina 
nitrianskeho typu, ktorá je vývinové prazékladom dnešnej 
spisovnej slovenčiny, i stará maáarčina odpútali od tvo
riaceho sa balkánskeho jazykového zväzu, kde sa vytvorili 
ako charakteristické séria stredné nelabializované foném; 
typu y, T! . 

6. Ak sa napokon prizrieme na konsonantický systém 
spisovnej slovenčiny, musíme aj pri ňom zopakovať tézu, 
že je pomerne jednoduchý a pomerne pravidelný. 

Vidno to hned pri porovnaní so spisovnou poľštinou 
a so všetkými troma východoslovanskými spisovnými jazyk
mi, s ruštinou, ukrajinčinou a bieloruštinou. Všetky tieto 
jazyky majú bohato, i kect nie presne rovnako, vyvinutú 
spoluhláskovú má'kkostnú koreláciu, ktoré tam všade vznikla 
po zániku slabých jerov. Cú v nich teda protiklady s - s, 
z - z, i ked* rozličné foneticky realizované,niekde aj 
c - c, 3 - 3 , P - P, b - b, m - m, n - ň, r - ŕ, 1 - ť a 

podobne. Nič také v strednej slovenčine nitrianskeho typu 
po zániku slabých jerov nevzniklo. Tu konvergentným vývi
nom eo starou maďarčinou vznikla iba mäkkostné korelácia 
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7okalická /protiklady u - ú , y - i , a - á / ako v starej 
maďarčine. Z bývalých mäkkých konsonantických komponentov 
celoslabičných celkov slabičnej mäkkostnej korelácie typu 
ta - ťa* prežili po zániku slabých jerov len osamostatnené 
konsonantické protiklady t - ť, d - 3, n - ň, 1 - ľ, kto
ré však nestačili utvoriť ozajstnú mákkostnú koreláciu 
typu ruského alebo poľského. Tým sa stará stredná sloven
čina nitrianskeho typu odpútala od jazykového zväzu euro-
ázijského a ostala na jej samej európskej periférii svo
jim syntetickým skloňovaním spolu so susednou maáarčinou. 
Je zaujímavou konvergentnou črtou slovenčiny a maďarčiny, 
Že i v mad*arčine sa utvorili práve len protiklady t - ť, 
d -d*, n -ň, 1 - ľ /v spisovnom pravopise t - ty, d - gy, 
n - ny, 1 - ly, pričom sa namiesto ľ, ktoré pretrváva 
v nárečiach, vyslovuje v novej spisovnej madarčine už len 
j v type kirély=kiráj/. V palockych maďarských nárečiach 
ausediacich so slovenčinou je nielen ľ zachované v type 
keréľ /so zatvoreným krátkym e a e labializovaným dlhým 
á/, ale sú dokonca možné len kombinácie typu d*i, ťi, ňi, 
ľi, zrejme podľa zjednodušeného stredoslovenského modelu. 

Historická zmena g - y - h, ktorá sa uskutočnila 
okrem slovenčiny aj v češtine, hornej lužičtine, ukrajin
čine a bieloruštine /v prvej fáze aj v časti juhoruských 
nárečí/, neznamenala v slovenčine definitívnu stratu fo
némy g. Nové g vzniklo nielen asimiláciou čo do znelosti 
v type gd*e /v spisovnej ortografii kde/ a prevzatím množ
stva cudzích slov typu cigán /na rozdiel od Českého typu 
cikén/, ale aj zachovaním g v type miazga a hojným výsky
tom g v slovách onomatopoických a expresívnych. To malo 
a má svoju závažnosť v spojitosti s tým, že v spisovnej 
slovenčine na rozdiel od apisovnej češtiny nielen fonémy 
p, f, t, s, š, x /písané ch/ majú podľa znelostnej kore
lácie svoje znelé protiklady b, v, d, z, ž, h, ale aj c 
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a č, ktoré majú svoje znelé protiklady v 3 a 3 /v apisov-
nej ortografii dz, dž: hádzať, hádžem/. Ak k tomu pripo
čítame aj znelostný protiklad k - g, máme v spisovnej 
slovenčine z jednej strany všetky záverové i úžinové kon
sonanty párové, z druhej strany už len sonory m, n, ň, 1, 
ľ, r a j, ktoré sú ako nepárové vždy znelé. Takáto konpo-
nontický systém je vyrovnanejší, teda pravidelnejší, ako 
je český, kde fonémy c a č nemajú znelé protiklady 3 a 3 
/veľmi vzácne prípady typu dSb^n, podzim sa hodnotia fono
logický alebo ako č, alebo sa zreteľne fonologický rozkla
dajú na povedomom morfematickom Švíku na d+z/. Proti prí
padnej námietke, že pomer f - v je trochu komplikovanejší 
preto, lebo v sa realizuje jednak ako sonóme v, jednak ako 
polosamohláskové u alebo šumové v, možno uviesť, že pred
sa len neznelé f k nemu patrí, lebo sa vyskytuje i v alo
vanskej lexike typu fčela, ftók - i keá sa píšu zbytočne 
včela, vták - a v dávno zdomácnených slovách typu fara, 
takže nejde o cudzí prvok alebo len o prvok známy azda 
iba v citoslovciach. 

Záverom môžeme plným právom ku konštatácii, už viac 
ráz uvedenej, že i z hľadiska fenologického aystému je 
spisovná slovenčina jazykom pomerne jednoduchým a pomer
ne pravidelným, pridať doplnkovo Jalšie zistenie, Že to
tiž vývinom smerovala v oblasti fonologického systému tá 
formácia strednej slovenčiny, ktorá bola základom teraj
šej spisovnej slovenčiny, o niekoľko storočí skôr k typom 
obvyklejším v Európe. Iným termínom povedané, europeizova-
la aa skdr ako tá formácia strednej češtiny, ktorá bôle 
základom dnešnej spisovnej Češtiny. 
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Výber z prác Ĺ. Novéka, týkajúcich sa preberanej 

problematiky: 
Typologická charakteristika slovenčiny. In: Studia 

Academica Slovaca 6. Red. J. Mistrík. Bratislava 1977, 
389-405; Fonológia a štúdium slovenčiny. Slovenské reč, 2, 
1933/1934, 97-107, 143-157, 161-171. /Knižne: Fonológia a 
átúdium slovenčiny. Spisy Jazykového odboru Matice sloven
skej v Turčianskom Sv. Martine. Svázok 2. Turčiansky Sv. 
Martin, Matica slovenská 1934; K fonologickej Štruktúre . 
vokalizmov slovanských apiaovných jazykov. In: Acta Facul-
tatis Philosophicae Universitatis Safarikanae Prešovensis. 
Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu. 
Red. J. Dzurenda. Bratislava 1968, 19-33; Dominante - sub-
dominante en phonologie. In: Travaux linguistiquea de 
Frague. 3. Études structuralea dédiéea au VI Congres des 
slaviates. Red. A. V. Isačenko. Prague 1968, 203-213; 
K sporným otázkam fonológie. Jazykovedný časopis, 20, 1969, 
179-182; Quelques remarques sur le systéme phonologique 
du hongrois. E*tudes Hongrcises, 14-15, 1936-1937. Paria 
1937, 219-234; K problému reformy Československého pravo
pisu. Sbornik Matice slovenskej, 9, 1931, 38-72; Slovenské 
0 a a* v písme a vo výalovnoati. K diskusii o pravopisnej 
reforme. Sbornik Matice slovenskej, 14, 1936, 172-183; 
Akcentovanie proklitik v slovenčine. Slavica Pragensia 
1979 /v tlači/; Správna formula väčšinového východosloven
ského a obdobného inoslovanského prízvuku. Nové obzory 
1979 /v tlači/; Jazykovedné glosy v československej otáz
ke. 1. vyd. Turčiansky Sv. Martin 1935- 2. vyd. ib. 1936; 
Slovenčina a maďarčina v prvých storočiach ich dejín v stred
nej Európe. In: II. miedzynarodowy zjazd alawistow. Sekcja 
1. Ksiega referatow. Warszawa 1934, 85-88; Slovenské a 
podkarpatoruské nárečia vo svetle európskej fonologickej 
geografie. Synchronické i diachronické poznámky k pórov-
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návacej jazykovede stredoeurópskej. Linguistica Slovaca, 
1-2, 1939/1940, 85-105. /Knižne: Dve štúdie z porovnáva
cej jazykovedy stredoeurópskej. Bibliotheca LinguÍ3tica 
Slovaca 3. Bratislava 1940, 3-25-/; 2 inojazyčných inter
ferencií v najstarších dejinách slovenčiny. Jazykovedné 
štúdie XIV. Bratislava 1977, 56-63; Dynamika europeizácie 
fonologického systému spisovnej slovenčiny. Zborník Filo
zofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. Red. 
J. Mistrík /v tlači/; K najstarším dejinám slovenského 
jazyka. Bratislava 1979 /v tlači/. 

1 





Morfoiogické kategórie -
etementy vnútornej formy s!ov 

stovenského jazyka 

Páve! Ondrus 





Slovo je centrálnou jednotkou jazyka a má dvojaký 
status: je jednotkou nielen lexikálneho, ale aj gramatic
kého systému. Nás tu zaujíma len slovo ako jednotka mor
fologického systému. 

Slovo ako jednotka morfologického systému - slovný 
druh - má dvojakú formu: vonkajšiu a vnútornú. Jeho vonkaj
šou formou je zvuková matéria a vnútornou formou sú mor
fologické kategórie rôzneho druhu. Morfologické kategó
rie "obopínajú" cez jednotlivé slovné druhy celý systém 
slovnej zásoby slovenského jazyka. Nakoľko tieto kategó
rie zjednocujú, spájajú slovné druhy, ukáže sa pri sledo-
varí výskytu morfologických kategórií v slovenčine. 

Každé podstatné meno v jednotnom čísle má kategóriu 
rodu. Rod je s podstatným menom spätý a syntaktický nezá
vislý. Touto vlastnosťou sa rod podstatných mien líši od 
rodu prídavných mien a slovesných tvarov, Číslovky jeden 
a osobných i adjektivnych zámen. 

Kategória rodu má Čisto gramatický význam a spája 
podstatné mená mužského /chlap, hrdina, dub, stroj/, 
ženského /žena, ulica, dlaň, kosť/, stredného rodu /mes
to, srdce, vysvedčenie, dievča/; prídavné mená, zhodujú
ce sa s podstatnými menami /vysoký chlap, veľká žena, 
veľké mesto/; príčastia, ktoré sa skloňujú /vybiehajúci 
chlap, vybiehajúca žena, vybiehajúce dieťa; vybehnuvSÍ 
chlap, vybehnuvšia žena, vybehnuvšie ženy/; číslovky 
základné /jeden chlap, jedna žena, jedno dievča/, tzV. 
radové /piaty chlap, piata žena, piate mesto/; slovesné 
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tvary minulého času /chlap by písal, žena by písala, diev
ča by písalo/, koordinujúce sa s podstatnými menami; osob
né zámene 3. os. sg. /on, ona, ono/, adjektivne /taký 
chlap, taká žena, také mesto/. 

Osobitnosťou slovenského jazyka je, že pri neživot
ných podstatných menách mužského rodu je rod Čisto morfo
logickou kategóriou. Prináležanie neživotných podstatných 
mien k mužskému rodu nie je nijako motivované. Naproti 
tomu pri životných podstatných menách mužského rodu je 
rod nielen morfologickou, ale aj sémantickou kategóriou* 
Rod ako sémantická kategória sa vyjadruje rozlíšením os&b 
a zvierat mužského a ženského pohlavia. Prináležanie Ži
votných podstatných mien je v slovenčine motivované existen-
ciou slovotvorných sufixov /učiteľ, učiteľka; medved, med
vedica/ a prirodzeného rodu /muž, žena; kohút, sliepka/. 
Táto motivovanoať nie je pri tých osobných a zvieracích 
podstatných menách, ktoré nemajú protikladné označenie 
mužakého a ženského pohlavia /kňaz, had, myš/. 

Zvláštnosťou slovenského jazyka je ešte to, Že zvyš
ky po rodovej odlišnosti sú pri Číslovke 2 /dva duby; 
dve ženy, dve mestá/ a že číslovky od 3 vyššie kategóriu 
rodu nemajú. 

Svojráznosťou slovenského jazyka je i narúšanie 
zhody v rode pri vykaní. Hovorí sa: Mama, vy ste boli 
dobrá; Otec, vy ste boli dobrý. 

Kategória čísla má Čisto gramatický význam a zosku
puje podstatné mená /chlap - chlapi, žena - ženy, mesto -
mestá/; prídavné mená kongruované s podstatnými menami 
/silní chlapi, silné ženy, veľké mestá/; príčastia, zho
dujúce sa s podstatnými menami /vybiehajúci chlap - vy
biehajúci chlapi, vybiehajúca žena - vybiehajúce Ženy 
atč.; vybehnuvší chlap - vybehnuváí chlapi, vybehnuvšia * 
žena - vybehnuvšie ženy, vybehnuvšie dievča; číslovky 
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základné spojené s pomnožnými podstatnými menami /jedny 
nohavice/, tzv. radové /všetky piate mestá/; slovesné 
tvary minulého Času koordinujúce sa s podstatnými menami 
/chlapi písali, Ženy piaali, dievčence písali/, podmieňo
vacieho spôsobu /chlapi by písali, ženy by písali, deti 
by písali/; osobné zámená /on - oni, ona, ono - ony/, 
adjektivne /takí chlapi, také ženy, také mestá/. 

Osobitnosťou slovenského jazyka je, že abstraktné 
/múdrosť, láska/, látkové /voda, železo/, hromadné /lís
tie, študentatvo/ a niektoré vlastné podstatné mená /Pra
ha, Dunaj, Kriváň/ nemajú kategóriu čísla. Pri pluráliách 
tantum /hodiny, noviny/ sa ich ťÍJj-0 určuje len z kontex
tu alebo na základe jazykovej situácie /Stratil mnoho ho
dín; To boli pestré hodiny; Spočítal si hodiny/. 

Ani základné číslovky od 2 vyššie kategóriu Čísla 
nemajú, lebo samy vyjadrujú číslo /číslovka jeden nie je 
typickou číslovkou, plní funkciu zámena: Bol r*z jeden 
kráľ; Jedni sú dobrí, iní zlí; Číslovka jeden vyjadruje 
kategóriu čísla v spojení s pomnožným menom: jedny nohavi
ce/. 

Jazykovou svojskosťou v slovenčine je narúšanie ka
tegórie čísla vo vykaní /Otec, vy ste dobrý; Mama vy ste 
dobrá/. 

Kategória pádu je najabstrahovanejčou gramatickou 
kategóriou, vyjadrujúcou rozličné vzťahy medzi predmetmi 
a javmi v objektívnej realite. Kategória pádu sa vyskytu
je: v podstatných menách /N. chlap, G. chlapa, D. chlapo
vi, A. chlapa, L. chlapovi, I. chlapom/, v prídavných me
nách zhodujúcich sa s podstatnými menami /N. vysoký chlap, 
G. vysokého chlapa/, v príčastiach kongruujúcich s pod
statnými menami /M. vybiehajúci brankár, G. vybiehajúceho 
brankára; N. vybehnuvši brankár, I. vybehnuvším branká
rom/, v číslovkách základných /N. dva duby, G. dvoch duboch, 
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I. dvoma dubmi/, v substantívnych zámenách /N. ja, G. 
mňa, D. mne, A. mna, L. mne, I. mnou; N. my, G. nás. D. 
nám, A. nás, L* nás, I. nami/, adjektivnych /N. svoj, G. 
svojho; I. svojím; N. taký, G. A. takého, D. takému, L. 
takom, 1. takým; N. pi. svoji, G. svojich, D. svojim, 1. 
svojimi/ a číslovkových /N. trojaký, N. patoraký/, v spo
jení so slovesami prechodnými a^neprechodnými /číta kni
hu, chlap sedí, hovorí o matke/. 

Osobitnosťou slovenského jazyka je, že aj vo vetných 

príslovkách zmyslového vnímania sa vyskytuje kategória 

pádu /vidieť postavu, badať túžbu/. 
V slovenskom jazyku však v niektorých základných 

Číslovkách /dvadsaťjeden, tridsaťjeden, deváťdesiatjeden, 
sto, tisíc/, v hromadných /dvoje, troje, pätoro/ a zlomko
vých /pol, štvrť, pol druha/ nejestvuje kategória pádu. 

Osobitnosťou slovenského jazyka je, že sa môžu pou
žívať popri sebe spojenia pať chlapov a piati chlapi ako 

rovnocenné. 
Kategória mužskej osoby má Čisto gramatický význam 

v podstatných menách /chlapi, rodičia, dedovia/, v prí
davných menách v spojení s podstatnými menami označujú
cimi mužskú osobu /vysokí chlapi/, v príčastiach zhodu
júcich sa s podstatnými menami /vybiehajúci brankári, 
vybehnuvší brankári/, v základných číslovkách /jedni chla
pi, dvaja chlapi, traja chlapi, štyria chlapi, piati 
chlapi, jedenadvadsiati chlapci/ v adejtívnych zámenách 
/tí chlapi, takí chlapi, niektorí chlapi, mnohí chlapi, 
viacerí chlapi, svoji chlapi, naši chlapi/, v slovesných 
tvaroch minulého času /chlapi píeali/, podmieňovacieho 
spOsobu /chlapci by písali/. 

Ako vidno, gramatické kategórie rodu, Čísla, pádu 
a mužskej osoby majú Široký rozsah, pokým ide o organi
zovanie, zjednocovanie slovných druhov, morfologických 
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tried slov slovnej zásoby slovenského jazyka. Prostred
níctvom kategórie rodu, číala, pádu a mužskej osoby sa 
zjednocujú podstatná mená, prídavná mená, Číslovky, príčas
tia, slovesná formy minulého Času i podmieňovacieho spôso-
bu a adjektivne i osobná zámená. Cez gramatické kategórie 
rodu, čísla, pádu a mužskej osoby sa uskutočňujú rôzne 
vzťahy so slovesnými kategóriami osoby, času, spôsobu, 
rodu a vidu. 

Kategória osoby spája slovesá a zámená: v slovesných 
formách sa určuje vzťah procesu, činnosti k nositeľovi 
Činnosti a určitej osobe, napr. píšem, píšeš, píše; píše
me, píšete, píšu. Tu sa zviazanosť slovesnej činnosti s 
jednou z troch osdb uskutočňuje tak, že vyjadruje vzťah 
procesu /činnosti/ k hovoriacej osobe /hovoriacim oso
bám/; v osobných zámenách /ja, ty; my, vy/, bezprostredne 
sa poukazuje na osoby, zúčaatnené na rozhovore, a zámená 
3. osoby /on, ona, ono; oni, ony/ poukazujú i na predmety 
a javy. 

Kategória osoby v slovesných formách je abstraktnej-
šia ako v osobných zámenách. Preto kategória osoby V slo
vese vystupuje ako základ prisudkovosti a preto sa aj zá
menné tvary 1. a 2. osoby /ja, ty; my, vy/ môžu v reči 
vynechať ako formálne. 

Kategória času vystupuje ako gramatická vlastnosť 
foriem plnovýznamových slovies /prítomný čaa píšem, budú
ci budem písať, minulý bol písal/, príčastia prítomného 
činného /čítajúci/, minulého činného /čitavši/, príčastia 
trpného /čítaný/, prechodníka prítomného /čítajúc/; ako 
gramatická vlastnosť tvarov pomocných slovies modálnych 
/prítomný Ča^ musí, budúci bude musieť, minulý musel, 
dávnominulý bol musel/, fázových /prítomný čas začne, za
čal; prestane, prestal/, sponových /prítomný je, bude, bol/ 
prechodníka /súc/; ako gramatická vlastnosť vetnej príslov-
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ky /treba, bude treba, bolo treba; škoda, bude škoda, 

bolo Škoda; vidno, bude vidno, bolo vidno/, stavového 

perfekta /má navarené, bude mať navarené, mal navarené; 

majúc navarené/. 

Kategória čaau sa v pomocných slovesách /modálnych, 

fózových a sponových/ nevyskytuje vo všetkých formách: je 

napr. tvar prechodníka chtiac, vediac, aúc, začnúc, ale 

tvary príčaati od nich aú zriedkavé. 

Kategória spôsobu vystupuje ako gramatická vlastnosť 
pri tých istých slovných druhoch ako gramatická kategória 
Čaau: v sloveaéch plnovýznamových v oznamovacom spôsobe 
/píšem, bude písať, písal/, rozkazovacom spôsobe /píš, 
píšme, píšte/, podmieňovacom spôsobe /písal by, bol by 
písal/; pravda, bez príčastí a prechodníka; v slovesách 
pomocných v oznamovacom spôsobe /musí písať, bude musieť 
písať, musel písať/bol musel písať/, začína písať, bude 
začínať písať; je dobrý, bude dobrý, bol dobrý/, podmie
ňovacom spôsobe /musel by písať, bol by musel písať/, 
rozkazovacom spôsobe /nech som blázon, nech je blázon; 
nech sme blázni, nech sú blázni/; v predikatívoch rôzne
ho druhu v oznamovacom spôsobe /je zima, bude zima, bolo 
zima/, podmieňovacom spôsobe /bolo by zima, bolo by býva
lo zima/, rozkazovacom spôsobe /nech je zima, nech bude 
zima/; v stavovom perfekte v oznamovacom spôsobe /má na-
varené, bude mať navarené, mal navarené/, podmieňovacom 
spôsobe /mal by navarené, bol by mal navarené/. 

Kategória slovesného rodu vystupuje len v slovese. 

Činný rod sa vyjadruje prechodnými slovesami /píše úlohu/. 

Trpný rod sa tvorí od prechodných slovies /úloha je napí

saná; úloha sa napíše/. Kategória činného rodu zachytáva 

celý systém slovesných tvarov /prítomný čas píše, budúci 

bude písať, minulý písal; podmieňovací spôsob písal by, 

bol by písal; rozkazovací spôsob čítaj; infinitiv čítať; 
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príčastie píšuci, pisavši; prechodník píšuc/. Tvary trp
ného rodu sa netvoria od neprechodných, ale od prechod
ných slovies dokonayého vidu /prítomný Čas je schválený, 
bude schválený, bol schválený; podmieňovací spôsob bol 
by schválený, bol by býval schválený; rozkazovaci spôsob 
buč* schválený/. Pri prechodných a neprechodných slovesách 
nedokonavého vidu sa upotrebúva zvyčajne zvratné pasívum 
/dom sa stavia, viac sa vyrába, zajtra sa vyučuje, spi 
sa/. 

Kategória vidu zjednocuje všetky slovesná formy, 
nevynímajúc ani infinitiv, príčastie a prechodník /solím, 
osolím; solil by, osolil by; aoliť, osoliť; solený, oso
lený; eoliaci, oaoliaci; soliac, osoliac/. Základom vidu -
je vzťah deja k jeho ukončenosti, ohraničenosti, k jeho 
rezultátu. Z tohto hľadiska sa rozoznávajú v slovenčine 
dva vidy: dokonavý /prečítať, napísať/ a nedokonavý /čí
tať, písať/. 

Prechodníky utvorené od nedokonavých slovies vyjadru
jú v slovenčine súčasnosť deja s dejom hlavnej vety 
/škrieka prenikavo, ručičkami si zakrývajúc oči/. Napro
ti tomu prechodníky utvorené od dokonavých slovies vyjadru
jú predčasnosť deja pred dejom hlavnej vety /DÔjduc do 
Mocnín, ostatní korteši sa rozbehli po voličoch/. 

Vid sa zachoval aj v sloveaných podstatných menách 

/volanie, zavolanie/. 
Kategória stupňovania organizuje dva slovné druhy 

ako gramatické triedy slov: prídavné mená /kvalitatívna/ 
/pekný, krajší; vysoký, vyšší; krátky, kratší; smelý, 
smelší; drobný, drobnejší; sebavedomý, sebavedomejší; 
bezočivý, bezočivéjší; súci, súcejší/ a prislovky kvali
tatívne /pekne, krajšie/ a kvantitatívne neurčité /mno
ho, viac; málo, menej/, prípadne vetná prislovka /je zi
ma, bolo zimšie, bude najzimáie/. 



^ 1 

Záver. 1. V systéme slovných druhov sa podľa stup^ 
ňa ich zjednocovania vyčleňujú dve skupiny slov. Jedny 
sa sformúvajú prostredníctvom morfologických kategórií 
rodu, čísla, pádu, mužskej osoby /podstatné mená, prí
davné mená, číslovky, zámená, príslovky e niektorými 
druhmi predikatívov/ a druhé zasa prostredníctvom morfo
logických kategórii osoby, času a spôsobu /slovesá, pre-
dikativy a stavové perfektum/. 

2. Zámená a slovesá sa zjednocujú morfolo
gickou kategóriou osoby. Morfologická kategória osoby 
stvárňuje uvedené dva slovné druhy. 

3. Slovesný ro^ fonnuje iba slovesá, vetné 
príslovky a stavové perfek%um. 

4. Kategória stupňovania stvárňuje len 
kvantitatívne prídavné mená a kvalitatívne i neurčité 
kvantitatívne príslovky. \ 

Všetky morfologické kategórie predstavujú elementy 
vnútornej formy morfologických tried slov, slovných dru
hov, prvky, ktoré zvýrazňujú osobitnosť jazyka, teda i 
slovenského jazyka* 
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Stovenské fieky - pôvod mten 

Šimon Onómi 





Slováci za starého Uhorska, resp. Rakúsko-Uhorska 
nemohli, ba nesmeli mať ani svoju univerzitu, ani svoju 
akadémiu vied. Preto nebolo ani univerzitne-akademicky 
vzdelaných slavistov, ktorí by boli na profesionálnej 
úrovni skúmali súčasný stav a historický vývin slovenské
ho jazyka. Výskum slovnej zásoby slovenského jazyka a slo
venských nárečí, historický a etymologický výskum sloven
skej lexiky mal značne amatérsky charakter. To isté pla
tí o pokusoch etymologizovať názvy riek, vrchov, osád, 
resp. zemepisných názvov vôbec. 

Absenciu slovenských univerzitne erudovaných slavis
tov kompenzovali maďarskí a Českí slavisti. Z maďarských 
slavistov konca 19. storočia a prvých desaťročí 20. sto
ročia najviacej vykonal pre geneticky výskum apelatívnej 
a propriálnej slovenskej slovnej zásoby Ján Melich /pO-
vodom Slovák zo Sarvaša/. Svoje výklady publikovať v ma
ďarských jazykovedných periodikách, najmä v časopise 
Magyar nyelv, ako aj v syntetickej monografii A honfogla-
láskori Magyarország /Budapest 1925-1929/. Z českých sla
vistov má najväčšie zásluhy o výskum názvov stsrých slo
venských riek a čiastočne aj iných zemepisných názvov 
Vladimír 3milauer svojím dielom Vodopis starého Slovenska 
/Praha-Bratislava 1932/. Na ich práce nadväzuje prvý slo
venský univerzitne erudovaný slavista Ján Stanislav troj- -
zväzkovou monografiou Slovenský juh v stredoveku /Turčian
sky Sv. Martin 1948/. 0 výklady týchto troch slavistov 
sa v podstate opiera najčerstvejšie dielo maďarského 
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slavistu L. Kissa Foldrajzi nevek etimologiai szotára 

/Budapest 1976/. 
Nedostatky doterajšieho výskumu mien slovenských riek 

vrchov a osád možno zhrnúť do týchto základných bodov: 
1+ Nepoznala sa dôkladne slovenská slovné zásoba, 

najmä slovné zásoba slovenských nárečí, ale ani historický 
vývin slovnej zásoby slovenčiny. Nebolo slovenských náre
čových slovníkov, nebolo slovenského historického slovní
ka, ba ani materiál na takéto slovníky nebol zozbieraný. 
Dnešné poznanie slovenskej nárečovej lexiky umožňuje 
presvedčivý genetický výklad takých hydroným, ktoré ostá
vali temné. Pórov. Rimava. 

2+ Nepoznali sa dobre genetické vzťahy slovenskej a 
inoslovanskej, resp. praslovanskej lexiky. Rešpektovanie 
starej slovanskej lexiky, ktoré dávno bola aj v slovenči
ne, ale historicky odumrela, umožňuje nový, adekvátnejší 
výklad mena rieky Orava. 

3. Nepoznali sa dobre genetické vzťahy slovanskej a 
indoeurópskej, najmä baltskej /litovskej/ slovnej zásoby, 
pretože nebolo etymologického slovníka baltských jazykov. 
Dnešný stav poznania /Fraenkel, Litauisches etymologi-
sches Worterbuch/ umožňuje dobre vyložiť z baltoslovan-
skej apelatívnej lexiky meno rieky Ipeľ. 

4. Nerešpektovali sa substitučné pravidlá pri prebe
raní slovenských /slovanských/ slov do maďarčiny, napr. 
preberanie slovanského začiatočného ju-, foneticky jíi-
do maďarčiny ako i-: slovanské junošô bolo prevzaté ako 
inaa /fon. inaš/. Toto pravidlo sa uplatnilo pri prebe
raní slovansko-slovenského hydronyma Jupel6 ako Ipeľ, 
resp. Ipoľ /maď. Ipoly/. 

5. Jednotlivé hydronyma sa interpretovali izolovane, 

nie komplexne, a to tak z hľadiska geomorfologického, ako 

aj z: hľadiska morfematickej stavby hydroným. Komplexný 
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-,nských r^ 

pristúp vedie k novej interpretácii "ien,^^/ ^ , g ^ ^ \ ^ 

Mitra, Bodrog, Laborec, Latorica /staroby ̂  Derivač^ 
aufix -r-, resp. v plnom temnom ablaute t?./', na vých^ 
izomorfizmus hydroným Bodrog, Laborec, L ^ ^ - ^ ^ Slov^\d-
nom Slovensku a Nitra na západnej Časti t..gŕ -^ g- níl
ska je historicko-archeologicky podopret. . ^ ̂ ^ ^^^^ 
žinu východného Slovenska a niíinu porie^^y dnešnéhň^-
li Slovania - Slováci skĎr ako ostatné o .̂  
Slovenska. ^^i p ^ 

6. V genetickej interpretácii apela, . ̂ ^ ^ Benv^ 
priálnej slovanakej slovnej zásoby sa ̂ ..^,-^jry indo^^ 
nistov schwebeablautový model hláskovej -^^f \ácia toĥ *rÓD-
skeho a praslovanského odvodeného koreňa .. ^ giQTenqL^o 
modelu vedie k Širšiemu genetickému začl,.. í<̂  ^-^ 
hydroným Latorica a Rimava. azicie 

7. Neuplatňoval sa princíp séntantic.^^gp^tÔ^ 
resp. princíp antonymie pri pomenovaní r; 3 ^ ^borec *'ie 
tohto princípu vedie k novému výkladu hy^ '^ 1 
Latorica. Ee slos 

8. Mechanicky sa vychádzalo z predp^, , ^ktulú atén
ske /slovanské/ mená riek 30 sufixom -s-. ^loeurops^^-
rogermánske /kvádske/ —ahwa ako ̂ ontinu^.f ^.^y^vom -
ho akwa "voda". Preto aa slovenským riekt^ŕ y-hanicky 
-ava, napr. Nitrava /starý variant k Nit^?* 
pripisoval germánsky, kvádsky pôvod. Slovenň 

9. Vedome alebo podvedome sa menám ^l+rdtový u 
pripisoval radšej cudzí, substrátový alê **̂ )̂  g zauit 
pdvod, kým k slovansko-slovenskej proven *t ^ násilí 
mal skeptický postoj. Preto sa hľadal, á *̂*lĽc loeľ ̂  
aubstrátovo-adstrétový pdvod názvov riek-M ^^^,tatoňn4^ 
Orava, Váh a i. Táto tendencia bola okre* ^ záaoh' 
poznania slovensko-slovanskej apelatívnej^**^, ^j '̂  
motivovaná do urCitej miery aj ideologi' ^ e ^ ^ * 
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slavistu L. Kissa Foldrajzi nevek etimologiai szotára 
/Budapeat 1978/. 

Nedostatky doterajšieho výskumu mien slovenských riek 
vrchov a osád možno zhrnúť do týchto základných bodov: 

1. Nepoznala aa dôkladne slovenská slovná zásoba, 
najmä slovná zásoba slovenských nárečí, ale ani historický 
vývin slovnej zásoby slovenčiny. Nebolo slovenských náre
čových slovníkov, nebolo slovenského historického slovní
ka, ba ani materiál na takéto slovníky nebol zozbieraný. 
Dnešné poznanie slovenskej nárečovej lexiky umožňuje 
presvedčivý genetický výklad takých hydroným, ktoré ostá
vali temné. Pórov. Rimava. 

2. Nepoznali sa dobre genetické vzťahy slovenskej a 
inoslovanskej, resp. praslovsnskej lexiky. Rešpektovanie 
starej slovanskej lexiky, ktorá dávno bola aj v slovenči
ne, ale historicky odumrela, umožňuje nový, adekvátnejší 
výklad mena rieky Orava. 

3. Nepoznali sa dobre genetické vzťahy slovanskej a 
indoeurópskej, najmä baltskej /litovskej/ slovnej zásoby, 
pretože nebolo etymologického slovníka baltských jazykov. 
Dnešný stav poznania /Fraenkel, Litauisches etymologi-
sches Worterbuch/ umožňuje dobre vyložiť z baltoslovan-
skej apelatívnej lexiky meno rieky Ipeľ. 

4. Nerešpektovali sa substitučné pravidlá pri prebe
raní slovenských /slovanských/ slov do maáarčiny, napr. 
preberanie slovanského začiatočného ju-, foneticky ju-

do maďarčiny ako i-: slovanské junošô bolo prevzaté ako 
inas /fon. inag/. Toto pravidlo sa uplatnilo pri prebe
raní slovansko-slovenského hydronyma Jupel6 ako Ipeľ, 
resp. Ipoľ /ma3. Ipoly/. 

5. Jednotlivé hydronyma sa interpretovali izolovane, 

nie komplexne, a to tak z hľadiska geomorfologického, ako 

aj z. hľadiska morfenatickej stavby hydroným. Komplexný 
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prístup vedie k novej interpretácii mien slovenských riek 
Mitra, Bodrog, Laborec, Latorica /starobylý praslovanský 
sufix -r-, resp. v plnom temnom ablaute -or-/. Derivačný 
izomorfizmus hydroným Bodrog, Laborec, Latorica na východ
nom Slovensku a Nitra na západnej časti stredného Sloven
ska je historicko-archeologicky podopretý faktom, 2e ní
žinu východného Slovenska a nížinu poriečia Nitry osídli
li Slovania - Slováci skôr ako ostatné oblasti dnešného 
Slovenska. 

6. V genetickej interpretácii apelatívnej ani pro-
priálnej slovanskej slovnej zásoby sa neaplikoval Benve-
nistov schwebeablautový model hláskovej štruktúry indoeuróp
skeho a praslovanského odvodeného koreňa. Aplikácia tohto 
modelu vedie k Širšiemu genetickému začleneniu slovenských 
hydroným Latorica a Rimava. 

7. Neuplatňoval sa princíp sémantickej opozície, 
resp. princíp antonymie pri pomenovaní riek. Rešpektovanie 
tohto princípu vedie k novému výkladu hydroným Laborec a 
Latorica. 

8. Mechanicky sa vychádzalo z predpokladu, že aloven-
ské /alovanské/ mená riek so aufixom -ava reflektujú sta-
rogermánake /kvádske/ —ahwa ako kontinuant indoeurópske
ho akwa "voda". Preto sa slovenským riekam so sufixom 
-ava, napr. Nitrava /starý variant k Nitra/ mechanicky 
pripisoval germánsky, kvádsky pôvod. 

9. Vedome alebo podvedome sa menám riek na Slovensku 
pripisoval radšej cudzí, substrátový alebo adstrátový 
pôvod, kým k slovansko-slovenskej proveniencii sa zaují
mal skeptický postoj. Preto sa hľadal, a to dosť násilne, 
substrátovo-adstrétový pôvod názvov riek Laborec, Ipeľ, 
Orava, Váh a i. Táto tendencia bola okrem nedostatočného 
poznania slovensko-slovanskej apelatívnej slovnej zásoby 
motivovaná do určitej miery aj ideologicky, resp. poli-
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ticky. 
10. V otázke domáceho, slovansko-slovenského, alebo 

cudzieho, substrátovo-adstrátového pôvodu zemepisných 
názvov na Slovensku vyznávame tento princíp: Ak sa zeme
pisný názov z oblasti Slovenska dá sémanticky, hláskové 
a morfemeticky dobre vyložiť zo slovenskej, resp. slovan
skej apelatívnej lexiky, dávame prednosť takémuto výkladu 
pred hypotézou substrátovo-adstrátovou. 

Bodrog 

Bodrog je rieka v nížine, v doline južného východné
ho Slovenska, ktorá vzniká sútokom riek Latorice z východu, 
Uhu zo severovýchodu, Laborca a Tople-Ondavy zo severu. 
Táto geomorfologická situácia je odrazená aj v mene rieky. 
Koreň Bod- je kontinuantom indoeurópskeho základu bhed-:bhod-
"dolina, nížina, jama" /latinské fodina/, ktorý bol v bal-
toslovančine derivovaný starým aufixom -r-: bedr-:bodr-, 
pórov, lotyš. bedre "dolina", prasl. bedro "jama, priehl-
ben medzi hornou časťou nôh a spodnými rebrami". Základ 
bedr-:bodr- je aj v alovanskom etnonyme Obodriti s pôvod
nou motiváciou "ľudia bývajúci v nížine, v doline, Dolnia
ci". Hydroným Bodrog 3pájal s etnonymom Obodriti už P. J. 
Šafárik /Slovanské starožitnosti 601, 902/, ale videl tu 
chybne apelatívny základ b7dr- "bodrý", širší výklad o ape-
lative bed-:bod-, resp. deriváte bedr-:bodr- "priehlbeň, 
dolina, nížina" a jeho využití v slovanských zemepisných 
a etnických názvoch podáva E. Mosko, Jezyk poleki 1969, 
9-26, 1973, 289-296. Druhotný sufix -og- v hydronyme 
Bodr-og- je rovnaký ako v alovanakých apelativach bat-og-, 
tvar-og-, pir-og-, brl-og-, ostr-og-, krt-og- atd*. Pórov, 
o tomto aufixe F. Sľawski a kol. Sľbwnik praslowianski,I, 
67. Prirodzene, že rieka a osada Bodrog v Báčke /Juhoslá
via/ má ten istý pôvod ako slovenská rieka Bodrog. Mad*ar-
W Mapt< n no ttf. í*? 
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Čína pri mene rieky Bodrog prispela tým, že sa tu zachova
la spoluhláska -g bez zmeny na -h /pórov, podobné príkla
dy v slovenských apelatívach gazda, gate, guľa a i./. 

Výkladu z baltoslovanského bedr-:bodr- "priehlbeň, 
jama, dolina" dávame prednosť pred Melichovým výkladom 
z osobného maďarského mena Budur, ktorý odmietol aj Kiss 
114, a to asi pod vplyvom námietky Smilauera Vodopia 420 
"pojmenování velkých rek jmény osobními trochu neobvyklé". 
Neprijímame však ani Kissom obnovené staré spájanie s mad*. 
bodor "kučera". Prekvapuje, že Kiss vôbec nepozná Mosko-
vu štúdiu. 

Literatúra 

š"milauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Praha-Bra-
tislsva 1932, s. 420; Mosko, Jezyk polski 1969, 9-2Q; 
Ondruš, S".: Studia Academica Slovaca 4. Bratislava 1975, 
234-235; Kiss, L.: Foldrajzi nevek etimológiai szótára. 
Budapest 1978, 114. 

Ipeľ 

Rieka južného stredného Slovenska. Vyteká v Sloven
skom Rudohori v priestore medzi Hriňovou a Utekáčom. 
Najprv tečie južným smerom až na maďarské hrsnice, potom 
smerom na západ tvorí prirodzenú slovensko-madarskú hra
nicu. Pri Szobe sa vlieva do Dunaja. 

Toho istého pôvodu ako Česká a ruské rieka Upa. Rezí
duum z baltoslovanského obdobia. Pórov, litov. a lotyš. 
upe "rieka", litov. upelis, lotyš upele "riečka". Na roz
diel od nulového stupňa v baltčine reflektuje slovanský 
základ úplný stupeň ablautu. Fakultatívne alternácie 
utro:jutro, uže:juže, užina:južina, un7j6:jun7j6 impliku
jú takúto alternáciu aj pri dvojici Upa:jupel6. Starý 
slovansko-slovenský názov Jupel6, foneticky Jupelô, bol 
pri prebratí do maďarčiny substituovaný ako Ipaľ:Ipoľ 
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podobne ako junoŠ6:inaš, Juglava:Iglo /pôvodný názov osady 
Spišská Nová Ves, nominatívne zhodný s názvom Juglava, po 
prehláske Jihlava /české mesto/, JuŽa:Iža /osada pri Ko
márne/. 

Pôvodný slovanoko-alovenský názov Jupeľ, geneticky 
zhodný s českou a ruskou riekou Upa a s baltskými slovami 
upe, upelis "rieka", aa pod vplyvom maďarského substitútu 
Ipeľ, Ipoľ ustálil aj v slovenčine v podobe Ipeľ. Me o 
podobný vplyv ako pri východoslovenskom Bodrog /zachova
nie záverového -g/. 

Slovansko-baltskému výkladu dávame prednosť pred čiro-
čirym hypotetickým predpokladom o údajne ilýrskom pôvode, 
ku ktorému sa klonili Melich aj Smilauer 861. 0 slovnej 
zásobe ilýrskych Osov nevieme totiž celkom nič. Nemožno 
prijať ani Kissovo stotožnovanie Ipľa 3 bulharským hydro-
nymom Ib7r a srbochorvátskym Ibar. 

Literatúra 

Smilauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Prsha-Bra-
tislava 1932, 361; Kiss, L.: Foldrajzi nevek etimológi,ai 
szótára. Budapest 1978, 291; Fraenkel, Litauischea etymp-
logisches Wôrterbuch, 1169. 

Laborec 

Rieka východného Slovenska. Tečie zo severu na juh, 
pri Vojanoch sa zlieva s Uhom a spolu s Latoricou utvára
jú Bodrog. 

Ešte v 14. storočí mal Laborec v severnom toku prí
tok s menom Čarna ňeteča, t.j. Čierna neteča, ktorý tiekol 
od Strážskeho cez Vôľu a pri Nacinej Vsi sa vlieval do La
borca. Bola to lenivá, pomalá rieka, ktorá postupne zmiz
la. Motivačne bola opozitom k praslovansko-indoeurópskemu 
základu albh- "biely" /lat. albus, gréc. alfos atd*./. 
Tento základ, kontinuujúci v apelative labuá, je ako hydro-
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nym využitý nielen v názve rieky Labe/Klbe, ele aj vo vý
chodoslovenskom hydronyme so starým sufixom -or-, Čiže 
predmetatezsky útvar alb-or- dal po metatéze Labor6c6 
s prvotnou motiváciou "biela, svetlá rieka". O tom, že 
základ alb- mal v praslovančine akútovú intonáciu, takže 
po metatéze vzniklo u všetkých Slovanov zákonite lab-, 
dáva dĎkaz intonócia srbochorvátskeho labuá so skráteným 
akútom. 

Záver. Meno rieky Laborec má starý sufix -or- a ten 
istý základ ako meno rieky Labe a slovanské apelativum 
labucí, teda indoeurópske albh- "biely". V blízkosti sú, 
resp. boli rieky s opozitnou motiváciou "čierny". Tomuto 
reálnemu výkladu dávame prednosť pred Anonymovou fantá
ziou, že existoval comes Laborcy, ktorý dal meno rieke. 
Tejto fantázii uveril aj Melich, preto zrekonštruoval 
turecká meno AlpxBars a významom "hrdinský pardál", kto
ré sa od tureckých Protobulharov vraj dostalo k slovan
ským Bulharom, ktorí ho metatovali a odovzdali Maďarom, 
ti ho priniesli na východné Slovensko a tu z neho vzniklo 
meno rieky Laborec. Melich však nevie dokázať existenciu 
takého mena ani u Turkov, ani u Bulharov, ani u Madarov. 
Zrekonštruoval ho len a len preto, aby sa doatal nejako 
k Laborcu. Vykonštruovanú motiváciu s hrdinským pardálom 
na prekvapenie uznáva aj 3milauer: "Tento výklad je proza-
tím nejlepši, který byl podán", Vodopis 423. Zaujímavé, 
že tu Žmilauer zabudol na poznatok, že väčšie rieky ne
majú pomenovanie podľa osOb. 

Literatúra 

gmilauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Praha-Bra-
tislava 1932, 423; Kiss, L.: Foldrajzi nevek etimologiai 
szótára. Budapest 1978, 369 /predpokladá keltské labaroe 
alebo Melichovho hrdinského pardála/. 
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Latorica 

Tečie z Podkarpatskej Ukrajiny na východné Slovensko, 

vlieva sa do sútoku Uhu a Laborca a spolu s Topľou-Onda-

vou vytvárajú Bodrog. 
Má ten istý základ ako riečka Latana na severnom 

strednom Slovensku, medzi Liptovom a Oravou, spolu ao Sa-
latinakým potokom s* vlieva do Studeného potoka východne 
od Zuberca. 

Základ lat- mal prvotný význam "studený". Je to zdĺ-
žený stupeň lot- ̂ lat- ku krátkemu temnému ablautu lot-, 
ktorý je schwebeablautovou druhou formou k prvej forme 
'leyt-, loyt-, v praslovančine po monoftongizácii ľut-:lut-
a prvotným významom "studený" a druhotným významom morál
nym: "ľúty, prísny, krutý, hrozný". Prvotný fyzický význam 
"studený" sa reziduálne zachoval v ukrajinskom ľut6 "sil
ný chlad", ľutno "mráz so silným vetrom" /Hrinčenko 2, 
390/. Prirodzene, že aj slovanské pomenovanie mesiaca 
januára a februára "ľúty" znamenalo "studený mesiac*', 
nie "hrozný mesiac". O významovej responzii "studený" a 
"prísny, krutý" pórov. lat. frigere "byť studený" a rigor 
"prísnosť, krutosť" /V.alde-Hofmann 2, 434/. 

Základ lat-, lot- "studený" je geneticky zhodný so 

základom let-, ktorý sa pod vplyvom synonymných základov 

stud-, chold- zmenil na led-. Taký má pôvod praslovan

ské led7 glaciee, ktoré doteraz nemalo etymologického 

výkladu. 
Názvy riek Latana a Latorica na Slovensku majú teda 

ten istý pôvod ako slovenské potoky Lutila, Ľutina, Luti-
Ša /Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2, 206-207/, 
poľská rieka Lutynia, ruská íutenka atd. /O schwebeablauto-
vej alternácii ľut-:let-, lot-, lat- pozri ž. OndruS, 
Slawiache Wortstudien 116-132/. Zánik bilabiály -w-
v druhej forme odvodeného koreňa lwet-^let-, reaLp. 
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lwot-)lot- oproti prvej forme lewt-^ľut- bol po sonor-

nych dentálach r, 1, n bezvýnimočný. 
Latorica ao základom lat- "studený a starým sufi-

xom -or- je opozitom k menu rieky Tople-Ondavy, s ktorou 
aa zlieva v nedalekej vzdialenosti. 

Opozitom k Topli je nielen Latorica, ale aj Zimné 
studňa /Frigidua fons/ a Lednik. Posledný tok Lednik však 
už nemá pôvodnú podobu let- /ablaut oproti lot- a lat-/, 
ale studom a chladom ovplyvnenú podobu led-, ktorá je aj 
v apelative led7 glacies. /O prítokoch Tople Zimná stud
ňa a Lednik pozri V. Smilauer 233./ 

Po uvedenom výklade niet dôvodu na tvrdenie, Že La
torica je "Nepochybne ciziho, predslovanského púvodu" 
/ímilauer 437/. To istá opakuje aj Kisa /373/. 
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Melich, J.: Honfoglaláskori Magyarország. Budapest 

1925, 114; Š*milauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Pra-
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2, 434; Vlastivedný slovník obci na Slovensku 2. Bratia-
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Mitra 

Tečie od severu /prameň východne od Cičman/ na juh 
na rozhraní stredného a západného Slovenska. Pri Komárne 
sa vlieva do Váhu a do Dunaja. Mesto je toho iatého me
na. Lokalita je doložená r. 626 ako Nitrava, r. 880 ako 

Nitra. Rieka je doložená až r. 1006 a 1113. Lokalita 
Nitra bola centrom Pribinovho kniežatstva v prvých desať
ročiach 9. atoročia. Spojením s Mojmírovým kniežatstvom 
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na južnej Horave vznikol základ Veľkomoravskej ríše. 

Doterajšie výklady Nitry nebrali do úvahy tieto závaž

né fakty: 

1+ Neďaleko od Nitry na sever je vrch Tríbeč, ktorého 
pBvodné znenie bolo Trebič /r. 1113 zaznamenaný v Zobor
skej liatine ako Trebisc/. 

2. Nitra má izomorfné morfematické zloženie a výcho
doslovenskými riekami Bodrog, Laborec, Latorica, t.j. 
starý derivačný element -r-, resp. v plnom temnom ablaute 
-or-. Izomorfizmus Nitry a východoslovenských riek koreš
ponduje s veľmi starým slovansko-slovenským osídlením po-
riečia Nitry a východoslovenskej nížiny. 

Slovanské zemepisné mená so základom terb- po metaté-
ze treb-, treb-, tereb- možno sémanticky interpretovať 
ako "miesta, kde sa vyrúbe, vyseká lea, porast", teda "pa
seka". Na základe staroslovienskeho treba "obeta", slovin
ského trebišče "miesto obety, obetište" však nemožno vylú
čiť ani motiváciu "miesto, kde aa koná obeta, obyčajne 
nietením, pálením". Pórov. F. Bezlaj, Slovenska vodná ime-
na 2, 269-270. Takto dvojako možno sémanticky interpreto
vať aj vznik mena vrchu Tríbeč tri Nitre. 

Podobne dvojakú sémantickú interpretáciu pripúšťajú 

aj zemepisné mená so základom Krea-, odvodené od slovesa 

kresati. Pre bulharské Kresna, slovinské Kresnica, české 

Kresnice, poľské Krzesnica attí., možno predpokladať prvot

nú motiváciu "mierto, kde sa krešú, rúbu, sekajú stromy, 

porasty", ale aj 'miesto, kde sa kresaním dreva o drevo, 

kameňa o kameň nieti oheň". Pórov, slovinské kreš "svä

tojánsky oheň, svätojánsky sviatok letný slnovrat". Túto 

druhú, ohňovú, pôvodnú motiváciu názvov Kresna, Kresnica 

predpokladá I. Duridanov /Die welt der Slaven XXI, 1962 2, 

39/. 

Na základe dvojakej sémantiky slovanského "kresati" 
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1. "kresať, sekať stromy, porasty", 2. "nietiť oheň" pokla
dáme za geneticky totožné indoeurópske slovné základy 
neit-:noit- "žiariť, nietiť" /latinské nitere, prasl. neti-
ti/ a sneit-:snoit- "kresať, rezať, sekať" /nem. schneiden, 
praslov. anetô" odseknutý konár, oaekaný atrom, kmeň", 
pórov, slovo "sneť" v slovenských nárečiach na západ aj 
na východ od poriačia Nitry. 

Nitra má v našej interpretácii obdobnú sémantickú mo
tiváciu ako slovanské zemepisné názvy so základom Treb-, 
Treb-, Tereb- a slovanské zemepisné názvy so základom 
Krea-. Ide o -r-ový derivát indoeúropsko-praslovanského 
slovesného základu s-neit- s prvotným významom "kresať, 
rezať atromy, porast" a druhotným významom "nietiť oheň, 
kresať oheň". Prítomnosť alebo neprítomnosť tzv. pohybli
vého začiatočného a-, ako je v komparatistike všeobecne 
známe, nič nemení na genetickej identite základov s pohyb
livým s- a základov bez pohyblivého s-. Aj útvar a pohyb
livým a-neit-, resp. v temnom ablaute s-noit- je u Slova
nov a Slovákov známy /alovo sneť, geneticky súvzťažné 
a nem. schneiden "rezať"/, ale známy je aj útvar bez 
pohyblivého a-, teda neit-, v temnom ablaute noit-, z čo
ho je netiti "kresať oheň". Fakt, Že v mene Nitra máme 
jasný ablaut neit-, ktorý je v latinskom nitere "žiariť", 
kým v sloveae netiti "páliť" je temný ablaut noit-, nie je 
prekážkou genetickej identifikácie základu Nit- v mene 
Nitra so základom net- v alovese netiti. Pórov, ablautové 
dvojice svitati:svetiti, viseti:zavesiti, vidéti:vedeti 
atd*. Meno rieky Svitava by sme geneticky stotožnili 80 
slovami svetiti, svet61o aj vtedy, keby ame nemali zacho
vaný jasný ablaut v alovách avit, svitať. Substantivum 
Nit-r-a s jasným ablautom neit- oproti temnému stupňu 
noit- v slovese netiti nie je v slovenčine ojedinelým 
prípadom. Pórov, subst. smäd z jaaného ablautu smend-
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oproti temnému ablautu amond- v slovese amudiť, amudnúť 
"páliť". 

Otázka, Či Nitra mala prvotnú motiváciu "mieato, kde 
sa sekajú, rúbu atromy, porasty" alebo motiváciu "miesto, 
kde aa nieti, žiari oheň", aa nedá jednoznačne zodpovedať. 
Slovanské rieky aj osady majú prvú aj druhú motiváciu, 
pórov, slovin. Robnik, Pobež, ruské RubeŽ atd., od slove
sa rqbati, ale aj slovinské Palnik, PaleŽ, Palnica od slo
vesa pálili./Pórov. Bezlaj, Slovenska vodná imena 2, 73, 

158./ 
Fakt, Že záznamy so zakončením -ava, t.j. Nitrava, 

máme zaznačené už v 9. etoroČÍ, kým záznamy bez -ava, t.j. 
Nitra iba z 11. a 12. storočia, nič nehovorí o prvotnosti 
podoby Nitrava a druhotnosti podoby Nitra. Meno vzniklo 
niekedy medzi 6. a 9. storočím, pričom podoby Nitra a Nitra 
va boli fakultatívne. Pórov, staršiu podobu Bima< Ryma a 
mladšiu podobu Rimava. 

Možnosť jednoznačnej morfematickej identifikácie zákla 

du nit- v mene Nitra s indoeurópsko-praslovanským základom 
/a/-neit- a uvedenou sémantickou interpretáciou odsúva na 
vedľajšiu koľaj doterajšie pokusy vykladať meno Nitra ako 
substrátové, vraj germánske /kvádske/: -ahwa "voda" v dru
hej Časti a indoeuropake neid-, nid- v prvej Časti, ako to 
robili Melich, resp. Kiss 475- Kiss "zabudol", že indoeu
rópske neid-, nid- "tiecť" je doložené iba v starej indič-
tine, kj?m u Gernánov nemá zastúpenie ani v apelatívnej 
ani v propriélnej slovnej zásobe. Pórov, o tom tokorny, 
Indogemaniaches etymologisches Worterbuch 761. 
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szotéra. Budapeat 1978, 475; Pokorný, Indogermanischea 

etymologiachea Worterbuch, 760-761. 

Orava 

Rieka na severnom Slovenaku. Na slovenskej strane je 
Biela Orava, na poľskej strane Czarna Orawa. Vlieva.aa do 
Váhu pri Kraľovanoch. 

Meno Orava je odvodené od praal. slovesa orati "kričať' 
/ruské orať/ aufixom -ava podobne ako stanova od aloveaa 
stonati /ruské apelativum stonava, meno rieky Stonava na 
severnej Morave, resp. v severnom Sliezsku/, ataroslovian-
ske kričava "krik" od slovesa kričati atd*. /Pórov, širái 
výklad Š. Ondruš, Pôvod mena vrchu Choč a rieky Orava. 
Slovenská reč 40, 1975, č. 6, 342-353./ 

Niet nijakých dôvodov vidieť v mene Orava predslovan-
ské substrétové slovo, ako sa doteraz mechanicky traduje. 

Literatúra 

Smilauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Praha-Bratia-
lava 1932, 313-314; Ondruš, á.: Slovenská reč 40, 1975, č. 
6, 342-353; Kiss, L.: Foldrajzi nevek etimologiai azótara. 

Budapeat 1978, 64. 

Rimava 

Rieka na južnom strednom Slovensku. Tečie cez Tiso
vec, HnuŠťu, Rimavskú Sobotu. Pri Lenártovciach aa vlieva 
do Slanej na alovensko-maíarskej hranici. Doklady z 13. sto
ročia v podobe Rima, Ryma. 

Odvodené z praslovanského základu rym-, ktorý je rezi
duálne zachovaný v slovenskom nárečovom rimoviako "rev, 
krik, zvada", v ruskom rymzať, rymoniť "revať", východoslo
venské nárečové rimbac "revať, kričať". Je to nulový zdlZe-
ný stupeň rum- /latinaké rumor/ oproti plnému temnému atup-
ňu roum-, ktorý je v slovenskom rum "rev, krik", rumécať, 
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rumádzgať, rumoniť "revať". ^opri prvej schwebeablautovej 
forme roumbola aj druhá forma rwom-, zákonite delabializo-
vaná na rom-, pórov, slovenské romoniť, bulh. romona, ma-
ced. romoni, srbochorv. romiti, romonisati, slovin. romi-
neti atd. Slovenčina má aj zdlžený stupeň rom-> ram- v slo
ve rámus. Schwebeablautová alternácia rumoniť < roum-
oproti romoniť < rwom-^rom- a rámus je rovnaká ako pri 
prasl. ľut-:lot-:lat- "studený", pórov, pri Latorici. 

Meno Rimava malo staršiu podobu Ryma, Rymava. Ide o 
tú istú sémantickú motiváciu ako pri riekach Revúca, Ora
va, Stonava, Sopotnica atď. 

Niet dôvodov pokladať meno Rimava za etymologicky 

nejasné. 

Literatúra 
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Váh - Dudváh - Uh 

Véh je najdlšia slovenská rieka s prameňmi v Liptove 

pod Vysokými Tatrami /Biely Váh/ a pod Nízkymi Tatrami 

/Čierny Váh/. Tečie na západ cez Liptov a Turiec, pri Ži

line aa skrúca na juh /Puchov, Trenčín, ťieáťany, Sereá, 

Š*aľa/, pri Komárne aa vlieva do Dunaja. Od Nového Mesta 

nad Váhom má po západnej strane menší paralelný tok a me

nom Dudváh. 

Uh je rieka na východnom Slovensku. Prichádza z Podkar

patskej Ukrajiny. Tam má hláskový variant UX. Vyteká na 

aevere pri Kostrine, tečie M juh cez Perečin, pri Užhoro

de sa skrúca na západ k slovenským hraniciam. 

Mená Uh/Už a Váh predatavujú dva varianty pôvodne tej 

istej indoeuropsko-praslovanskej lexémy. Ako apelativum 
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žije v celoslovenskom slove jug->juh- s pôvodným význa
mom "svetlá strana". Kým v mene rieky Uh/UŽ je podoba bez 
prejotácie, v Slovinsku je rieka Jug, teda s prejotáciou. 
Alternácia ug:jug- je v zhode s častou alternáciou v ape-
latívach, pórov. utro:jutro, uíe:ju2e, uXina:južina, 
un7j6:jun7j^ *td. Rozdiel medzi alovenakou podobou Uh<ug-
a ukrajinskou podobou Uí< /j/u26 svedčí o starej existencii 
o-kmeňovej podoby /j/ug7 a jo-kmeňovej podoby /j/ugjo- > 
/j/už6) pravda, ak táto alternácia nie je dôsledkom pre
nosu z adjektivnej podoby /j/uX-6sk7 "užský". 

Praslovanské /j/ug7 "svetlá strana" bolo využité ako 
hydronyma Ug7:UX6:Jug7 a tou istou pôvodnou motiváciou 
ako České rieky Svitava, Labe, slovenské rieky Bela/Bieía, 
Laborec, teda "svetlá, čistá, biela rieka". Východiskom 
je tu indoeurópsky základ aug-, zastúpený gréckym auge 
"svetlo, jas, Xiara", augadzo "svietim, Žiarim očami, po
zerám", albánskym agoj "svitať" atd*. Pokorný, Indogerma-
nisches etymologisches Worterbuch 87. 

V zmysle laryngélnej teórie mal historický základ 
aug- "jas, svetlo" staršiu podobu HeuHg-. Z tej ako 
z prvej formy odvodeného koreňa vznikla zákonite histo
rická forma aug-, resp. v praslovančine po monoftongizá-
cii /j/ug-. Druhá achwebeablautová forma mala podobu 
HweHg-, historicky Wčg-, v temnom stupni HwoHg-, histo
ricky wô*g- v mladšej praslovančine zákonite vag-. Toto 
je podľa našej interpretácie zóklad pomenovania sloven
skej rieky Vag-^ Váh, ruských riek Vaga /prítok Desný, 
prítok Duny, pórov. Vasmer, Russisches etymologisches 
Worterbuch 1, 162/. Derivátom variantu /J/Ug-:UX- je 
v našom výklade aj ruské rieka Ugra /prítok Oky/ a tým 
istým starým derivačným elementom ako Nit-r-a, reap. 
v plnom temnom stupni Lab-or-ec, Lat-or-ica a i. 

Alternácia /J/ug-:Vag- je rovnaká ako alternácia 
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Upa, /J/upel6:vapa /ruské vapa "voda, močiar, jazero", 
pórov. Vaamer 1, 168/. Pôvodne o tú iatú alternáciu ide 
aj v prípadoch rum-:ram- /slovenské rumácať, rámus, pórov, 
pri Rimave/, ľut-:lat- /pórov, pri Latorici/. V týchto 
prípadoch sa však v postavení po dentálnych sonorach zá
konite eliminovalo -w-, ktoré v menách Vag-, vapa /oproti 
Ug-, up-/ zostali, pretože neboli podmienky pre zánik 
začiatočného w-. Pórov, o tom bliíáie g. Ondruá, Slawiache 
Wortatudien 116-132. 

Rieka Uh/UÍ má teda ten iatý indoeuropsko-praalovan-
ský pôvod ako rieky Vag-, Vaga z indoeurópskeho aug-
"jas, svetlo". Uh/UŽ má tú istú sémantickú motiváciu ako 
paralelne a ním západnejšie tečúci Laborec. 

Uvedenému indoeuropsko-praslovanakému výkladu riek 
Uh:Už:Jug, ako aj riek Vag-, Vaga dávame prednosť pred 
výkladmi substrátovo-adstrátovými. Fakt, že v madarčine 
má Uh:Už podobu Ung, nesvedči proti atotožnovaniu Uhu 
a apelatívom juh. Staré alovenako-ukrajinské Ug sa prebra
lo do maďarčiny s druhotnou nazalizáciou ako Ung /pórov, 
mad. Užhorod ako Ungvér/ podobne ako staré alovensko-alo-
vanské brlog prevzali Ma3ari a druhotnou nazalizáciou 
ako barlang. 

Schwarzom podaný a 5milauerom prevzatý výklad mena 
rieky Váh<Vag z germánskeho /kvádskeho/ základu wog-/wag-
"tiecť, tok, vlna" nemožno okrem iných dôvodov prijať 
hlavne preto, že tento apelatívny základ nenachádzame 
u Germánov využitý ako meno rieky. Ak ho na pomenovanie 
riek nevyužívali iní Germíni, je nepravdepodobné, že by 
ho boli využívali Kvádi, a to ešte vraj ako kalkova;.ie 
ilýrakeho Cuaus. Je to čiro-čira voluntariatická konštruk
cia, vymyslená na to, aby Váh nemal slovensko-sTovanskú, 
ale germánsku provenienciu. Britom Schwarz ani ílmilauer 
nebrali do úvahy ruské rieky Vaga, kde o kvádskej podloží 
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nemôže byť ani reči. Bližšie Š. Ondruš, Slovenská reč 40, 

1975, 27-40. 
Meno paralelného dolného toku Dudváh interpretujeme 

tak, &e toto meno pôvodne patrilo dolnému toku Váhu. Slo
venčina má totiž reziduálne zachovanú lexému duda vo význa
me priehlbeň, dolina, jama, diera. Dud/a/ bolo teda pome
novanie 3 tou istou motiváciou ako východoslovenský Bodrog 
zo základu bedr-:bodr- "priehlbeň, dolina, jama". Neskor
šie, keá sa meno Váh prenieslo na celý Váh od prameňa až 
k ústiu do Dunaja, nazval sa paralelný tok Dud/a/vag, te
da Dudváh. Základu dud- sa pripisoval germánsky pôvod 
dauda "mŕtvy" preto, že sa nepoznalo slovenské reziduálne 
slovo duda "priehlbeň, jama, dolina". Toto apelatívum je 
na Slovenaku dosť bohato využité v zemepisných názvoch. 
Tie sa však odvádzali od slova dudy "gajdy", lebo sa nepoz
nalo slovo duda v inom význame. To sú dôsledky, ktoré sme 
spomenuli v inventári nedostatkov doterajšieho bádania 
na prvom mieste /pozri úvodnú čast/. 
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VI ára 

Rieka, údolie a priesmyk v Bielych Karpatoch. Rieka 
prichádza z moravskej strany cez Bylnicu, pri Nemšovej 
severne od Trenčína aa vlieva do Váhu. 

Hoci meno Vlára je doložené pomerne neskoro /podľa 
doteraz známych záznamov z 18. storočia/, pokladáme ho 
za ataré. Podoba vlar- vznikla pravdepodobne metatézou zo 
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ataršieho vol-r-a, teda z útvaru odvodeného podobne ako 
Nit-r-a, reap. s plným stupňom ablautu Lab-or-ec, Lat-or-
-ica a i. Základ vol- v útvare vol-ra->vlara je genetic
ky zhodný so slovanskými zemepisnými názvami Vol-yn6 /je
den pri ústí Odry do Baltského mora, druhý na pravom bre
hu Bugu/, resp. so slovanským etnonymom Volynane s pôvod
ným významom Dolniaci, ľudia bývajúci v nížine, v doline* 
Inú deriváciu predstavuje ruaké Vologino /Vasmer, Pussi-
sches geographiaches Mamenbuch, 2, 156/, a deriváciou 
Vol-og- /podobne ako Bodr-og-/. Ruské Vologo-monovskaja 
dobre poukazuje na prvotnú motiváciu, lebo má synonymné 
pomenovanie Jamkovo, pórov. Vasmer, Russisches geographi
aches Namenbuch 2, 157. Ten ist^ základ má asi aj slovin
ská rieka Voložnica, pre ktorú Bezlaj, Slovenska vodná ime-
na 2, 313 nespróvne rekonštruuje východiskový útvar Qlog-. 
Zóklad vol- v útvaroch vol-r-a, vol-yn6, vol-og- je rovna
ko e-ový variant vel- /staré Velyn ; Volyn/ schwebeablau-
tovou druhou formou k praslovanskému základu ul- /v slo
vách ul6j6, ulica a i./ z indoeurópskeho aul- priehlbeň, 
jama, dolina /pórov.grécke aulôn/. Rieka, údolie a pries
myk Vlára^ vol-r-a má teda obdobnú motiváciu ako Bodrog, 
Dudváh a z priesmykov Dukla. Bližšie 3. Ondruš, Studia 
Academica Slovaca 4, 1975, 228-236. Otózka, či meno morav
skej rieky Valová /prítok Moravy od západu pri Kojetíne/ 
vzniklo metatézou samohlások zo staršej podoby Vol-ava, 
zostáva otvorená. 0 mene Volyn nesprávne podľa starých po
kusov L. Kiss, Foldrajzi nevek etimologiai szotára 700. 
Meno Vlára nechal L* Kiss bez výkladu. 

Na záver chceme konštatovať toto: Ak uvedené rieky 
vykladáme ako slovenako-slovanské, resp. slovansko-indo-
europake, neznamená to, Že sme proti substrátovým a adstrá-
tovým výkladom. Bolo by to nehistorické. Tie mená riek a 
zemepisných názvov na Slovensku, ktoré nevieme spoľahlivo 
na súčaanej úrovni poznania vysvetliť zo slovensko-slovan-
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ských, reap. alovansko-indoeuropskych apelativrtych slov, 
tam sme jednoznačne za substrátov^, resp. adstrátový vý
klad. Takto treba interpretovať Dunaj, Hornád, Poprad, 
pravdepodobne aj Hron /doložený už z konca 2. storočia 
ako Cranua/, z názvov horstiev Karpaty a pravdepodobne aj 
Beskydy/BešCady, hoci tu nemožno vylúčiť ani slovanský 
pôvod. Ale Tatry, Fatra a Matra sú jednoznačne slovanaká. 
0 tom budeme písať na inom mieste. 



Atto sociatisticka výstavba Síovenska 
ovptyvňuje podobu spisovného jaiyka 

Eugen Papttny 



\ 



Ľtav slovenského spisovného jazyka v dnešnom období 
budovania vyspelej socialistickej spoločnosti má niektoré 
charakteristické črty, ktoré v predchádzajúcich obdobiach 
neboli. Ide súčasne o niekoľko veci. Všimneme si ich postup
ne. 

1. Vzťah spisovného jazyka a nárečia. Je v zásade prav
da, že dedinské nárečia prestávali byť dominantným doro
zumievacím prostriedkom už od 16. storočia. Boli ovplyv
ňované mestskou rečou, v ktorej sa vplyvom cudzích jazy
kov /maáarČiny a nemčiny/ nivelizovali výrazné hláskoslov
né a tvaroslovné črty pôvodnej formálnej jazykovej Štruk
túry. Ale jednako sa nárečia v podstate udržiavali, hlav
ne v priestoroch, kde nebola veľká fluktuácia obyvateľ
stva, vyvolená hlavne bojovými akciami, až do začiatku 
tohto storočia. Mapr. väčšia nivelizácia nastala v priesto
roch stredoslovenských banských miest /Tanská Bystrica, 
Banská Štiavnica, Kremnica/ a na juh a juhozápad od toh
to priestoru v období tureckých vojen v 16. a 17. storo
čí. Turecké nájazdy smerovali totiž najviac do tejto oblas
ti. Koordinovaná obrana tejto oblasti, vedená z opevnené
ho zvolenského zámku, sa uskutočňovala rýchlymi presun
mi vojenských síl na miesta prepadov a útokov a vojenské 
akcie vyvolávali presuny a fluktuáciu obyvateľstva. 
Nešlo tu len o vlastné vojenské akcie, ale aj o vysiela
nie zásobovacích kolón, o účasť obyvateľstva na pomocných 
prácach a o úteky z ohrozených alebo zničených sídlisk. 
To všetko spôsobovalo nárečovú nivelizáciu tejto oblasti. 
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Ale - ak už máme ostať pri strednom Slovensku - vyskyt
li sa aj opačné prípady. Dolná Orava si zachovala veľmi 
archaický ráz severného stredoslovenského nárečia, lebo 
nebola cez atáročia dotknutá rozsiahlejšími vojnovými 
akciami. Rovnako tak juhovýchodná atredná slovenčina si 
zachovala tiež archaický ráz, pretože bola po dlhší čas 
pevne v tureckej moci, teda nárečové vyrovnávanie tam 
nemohlo nastať. Pohyb obyvateľstva tu nebol. Ale aj tam, 
kde nastával pohyb obyvateľstva a miešanie nárečí, vieme 
ŕnea už dosť bezpečne hľadať jednotlivé staršie nárečové 
vrstvy, hlavne keď si vezmeme na pomoc historické údaje. 

Dnešná situácia je iné. Dnea nejde o nivelizáciu 
nárečí ani medzi sebou, nejde ani o miešanie nárečí a 
nejde ani o vplyv mestskej reči v staršom zmysle slova. 
Dnes ide priamo o prenikanie spisovného jazyka do nárečo
vého vyjadrovania. 

Isté štrukturálne možnosti sú dané samou povahou 
slovenského spisovného jazyka. Spisovná slovenčina aa 
kodifikovala na základe tzv. kultúrnej strednej sloven
činy, ktorá sa pevne vyformovala už koncom 18. storočia 
a ktorá sa spontánne používala v ústnom nadnárečovom sty
ku a v kultúrnej, hlavne alovesnej tvorbe slovenských vzde
lancov. Ide hlavne o Študentakú, učiteľku, mestskú a ze
miansku poéziu. Kultúrna stredná slovenčina bola teda 
celospoločenský nadnárečový útvar, ale charakter bol ho
vorový, ústny. Z toho vyplýva, že aj dnešnň spisovná 
slovenčina mó hovorový ráz. Nejestvuje ostré hranica 
medzi celospoločenským hovoreným jazykom a spisovným ja
zykom ani v hláskoslovi ani v morfológii. la aj syntax 
má vcelku dosť blízko k prostriedkom hovorového jazyka. 

Jednako však dnešné pôsobenie spisovného jazyka na 

nárečia je prevratného rázu. O čo ide? 
Do členenia Štýlov spisovného jazyka som vniesol 
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kedysi toto ponímanie: Funkčná štýly spisovnáho jazyka 
aom členil na štýly verejného a Štýly súkromného styku. 
Prostriedky Štýlov verejného styku sa využívajú tam, kde 
ide o jazykové prejavy celospoločenskej záväznosti. 
Prostriedky štýlov súkromného atyku sa zasa využívajú tam, 
kde ide o familiárnu, súkromnú, prieteľskú jazykovú komu
nikáciu. Je jasné, že v zásade sa v Štýloch verejného 
styku dodržiava norma a kodifikácia spisovného jazyka. 
Proti tomu v štýloch súkromného styku je väčšia jazyková 
uvoľnenosť, bezprostrednosť, laxnoeť. Preto do prejavov 
štýlov súkromného styku prenikajú nárečové prvky, prvky 
rozličných alangov. V rodinnom prostredí je ešte dnes 
niekedy nárečie obligátnou formou komunikácie. Napr. syn 
alebo dcéra, hoci majú vysokoškolské vzdelanie, nemôžu sa 
so svojimi rodičmi, ktorí aú obyvateľmi najmä západoslo
venskej alebo východoslovenskej dediny, zhovárať spisov
ným jazykom. Bol by to prejav odcudzenia, povyšovania a 
hrubej neúcty. 

Ale spisovný jazyk preniká aj cez túto bariéru. Aj 
v reči rodičov z nárečového prostredia sa objavujú silné 
vplyvy spisovného jazyka. Prečo? 

Jednoducho by sme mohli odpovedať, že to spôsobuje 
výstavba vyspelej socialistickej spoločnosti. Ale to tre
ba aspoň heslpvite rozviesť. 

Predovšetkým je tu veľký vplyv hromadných komunikač
ných prostriedkov. Ide o knihy, noviny, rozhlas, tele
víziu, kino, divadlo, estrádne vystúpenia, verejné kniž
nice a pod. Ma ilustráciu niekoľko čísel: v roku 1935 
vyšlo aai 900 titulov kníh v celkovom náklade asi 
1 500 000. V roku 1970 vyšlo 2280 titulov v celkovom 
náklade 20 641 000. V roku 1950 bolo 6 denníkov s den
ným počtom exemplárov 237 000, v roku 1970 bolo 11 den
níkov s denným nákladom 910 000, v roku 1930 bolo 3 200 
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verejných knižníc a 584 000 knihami, so 178 OCO Čitateľ
mi a s 1 226 000 výpožičkami, roku 1970 bol ten istý po
čet verejných knižníc, ale počet kníh je 8 023 000, počet 
čitateľov je 606000 a počet výpožičiek je 12 263 000. 
Návštevnosť divadiel v roku 1935 je asi 300 000, v roku 
1971 je to 1 651 000. Rovnako rapídne vzrástol počet stred
ných a odborných škôl a počet učiteľov základných a stred
ných škôl, počet vysokých Škôl atd\ Ako vidieť,stisovný 
jazyk sa dostáva ku každému občanovi, v každom veku nie
koľkými kanálmi. To je jedna vec. 

Druhá vec je v zmnožení spoločenského verejného kon
taktu. Po oslobodení roku 1945 a hlavne od začiatku päť
desiatych rokov nastáva veľké spriemyselnenie Slovenska. 
Hoci malo Československo, hlavne České zeme, vyspelý prie
mysel už medzi dvoma vojnami, je dnešné priemyselné kapa
cita Slovenska podstatne vyššia, ako bola priemyselná 
kapacita prvej Československej republiky. **resné údaje ne
mám, ale tie sa dajú obstarať. Takýmto spôsobom sa pod
statne rozšírila robotnícka trieda, ktoré v pracovnom 
procese vchádza do nadnárečového kontaktu. Napokon, aj 
samotná poľnohospodárska výroba, rastlinná i živočíšna, 
sa mechanizuje, spriemyslenuje. Napr. žatva, teraz sa to 
volá zber obilia, nie je záležitosťou jedného družstva, 
ale v podstate veľmi širokého okruhu. Žatva sa u nás 
začína najskôr na južnom Slovensku. Preto sem prichádza
jú na výpomoc korbajny zo severného Slovenska i z Čiech 
a ako žatva postupuje na sever, postupujú i kombajny a ich 
osádky: od juhu na sever, zo Slovenska do Čiech. Aj tu 
je teda veľmi zvýšený medzinárečový kontakt. Tento nad-
nárečový spoločenský kontakt zvyšuje spontánne využívanie 
spisovného jazyka aj u ľudí, ktorí vlastne v pracovnom 
procese nemajú profesionálnu potrebu používať spisovný 
jazyk. 
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Ďalej je tu ešte jedna vec. V socialistickom zriade
ní aa predpokladá verejná, politická a organizačná zaanga
žovanosť prakticky od každého občana. Socialistické zria
denie vyžaduje od svojich občanov, aby sa vyjadrovali 
k pracovným otázkam svojho pracoviska, k problémom svojho 
okolia, k záležitostiam miestnej i štátnej politiky, k otáz
kam medzinárodnej politiky at3. To zmnožuje príležitosti, 
pri ktorých treba používať celospoločenskú, teda spisov
nú podobu národného jazyka. 

Tak aa teda spisovný jazyk stáva nielen pasívne pri
jímaný a znáciy, ale aj aktívne používaný u prevažujúceho 
počtu Slovákov. Toto tvrdenie je veľmi všeobecné a gene
ralizujúce. Už doterajšie sondačné výskumy ukazujú, že 
vývin nie je priamočiary. Uvediem tri príklady: 

V Banskej Bystrici, ktor4 bola dôležitým mestským 
centrom už od stredoveku, sa svojho času, kedysi v 15. 
storočí vyvinuli isté hláskoslovné zvláštnosti, ktoré 
boli podmienené hospodárskym i spoločnským vývinom tohto 
mesta. Nebudem ich tu rozoberať. Tieto zvláštnosti sa 
pevne udržali až do tridsiatych rokov tohto storočia. Ale 
ako sa Banské Bystrica začala od roku 1945 búrlivo 
rozrastať, tieto zvláštnosti rapídne ustupovali a teraz 
temer zanikli. Okrem niektorých náučných zvláštností, 
ktoré sú charakteristické pre celé zvolenské Pohronie, 
zistil som roku 1978 u informátorov vlastne iba akýsi 
neurčitý, nepestovaný spisovný úzus. Treba poznamenať, že 
Banská Bystrica vzrástla od roku 1930 dodnes na viac ako 
štvornásobok obyvateľov. 

Druhý príklad; Hrinová je dedina na východ od Zvole

na. Je v detvianskom kraji a do päťdesiatych rokov to bo

la chudobná poľnohospodárska obec. Potom aa tu vystava

li strojárne a vzni-kol aj Jalši priemysel. Teraz je cha

rakter obce celkom iný, ako bol predtým. Dnes tu preva-



296 

žuje robotnícke obyvateľstvo. Sondačný prieskum nárečia, 
ktorý tu konala jedna moja Študentka tohto roku, je síce 
dosť neúplný a náhodný, ani informátori neboli vybraní 
celkom preukazne /ide o aamé ženy/, ale jednako sa niečo 
ukazuje. Nárečie sa v tomto prostredí ešte dosť pevne 
drží, ale do reči prerážajú spontánne spisovné prvky. 
Je to tým zaujímavejšie, že materiál je z osobných rozho
vorov príslušníčok nárečia, teda z oblasti štýlov súkrom
ného styku. Bude tu treba ešte preanejšie celú vec spra
covať, ale jednako sa zdá. Že v nárečovej oblasti, ktorá 
sa neopiera o mesto, je vnikanie spisovného jazyka pomal
šie. 

Tretí príklad: Blatnica pri Martine bola tiež poľ
nohospodárska obec. Teraz väčšina obyvateľstva v produk
tívnom veku odchádza každý deň pracovať do Martina, kde 
je veľmi rozvinutý strojárenský, papierenský, tlačiaren
ský, nábytkársky atá. priemysel. V obci ostávajú len prísluš
níci staršej generácie. Staršia generácia si zachováva 
dosť nenarušené staré pôvodné nárečie, so starou dedin
skou lexikou a frazeológiou, ale tí, čo pracujú v Marti
ne, hovoria - okrem jednotlivostí - vlastne už spisovným 
jazykom. Treba poznamenať, Že turčianske nárečie, kam 
patri Martin i Blatnica, je veľmi blízke k spisovnému 
jazyku vo svojom hláskosloví a morfológii, takže sledo
vať podrobnosti vyžaduje veľkú znalosť starého stavu 
tohto nárečia. 

ĽÔieme uzavrieť túto Časť konštatovaním, že v súčas
nosti nastáva prenikavý vplyv spisovného vyjadrovania 
do všetkých vrstiev slovenského obyvateľstva a že náre
čové formy rozmanitým spôsobom ustupujú prostriedkom 
spisovného jazyka. 

2. Stav ustálenosti používaného spisovného jazyka. 

Aby sme pochopili dnešnú situáciu, treba historickú remi-
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niscenciu. 
Pred prvou svetovou vojnou bola spisovná slovenčina 

značne ustálená. Vyplývalo to zo spoločenskej situácie. 
Silný národnostný útlak v Uhorsku, v ktorom Slováci žili, 
a odnárodňovanie spôsobili, že spisovnú slovenčinu použí
val relatívne malý počet ľudí. Preto stačilo málo redakto
rov a korektorov, aby udržali jej ustálenosť. Spoločenská 
závažnosť spisovnej slovenčiny bola vtedy minimálna. 

Po vzniku CSR roku 1918 sa funkcie spisovného jazyka 
veľmi zmnožili, spisovnó slovenčina aa stala štátnym jazy
kom. Tó malo za dôsledok, že jej kodifikácia i norma sa 
rozkolísali. Vtedy sa prejavil aj mimoriadne veľký vplyv 
češtiny na apisovnú slovenčinu. Peakcia proti tomu nasta
la v tridsiatych rokoch. Je charakterizovaná ako protičes-
ký purizmus. No nech je akokoľvek, v prvej ČSR sa slovenči
na rozvinula na moderný spisovný jazyk, ktorý vládal plniť 
stále naraatajúce funkcie, ktoré sa nan kládli. 

Po oslobodení roku 1945 sa funkcie spisovnej sloven
činy znovu zmnožili. Už sme o tom v inej súvislosti hovo
rili pred chvíľou. Prejavilo sa to a stupňovalo sa to hlav
ne od polovice pätdesiatych rokov. Ide o prudký, priam 
revolučný výbuch v rozšírenom používaní spisovného jazy
ka. Ale pri tomto prudkom rozvoji a práve v súvislosti 
s ním sa vyskytol problém, ktorý ešte dnes trvá a ktorý 
sa nedá ľahko vyriešiť. Spisovné slovenčina sa stala, resp, 
podľa u nás bežných spoločenských zvyklostí sa stáva majet
kom najširších más pracujúcich a rýchlo vyformovanej inte
ligencie takrečeno zo dna na den. 

Takýto náhly skok sa nedá uskutočniť bez rozmanitých 
sprievodných nedostatkov. Tie spočívajú hlavne v tom, že 
veľký počet nových používateľov spisovného jazyka nesti
hol v krátkom čase zvládnuť v primeranej miere jeho kodi
fikáciu. Tak sa objavovali /a objavujú/ nedostatky v zna-
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losti spisovného jazyka aj tam, kde aa ich prítomnosť citli
vo vníma /napr. u niektorých učiteľov, redaktorov, u účin
kujúcich v televízii a v rozhlase, u prispievateľov do pe
riodickej tlače, u verejných činiteľov, u politických funk
cionárov a pod./. Okrem toho sa ukazovala u niektorých 
používateľov spisovného jazyka aj nedostatočná úcta k to
muto duchovnému národnému majetku a spoločnej národnej 
hodnote a malá ochota dbať na náležitú jazykovú kultúru 
vo vyjadrovaní. Veľmi často vyplýva takýto laxný postoj 
z faktu, Že dávno sa už minul pocit národného ohrozenia,a 
Že teda spisovný jazyk sa chápe len ako dorozumievací 
prostriedok a jeho symbolická funkcia reprezentanta národ
nej existencie sa tak výrazne už necíti. 

Hoci zanedbávanie normy a kodifikácie spisovného jazy
ka sú javy veľmi nepríjemné, nie sú dostatočným dôvodom 
na vyvolávanie poplachu. Asi pred desiatimi rokmi aa to
tiž začalo hovoriť o havarijnej situácii v slovenskom spi
sovnom jazyku a navrhovali sa rozmanité radikálne spôsoby 
na jej odstránenie. Ale porušovanie normy a kodifikácie 
spisovného jazyka je nevyhnutným sprievodným znakom toho 
obrovského rozmachu v používaní spisovného jazyka, ktorý 
nastal v našom národe za socialistického zriadenia. Treba 
rátať s tým, že ako sa postupne ustálila kodifikácia spi
sovného jazyka, tak sa postupne ustáli aj používanie kodi
fikovaných prostriedkov spisovného jazyka. 

A tak sa dostávame k ostatnej kapitole: 
3* Dnešný stav kodifikácie spisovného jazyka. Kodifi

kácia apisovného jazyka v období prvej ČSR zaznamenala 
výrazný stupeň roku 1931, ked vyšli Pravidlá slovenského 
pravopisu. V týchto Pravidlách nešlo len o pravopisné otáz
ky, ale kodifikovali sa aj otázky hláskoslovné, ortoepické, 
tvaroslovné, problematika niektorých predložiek a lexika. 
Bola to práca veľmi záslužné, pretože po prvom desaťročí 
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CSR, ktoré zároveň a rozvojom spisovnej alovenčiny pri
nieslo aj veľké rozkolísanie jej normy vo všetkých oblas
tiach, táto príručka syntetizovala všetky otázky a dáva
la na ne odpoveď*. Ale tu vyskočil problém. Tieto Pravid
lá sa koncipovali v zásade na princípe, že slovenčinu 
treba zásahmi jazykovedcov zbližovať s čeStinou. A vtedy 
vystúpil protičeský purizmus, o ktorom sme už v inej 
súvislosti hovorili. Puristi, ktorí aa vtedy združovali 
okolo časopisu Slovenská reč, nezastávali z lingvistické
ho hľadiska metodicky progresívne stanovisko. Nedívali 
sa na spisovný jazyk z hľadiska funkčného, t.j. z toho 
hľadiska, čo spisovný jazyk potrebuje pre plnenie svo-
jich úloh, dívali sa naň z hľadiska tzv. jazykovej Čisto
ty, t.j. z hľadiska, Čo je pôvodné slovenské a čo je 
prevzaté, v tomto prípade, čo je prevzaté z češtiny. Pu
rizmus zasiahol nepriaznivo nejmä do lexikálnej zásoby 
a ovplyvnil aj syntax. Zásahy puristov v hláskoaloví a 
tvarosloví /do istej miery aj v lexike/ boli zväčša na 
úžitok, pretože pomohli odstrániť dvojtvary a kolísania, 
ktoré boli v Pravidlách z roku 1931. 

Po slobodení roku 19451 ale hlavne o niekoľko rokov 
neskoršie sa urobilo veľa práce práve pri kodifikácii 
morfológie. Samotná morfológia bola síce dávno ustálené, 
ale lingvistické spracovanie jej stavby značne pokuľháva-
lo. Tam bolo treba veľa dopracovať a kodifikovať. A tak 
už roku 1953 vychádza Jalšie vydanie Pravidiel slovenské
ho pravopisu. Pre cfalši rozvoj spisovného jazyka sú veľ
mi dôležité z viacerých strán. 

V pravopise rešpektujú požiadavku demokratizácie. 
To značí, že pri zachovaní dovtedajšieho pravopisu od
straňujú zbytočné ťažké miesta, ktoré veľmi sťažovali 
dobré zvládnutie pravopisu u najširších vrstiev použí
vateľov, v súvislosti s pravopisom sa odstránili v naj-
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citlivejších miestach kolízie pravopisu s výslovnosťou. 
Ide o prípady písania predpôn s-, z-, so-, zo-, pri kto
rých nastávalo akútne nebezpečenstvo, Že apisovná výslov
nosť sa rozkolíáe a Že ju nebude možné kodifikovať. 

Pre morfológiu a odvodzovanie slov priniesli tieto 
Pravidlá viacej prehľadných a látkových pravidiel, ktoré 
vyplynuli z výsledkov bádania po druhej svetovej vojne. 
Tu, pravdaže, nešlo o zásah do spisovnej morfológie a 
odvodzovania slov, šlo iba o spresnenie pravidiel. 

Nie celkom uspokojivé bolo riešenie v kodifikácii 
slovnej zásoby, ale to súviselo s tým, že aami jazykoved
ci nemali v tom čase v tejto veci vyjasnený postoj. 

CalŠim dôležitým činom, ktorý vykonali slovenskí 
jazykovedci na začiatku päťdesiatych rokov, bolo spra
covanie moderných učebníc slovenčiny pre všetky typy škôl 
a pre všetky triedy. Tento fakt aa zdá na prvý pohľad 
druhoradý, ale v našich podmienkach nadobúda zvláštnu 
dôležitosť. Je to vlastne po prvý raz, čo všetky typy 
škôl dostali svoje Špecifické učebnice a pri obrovskom 
rozmachu školského systému bol to skutočne dôležitý 
čin. Ale bolo to dôležité aj pre mladú lingvistickú gene
ráciu, ktoré tieto učebnice pripravovala. Overovala si 
svoje schopnosti a zisťovala súčasne aj slabé miesta 
v spracovaní kodifikácie spisovnej slovenčiny. Od tých 
čias * sa datuje prudký rozvoj bádateľských prác o aúčaa-
nom spisovnom jazyku. Dnea je spisovný jazyk ppracovaný 
na dobrej európskej úrovni - a čo je dôležité - je veľ
ký počet odborníkov jednak v Jazykovednom ústave Ľudoví
ta Štúra SAV a jednak na vysokých školách, ktorí sa zao
berajú problematikou spisovného jazyka. 

Vyplýva z organizácie práce v Jazykovednom ústave 

SAV, že okrem individuálnych bádateľských prác sa tam 

venujú hlavne kolektívnym prácam. V oblasti spisovného 
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jazyka je to hlavne Slovník slovenského jazyka a horfo-
logia spisovnej slovenčiny. Z chystaných alebo už dohoto
vených prác treba spomenúť áalšie slovníky, hlavne jedno-
zväzkový slovenský slovník a syntax spisovného jazyka. 

Okrem kolektívnych prác sú však aj individuálne prá
ce, ktoré sa okrem akademického pracoviska konajú hlavne 
na vysokých Školách. Napr. na našej fakulte vyšli základ
né práce z fonológie a fonetiky spisovného jazyka, veľká 
štylistika, frekvenčný slovník a retrográdny alovník. 
Nitrianska fakulta aa venuje tímovej práci o jazykovej 
komunikácii a teórii textu atá. 

V tomto útržkovom náznaku sa len naznačuje dnešný 
rozmach prác o súčasnom slovenskom jazyku. Vcelku nám 
išlo o to, aby sme načrtli, ako súvisí dnešné využíva
nie spisovného jazyka, jeho rozšírenie, ustálenosť a 
sústavné práca na jeho poznávaní so spoločenským zriade
ním, v ktorom žijeme. 



Lesné hospodárstvo 
drevopriemyset na Siovensku 

júHus Pcrtac 
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le-sov. V ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia 
nn^si rozsah ťažieb zabezpečiť predovšetkým plnenie ostat
ných funkcií lesov. Pre každú formu hospodárenia v lesoch 
s;5 určené konkrétne spôsoby obhospodarovania so zreteľom 
na* biologicko-ekologické, krajinársko-estetické a zdra-
votno-rekreačné potreby. Osobitný spôsob obhospodarovania 
je určený pre lesy ochranné s hlavným zreteľom na zabez
pečenie ochrany pddy vo vysokohorských lesoch pod hornou 
hyanicou stromovej vegetácie, na exponovaných hrebeňoch 
h6r, v lavinoznych lokalitách, nn rašeliniskách a pod. 

ovnako je určený ap&aob obhospodarovania v lesoch osobit
ného určenia, t.j. v tf , ktoré vytvárajú ochranné 
pásma vodných zdrojov, liečivých zdrojov a minerálnych v6d, 
kúpeľné lesy, lesné parky a 'aké leay, časti národ
ných parkov, leay postihované exhalátmi, lesy určené na 
lesnícky výskum, zverníky a pod. 

Tieto najnovšie zákonné opatrenia nadväzujú na pred
chádzajúce a vychádza plného vedomia "... Že napriek 
všetkému pokroku technik;, tencia ľudstva závisí ib^ 
na obnoví teľných zdrojoch prírody, a to predovšetkým na 
zelenom svete, ne rast)iní jeho produkcii. Len ono 
.je schopné premieňať jednoduché anorganické látky na zlo
žité látky organické, a to prostredníctvom fotosyntézy." 

Výsledky tak starostlivosti o lesný fond sa pre
javujú v raste výmery lesnej pôdy, hlavne však vo zvyšo
vaní produkčnej achopn*. esov, tým sa vytvárajú pod-
mi pre ďs zvyšovanie ťažbových etátov a priazni
vé predpokl' re zásobovanie vnútorného hospodárstva 
drevom. Predpoklad' níerne zvyšovanie výmery 

lesnej pôdy, vzrastu celkovej zdaoby dreva v lesoch, 
napr. na Sloven3ku z 314 mil. sr v roku 1970 na 350 mil. 
nP v roku 1990 a vzrast ťažbového etétu z 4 920 tis. nP 
v roku 1970 na 6 046 tis. m^v roku 1990. I tento program 
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však vyžaduje nepretržité riešenie súladu medzi biologic
kou funkciou lesa a lesom ako surovinovou základnou prie
myslu* Zachovanie dynamickej rovnováhy medzi spoločenský-
mi funkciami lesa a vzrastajúcimi požiadavkami na drevo 
ako surovinu vyžaduje neustále prehlbovanie komplexného 
racionálneho využívania dreva a ostatných mobilizovateľ-
ných zdrojov lesnej biomasy. 

Hoci v posledných desaťročiach sa objavili nové mate
riály, najmä syntetické, apotreba dreva neustále a všeobec
ne rastie* Dčvody tohto vývoja možno rozdeliť do troch 
skupín: 

1. drevo ako materiál a v; júcimi fyzikálnymi 
vlastnosťami, ale najmá estetickými vytvára zdravé a 
krásne životné prostredie v exteriéri a interiéri, v byto
vých podmienkach, v práci, v spoločenských zariadeniach 
atď; deficit takýchto drevín je značný, pretože pre tieto 
podmienky sa vyžadujú dreviny špeciálnej akosti a uspoko
jivé náhrady takéhoto dreva sa zatiaľ nenašli; používané 
syntetické materiály spomenuté prirodzené vlastnosti dre
va zďaleka nenahradzujú; 

2. drevo ako konštrukčný materiál v rôznych oblastiach 
a formách použitia - masívne dielce z prírodného dreva ale
bo ako vrstvené a aglomerované materiály ako aj v kombi
nácii s druhými materiálmi, základný i pomocný materiál 

pre stavebné a priemyslovc účely, pre výstavbu bytových 
i spoločenských objektov, pre výrobu obalov i áaláich 
oblastí technického použitia, kde sa využívajú najmä 
pevnostné a iné technické vlastnosti dreva a materiálov 
na jeho báze; 

3. drevo ako surovina pre ohemický priemysel alebo 
energetické účely, kde sa využíva pĎsobenie chemických 
a biochemických prostriedkov, ktoré premieňajú vlastnú 
substanciu dreva na nové výrobky všeobecného použitia. 





Československá socialistická republika svojou viac 
ako 35% lesnatosťou patri medzi relatívne najbohatšie štá
ty Európy na vlastnú drevnú surovinovú základňu. Na jedné
ho obyvateľa pripadá 0,31 ha lesov so zásobou dreva na pni 
na obyvateľa 47 m . Na jedného obyvateľa sa ročne ťaží 
okolo 1 m dreva. Táto základňa má o to väčší význam, že 
ČSSR má v štruktúre vlastných surovín relatívne málo takých, 
ktoré by kryli potreby všestranného rozvoja priemyslu. 

Osobitnosťou lesného bohatstva okrem produkcie dreva, 
ktoré sa prírodnými procesmi /fotoayntézou/ neustále repro
dukuje, sú aj jeho mnohoužitočné funkcie, ktoré majú čím 
ďalej tým zrejmejší význam pre udržiavanie a vývoj kvalit
ného životného prostredia. Potrebu obhospodarovania a zve
ľaďovania lesov s integrovanými funkciami osobitne vyzdvi
hujú ustanovenia nového federálneho zákona o lesoch č. 
61/1977 Zb., v ktorého úvodnom ustanovení aa hovorí; "Leay 
sú jedným z najväčších bohatstiev našej vlasti, sú jednou 
zo základných zložiek Životného prostredia a poskytujú 
trvalý zdroj pre národné hospodárstvo. Lesy ovplyvňujú 
a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú pri
rodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov aj 
ich spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy a sú zdrojom 
zdravia a osvieženia obyvateľstva ..." Pre rozšírenú repro
dukciu a plnenie integrovaných funkcii leaov z hľadiska 
produkcie dreva je dOležité ustanovenie, že výška ťažby 
ako jeden zo základných ukazovateľov leaného hospodárske
ho plánu je neprekročiteľná. To sa- týka hospodárskych 
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lesov. V ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia 
musí rozsah ťažieb zabezpečiť predovšetkým plnenie ostat
ných funkcii lesov. Pre každú formu hospodárenia v lesoch 
sú určené konkrétne spôsoby obhospodarovania ao zreteľom 
na biologicko-ekoíogické, krojinársko-estetické a zdra-
votno-rekreačné potreby. Osobitný spôsob obhospodarovania 
je určený pre lesy ochranné s hlavným zreteľom na zabez
pečenie ochrany pňdy ysokohorských lesoch pod hornou 
hranicou stromovej vegetácia, ponovaných hrebeňoch 
hôr, v lavir.L ?h, nn rašeliniskách a pod. 

Povnako je určený apôaob obhospodarovania v lesoch osobit
ného určenia, t.j. v takých, ktoré vytvárajú ochranné 
pásma vodných zdrojov, liečivých zdrojov a minerálnych vôd, 
kúpeľné lesy, lesné parky a prímestské leay, časti národ
ných parkov, postihované exhalátmi, lesy určené na 
lesnícky výskum, zverniky a pod. 

Tieto najnovšie zákonné opatrenia nadväzujú na pred
chádzajúce ť* 1 z plného vedomia "... Že napriek 
všetkému pokroku techniky exia <* ľudatva závisí ibn 
na obnoviteľných zdrojoch prírody, a to predovšetkým na 
zelenom svete, utlinetve, eho produkcii. Len ono 
je schopné premieňať ĵ  :ché anorganické látky na zlo-

lótky orKani ** to prostredníctvom fotosyntézy." 
ledky takejto starostlivosti o lesný fond sa pre

javujú v raste výmery lesnej pôd 3vne však vo zvyšo
vaní pre echo; esov, tým aa vytvárajú pod
mienky pru bových etátov e priazni
vé predpoŕ - zásobe nútomého hospodárstva 
drevom. Predpokladá oň trval c mierne zvyšovanie výmery 
lesnej pMy, vára lkov< !reva v lesoch, 
napr. na Slovensku - m v roku 1970 na 350 mil. 
or v roku 1990 a v ťaXbového etátu z 4 920 tis. nr* 
v roku 1970 na 6 046 tie. nrv roku 1990. I tento program 
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váak vyžaduje nepretržité riešenie súladu medzi biologic
kou funkciou leaa a lesom ako surovinovou základňou prie
myslu. Zachovanie dynamickej rovnováhy medzi spoločenský-
mi funkciami lesa a vzrastajúcimi požiadavkami na drevo 
ako surovinu vyžaduje neustále prehlbovanie komplexného 
racionálneho využívania dreva a ostatných mobilizovateľ-
ných zdrojov lesnej biomasy. 

Hoci v posledných desaťročiach sa objavili nové mate
riály, najmá syntetické, spotreba dreva neustále a všeobec
ne rastie. Dôvody tohto vývoja možno rozdeliť do troch 
skupín: 

1. drevo ako materiál s vynárajúcimi fyzikálnymi 
vlastnosťami, ale najmä estetickými vytvára zdravé a 
krásne Životné prostredie v exteriéri a interiéri, v byto
vých podmienkach, v práci, v spoločenských zariadeniach 
atJ; deficit takýchto drevín je značný, pretože pre tieto 
podmienky sa vyžadujú dreviny Špeciálnej akosti e uspoko
jivé náhrady takéhoto dreva sa zatiaľ nenašli; používané 
syntetické materiály spomenuté prirodzené vlastnosti dre
va zďaleka nenahradzujú; 

2. drevo ako konštrukčný materiál v rôznych oblastiach 
a formách použitia - masívne dielce z prírodného dreva ale
bo ako vrstvené a aglomerované materiály ako aj v kombi
nácii s druhými materiálmi, základný i pomocný materiál 

pre stavebné a priemyslové účely, pre výstavbu bytových 
i spoločenských objektov, pre výrobu obalov i ďalších 
oblastí technického použitia, kde sa využívajú najmä 
pevnostné a iné technické vlastnosti dreva a materiálov 
na jeho báze; 

3. drevo ako surovina pre chemický priemysel alebo 
energetické účely, kde sa vyuKíva pôsobenie chemických 
a biochemických prostriedkov, ktoré premieňajú vlastnú 
substanciu dreva na nové výrobky všeobecného použitia. 
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S drevom sa teda stretávame všade, a čo je oaobitne 
dôležité, je jedným z nie mnohých technických a konštruk
čných materiálov, ktoré aa prirodzenými procesmi neustále 
reprodukuje. V tejto súvislosti je mimoriadne významná 
skutočnoať, Že spotreba energie na výrobu jednotky užitoč
ného výrobku z dreva je najnižšia spomedzi všetkých kon
štrukčných materiálov. 

V súvislosti s vynikajúcimi pevnostnými vlastnosťami 
dreva v pomere k jeho váhe zatiaľ je nezameniteľný konštruk
čný materiál, čo sa neustále viac oceňuje i v praxi. V ži
votnom prostredí presýtenom betónom, kovom i plastickými 
látkami človeka stále viac priťahuje používanie dreva 
najmä pre jeho estetickú pôsobivosť i prijemné fyzikálne 
vlastnosti. 

Z takto poňatých komplexných hľadiak organizuje aa 
v ČSSR rozvoj drevopriemyselného spracovania drevnej suro
viny. Rozvoj socialistického drevopriemyslu vychádzal 
v rokoch po oslobodení, zvlášť na Slovensku, z veľmi málo 
rozvinutej výrobnej základne, prevažne manufaktúrneho 
charakteru a remesiel. Rozsah domácej surovinovej základ
ne dával však predpoklad zapojiť program rozvoja drevo
spracujúceho priemyslu do celkového rámca výstavby a 
prestavby čsl. priemyslu, ako i do rámca socialiatickej 
industrializácie Slovenska. Priama podpora KSC a KSS bola 
základným predpokladom zabezpečenia tohto programu, lebo 
v rokoch po oslobodení existovali najrôznejšie odstredivé 
sily, ktoré takéto programy nepodporovali, pretože boli 
v rozpore a ich triednymi záujmami. Z takýchto základov 
sa drevopriemysel na Slovensku vyvinul v moderné priemys
lové odvetvie, schopné uspokojovsť potreby ľudu svojimi 
výrobkami a rozširovať aj avoje exportné možnosti. Nemalú 
úlohu v tomto rozvoji zohral cieľavedomý vedecko-technic-
ký rozvoj priemyaelného spracovania dreva. Súbežne s roz-
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vojom priemyslu rozvinula sa jeho vedecko-výskumná základ
ná, stredoškolské a vysokoškolské ustanovizne prípravy 
odborných kádrov, čo umožnilo riešiť mnohé sprievodné, ale 
i perspektívne problémy technologického, technického i or
ganizačného charakteru, teda otázky spojené s budovaním 
nového, moderného a uceleného drevopriemyslového odvetvia 
na Slovensku. 

Kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj drevopriemyslu 
v 3SSH za posledných viac ako 30 rokov dosiahol značné 
úspechy práve v oblasti racionálneho využívania drevnej 
suroviny. Veď napr. v roku 1948 - 1977 vzrástol objem 
drevopriemyslovej výroby viac ako osemnásobné bez toho, 
že by sa podstatne zvyšovali objemy ťažby dreva. V SSR 
sa dosiahlo mnoho vynikajúcich výsledkov v spracúvaní 
listnatých drevín, ktoré rastú na viac ako 54% plochy 
lesných porastov. Napr. pred 30-mi rokmi sa bukové drevo 
priemyselne spracúvalo v rozsahu len aai 30% z ťažby, 
v súčasnom období stúplo na viac ako 80%, to je viac ako 
dva a polnáaobne. Toto je výslednicou výstavby moderných 
kombinátov n. p. Bukoza, Vranov na východnom Slovensku, 
n. p. Bučina, Zvolen na strednom Slovensku a n. p. Dre-
voindustria, Pezinok na západnom Slovensku. Prevažná časť 
bukového dreva sa teda spracúva v týchto podnikoch, kto
ré majú veľmi racionálne organizovaný svoj výrobný 
program kombinátnym spôsobom, ktorý znamená kombináciu 
mechanického a chemického spracovania dreva a produkcia 
ich materiálov aa používa v dalšich odboroch priemysel
nej výroby, ̂napr. vo výrobe nábytku, najmá sedacieho, 
ktorou výrobou je ČSSR svetoznáme, lebo takmer 50% výro
by atoličiek vyváža. Ďalej je to výroba Železničných 
podvalov a ich impregnácia, parkiet a z odpadov sa vyrába 
buničina alebo konštrukčné dosky drevotrieskové alebo 
drevovláknité, modernými technológiami povrchové úprave-



né. 
Teda na báze listnatých,ale aj ihličnatých drevín 

rozvinula sa výroba konštrukčných materiálov, ako sú preg
lejky a aglomerované materiály, výroba dýh at<L Ma tejto 
materiálovej báze zaznamenáva podstatný rozvoj výroba 
skriňového nábytku zameraná na uspokojovanie potrieb ob
čanov a a neustálym rastom exportu. 

Napriek týmto pozitívnym výsledkom máme eáte značné 
rezervy, a to v oblasti lepšieho využitia odpadov prie
myselného spracovania suroviny, ako aj odpadov stromovej 
hmoty, ktoré ostávajú zatiaľ z vyrúbaného stromu v lese. 
Napr. v roku 1979 z celkového odpadu pri mechanickom spra
covaní dreva ostéva doteraz nevyužitých 23,8% a pri výro
be celulózy 28% nevyužitých látok vo výluhoct a odpadových 
vodách. 

Riešenie týchto problémov je v súčasnom období zalo
žené výstavbou dvoch veľkých moderných celulozo-papieren-
ských kombinátov, ako aj dalším rozvojom výroby veľkoploš
ných konštrukčných materiálov drevovláknitých a drevotries-

ých dosák. 

Otázky komplexného využitia dreva, včítane využitia 
celej biomaay vyrúbaného stromu, sú tiež predmetom syste
matického výskumu ako v celosvetovom meradle, tak aj u nás. 

Súbežne s budovaním socialistického drevopriemyslu 
bol založený Drevársky výskumný ústav v Bratislave v roku 
1947. Neskôr sa založili áalšie Špecializované výskumné 
a vývojové ústavy ako Výskumný a vývojový ústav drevo-
prúmyslu v Prahe, Vývoj nábytkárskeho prúmyslu v Brne a 
Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nébytkárakeho 
priemyslu v Bratislave. Tým aa sformovala ucelená vedec-
ko-výskumná základná drevopriemyslu, ktorej hlavným cie
ľom bolo uskutočňovanie výskumných a vývojových prác na 
zabezpečenie plánovitého rozvoja priemyslu. Štátny drevár-



Jll 

sky výskumný ústav v Bratislave /SDVúY, nositeľ Radu prá
ce, ako vedúca celoštátna organizácia vedecko-výskuntnej 
základne sa vo svojej Činnosti opiera o spoluprácu pra
covísk ČSAV a SAV, vysokých 5k01, napr. VS*LD Zvolen, 
5V3T v Bratislave a áalšie. Má Široko rozvetvenú spoluprá
cu a kontakty s vedeckými pracoviskami v zahraničí, 
z ktorých treba vyzdvihnúť priamu spoluprácu s vyznal 
mi vedecko-výskumnými organizáciami členských krajín 
RVHP, ale i kontaktov s ô*aláími, ako napr. Centre teehni-
que du bois v Paríži, je Menom viacerých medzinárodných 
nevládnych organizácií, ako napr. IAWS, TRADA a d*aláie, 

Z výsledkov práce vu, ktorá vyšli z jeho labo
ratórií alebo konštrukčných kancelárií, stali sa prínosom 
rozvíjania vedných odborov, biológie, fyziky a chémie 
dreva, rozvíjania poznatkov vlastnosti dreva, ale i pro
cesov jeho spracovania i p< e. Osobitne zaujímavá 
práce boli uskutočnená v rámci výskumu bukového dreva, 
ale aj iných listnáčov, navrhnutá technológie ich spraco
vania boli prevažne využitá v praxi. Napr. vyriešenie 
mokrej ochrany bukovej suroviny umožnilo vôbec zabezpe
čiť prechod od sezónneho spracovania buku, ktorý podlie
ha najmá v lete veľmi rýchlo znehodnoteniu, na trvalá 
celoročná spracovanie. Bola vyriešená a do praxe zavede
ná výroba surových impregnovaných že) ných podvalov, 
originálna technológia výroby drevovláknitých dosák su
chým spôsobom bez pridávaniň :, včítane vývoja 
príslušného zariadenie v spolupráci s československým 
strojárstvom. Bola vyvinutá technológií: -by a použi
tia vodovzdorných preglejok z buku, a tým bol položený 
základ rozvoju celého výrobného odboru technických pregle
jok. Bola vyriešená a do výroby zavedenó originálna tech
nológia spracovania kôry ihličnatých stromov na výrobu 
izolačných dosák bez pridávania lepidiel. 
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O týchto a áalších prácach a výsledkoch ústav pravi
delne informuje širokú odbornú verejnosť avojimi vedecký
mi a vedecko-technickými publikáciami, napr. Drevársky 
výskum, Prehľad drevárskej, lesníckej a celulozopapieren-
skej literatúry - referátový Časopis, Drevo - periodický 
odborný mesačný čaaopis, Riporty a daláie^a celoštátne 
organizovanou vedecko-technickou informačnou službou* 
Pravidelne referuje o svojich výsledkoch na rôznych po
dujatiach, ako sú seminára, konzultácie, konferencie, 
sympóziá. Azda bude dobré spomenúť niektorá medzinárodné 
konferencie a sympóziá, ako napr. "Buk ako priemyslová 
surovina", Sliač r. 1957/6, "Perspektívy základného výs
kumu dreva", Bratislava r. 1963, "Sympózium o priemyslo
vom spracovaní listnatých drevín dierneho pásma", Tatran
ská Lomnica r. 1969. 

Za svoje výsledky obdržali kolektívy a jednotlivci 
SDVÚ viaceré vysoká vyznamenania, napr. udelenie štátnej 
ceny Klementa Gottwalda za výskum a vývoj technológie vý
roby drevovláknitých dosák suchým spôsobom /r. 1967/ a 
roku 1979 Štátnu cenu Klementa Gottwalda za výskum, vý
voj sušenia dreva a výrobu aušiarenského zariadenia spolu 
s kolektívmi ďalších výskumných organizácií a strojárskym 
výrobným podnikom Vzduchotechnika, Nové Meato nad Váhom, 
ktorý dodáva sušiarne reziva s plnoautomatickým riadením 
sučiaceho procesu. V spolupráci so strojárskym podnikom 
n. p. TOS - Svitavy rinši výskumné procesy obrábania dre
va, ktorého výslednicou je rozvoj výroby obrábacích stro
jov s numerickým riadením alebo mikroprocesormi. Nie je 
účelom vymenúvať podrobne dosiahnutá výsledky, avšak 
vysoko si vážime vynikajúci vedecko-výakumný potenciál 
pracovníkov ústavu, ktorí svojimi výsledkami prispievajú 
k rozvoju drevárskej vedy a efektívne napomáhajú zvyšovať 
úroveň drevopriemyselnej výroby. Najmä od rokov 60-ych 
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rozrástla aa činnosť ústavu v smere náročného technolo
gického a strojárskeho vývoja, pričom sa dosiahol výrazný 
pokrok v prepojení technologického výskumu na strojársky 
vývoj a výrobu s viacerými československými strojárskymi 
podnikmi. Toto prepojenie na atrojérstvo a chemický prie
mysel umožňuje cieľavedome dosahovať skrátenie cyklu ve
da - výroba. V roku 1972 bolo Štátnemu drevárskemu výskum
nému ústavu udelené vysoké štátne vyznamenanie Rad práce. 

Základnou črtou vývoja Činnosti ústavu, počínajúc 
60-imi rokmi, je aj intenzívny rozvoj spolupráce a ve
deckovýskumnými inštitúciami Členských Štátov RVHP+ 
"Komplexný program dalšieho prehlbovania a zdokonaľova
nia medzinárodnej spolupráce a socialistickej ekonomickej 
integrácie členských krajín RVHP" z r. 1971 sa stal aj * 
pre ústav ďalším významným medzníkom rozvoja jeho vedec
ko-technickej medzinárodnej spolupráce. Týmto programom 
sa Členské krajiny rozhodli apoločne riešiť jeden z 16-ich 
základných vedecko-technických problémov "Komplexné využi
tie drevnej suroviny". Tým sa umožňuje vzájomne využiť 
veľký vedecko-technický potenciál členských krajín RVHP 
a zvládnuť riešenie rýchlejšie, kvalitnejšie a hospodár
nejšie. Na spoločnom riešení sa zúčastňujú vedecko-výskum-
né organizácie členských krajín RVHP, ako aj SFRJ. Roz
víja sa aj spolupráca na tomto probléme s Fínskou repub
likou. Funkcia medzinárodného koordinačného strediska 
RVHP k tomuto programu a na základe osobitnej dohody bo
la zverená Štátnemu drevárskemu výskumnému ústavu v Bra
tislave. Tým kolektív ústavu vstúpil do novej etapy avoj-
ho rozvoja a úlohou veľkého internacionálneho významu. 
Nemalého významu je skutočnosť, že do tohto rámca plánu 
vedecko-technickej spolupráce členských krajín RVHP ja 
zapojených celkom 7 inštitúcií ČSSR, čím aa aj tieto 
organizácie atévajú integrujúcou zložkou cyklu veda - vý-
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rohá v medzinárodnom meradle. 
Ak sme v úvode hovorili o východiskových problémoch 

lepšieho využitia domácej drevnej surovinovej základne 
pred viac ako 30 rokmi, v súčasnej etape riešime nemenej 
zložité problémy komplexného využitia drevnej suroviny. 
Riešime ich však.v podmienkach zdokonaľovania spolupráce 
a intenzívneho rozvoja socialistickej ekonomickej integrá
cie členských krajín RVHP, ktorá otvorila nové perspektívy 
dynamického rozvoja nielen našej ekonomiky, ale aj ekono
miky všetkých Členských krajín RVHP. Ďalšia perspektíva 
sa otvára v rozvoji medzinárodného mierového spolunažívania 
krajín s rôznym spoločenským zriadením, rozvoja intenzív
nej vedecko-technickej spolupráce a vôbec medzinárodnej 
deľby práce. 
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K Bednatovým Hodinám a minútam 

Vitáf Pefho 





Hoci sa slovenská socialistická literatúra od svo
jich počiatkov hlásila k realizmu a umeleckej pravdivos
ti, jej estetické formovanie, snahy o adekvátny tvar a 
výraz spravidla zahrnovali aj zápas o konkrétne spoločen
ské vedomie. Prirodzene, tento zápas mal inú podobu v pod
mienkach predmníchovskej republiky, kej socialistická li
teratúra, vedomá si svojho historického poslania, t.j. 
stať aa "súčasťou celkovej proletárskej veci" /Lenin/, 
orientovala sa prevažne na kritiku kapitalistickej sku
točnosti - ind po porážke fašizmu v roku 19451 keá vytvá
rala určite jednotu s demokratickými a protifašistickými 
silami a inú v predvečer Februára 1948 i po ňom, keá sa
ma objektívna logika konkrétnych historických udalostí 
anulovala predchádzajúce spoločenské pomery a s nimi aj 
niekdajäí buržoázny liberalizmus a jeho ideologický odraz 
v umení a literatúre* Pravda, umenie a literatúra aj po 
Februári 1948 zachovali si svoju typickú estetickú a nee
tickú špecifickosť, svoju kontinuitu, a preto aj v zme
nených pomeroch platilo, že totiž - ako sa vyjadril svoj
ho času Lenin - "Niet sporu o tom, že literárna činnosť 
najmenej znáša mechanické usmerňovanie, nivelizovanie, 
nadvládu väčšiny nad menšinou ..., že v tejto oblaati 
treba bezpodmienečne zaručiť väčšiu voľnosť osobnej ini
ciatíve, individuálnym záľubám, voľnosť mysleniu a fan
tázii, forme a obsahu", resp. Že "literárnu zložku stra
níckej činnosti proletariátu nemožno šablonovite zamie
ňať s inými zložkami straníckej činnosti proletariátu". 
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Tieto Leninove idey boli v našich pomeroch známe. No 
v pofebruárovom vývine išlo o to, ako sa ich zmocniť teo
reticky a pritom ich presadiť do konkrétnej praxe. Nie je 
tajomstvom, že značná Časť pofebruárovej literatúry,vrá
tane skúsených a talentovaných autorov, v anahe o realiz
mus a umeleckú pravdivosť, v dobrej mysli a Často z úprim
ných pohnútok precenila konkrétne formy života a Či v po
dobe naturalizmu alebo tzv. prikrášľovania skĺzla do li
terárneho schematizmu. Po čase, no najmá od roku 1953, 
t.j. po tom, ako odznela na stránkach Kultúrneho Života 
známa diskusia reagujúca na dobové otázky dogmatizmu a 
schematizmu, ukázalo sa, a dnes je to mimo akýchkoľvek 
pochybností, že podstatnou zložkou formovania pofebruáro
vej literatúry boli nie iba snahy o tzv. umelecké majstrov
stvo, ale a nimi a popri nich zápas o konkrétne, t.j. so
cialistické spoločenská vedomie. A pretože aa tento zá
pas presadzoval ako vyhranená historická alternatíva a 
pritom sa v nom stretávali mnohoraká subjektívne a objek
tívne rozpory, bol prirodzene, protirečivý, ba nerovnomer
ný a dochádzalo v nom k relatívnemu preceňovaniu diskonti
nuity na úkor kontinuity a obrátene. 

Premietnutá do tvorivej praxe bolo historicky príznač
né a realistická, že autori, čo aa hlásili k socialistickej 
literatúre - Či pred Februárom 1948 alebo po nom - orien
tovali sa najmä na závažné témy z najnovších slovenských 
dejín a volili si optiku priameho a bezprostredného vi
denia skutočnosti. Takto, ako je známe, vznikli viaceré 
významné diela o slovenskom protifašistickom boji, najmä 
o Slovenskom národnom povstaní, resp. knihy próz a veršov 
venované budovaniu socializmu a dobovým spoločenským pre
menám. Ibaže pohyb nezastal na určitom bode, išiel 3alej, 
a ak optika vyhraneného ideového videnia historického 
kladu a záporu, t.j. invencia - ako bola príznačná nepri-
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klad pre prózy P. Jilemnického, F. Kráľa, neskôr V. Miná
ča, F. Hečku, D. Tatarku, R. Jašíka a iných - nie náhodou, 
ale v rozhodujúcej miere ukázala na reálny historický pro
fil slovenskej socialistickej literatúry, otázky a problé
my neskoráieho literárneho vývinu, t.j. keá* sa rozličné 
známe skutočnosti ukázali áj ináč a z iného uhla, boli 
rovnako reálne a sotva ich bolo možné podceňovať. 

Tieto tendencie sa výrazne prejavili v prvej polovi
ci päťdesiatych rokov, najmä v prózach Alfonza Bednára. 
Najprv v románe Sklenný vrch /1954/ a neskoršie v novelách 
Hodiny a minúty /1956/. Ako sa stalo, Že Bednár svojimi 
prózami v danom období nie iba pozitívne zaujal, ale vyvo
lal aj určité nedorozumenia a nesúhlas? Mnohé vysvetľuje 
aj po rokoch recenzia Bednárových noviel od Vladimíra Mi
náča Česť hľadania z roku 1957. V nej Mináč prevažne po
zitívny, ba aj obdivný, ponajprv privítal A. Bednára ako 
rodeného epika a autora s predstavou človeka ako "epické
ho živlu".a "epickej povodne", no poukazujúc na jeho závis
losť na literárnej tradícii, vyčítal mu, že chápe ľudskú 
existenciu ako "číry biologický" fakt a naopak, Xe mu uni
ká jej konkrétna spoločenská determinovanosť. Napriek 
uvedeným výhradám, no vo vedomí autorovej zrelosti a pro
fesionality, Mináč vcelku hodnotil Bednárove novely ako 
pozoruhodný literárny Čin a v tomto zmysle, najmä v pole
mike so schematizmom, pripísal im aj hodnotu určitého pro
testu, a to "od základného pohľadu na svet až po Štýl". 
Takto v dobrom, so zmyslom pre nové, iniciatívne, čo si 
kládlo za cieľ posunúť pofebruárovú literatúru, Mináčove 
názory zahrnovali aj určité politikum. Ibaže kým Mináč 
rešpektoval neetickú záväznosť literárnej subjektivity, 
pritom však chápal literárnu a politickú zložku Bednáro
vých noviel ako určitú protirečivú jednotu, dobová kriti
ka napriek skutočnosti, Že uznávala v Bednárovi výrazný 
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umelecký talent, imputovala mu niektoré problematická 
interpretácie /najmä tzv. neadekvátny vzťah voči SNP/, reap. 
hypertrofovala určité detaily na úkor celku a stavala sub
jektívne vedomie konkrétnych literárnych postáv proti cel
kovému spoločenskému vedomiu Bednárových próz. Po rokoch, 
retrospektívne, táto prax nijako neprekvapuje a naopak 
svedčí o kritickom a zároveň pozitívnom vývine pofebruávo-
vej literatúry a literárnej kritiky. 

Ak teda možno odpovedať na otázku, Čím Bednár svojho 
času zaujal a zároveň vyvolal určitú polemiku /pravda, bez 
podrobného hodnotenia jeho próz/, v súvialoati a jeho 
Hodinami a minútami Žiada sa konätatovať niektoré základné 
fakty* Predovšetkým Mináč, ale ani iní sa naozaj nemýlili, 
keá vo svojej dobe oceňovali na Bednárových novelách najmä 
ich epickú stránku. Nebolo to náhodou, ani *an aich", ale 
najmá preto, že časť pofebruárovej prózy naozaj trpela 
na preailu slovnej reflexie a naopak na nedostatok epic
kého stvámovania, takže keá aa objavili Bednárove Hodiny 
a minúty /nezávisle na akejkoľvek glorifikácii/, bezprostred
ne si získali hodnotu literárneho objavu. Táto iniciatíva 
bola o to zaujímavejšia, že Bednár, hoci sa orientoval vo 
svojich novelách na spoločenskú skutočnosť Slovenského 
národného povstania a na jej pokračovanie v povojnových 
pomeroch, nadvazujúc na určitú tradíciu literárnej moder
ny /E. Hemingway, W. Faulkner, W. Koppen a iní/, reagoval 
na Povstanie nie profilovohistoricky ani panoramaticky, 
lež ako sa táto skutočnosť situačne odrazila v subjektív
nom a občianskom vedomí jeho hrdinov. Toto hľadisko a ten
to zorný uhol boli, prirodzene, z tradície známe, no v li
terárnom vývine päťdesiatych rokov, aj ked sa využíval 
tzv. vnútorný monológ, bol to nový prvok, a preto prinie
sol ao aebou aj nové literárne a noetické problémy. Napriek 
protirečivosti, no nie relativizmu tohto stanoviska, Bed-
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nár prevažne a v iatom zmysle jednoznačne uspel v prvých 
troch prózach pôvodného vydania: Susedia, Kolíska, Hodiny 
a minúty, no menej zvládol noetické rozpory, resp. reálne 
historické napätie medzi Človekom a dobou v novele Rozosta
vaný dom. Toto Čiastkové vymedzenie vzťahuje,sa aj na neskor
šie vydania, t.j. keď k pôvodnému cyklu Hodín a minút pri
budli novely Zrub z kameňa a Cudzí a ich celkový cyklus sa 
uzavrel. V čom však bol Bednár reálne dobový a literárne 
progresívny, a to napokon rozhodlo, bola skutočnosť, Že 
všetky jeho novely, vrátane Rozostavaného domu /napriek mož
ným výhradám/ vyzneli jednoznačne protifašistický a pritom 
umelecky sugestívne a v intenciách realistickej literatú
ry. Pravda, Bednárov "nový pohľad" zahrnoval v sebe aj ur
čitú špecifickú filozofiu jeho literárnych postáv a niekto
rí jeho protagonisti - či domáci alebo Nemci - uvažovali 
a špekulovali tak, akoby ich konanie, evidentne pozname
nané znamienkami svojej doby, bolo metafyzický a osudovo 
predurčené. Napríklad, ked" hauptman Iffland /v novele 
Susedia/ účinkoval pri potláčaní SNP a vydával pokyny na 
likvidovanie nevinných ľudí, súdil, Že je to nedôstojné 
a ponižujúce pre nemeckú brannú moc, ale žiaľ, potrebné 
pre tzv. kolektívnu bezpečnosť. Táto v podstate abstraktná 
a biologistická konštrukcia prejavuje sa aj v iných nove
lách daného cyklu a výrazne - no napriek tomu nie progra
movo - je prítomná najmä v Cudzích. Ibaže v tejto súvis
losti žiada sa znova pripomenúť, Že pri hodnotení Bedná
rových noviel nie je rozhodujúce subjektívne vedomie jeho 
hrdinov, ani využívanie niektorých kompozičných prvkov 
a motívov /napríklad samotrestajúceho zla/, aj keá ich 
sotva možno podceňovať, ale nie nepodobne ako to bolo, 
hoci u Hemingwaya, Faulknera a iných, u ktorých sa Bednár 
inšpiroval, celkové epické stvárnenie skutočnosti a jej 
presvedčivý realistický rozmer. 
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Už aa konštatovalo, že v kontexte hovelistického cyk
lu Hodiny a minúty aa vyníma Rozostavaný dom. Situovaná 
do prvej polovice päťdesiatych rokov, a reminiscenciami 
na Povstanie, navbdzuje atmosféru dobových spoločenských 
premien, najmä na dedine, no determinovaná aj skúsenosťa
mi obdobia kultu osobnosti reaguje na tieto premeny pre
važne v polohe subjektívnych rozporov* Stručne povedaná; 
v protirečivom stretnutí tradície a prítomnosti chcel 
Bednár ukázať pozitívne, kriticky i negatívne na reálneho 
historickáho človeka. Uvedomujúc si, že literárne dielo 
hovorí samo za seba, mal na mysli práve túto skutočnoať, 
t.j. reálne historická vedomie a jeho protirečenia, k§J 
v súvislosti a kritickým ohlasom svojich noviel konšta
toval: "Socializmus a proces jeho budovania je nová v e ^ 
a socializmus budujú takí ľudia, akí sú - títo ľudia me
nia svet, sami sa v ňom menia a opäť menia svet, jedni 
padajú, druhí vstávajú, ideál je v boji a praxou a prax 
s ideálom, a keáže ľudia zdedili všetko, Čo nám do dvad
siateho atoročia doniesli minulá veky, akože by sa v tom
to dedičstve nevyskytli aj zjavy záporná, deštruktívne 
a hatiace vývin človeka k Ľudskej existencii". /O dvoja
kej kritike, 1957/. 

Vo všeobecnej polohe, v prekonávaní praxe a ideálu 
a naopak, možno toto vymedzenie zaiate iba akceptovať. 
No skutočnosť je spravidla konkrétna a nie je to ináč 
ani a Rozostavaným domom. Vo vzťahu k literatúre svojich 
čias nový, no nie celkom netradičný, povedaná s Mináčom, 
narušoval jedny zaužívaná konvencie, pritom však neuni
kol iným. Taká je už riziko literárneho podnikania. Lenže 
ak uvážime, že vyložene negatívne postavy tejto prózy, 
Dugas a Vlach /konjukturalista a parazit/, sú tradiční 
a konvenční zároveň, kým advokát Malena a jeho dcéra * 
Soňa aú typickým produktom odchádzajúcej histórie, vedú-
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ci protagonisti tejto novely - lekár Martin Dubovský a 
jeho manželka Eva, obaja bývali aktívni účastníci Povsta
nia - Čo aj prechodne podliehajú nástrahám a protivenstvám 
doby, prekonávajú ich a ich dôvera v socializmus je reál
na. Skutočnosť, že aj moralizujú, aj prepadajú určitej 
skepae, potvrdzuje len známy fakt, Že nie iba Bednárovi 
hrdinovia, ale v nejednom ohľade dobové vedomie vĎbtc 
preceňovalo idey, najmá morálne a naopak, menej si uve
domovalo, ako sú tieto idey podmienená praktickými spo
ločenskými pomermi. O to bol Bednárov zámer zložitejší a 
náročnejší a navyše limitovaný kritickými možnosťami vte
dajšej literatúry a vtedajšieho apoločenakého vedomia. 

Rozostavaný dom p&aobil po rokoch najmá ako dokument 
o vývine socialistickej literatúry a najmá o tej jeho 
fáze, keá historicky nové využívalo ešte tradičný este
tický výraz, no prejavovala aa v ňom predovšetkým prí
tomnosť a budúcnosť. Rozostavaný dom isteže nie je bez 
nedostatkov, ibaže ho nemožno chápať izolovane. Naopak, 
ak rešpektujeme skutočnosť, že Bednárove Hodiny a minúty 
vytvárajú ucelenú komponovanú skladbu a reagujú na obdobie 
zhruba od roku 1944 do roku 1960, s presahom do minulosti 
a budúcnosti, je evidentné, že Rozostavaný dom tvorí iba 
určitú, hoci nie zanedbateľnú aúčaať tohto vývinového 
rytmu. Proti jeho relatívnym omylom stojí pozitívny fakt 
celého doterajšieho Bednérovho diela, autorove verejné 
angažované postoje, no predovšetkým objektívna skutočnosť 
reálneho socialiatického spoločenského vedomia. 

Bednárove Hodiny a minúty zaujali v páťdeaiatych 
rokoch, v období, keď slovenská socialistická literatúra 
prekonávala dobový schematizmus, no pozoruhodne obstáli 
aj v konfrontácii a nasledujúcim deaaťročím a najmä s tý
mi tendenciami, čo v Šesťdesiatych rokoch vytláčali z li
teratúry realiatický príbeh a na jeho mieato dosadili ab-



straktnu a ahistorickí! .konštrukciu. Overené literárnymi 
3kúsenoaťami troch desaťročí, čitateľsky atále atraktív
ne, vydržali stcUSku Eaau a zaradili sa medzi profilové 
diela slovenskej socialistickej literatúry. 



Povstatecké romány Vtadimira Mináča 

Vladimír Petrik 





V polovici štyridsiatych rokov dominantným prúdom 
v slovenskej prozaickej tvorbe bol ešte atále prúd tzv. 
lyrizovanej prózy. Rozvil sa v predošlom desaťročí, no 
do povojnového obdobia vstupoval už v poklesnutej podobe. 
Kým spočiatku značil nespornú obrodu slovenskej prózy, 
pretože objavil pre nu nové možnosti pri zobrazovaní sku
točnosti, po roku 1945 sa scvrkol /okrem niekoľkých výni
miek/ na prázdne metaforizovanie a púhe Štylistické ozvlášt-
ňovanie sujetu prostriedkami básnického jazyka. Prelomo
vé historické udalosti, ako bolo Slovenské národné povsta
nie alebo oslobodenie, takmer naraz odhalili "neskutoč-
nosť" lyrizácie a poetizácie života, tob&Ž života, ktorý 
nemal nič spoločné so súčasnosťou. Ako je známe, lyrizu-
júci prozaici a naturisti vybrali prozaický príbeh zo aú-
radníc reálneho života a presadili ho do pomyselného 
prostredia patriarchálnej dediny alebo do hôr, aby tak 
mohli názornejšie demonštrovať "prírodnú" podmienenoať 
ľudských reakcií a Činov. S takouto noetickou a poetickou 
výzbrojou sa ťažko mohol zobraziť konkrétny historický 
človek vstupujúci do uvedomelého zápasu o svoju budúcnosť. 
Vojna, Povstanie, oalobodenie, ako závažná fakty, týkajú
ce sa bezprostredne každého jednotlivca i spoločnosti, 
prinútili spisovateľa vyjsť z "anjelských zemi" lyrizova
nej tvorby, postaviť aa zoči-voči skutočnosti a zobraziť 
ju v jej skutočných rozmeroch. Pravda, nešlo to hneJ 
hladko a jednoducho. Stará lyrizujúca poetika uzurpovala 
ai právo aj na novú tematiku, súvisiacu so spomenutými 



historickými udalosťami. Dobre to vidieť napr. v románe 
Jozefa Horáka zo Slovenského národného povstania Hory 
mlčia /1947/, kde sa nová, revolučná téma vyjadruje ne
adekvátnymi prostriedkami poetiky lyrizovanej prózy. Roz
hodujúcim pre realistickú orientáciu slovenskej prózy 
ukázal sa byť osobný zážitok. Slovenského národného povsta* 
nia sa zúčastnilo desaťtisíce ľudí /medzi nimi i aktívni 
spisovatelia a umelci/ a mnohí z nich chceli vypovedať 
o preŕ skúsenosti. Časť z nich urobila tak dokumen-
támou formou spomienok, iní sa rozhodli dať svojmu zé-

',ku literárnu podobu. Jedným z prvých prozaikov, ktorí 
stvárnili vlastnú účasť v povstaní beletristickou formou, 
bol i Vladimír Mináč, a to v románe Smrť chodí po horách 
/1948/. 

S ohľadom na niektoré vonkajšie znaky /lyrizmus/ 
kládla ho dobová kritika do jednej skupiny s takými ro
mánmi, ako bol Horákov román Hory mlčia, hoci z odstupu 
času je evidentné, že Horákovou knihou v slovenskej pró
ze čosi končí a Mináčovou naopak - čosi začína. A to oj 
napriek tematickej príbuznosti. !re Horáka je Slovenské 
národná povstanie len jednou z možných prozaických tém, 
ku ktorým má v podstate indiferentný vzťah, aktualizova
ný nanajvýš snahou po umeleckom ozvláštnení. Práve zoči-
voči novej, a to spoločensky závažnej téme sa odhalila 
neústrojnosť poetiky lyrizovanej prózy. Pre Mináča zna
mená povstalecká téma zároveň hlboký osobný zážitok. A 
"lyrizmus" románu Smrť chodí po horách je práve výrazom 
autorovho bytostného vzťahu k téme, výrazom vnútorného 
prežitia témy. Rovnako aú celkom odli&né idrové východis
ká oboch románov. Horák chápe Slovenská národné povsta
nie ako pudový, nevedomý odboj "prírodného Človeka", kto
rému siaha na existenciu cudzí, nemecký element. Mináč 
dobre vie, v čom spočíva historicky význam Povstania, a 
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to sa odráža aj v objektívnej idei jeho románu. 

Román Smrť chodí po horách je určený* faktom osobného 
prežitia veľkej dejinnej udalosti, ktorej dosah je autoro
vi jasný*. Jednostranne ideologizujúcej kritike & prvej 
polovice päťdesiatych rokov sa však zdalo, že román je 
pochybný práve a ideového hľadiska. Mýlil ju fokt, Že 
poloha, v ktorej vedie Mináč svoj príbeh, je veľmi "nízka". 
Jeho hrdinovia /bratia Ján a Peter Lotár/ bojujú o ho3ý 
Život. Ide teda o polohu, v ktorej je najdôležitejšou 
vecou prežitie. Žiť, prežiť, to je fixná iden, ktorá opan
táva vedomie všetkých Mináčových postáv. Čo je MAD preži
tím, stráca akýkoľvek zmysel. Pre celý román je charakte
ristický monológ Jána Lotára /kritika ho často používala 
či zneužívala, aby odhalila Mináčov "biologizmus"/: "Tu 
nikto nemyslí na to, prečo treba žiť. Tu myslí každý len 
na to, ako treba robiť, aby Človek žil. Aby človek ostal 
nažive. Aby nezamrzol a neumrel od hladu. Aby ho nechyti
la guľka, alebo črepina z granátu. Smejem aa celej filozo
fii, smejem sa tým umelým stavbám, smejem sa ideálom a 
politickým koncepciám, smejem sa všetkému, čo vymysleli 
ľudia, aby zakryli svoju nahotu ... Pretože celé filozo
fia, všetko, čo ľudia vymysleli a vytvorili, acvrklo aa 
mi na tri písmená ŽIŤ." Ak by ame posudzovali Mináčov 
román len podľa tohto monológu, nelíšil by sa veľmi od 
Horákovho, určeného "prírodnou", poznamenanú pudovou kon
cepciou človeka. U Mináča je však táto poloha iba Štarto
vacou plochou /mimochodom, veľmi účinnou, pretože je ga
rantovaná bezprostrednou autorovou skúsenosťou; nejde o 
nejakú manieru, aj ked* vieme, že určitú úlohu zohrala 
tu i knižná in^pir^cia - Hemingwayov román Komu zvoní 
umieráčik/, z ktorej začína svoj príbeh. Z hĺbky ľudskej 
"nahoty", boja o holý život, vzopäl oblúk vysokých ideo
vých a Ľudských hodnôt, cieliaci až k heroizmu. V ľudákom 
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vnútri, tam, kde aa apočiatku uaadil iba atrach pred smr
ťou, odkryje nakoniec autor ailnú vratvu uvedomelosti, kto
rá aa zrodila v hraničnej životnej aituácii. V acéne, kde 
aa povstalci, už po zatlačení povstania do hôr, a v takmer 
beznádejnej aituácii, "stretnú" s nemeckými fašistami, je 
ideový vrchol románu. Ani jeden z Mináčových hrdinov nechce 
ai už zachrániť holý Život. Radšej chce zomrieť, ale 
zomrieť ako bojovník za ľudskejší život a spravodlivejší 
avet+ Ideový "prerod" hrdinov deje aa, pravda, za mimo
riadnych okolností, ktoré ea už možno nezopakujú. No tu 
im veríme, pretože za nich ručí autorov vlastný zážitok. 
Posolstvo, ktoré nesie románový príbeh, je toto: Človek 
sa nedá zlomiť, ani keá je na "dne", ak má pred sebou 
cieľ, ktorý ho presahuje. K takémuto poznaniu sa prebojo
vali Mináčovi hrdinovia, a to nakoniec určuje zmysel ro
mánu Smrť chodí po horách. 

V ankete z roku 1954, na deaiate výročie SNP, Mináč 
vyhlásil: "... chcel by som raz - smiem to povedať? -
napísať veľký román na túto tému. Viem, že dnes ešte 
nevládzem: treba na to zrelého človeka i zrelého apisova-
teľa. No dúfam, Že raz dozriem natoľko, aby som aa mohol 
oprieť celou váhou životných skúseností i s celou náruži
vosťou do témy z najvzácnejších." Medzi jeho prvotinou 
Smrť chodí po horách a románovou trilógiou z Povstania 
Dlhý čas čakania /1958/, Živí a mŕtvi /1959/ a Zvony zvo
nia na deň /1961/ leží celé jedno desaťročie. V ňom aa 
vybojúval zápas o stvárnenie súčasnosti v literatúre. Na
liehavá téma aúčasnosti zatlačila do úzadia všetky ostat
né témy, vrátane povstaleckej. Na tomto zápase aa zúčaat-
ňoval sériou diel i Vladimír Mináč; dozrieval v ňom ume
lecky i ľudaky. V novej spoločenskej situácii po roku 
1956 sa naliehavou stala potreba znovu preskúmať ideové 
korene dneška, čo znamenalo predovšetkým návrat k Sloven-
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akému národnému povstaniu. Vzniká celý rad diel príbehom 
bud* priamo zakotvených v Povstaní, alebo v retrospektíve 
konfrontujúcich prítomnosť s revolučným odkazom SNP. Medzi 
nimi dôležitá miesto zaujíma práve Mináčova trilógia 
/ktorá v d*al5ích vydaniach vychádza pod spoločným názvom 
Generácia/. Aký je rozdiel medzi ňou a románom Smrť chodí 
po horách; to jest aký je rozdiel medzi mladým prozaikom 
Mináčom a Minäčom-zrelým človekom a autorom? Július Noge 
v monografickej práci o V. Mináčovi Itonštatuje, že spo
ločným základom aj v debute aj v trilógii je "osobný zá
žitok", ale: "Ak v románe Smrť chodí po horách sa tento 
zážitok zaznamenával viac-menej spontánne, tu /to znamená 
v Generácii, V. P./ je už zrejmé, Že ho riadi a organi
zuje poznanie." Teda, na jednej strane spontánne vyjadre
nie zážitku, na druhej strane ten iatý zážitok "filtrova
ný" poznaním. 0 aké poznanie vSak ide? Je evidentné, že 
o konkrétne, systémové, marxistické poznanie zákonitostí 
spoločenského vývinu. 

Významové geato Generácie je iné ako v debute. Mináč 
už nemá ambíciu zobraziť človeka "ako takého" tvárou 
v tvár vojne a smrti. Ide mu o historicky konkrétneho 
človeka, sociálne determinovaného a určovaného "dejinami". 
Východiskom románového príbehu nie je teda ľudské ̂ no", . 
ale.spoločenské "dno". Je ním skutočnosť tzv. slovenského 
štátu, na pozadí - ako hovorí Mináč - "podlosti veku". 
Hned* v úvodnej scéne románu čítame vetu, týkajúcu sa auto
rových generačných druhov: "Svet, jeho nákaza bola v nich; 
boli ochromení nevierou, nemohli veriť; a boli otrávení 
strachom z prázdnoty, ktorú roztvárala pred nimi neprítom-
noať a nemožnosť viery". Absencia akejkoľvek pozitívnej 
spoločenskej hodnoty a z toho rezultujúca vyprázdnenosť 
ľudského vnútra, to je bod, z ktorého odvíja autor niť 
príbehu a osudy svojich hrdinov. V románe Smrť chodí 
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po horách demonštruje, Čoho je schopný Človek, v Generácii 
ukazuje, čo dokáže človek historicky určený, Človek vedo
mý si svojho postavenia vo svete, Človek triedne determi
novaný. V konfrontácii ľudského osudu 3 historickým časom 
odhaľuje spoločenskú podstatu človeka, jeho spoločenský 
zápas a ideál* 

Ani v tomto široko založenom epickom diele nechce 
byť Mináč "historikom" Povstania, nevšíma si veľmi konkrét
ne historické fakty či postavy, nezobrazuje SNP ako dejin
nú "udalosť". 0 čo mu ide predovšetkým je - obnažiť histo
rický zmyael tejto revolučnej udalosti. A tomuto zámeru 
podriadil v románe všetko. Vonkajšiu "tvár" Povstania 
nahradil vnútornou a na nej založil celý sujet. Konkrétne 
historické fakty podriadil všeobecnému zmyslu povstaleckých 
bojov. Poňal Fcvstanie tak široko, že má podobu revolúcie. 
Ukázal, z akej pôdy vyrástlo /realita slovenského štátu/ 
i kam vyústilo /Február 1948, ako dovŕšenie povstaleckého 
zápasu/. Zvnútornenie témy /odhaľujúce zmysel Povstania/ 
má v tomto prípade ešte jeden dĎsledok; izoláciu od reál
nej skutočnosti, vedúcu aí k určitej nadčaaovosti. Akoby 
sa románový príbeh neodvíjal v reálnom čase, ale akôr 
v rámci všeobecného historického Času, to jest v predvečer 
revolúcie a v revolúcii. Napriek absencii konkrétnych his
torických faktov podarilo aa Mináčovi odhaliť nielen 
narastanie revolučného vedomia, ale zobraziť i spoločenské 
bytie - skutočnosť. Tu aa znovu prejavila sila osobného 
zážitku, ktorý aa presadil i v rámci Mináčovho "globálne
ho" zámeru. 

Rast revolučného uvedomenia je dlhým a zložitým pro
cesom, najmä pokiaľ ide o prialušnikov inteligencie; no 
práve tí sú osou celej trilógie. Mináč patri medzi nich, 
sú to jeho generační druhovia a o nich vydáva svedectvo. 
Musia aa najprv zbaviť nihilizmu, potom egoizmu. Autor 



venuje veľa úsilia, aby dokázal, Že cesta k nájdeniu seba 
samého je zároveň cestou k druhému človeku. Svoju ľudskú 
podstatu poznáva Človek až vtedy, ked* aa otvorí pre druhých 
ľudí, keď sa stotožni s ich krivdami a biedami. Práve túto 
cestu prekoná jeden z hlavných hrdinov Marek Uhrin, za kto
rým cítime autora. Láme bariéru, ktorú poatavila medzi ne
ho a skutočnosť "obludná" a "podlá" doba i jeho malomeštiac
ke vnútro. Na tejto ceste stretá ľudí, ktorí mu v jeho zá
pase pomáhajú. Napr. Kláru s jej ponaučením: "Mal by si 
ísť k ľuďom ... Mal by si ísť ďalej od seba". Podobnou ces
tou prechádzajú i ďalší Marekovi vrstovnici - Labuda, Ema, 
Olina atď., ktorí určujú svojimi Životmi nosnú líniu tri
lógie. Práve do nich vložil Mináč svoju mladícku skepsu, 
rojčenie i túžbu po novom živote. Zároveň ich hodnotí /sú
di/ z výšky svojej ideovej a životnej zrelosti, nového 
poznania, ku ktorému aa prepracoval, marxiatickej interp. 
tácie dejín. V tejto dvojexpozícii /keď je prítomný zároveň 
mladý i "zrelý" autor/ rozhodujúci je druhý pohľad. Pre
krýva v románe vSetko dianie, každú postavu. Celý románový 
svet akoby vytryskol z jedného prameňa: z autorovho sveto
názorového stanoviska, z jeho vyhraneného ideového presved
čenia, ktoré je prítomné nielen v celkovom vyznení románo
vých dejov, ale v každej charakteristike, v každej scéne, 
v každom opise. Mináč je sám demiurgom vlastného modelu sve
ta, len málokedy si "berie na pomoc" konkrétnu skutočnosť. 
Tento model spočíva síce na základoch autorskej skúsenos
ti, ale predovšetkým ideovej skúsenosti, je plodom ani nie 
tak imaginácie, ako ideového presvedčenia. Preto Generácia 
nie je realistickým dielom v konvenčnom zmyale slova. Je 
vyjadrením autorovho vyhraneného názoru na svet a od tézo-
vitoati ju zachraňuje sila Mináčovho prozaického talentu. 

V trilógii aa všetko chápe spod zorného uhla revolúcie^ 
Ideovo najexponovanejšou postavou je komisár Bende. Zasta-
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vime sa na chviľu pri tejto postave, lebo je charakteristic
ká z viacerých dôvodov. Ma nej si m&Že čitateľ overiť Mi
náčovo programová úsilie o "deheroizáciu", o pohľad zdola, 
zoapodu, koniec-koncov tiež n akáhosi "dna". Bende, napriek 
funkcii, ktorou ho autor v trilógii poveril, vzbudzuje 
skĎr posmech ako nejakú vážnosť a úctu. Mináčova irónia je 
tu celkom zrejmá. Až postupne a pomaly získava si Bende 
autoritu a s ňou i sympatie. Mináč ide tab ďaleko, %e mu 
dá hovoriť jazykovou miešaninou /Bende nie je Slovák/, 
takže mu ťažko rozumieť* Uvedený výstavbový prostriedok 
nie je samoúčelný, ale má viacero funkcii. Po prvá, je to 
prostriedok na odpatetizovanie kladnej postavy /tu Mináč 
priamo polemizuje a "vzornými" hrdinmi a revolucionármi 
povstaleckých próz predošlého obdobi^ po druhé, ako 
správne upozorňuje J. Moge, je to prostriedok eliminujúci 
holú politickú a ideologickú frázu v románovom sujete, 
a po tretie, má funkciu symbolu: reprezentanti slovenského 
protifašistického odboja Bendemu "nerozumejú", pretože 
jeho "učenie" /to znamená marxistická ideológia/ nie je 
celkom z ich "sveta". Medzi nim a ostatnými účastníkmi 
Povstania /Uhrín, Labuda, Janko Krap/ dochádza pri hodno
tení povstaleckých akcií a situácii k rozporom a náborovým 
stretnutiam* Nie vždy z nich vychádza Bende víťazne; ale 
budúcnosť dá vždy jemu za pravdu. Ukáže sa, že jeho "tvr
dé" stanovisko /oponenti vidia v ňom prejav nesloveaskos-
ti/ bolo správne. Práve cez túto postavu prerastá Sloven
ská národná povstanie, ako ho poníma Mináč, nesené dlho iba 
ideou demokracie a náročného oslobodenia, do vyššej fázy, 
do fázy aocialistickej revolúcie* A sám Bende, ako pred
staviteľ medzinárodného proletariátu, signalizuje vstup 
alovanskej histórie do internacionálnej etapy* 

Mináčov obraz fovstania nie je adekvátny skutočnosti 
vtedy, ak ho chápeme iba ako izolovanú "historickú*' uda-
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losť* Naopak, adekvátny je akutočnosti vtedy, ak ho chápe
me ako fázu aocialistickej revolúcie. A to sa týka i celé
ho obrazu "aveta" v triľogii, ktorý Mináč poníma ako jed
nu etapu historického vývinu. Vývinové hľadisko umožňuje 
mu mnohá z reálnych faktov zanedbať a iné "deformovať". 
Jeho prozaické dielo je akoby prudkým osvetlením reliéfu 
objektívnej reality z jednej strany - zo strany vývinové
ho procesu* Týka aa to i výstavby jednotlivých postáv. 
Mináča zaujíma na nich najviac to, čo ich historicky urču
je. Formuje ich na typy nie z hľadiska psychologickej 
presvedčivosti, ale ich vývinovej zaradenosti. Autor ide 
dokonca tak áaleko, Že vstupuje do vedomia svojich hrdi
nov a podáva nám ideový komentár jeho prejavov. Autor 
je teda v diele "všadeprítomný". Nie je však, na šťastie, 
všadeprítomný indiferentné * Prezentuje sa osobnostným 
nasadením a vyhraneným stanoviskom, ktorá mu poskytuje 
dištanc od zobrazovaného /tento dištanc tu nahrádza epic
ký "odstup"/. Generácia je románovou skladbou vášnivou 
a ironickou zároveň. Ironickú polohu chápeme ako prejav 
ideovej prevahy autora, jeho prítomného poznania. Vášeň 
sa tu delí na lásku a nenávisť. Nenávidí Mináč hlboko a 
jasnozrivo, miluje - aj v ideovej rovine - Často dosť 
povrchne a sentimentálne. Prítomnosť onej náruživosti, 
o ktorej hovoril autor v súvislosti s projektom "veľkého" 
románu zo Slovenského národného povstania, spôsobuje, Že 
Mináčove postavy, hoci často jednostranné, nevnímame ako 
schematické. Aj pri svojej jednorozmemosti pôsobia život
ne a presvedčivo, najmä historicky presvedčivo. Ak ich 
nezohrieva krv* iste ich spaľuje oheň vášnivého vzťahu 
k svetu. 

Každá jednostrannosť znamená určitú hranicu. U Miná
ča je to hranica, ktorá prechádza vedomím* vnútrom jeho 
postáv. Vidí do nich naozaj hlboko, ale často sa mu vra-
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cia iba jeho vlastný pohľad. Každá reflektuje to, čo vlo
žil do nej autor* Na toto zrejme myslel A* Matuška, keď 
v súvislosti s Mináčovými postavami napísal, že ich prav
divosť je oslabovaná intelektuálnym ustrojením autora, 
ktoré je "viac racionálne ako naivná". Racionálna zložka 
intelektu síce obyčajne postavu zvládne, ale zároveň aj 
obmedzí* A práve to "naivné" v autorovi necháva žiť posta
vu vlastným životom a rozvíjať aa do voľného priestoru* 
Tento priestor v Mináčovej trilógii postavy nemajú* A tak 
napriek tomu, že autor sa usiloval epický rozviesť sujet, 
ktorý v podstate použil v románe Smrť chodí po horách, 
má Generácia, hoci to vyzerá ako paradox, subjektívnejší 
charakter. V románovej prvotine sa presadil predovšetkým 
otrasný životný zážitok, ktorý nestačil "pohltiť" celú 
akutočnosť. Rozlišujeme autora, vstupujúceho do sujetu 
cez niektoré postavy a realitu, ktoré je mimo neho ako 
dve roviny. V trilógii všetko dohromady splýva* Formálnym 
znakom tohto aplynutia je štylistický synkretizmus, v kto
rom sa nerozlučne spojili prchovory postáv /aj ich vnú^ 
torné monológy/ s autorovým komentárom. /Zistil to už 
J. Noge, ke<3 v knihe o Mináčovi napísal: "Splývanie mono
logických prejavov s autorskou rečou, podmienené autoro
vou suverénnou vládou nad postavami ... stane sa v Miná
čovej generačnej trilógii charakteristickým ideovokompo-
zičným postupom."/ 

Dôležité je však jedno: napriek väčšej miere "subjek
tívnosti" nepodáva Mináčova Generácia menej informácii 
o vonkajšom svete, ako román Smrť chodí po horách. Skôr 
naopak. Súvisí to nepochybne s kvalitou poznania, ku kto
rému Mináč dospel a pomocou ktorého skúma skutočnosť. 
Je to poznanie založené práve na výskume objektívneho 
sveta a jeho zákonitosti. A práve metamorfózy tohto objek
tívneho sveta sleduje Mináč vo vedomí svojich postáv 
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/jeho postavy sú živé najmä svojim vzťahom k vonkajšej 
realite/. Možno povedať, že Smrť chodí po horách je román 
Životná a psychologicky presvedčivejší; trilógia je prav
divejšia historicky. 

Mináčove povstalecké romány sú významným príspevkom 
k zobrazeniu najheroickejSej historickej udalosti v živo
te slovenského národa. Patria k dielam, v ktorých aa táto 
udalosť odráža hlboko a všestranne. Zároveň predstavujú 
špecifickú hodnotu, danú autorským typom Vladimíra Mináča. 
Je to autor diskurzívny a polemický, spomenuté vlastnosti 
vošli i do štruktúry jeho povstaleckých románov. Trilógia 
Generácia presvedčivo dokazuje, že Mináčovo neskoršie za
kotvenie v oblasti historickej eseje, ako neepického a 
subjektívne exponovaného útvaru, bolo logickým vyústením 
predošlého prozaického vývinu. 



Laďsiav Movomeskŕ 

Káro) Roíenbaum 





Ladislav Novomeský je významnou osobnosťou slovenskej 
kultúry, osnovateľom jej socialistických princípov, vyni
kajúci publicista, významný novinár a Čelný predstaviteľ 
Komunistickej strany Československa. Narodil sa 27. 12. 
1904 v Budapešti ako syn krajčíra, ktorý do tohto centra 
uhorskej Časti starej monarchie prišiel za prácou. Tu, 
v Budapešti ako mladý gymnazista bol svedkom výbuchu maďar
skej proletárskej revolúcie v pamätnú jar 1919 a vnútorne 
sa s masami solidarizoval. Po potlačení Maďarskej republi
ky rád rodičia sa presťahovali do Senice, z ktorej pred
tým boli odišli. Mladý študent gymnázia prešiel roku 1919 
na učiteľský ústav v Modre, na ktorom maturoval v škol
skom roku 1922-1923. Krátky čas učil v Bratislave a študo
val na Filozofickej fakulte UK. 

Svoje prvé básne publikoval roku 1921 v Časopise mla
dých autorov a študentov Nový rod, neskoršie vo Vatre 
/neskôr v denníkoch Slovenský denník a Slovenská politika/. 
Okrem veršov písal fejtóny a causerie. Prelom v jeho vývi
ne nastáva roku 1924, ked* sa Movomeský dostáva do priame
ho kontaktu s revolučným robotníckym hnutím, 3 revolučnou 
proletárskou literatúrou. Novomeský začal prispievať do 
pokrokových a komunistických novín a časopisov /Mladé Slo
vensko, iravda chudoby s prílohou Proletárska nedeľa, 
Spartakus/. Vo svojej poézii obracia sa ku svetu proleté-
rov, k ich životu, k ich túžbam. Začal pod vplyvom Krasko
vej poézie, našiel však cestu k tvorbe Českého proletár
skeho básnika Jiriho Wolkra. Novomeského poézia rezonuje 
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nielen súcitom s biednymi, ale je aj manifestujúcim stotož
nením sa s proletárskymi masami. V jednej z básní sa pria
mo stotožňuje s pochodujúcim davom, ktorý sa pustil do 
svojho konečného zápasu o oslobodenie. Novomeského osobný 
vývin sa urýchlil priamou účasťou v politickom zápase pro
letariátu, vedeného komunistickou stranou. Už roku 1924 
okrem básnických príspevkov do prílohy Pravda chudoby Pro
letárska nedeľa prispieva sériou ostrých sstiricko-pamfle-
tických fejtónov, v ktorých demaskoval politické čachry 
domácej i zahraničnej buržoázie, ironizoval pseudopokroko-
vosť sociálnej demokracie, ktorá v tom čase zohrala úlohu 
narušiteľa spoločného postupu československého proletariá
tu a ustupovala buržoázii* Táto účasť Novomeského v komu
nistickej tlači, jeho "ľavá" redakčná prax pri vedení li-
terárno-umeleckého mesačníka Mladé Slovensko /z vedenia 
ho mecenáši po niekoľkých číslach odvolali podobne ako 
pred ním Jána Roničana/ rozhodla o tom, že roku 1925 vstu
puje L. Novomeský do Komunistickej strany Československa 
a prijíma miesto redaktora Pravdy. Pre túto prácu ho zís
kal Edo Urx a Klement Gottwald, ktorý mal na starosti stra
nícku tlač na Slovensku. Ladislav Novomeský sa stal komu
nistickým publicistom a novinárom* V Pravde pôsobil ako 
redaktor a zodpovedný redaktor do roku 1929, keď opäť na 
pozvanie KÍ. Gottwalda, ktorého postavil V. zjazd KSČ 
na čelo strany, prichádza do Prahy, aby pracoval v rozlič
ných redakciách českej straníckej tlače /Rudé právo, Tvor
ba, Rudý večerník, Rudá zár, Halló-noviny/ a v 30-tych ro
koch slovenskej /Ľudový denník, Slovenské zvesti, DAV/. 

Popri dennej redakčnej práci, vykonávanej v ťažkých 
podmienkach buržoázneho poriadku /časté tlačové procesy, 
vyšetrovania, pokuty, väzenia/ neopúšťal Novomeský svoju 
básnickú tvorbu. Prvú zbierku Nedeľa vydal roku 1927. 
Základný wolkrovský pohľad z raných veršov si v nej básnik 
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udržal, no obohatil ho svojim vlastným videním skutočnosti. 
Tato zbierka, ktorá sleduje osud slovenských proletárov 
/básne Slúžka, Tuberkulóza, Dve balady a i./, obsahuje 
básnikovu reakciu na pestrú skutočnosť života, na jeho 
krásu, na veci, ktoré ho obklopujú. Novomeský, ktorý 
priznával poézii pevné miesto v živote, mal lásku k ľud*om, 
k všetkému, čoho sa ľudské ruky, zmysly človeka tiež lás
kyplne dotýkali. Upozorňujem v tomto zmysle na "Báseň" 
zo zbierky Nedeľa, na jej záver, v ktorom proti vlastnej 
'neužitočnosti" vo veľkom zápase o premenu sveta stavia 
polemickú výpoved* láske k "veciam a Vfcickám tohto sveta". 
Táto zmyslová reakcia je však neraz naplnená radosťou a 
súčaane smútkom nad stavom spoločnosti, nad priepastným 
rozporom skutočnosti a anov mladého človeka, milujúceho 
svet. Novomeský zúžitkoval ostrosť pohľadu proletárskej 
poézie, vnímajúci vzťah k ľu3om, očarovanie videným, cíte
ným stavom okolo neho, ako to mohol čítať vo veršoch mla
dých čeakých básnikov J. Wolkra a V. Nezvala. Novomeský 
tvorivo využíval výdobytky novej poézie, v ktorej Čestné 
miesto mal aj V. V. Majakovskij a Sergej Jesenin, prvý 
svojím jasným postojom, druhý avojou láskou k ruskej prí
rode, k ruskej sovietskej zemi a novou metaforou skrésnu-
júcou videné. 

Novomeský vedel o možnostiach poézie a jej účasti v 
spoločenskom zápase. Nepreceňoval jej ideové vyznanie, no 
nikdy ju neizoloval od doby a jej problémov. Váhu politic
kého boja preniesol do oblasti práce komunistického novi
nára a publicistu. Od roku 1929 do roku 1938 pracuje v ko
munistickej tlači až do jej zákazu krátko po Mníchove. Po
tom využíva možnosti publikovať v orgánoch, v ktorých osta
lo miesto pre slobodnejšie myslenie. No aj tam roku 1941 
zaľahne ťažké ruka cenzúry a Novomeský sa venuje priamemu 
politickému zápasu proti fašizmu. Cd roku 1939 Žil Novo-
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meský v Bratislave. 

Roky tridsiate sú rokmi plného dozretia L. Novomeské
ho aj ako básnika. Slovenskej poézii doréstla osobnosť, 
posunujúca básnický vývin smerom k modernému uchopeniu rea
lity. Dôkazom toho sú básnické zbierky Pomboid /1932/, 
Otvorené okná /1935/, Svätý za dedinou /1939/. Bolo to pre 
spoločnosť i pre literatúru a v jej rámci i pre poéziu 
veľmi zložité obdobie. Spoločenská zložitosť, napätie zasa
hovali aj tvorbu. Ma scénu dejín roku 1929 vstúpila sveto
vá kríza, na ktorú reagovali ináč vládnuce triedy a ináč 
proletariát. Básnik, ktorý bol zaangažovaný politicky na 
jeho boji, nemohol pre krásu poézie, pre jej jedinečnosť 
opustiť svoj post umelca. V Romboide nájdeme vnútorný 
spor o poéziu a nájdeme v tejto zbierke plný súhlas s jej 
poslaním byť umením a nebyť prostou kópiou skutočnosti. 
Novomeský sa touto zbierkou prihlásil k "zaviatej pamiatke 
Janka Kráľa", slovenského básnika /1822-1876/, aby tým 
zvýraznil subjektívnosť svojej poézie, ktorá sa však nikdy 
neuzavierala sama do seba. Novomeský svoj zápas o rovnová
hu, o prekovanie pocitov márnosti poézie vo svete, ktorý 
pre svoju neľudskú podobu nemal zmysel pre poéziu, vyhral. 
Jeho pochybnosti sú položenou otázkou a nie konečnou odpo
veďou. Ak básnik povedal v radostnom, ale i vážnom rozoch
vení "zbohom detstvám pravekým" a "nedávnym", vyslovil tým, 
že dozrel na básnika vážneho pohľadom na skutočnosť, na 
jej sociálny obsah, ktorý nepripisoval ani neopisoval, ale 
stvárňoval v poeticky úchvatné obrazy. Upozorňujem najmä 
na báseň Čierna a červená. Báseň vznikla v prostredí Mo
ravskej Ostravy, veľkého baníckeho centra, kde básnik pô
sobil ako komunistický novinár v rokoch 1925-1929. Je v 
nej všetko: charakter krajiny, ťažký život a osudy baní
kov, ich zápas. Zbierka Romboid je ozvena detskej rados
ti, radostného vnímania sveta a súčasne aj hlbokých bojo-
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vých sympatií s proletariátom. 
To sa plne prejavilo v Otvorených oknách, roázia tejto 

zbierky neotvára okná iba do života, ale život "plein-airu" 
vstupuje do poézie. A ten sa začína v básnikovom detstve, 
v prvých dotykoch so svetom, s domovom rodičov, napr* v bás
ni Slávny slovenský cintorín, s ľudmi práce, so slovenskou 
prírodou. A vždy pri stvérnovaní jednotlivých zéžitkav je 
celkove badateľná úprimná, opravdivá básnikova účasť nie
len na radosti, ale najmä na bolesti iných. A práve preto 
súcit s trpiacimi, účasť na bolesti sveta biednych a lás
ka k všetkému, Čo Žije s nimi, robí Novomeského poéziu 
neobyčajne ľudskou a skrze túto ľudskosť po desaťročia 
príťažlivou. V Novomeského poézii je vzácna vyrovnanosť 
medzi krásou a pravdou, medzi estetickou a sociálnou funkciou. 
Žil v tesnom spojení s ľu3mi, bránil ich pred útlakom svo
jou novinárskou tvorbou a súčasne žil poéziou a pre poé
ziu. Novomeský riešil jeden zo základných problémov Socia
listickej lyriky, trvajúci i v súčasnosti, lebo "mieatom 
poézie vždy ostane objaviteľstvo nových krás a ich nových 
podôb", ako to napísal v jednej zo svojich statí. Novomes
ký neopustil ani funkciu estetickú ani funkciu sociálnu. 
Vedel ich spájať v umelecky účinnú jednotu, prenikajúcu 
do podstaty skutočnosti, do jej zmyslu. Roku 1934 sa zú
častnil na 1. zjazde sovietskych spisovateľov. Vystúpil 
na zjazde, po návrate prednášal o jeho priebehu a význame. 
Ako básnik zanechal pre budúcnosť skvost slovenskej poézie 
báseň Moskovský večer. V tejto básni vycítil zmysel vzťahu 
k revolučnej Moskve, k boju ruského proletariátu i oporu 
v revolučná tradície vlastného národa v Čase jeho sociál
neho útlaku. Už tu vlieva sa do spoločného esteticky pôso
bivého prúdu národné e internacionálnym. 

V tridsiatych rokoch prešiel Novomeský ťažkými bojmi 
na stránkach tlače. Už nešlo iba o zápas s buržoáziou do-
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mácou a jej ideologickými heroldami pseudodemokracie, bur
žoáznej amorélnosti, prechmatmi policajno-byrokratického 
aparátu; teraz išlo o nového a veľmi agresívneho protivní
ka, o európsky fašizmus, predstavený v bezprostrednej blíz
kosti básnikovej vlasti hitlerovským nacizmom a jeho Tre
ťou ríšou. Novomeský odkrýval jeho útočnosť a neľudskosť, 
odhaľoval i jeho zjavných a skrytých spojencov doma. Upo
zorňoval na nový život v ZSSR, zúčastnil sa roku 1934 na 
1. zjazde sovietskych spisovateľov, propagoval priateľstvo 
s ľudom prvého socialistického štátu na svete, pre pozná
vanie jeho kultúry získaval široké občianske kruhy. Spolu 
so svojimi druhmi zo skupiny DAV, najmä s Vladimírom Cle-
mentisom, usiloval sa vplývať na vývin slovenskej kultúry 
a upozorňoval ju na nebezpečenstvo fašizécie. Pamätné 
ostáva Novomeského vystúpenie na 1. kongrese slovenských 
spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach roku 1936. Jeho 
referát bol spontánne prijatý ako spoločné stanoviac spi
sovateľov na obranu republiky a kultúry pred fašizmom. 
Roku 1937 sa Novomeský zúčastnil na kongrese spisovateľov 
v Madride, Valencii a Barcelone na obranu slobody španiel
skeho ľudu pred Francovým fašizmom, navštívil front, aby 
pis'tl reportáže pre komunistickú tlač. To boli dôležité 
životné skúsenosti aj pre básnikov 3alŠÍ vývin, ako to 
potom ukazuje zbierka básní Svätý za dedinou. 

V tejto zbierke naplno sa už odrazil v neskrivenom 
zrkadle "... čas pušiek, dýk a náreku", v ktorom "bol 
básnik nepotrebný" a "človek cudzí človeku". Tým Novomes
ký jasne už vo vstupných veršoch ukázal, že jeho poézia 
smeruje k človeku. Chcela nastoliť opak, ako agresívny 
fašizmus, totiž aby človek blízky bol človeku a aby bol 
básnik potrebný. V zbierke je poeticky zachytený vnútorný 
život básnika a človeka pohnutej doby. Sú v nej návraty 
k domovu, stretnutia so španielskymi obrancami slobody i 
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s našimi interbrigadistami, obrany a protesty proti nási
liu v rozličných mestách sveta a vyslovené rozhodné nie! 
- kapitulácii, aj mocná viera v príchod mieru, vyjadrené 
básnicky: "... a svetu priniesť zvesť, že ešte rastú kve
ty". Je to poézia bdenia a útechy, viery a dôvery, sporu 
i odporu. 

Rok 1938 je rokom kapitulácie Ôs. buržoázie v zhode 
s kapituláciou jej západných spojencov pred Hitlerom v Mní
chove. Nastáva obdobie, v ktorom národy Československa'sa 
dostali načas pod nadvládu Tretej ríše. Novomeský ešte sta
čil v apríli 1939 zdôrazniť, že duchovná jednota českej a 
slovenskej kultúry bude naáalej pevná, že sa národy "nelú-
čia". Napísal niekoľko statí o klasikoch slovenskej lite
ratúry, aby pre súčasníkov objavil ich skutočnú hodnotou 
v čase ohrozenia národnej kultúry, a tak odmietol ich skres
lenie fašistickými ideológmi. Z rokov 1940-1941 pochádzajú 
verše zbierky Pašovanou ceruzkou, vydanej až roku 1948, 
básne "neúprosného veku" a "slepého času", čias neslobody 
pre spoločnosť i básnika, v ktorých Novomeský dokumentuje 
bolestné, ale i vzdorujúce prežívanie pokorenia človeka. 
Po týchto veršoch sa Novomeský odmlčal ako básnik na dve 
desaťročia. Počas vlády klerofašizmu bol niekoľkokrát vy
šetrovaný a internovaný, prestal publikovať i svoje názory 
na literatúru s výnimkou state "0 tom mlčaní" z roku 1943, 
v ktorej dal jasne najavo, prečo má dobrá poézia a dobré 
umenie radšej mlčať, než plniť to, čo žiada vládnuci režim, 
ktorý bol svojou podstatou voči umeniu nepriateľský. Doba 
a zápas pokrokových síl si od Novomeského žiadali nové úlo
hy: účasť na boji proti fašizmu. 

V lete 1943 vytvára K. Š*midke, G. 'tusák a L. Novomes
ký V. ilegálne ústredné vedenie Komunistickej strany Sloven
ska, ktoré rozvinulo nové obdobie boja proti fašizmu. 
Zjednotilo demokratické antifašistické sily, založilo ile-
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gálnu Slovenskú národnú radu a pripravovalo ozbrojené 
povstanie v spolupráci s vojskom tzv. Slovenského štátu, 
v ktorom boli mnohí antifašistický zmýšľajúci dôstojníci 
a vojaci. Dňa 29. 8. 1944 vypuklo Slovenské národné povsta
nie, vyhlásené v Banskej Bystrici. Ladislav Novomeský zo 
západného Slovenska prichádza do Banskej Bystrice, zúčast
ňuje sa na zasadnutiach orgánov Komunistickej strany a Slo
venskej národnej rady a z ich poverenia uprostred októbra 
1944 odlieta na čele trojčlennej delegácie Slovenskej ná
rodnej rady do Londýna, aby prezidentovi republiky dr. E. 
Benešovi a československým štátnym orgánom v zahraničí ob
jasnil ciele Povstania a získal preň pochopenie i súhlas 
e koncepciou budúcej obnovenej republiky, s miestom sloven
ského národa v nej spolu s českým národom. Bola to nadmie
ru ťažká a zložitá úloha lámať staré predsudky buržoázno-
demokratických politikov. Novomeský v tejto úlohe plne ob
stál a poslanie splnil. 

Z Londýna sa vrátil do vlasti cez Moskvu, kde sídli
lo zahraničné vedenie Komunistickej strany Československa, 
vedené Klementom Gottwaldom, spolupracoval s nim na prí
prave nového Štátu. V jeho nových slovenských orgánoch zau
jal miesto ako povereník školstva a osvety a Člen Predsed
níctva ÚV KSS a Slovenskej národnej rady. Ladislav Novomes-
ký v týchto funkciách dal všetky svoje sily do demokrati
zácie kultúry, do odstraňovania stôp klerofaáizmu, do roz
voja umenia a vedy, do ich zjednotenia na pokrokovej, ľudo
vodemokratickej báze. Vo svojich početných prejavoch a sta
tiach nabádal a viedol k tomu, aby postoje a Činy antifa
šistických bojovníkov Slovenského národného povstania sa 
stali chrbtovou kosťou práce a nového života slovenskej 
inteligencie. Súčasne rozvíjal teóriu o "definitívnej nápl
ni" umenia, o jeho spoločnej ceste so socializmom a so spo
ločnosťou, ktorá socializmus buduje. 
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V čase zložitej aituácie triednych bojov po Februáro
vom víťazstve a v čase zložitej situácie medzinárodnej, 
vyvolanej predovšetkým hlésateľmi studenej vojny a vojno
vej hystérie, došlo k nespravodlivej kritike, k obvineniu 
skupiny slovenských komunistických politikov, v ktorej bol 
aj Ladislav Novomeský. Boku.1950 odišiel z politického ži
vota a roku 1951 bol zatvorený a neskôr nespravodlivo 
odsúdený. Roku 1956 sa vrátil na slobodu a koncom roku 
1962 sa v literárnej tlači objavujú jeho nové básne. Roku 
1963 je občiansky a stranícky plne rehabilitovaný. 

Básnik sa vrátil do Života nielen mravne nezlomený, 
ale aj s vôľou pomôcť vo vývine socialistickej kultúry a 
literatúry. V krátkom čase dvoch rokov vydal tri básnické 
knihy: Vila Tereza /1963/, Do mesta 30 minút /1963/, 
Stamodtiaľ a iné /1964/. Obsahujú dozreté výsledky veľkej 
básnickej kultúry a precítenej socialistickej humánnosti. 
Sú to verše o dosahu Veľkého októbra pre vývin našej spo
ločnosti a vývin sveta. Ale to by bol iba prvý dojem. Bás
nik využil možnosť oživenia minulosti a vyslovil sa o špe
cifických otázkach umenia. Predstavil revolúciu a poéziu 
ako "bližence jednej jednoty" a vyslovil základnú teoré
mu socialistickej lyriky formuláciou o "poézii revolúcie 
a revolúcii poézie". Ňou Novomeský upozornil na riešenie 
problému pre socialistického spisovateľa, ktorý prijíma 
záväzok pomáhať v boji o novú spoločnosť, nové kvality 
a súčasne sa hlási k umeleckému novátorstvu. Novomeský 
vychádzal z tvorby a postoja takých veľkých umelcov, ako 
bol V. V. Majakovskij. Kniha Vila Tereza je oživením a 
rozvedenim úloh avantgardnej socialistickej tvorby dvad
siatych rokov, ktorá aa rozvíjala pod inšpiračným vply^ 
vom Veľkého Októbra. Lebo význam tejto svetodejinnej 
udalosti pre poéziu spočíval v inšpirácii revolúciou i 
v túžbe po novom revolučnom umení. Znovu Novomeský je 
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dialektikom spojenia a jednoty týchto dvoch mocnín života. 
Vo Vile Tereze sa stretávali pokrokoví umelci. Novomeský 
z časti poémy zachytil atmosféru spoločnej cesty revolúcie 
a pokrokového umenia, spoločnej cesty pokrokových umelcov 
s revolučným hnutím. Novomeský znovu ukázal aj v tejto 
poéme, že mu išlo vždy o preniknutie do zmyslu dejín, ži
vota a umenia. 

Poéma Do mesta 30 minút má odlišný charakter. Novo
meský sa vrátil do svojej mladosti, do svojich skúsaiostí 
mladého Človeka, vnimavo pozorujúceho svoje okolie, vyplne
né skutočným životom skutočných ľudí. Ide o ľudí práce, 
o rozličné spoločenské vrstvy a skupiny, ku ktorým si bás
nik vytvoril v mladosti kladný vzťah. A tento vzťah je 
objektom básnikovej poetizácie. Týmto prístupom je poéma 
taktiež "spomienkovou básňou", ako je Vila Tereza básni
kovým "lyrickým životopisom", v ktorom sa súčasnosť prelí
na s minulosťou. Do tohto životopisu zahrnul veľkú lásku 
k ľuáom a k ľudu, pevné mravné stanovisko, keď nad básnikom 
a jeho druhmi visela strašná "vôľa zvole". Súčasne vyslo
vil cenné myšlienky o pravom ľudskom šťastí, o tejto odme
ne "tomu, kto sa dáva, kto čo len zúži cudzie súženie", 
lebo "k Šťastiu šťastie iných patrí jak k chlebu soľ pre 
hostí". A básnikov pozdrav Dobrý deň! v závere poémy je 
pozdrav všetkému dobrému v ľuctoch. 

Rovnako vysokú mravnú výšku nachádzame aj v zbierke 
lyriky Stamodtiaľ a iné. V nej ukázal svoju charakterovú 
pevnosť, keď aj napriek príkoriu 03tal verný komunistic
kým myšlienkam a veci socializmu. Znovu sa otvorili zdroje 
básnikovho jemného zmyslu pre prírodu, pre krehkosť mnohé
ho zo života ľudí, z ich malých i veľkých drám. Láska k prav
de, dôvera v človeka, úcta k ľudskej tvorivosti dominujú 
v tejto zbierke, v ktorej básnik prekonal svoju osobnú bo
lesť. 



šesťdesiate roky boli rokmi zložitého spola :o 
a kultúrneho vývinu. Ladislav Novomeský dal svoje sily 
nielen do svojej tvorby, do pomoci rozvoja celej socÍĽiis-
tickej kultúry, v ktorej mu išlo o nešenip a zmocnenie 
jej ideových a umeleckých možností, ale zainteresoval sa 
o očistu pokrokových tradícii, o očistu &AV-u a davistov 
od skreslení v basoch kampane proti nim na zaŕiatku päť
desiatych rokov. Išlo mu o to, aby sa davistická ŕiinnosť 
chápala v jej historickom význame a davisti ako zapálení 
bojovníci za vec komunistickej strany. Sám sa však posta
vil proti názorom, ktoré chceli oddeliť, izolovať davistov 
od komunistickej strany a dokonca ^uctaviť ich nad ňu 
alebo proti nej. Rovnako zápalisto s v hlbokom presvedče
ní o dejinnej správnosti zasadzoval sa apolu s á*al3ím 
organizátorom antifašistického zápasu Gustávom Husákom 
o správne hodnotenie Slovenského národného povstania a 
jeho dejinného významu. 

V profile tvorby a života Ladislava novomeského tvo
rí dôležitú časť jeho publicistická činnosť komunistické
ho novinára. UX som uviedol, do akých Časopisov prispie
val a ktoré priamo redií-oval. Rovnako ddležité sú jeho 
teoretické práce o literatúre, o umení. Novomeský podobne 
ako J. R. Becher a V. Nezval a iní patri k "obrancom 
poézie" a s touto obranou i do tábora obrancov slobody 
a pokroku. Pre Novomeského ako pre mnohých iných umelcov 
20. storočia bol umelecký pokrok možný iba po boku revo
lučných síl. Rúcal nacionálne obmedzenia, vyslobodzoval 
literatúru zo zajatia prekonaných názorov, ironicky sa 
vysmieval z meštiakov a v pochopení odkazu diela veľkých 
osobnosti minulosti videl cestu do budúcnosti. V 30-tych 
rokoch bránil kultúru pred blížiacim sa nebezpečenstvom 
fašizmu. Ukazoval na skutočné hodnoty slovenskej, českej 
i svetovej kultúry, učil správnemu postoju k úlohám so-
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ciaJistického umenia a postoja umelcov ku komunistickej 
strane. Po oslobodení viedol umelcov v duchu kultúrnej 
politiky Komunistickej strany Československa, získal ich 
pre jej program a objasňoval im "definitívnu náplň" umenia 
v období výstavby socializmu. 

V šesťdesiatych rokoch pomáhal odstraňovať chyby, kto* 
ré sa stali vo vývine literatúry v 50-tych rokoch. Aj vte
dy zdôraznil vždy socialistický charakter umenia, jeho 
socialistický humanizmus. Vždy pozorne sledoval vzťah Čes
kej a slovenskej kultúry ako kultúry dvoch najbližších 
národov, ich spoločný zápas o pokrok. 

Posledné roky plodného a ľudsky krásneho života L. 
Novomeského neboli iba rokmi uznania, úcty a pôct. Roku 
1968 sa postavil na obranu politiky komunistickej strany, 
odmietol úsilie pravicových likvidátorov našej socialistic* 
kej cesty a stal sa členom najvyšších straníckych orgánov 
Komunistickej strany Československa. Roku 1971 však vážne 
ochorel. Zomrel 4. 9. 1976. 

Ladislav Novomeský je veľká osobnosť socialistickej 
kultúry. Jeho význam presiahol hranice Slovenska a sloven
skej literatúry. Bol básnikom, publicistom, vynikajúcim 
novinárom, organizátorom kultúrneho života a popredným 
komunistickým politikom. Bol umelcom, ktorého dielo vyža
rovalo a vyžaruje myšlienky socialistického humanizmu, 
jednoty národného a internacionálneho. Je to dielo veľké
ho umeleckého majstrovstva. 



Tlačiareň Bratstvo na Vrútkach 
a jej význam pre komunistickú 

žurnatistiku 

Fraňo Huttkay 





Vrútocká tlačiereň Bratstvo aa považuje za prvú ko-
muniatickú tlačiareň na slovenskom etnickom území, ktorá 
mala celonárodnú pôsobnosť. Jej zásluhou sa v rokoch 1922 
-1925 vytvorilo na Vrútkach hlavné strediako vydávania 
slovenskej, ale Čiastočne aj maďarskej komunistickej pe
riodickej tlače, brožúr, kníh, tlačív rôzneho druhu, i le
tákov. Tu vzniklo ohnisko rozširovania komunistickej ideo
lógie a politiky, propagandy, ľudovýchovy, osvety a popu
larizácie vedeckých poznatkov. 

Už pred založením Bratstva bola na Vrútkach koncom 
minulého storočia tlačiareň "Felvidéki Magyarország nyomda' 
slúžiaca maďarskej vládnúcej triede. Roku 1911 ju odkúpil 
na dražbe Henrik Gero. Po vzniku Československej republiky 
1. januára 1919, podľa svedectva bývalého kustóda Múzea 
revolučnej tlače na Vrútkach Štefana Sireka, začala sa 
činnosť tlačiarne Bratstva, ktorá spočiatku patrila druž-
atvu vrútockých robotníkov. Tvoril ju strojový park býva
lej Geroho tlačiarne, malej merkantilnej Pollakovej tla
čiarne z Ružomberku, ktorú tak isto títo robotníci odkú
pili a preniesli na Vrútky. 

Takto doplnená a rozšírená tlačiareň aa stala majet
kom vrútockého Potravného družstva železničných zamestnan
cov, ktoré sa postaralo aj o zakúpenie rýchlolisu, ameri-
kánky a nového písma z Viedne. Pretože Potravné družstvo 
Bratstvo na tlačiareň doplácalo, prevzali jej majetok i 
vedenie do*vlastných rúk zamestnanci tlačiarne. Títo na 
ustanovujúcom valnom zhromaždení 23. februára 1923 žalo-



žili "Bratstvo - výrobné družstvo s.s.r.o." so základnou 

účastinou štyristo korún. Stanovy tejto novej tlačiarne, 

ktorá mala 42 Členov a 32 zamestnancov; boli schválené 14. 

10. 1923. 
Toto družstvo, ktoré sa vytvorilo "takmer z ničoho, 

vydupané zo zeme a počas živorenia", trvalo 18 mesiacov. 
V júni roku 1924 ho prevzala "Budúcnosť, robotnícke 
konzumné družstvo s ústredím v Žiline". 

Predovšetkým v rokoch 1922-1925 z vrútockej tlačiarne 
Bratstvo vychádzali komunistické noviny a časopisy, brožú
ry, knihy, ale aj tlačové orgány Červených odborov. Išlo 
v pravom zmysle slova o literatúru a žurnalistiku vytvára
nú "robotníkmi pre robotníkov". 

Roku 1923 aa vo vrútockom Bratstve tlačili "takmer 
všetky Časopisy odborové, ale aj noviny a Časopisy KSČ 
na Slovensku" /Pravda chudoby, Hlas ľudu, Spartakus, Pro-
letárka, Robotník, Máš Železničiar, Vestník zemerobotníkov, 
Družstevník, ale aj Sz&kszevezeti Munkés, Foldmunkások 
híradoja, A mi vasutasunk at<3./. Vtedy mesačne vychádzalo 
27 novín a časopisov určených proletárom okrem kníh a bro
žúr takého istého zamerania. Mesačne sa teda z tlačiarne 
Bratstvo dostávalo na Slovensko "105 výtlačkov komunistic
kých novín a časopisov", ktoré mali stavať hrádze "zápla
ve miliónov výtlačkov meštiackych novín". 

Založením tlačiarne Bratstva sa do určitej miery spl
nili požiadavky slovenských delegátov, ktorí na zlučovacom 
zjazde KSČ v Prahe v dňoch 30. 10. - 4. 11. 1921 žiadali 
"pre svoje územie a pre svoju činnosť výdatnú pomoc strany, 
aby v Bratislave bol vydávaný časopis denne, ďalej,aby 
bolo umožnené, aby vychádzal madarský Časopis v Košiciach 
a časopis pre Podkarpatskú Rus v Užhorode. Konečne, aby 
strana sa postarala, aby na Slovensku bola hojnosť tlače, 
letáhov, brožúr a agitačnej literatúry vo všetkých jazy-
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koch a konečne, aby tam bola zriadená tlačiareň strany". 
Vrútocká komunistická tlačiareň Bratstvo sa ao avo

jou tlačiarenskou produkciou, počtom zamestnancov, strojo
vým vybavením a kapitálom ani záaleka nemohla vyrovnať 
iným tlačiarenským a novinárskym podnikom akciových spo
ločností, buržoáznych politických strán i väčších podni
kateľov. Veá len jediné z nich - akciová spoločnosť Melant-
rich napr. roku 1934 z celoštótnej spotreby papiera spra
covala 26,6%, pBičom zamestnávala 2129 osôb. Jeden z jej 
tlačových orgánov - Večerná Česká slovo - mal náklad 
650 000 exemplárov. Melantrich ročne objednával 1708 va
gónov papiera a jeho ročná tržba bola 128 780 korún. 
V melantišských novinách a Časopisoch pracovalo 140 re
daktorov.^ 

V období prvej republiky sa často zdôrazňovalo, že 
typografi, vzhľadom na to, že na rozdiel od iných robotní
kov mali pomerne dobrá príjmy, musia sa starať iba o vlast
né záujmy, a nie o politiku - a teda majú byť apolitický
mi. To sa,pravda, nedalo povedať o všetkých, a už najme
nej o zamestnancoch prvej alovanskej komunistickej tlačiar
ne Bratatvo na Vrútkach. Boli to práve oni, ktorí tvorili 
avantgardu medzi 1261 odborovými a pomocnými typografický
mi robotníkmi zamestnanými roku 1922 na Slovensku a na 
Zakarpatskej Ukrajine. Počet týchto robotníkov sa v naale-
dujúcom roku veľmi nezmenil, no neskôr začal prudko kle
sať. 

Bolo to tak napriek tomu, že na Slovensku v rokoch 
1914-1939 pribudlo 23 nových tlačiarní, Išlo však iba o 
malé podniky s nízkym počtom zamestnancov. Roku 1937 sa 
síce Slovensko mohlo pochváliť 226 tlačiarenskými pod
nikmi - no v nich bolo zamestnaných iba 894 pracovníkov -
takmer o tretinu menej, ako roku 1922. Z týchto 226 pod
nikov - 190 malo iba 5 zamestnancov, 30 podnikov od 6 -
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20, päť podnikov od 21-50 a iba jediný podnik mal nad 

50 zamestnancov. 

Príčiny založenia prvej komunistickej tlačiarne Brat
stvo na Vrútkach treba hľadať v snahe marxistickej ľavi
ce ovplyvňovať proletariát Slovenska najmä prostredníctvom 
publicistiky. Preto aa aj v hlavných strediskách tejto 
ľavice v Banskej Bystrici a v Ružomberku robili prípravy 
na založenie vlastných odborových a politických tlačových 
orgánov. 

!)o Banskej Bystrice už v apríli roku 1919 zo Zvolena 
bola preložená redakcia Kovorobotnika, ktorý vznikol z 
rozhodnutia prvej konferencie odborovej organizácie kovo-
robotníkov Slovenska,konanej 13. 2. t.r. vo Zvolene. Ten
to tlačový orgán Zväzu kovorobotníkov Československa vy
chádzal neskôr v Banskej Byatrici, ktorá aa stala v ro
koch 1919-1922 dôležitým strediskom vydávania robotníc
kej a neakôr komunistickej tlače. 

Onedlho potom "Výkonný výbor zvolenskej Župy Česko
slovenskej sociálnodemokratickej strany - ľavice pove
ril známeho predprevratového organizátora sociálnodemokra
tického hnutia, dopiaovateľa Robotníckych novín a spolu
tvorcu slovenskej proletárskej literatúry - Véclavs 
Chlumeckého - redigovaním politických novín - zvaných 
Proletf.r'!̂  Prvé číslo vyšlo ? Banské.) i;.,strici 28. 10. 
1919 - z tej istej Macholdovej tlačiarne ako Kovorobot-
n^k. 0 založení rToletára sa však začalo uvažovať najprv 
. Podbrezovej, ktorá mala už pred prevratom,roku 1918 
:lnú slovenskú odborovú organizáciu s početným členstvom. 

Ha konferencii politických a odborových organizácií 
stredného Slovenska, ktorá sa konala v podbrezovej 6. 4. 
1919, bolo prijaté uznesenie o vydávaní týchto novín pre 
stredné Slovensko. Proletár mal vychádzať týždenne ako 
orgán Výkonného výboru aociálnej demokracie zvolenskej 
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Župy. Okolo názvu tohto časopisu, ktorý aa zdal byť viace
rým delegátom konferencie prirevolučným, ea strhla polemi
ka, ktorú vyvolal vtedajší predstaviteľ pravice v aociól-
nej demokracii a v odborovom hnutí Adolf Horváth. 

Prvé Číslo Proletára, ako vidieť, vyšlo až po šies
tich mesiacoch po uznesení konferencie o jeho vydávaní. 
Zapríčinili to finančné ťažkosti jeho vydavateľstva, búrli
vé udalosti v dobe existencie Maďarskej a Slovenskej re
publiky rád, ale aj tie, ktoré zmietali Československom 
po ich zániku. 

Proletár privítal založenie III. leninskej Interna
cionály a vyzýval pracujúci ľud k vernosti k politike pro
letárskeho internacionalizmu. Jeho články boli v pria
mom rozpore s buržoáznym výkladom vtedajšej sovietskej 
skutočnosti i s politikou pravicovej aociélnej demokracie 
v Československu, ktorá sympatizovala s belogvardejcami. 
Proletár "vedený v boľševickom duchu" Václavom Chlumec
kým - rozhorčoval hlavne vodcov pravicovej sociálnej de
mokracie v Bratislave - Jána Pociska, Františka Zimáka a 
J. Choteka, ktorí "Žiadali úrady, aby ho zastavili pre 
boľševické písanie. 

Proletár však napriek svojmu pokrokovému zameraniu 
trpel aj určitými sociálnodemokratickými prežitkami. 
Chlumecký a jeho druhovia ešte vtedy nedospeli k názoru 
o nevyhnutnosti definitívneho rozchodu marxistickej ľavi
ce s oportunistickou pravicou aociélnej demokracie. Vte
dy eSte vyhlasovali, že treba urobiť všetko, aby sa "ce
listvosť tejto strany zachovala", pravica vraj prijme 
tieto ich slová "dobre mienenej kritiky", a sama sa bude 
snažiť o zachovanie "ideovej jednoty" Československej 
sociálnodemokratickej strany. 

Boli to však falošné nádeje. Predstavitelia pravice 

sa obrátili so žiadosťou na banskobystrického župana 
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Rudolfa Markoviča, ktorý dal už predtým zhabať náklad troch 

čísel tohto tlačového orgánu, ^ aby ho zastavil a nedovo

lil jeho ďalšie vydávanie, Čo aa aj stalo. 

21. 11. 1919 aa podarilo Československej aociólnode-
mokratickej strane prevziať do prenájmu Macholdovu tla
čiareň v Banskej Bystrici, ktorú potom premenovali na Ľu
dovú tlačiareň. Na zmluve sa ako jej nájomcovia uvádzali 
prívrženci pravice - Karol Červenka, Fridrich Brychta a 
Ján Béčko, ale aj stúpenci marxistickej ]&vice - Mor Prá-
ger, Václav Chlumecký a Július VerČik. Aj v tomto meste, 
tak ako aj na ostatnom slovenskom území, prebiehal vtedy 
ostrý zápas medzi oportuniatickou pravicou a marxistickou 
ľavicou aociálnej demokracie. 

Ten sa vystupňoval najmä po založení Hlasu ľudu, kto
rého prvé číslo, namiesto zlikvidovaného Proletára, vyšlo 
za redakcie Václava Chlumeckého v Banskej Bystrici 21. 12. 
1919* Hlas ľudu sa po martinskej konferencii sociálnej de
mokracie v septembri roku 1920 stal orgánom marxistickej 
ľavice. 

Hlas ľudu, tak ako predtým Proletára, chcela oportu-
nistická pravica zlikvidovať. Využila na to skutočnosť, 
že mala rozhodujúce slovo v Ľudovej tlačiarni, z ktorej 
tento tlačový orgán vychádzal. Poverila preto Antona 
Červenku, aby kontroloval redaktora Václava Chlumeckého 
a nedovolil mu Hlas ľudu viesť "v boľševickom duchu." 

Túto "kontrolu" mohol A. Červenka vykonať iba "v dvoch 

číslach Hlasu ľudu". Viacej už nemal možnosť cenzurovať 

jeho rukopisy zadávané do tlače. Marxistická ľavica, kto

rá sa opierala o svoju väčšinu v straníckych organizáciách 

zvolenskej župy,mu to jednoducho nedovolila. Preto aj 

"bratislavské sociálnopatriotické ústredie bolo bezmocné 

proti redakcii "boľševického-Červeného Hlasu ľudu". Bol 

to dôsledok veľkej porážky, ktorú pravičiari utrpeli na 
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župnej konferencii sociálnej demokracie konanej v Banskej 
Bystrici 12. 12. 1920, na ktorej "váetci delegáti hlasova
li proti II. Internacionále, a žiadali pripojenie ku komu
nistickej Internacionále". 

Spočiatku sa exponenti oportunistickej pravice, ktorí 
mali rozhodujúce slovo v Ľudovej tlačiarni v Banskej Bystri
ci, pokúšali Hlas ľudu si "kúpiť", a tak ho prevziať do 
vlaatných rúk". Ked* sa im to nepodarilo, Frichrich Brychta 
- tajomník Odborového zvázu kovorobotníkov, poslanec pra
vicovej sociálnej demokracie Ján Béčko a faktor Ľudovej 
tlačiarne Obert pripravovali vydávanie opozičných novín 
namierených proti Hlasu ľudu. 

Začiatkom októbra 1920 exponenti oportunistickej-pra
vice sociálnej demokracie žiadali, aby vydavateľ Hlasu ľu
du Ľudovej tlačiarni za tlač hradil o 100% vyššie poplat
ky. To spôsobilo, že vydanie exempláru Hlasu ľudu stálo 
vydavateľa 70 halierov, no predávať sa mohlo iba za 60 ha
lierov. Keď komunisti nemohli za pár čísel potom hneá tla
čiarni zaplatiť, jej vedenie 10. 10. 1921 "nemilosrdne 
vyhodilo časopis na ulicu". 

ťo založení Komunistickej strany Československa sa 
situácia v banskobystrickej Ľudovej tlačiarni stala neudr
žateľnou. Pretože ako jej "nominálni majitelia" sa uvádza
li traja sociálni demokrati /Červenka, Béčko, Brychta/ 
a traja komunisti /Práger, Chlumecký, Verčík/, bolo potreb
né jej majetok rozdeliť na dve rovnaké časti. 

Komunisti si potom z týchto peňazí a z materiálových 
rezerv vytvorili v Banskej Bystrici malú tlačiareň Merkan-
til. Pravičiari v bývalej Ľudovej tlačiarne si vybudovali 
novú Slovenskú grafiu. Jej majitelia za spoluprácu s bur
žoáziou a za lojalitu pravicovej sociálnej demokracie 
k panujúcemu režimu dostávali aj objednóvky "na štátne 
tlačivá". To aj zabezpečovalo rentabilitu tejto tlačiarne. 
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Ked bol Hlaa ľudu v októbri roku 1921 "vyhodený na 
ulicu", pomohli mu vrútockí robotnici. V tlačiarni vrútoc
kého Bratstva vychádzal nerušene ďalej od 15- 10. 1921 do 
31. 1. 1922. Od 5. 2. 1922 do 7. 9. 1922 sa tlačil v malej 
banskobystrickej tlačiarni Merkantil, ktorá však mala iba 
veľmi nedostatočné technické vybavenie.^ od 14. 9. 1922 
do 31. 12. 1923 Hlas ľudu vychódzal znovu z vrútockej tla
čiarne Bratstvo - a to až do svojho prechodu do moravakej 
Ostravy-Rrivozu. 

Podobné ťažkosti ako Hlas ľudu mal aj áalši tlačový 
orgán marxistickej ľavice Zornička Pravdy, ktorá začala 
vychádzať 18. 4. 1920 v Ružomberku - v tomto predprevrato
vom stredisku ľavicovej opozície slovenského robotníckeho 
hnutia. ̂  Zorničku Pravdy ako "Časopis Československej 
sociálnodemokratickej strany pracujúceho*ľudu" vydávali 
spoločne Výkonné výbory Podtatranskej a Východoslovenskej 
Župy. V jej podtitule bolo heslo; "Zjednotení sme všetkýc 
Nezjednotení sme ničím"Tento tlačový orgán, ktorý propago-
val ideológiu a politiku Veľkej októbrovej socialiatickej 
revolúcie a sovietske Rusko, po štyroch číslach "pre 
neprekonateľné prekážky" prestal vychádzať, hoci jeho 

redakcia tvrdila, že ide iba o krátke prerušenie v jeho 
21 

vydávaní. 
Na Slovenaku v tejto dobe, napriek tomu, že zákony 

a nariadenia platili rovnako pre celé územie republiky, 
bola pri vydávaní pokrokových novín a Časopisov situácia 
oveľa horšia ako v českých krajoch. Súviselo to s tým, že 
v každej slovenskej župe "platili tie zákony, ktoré si 
určil tamojší župan", usilujúci sa o sprísnenú cenzúru 
a konfiškácie najmä komunistickej tlače. Nepriaznivé 
dôsledky mala aj tu "záškodnícka činnosť" pravicových 
odborových funkcionárov, najmá J. Skoteka, ktorému sa 

21 podarilo preniknúť do redakcie Zorničky Pravdy. 
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Ani spojeným silom buržoázie a pravicovej sociálnej 
demokracie sa nepodarilo zamedziť vytvoreniu Pravdy chudo
by, ktorej prvé číslo vyšlo v Ružomberku 15. 9. 1920 
s podtitulom "časopis venovaný triednej výchove slovenské
ho ľudu". Tento tlačový orgán, spolu s Hlasom ľudu, mal 
veľký vplyv na založenie KSČ na Slovensku. 

Martinská konferencia marxistickej ľavice sociálnej 
demokracie 19- 9. 1920 prijala Pravdu chudoby za svoj 
orgán. Celoštátny zjazd KSČ v prahe 25. - 28. 9. 1920 
ju na Žiadosť delegátov vyhlásil za "orgán strany pre 
Slovensko". Kým prvé číslo iravdy chudoby vyšlo v náklade 
10 000 exemplárov a druhé v náklade 8 000 exemplárov - aj 
tu nastal postupne poklea. Zapríčinil to aj odchod odboro
vých funkcionárov z jej redakcie, ktorí ai založili vlastný 
odborový časopia Priekopník. Tým Pravda Chudoby stratila 
svojich "povinných odoberateľov". V dĎsledku nezamestna
nosti, ale aj rozkolu v odborovom hnutí náklad Pravdy chu
doby sa aj naáalej znižoval, takže roku 1922 dosahoval 
iba 800 exemplárov. ̂  

1. 12. 1921 sa Pravda chudoby, rovnako ako predtým 
Hlas ľudu, ocitla na ulici, lebo zostala bez tlačiarne. 
Zapríčinil to spomínaný J. Skotek - majiteľ tlačiarne v 
Ružomberku a popredný predstaviteľ pravicovej sociálnej 
demokracie. Slovenským komunistom vtedy pomohli českí 
súdruhovia. Redakcia Delnického denníka v moravskej Ostra-
ve-Prívoze vydala Pravdu chudoby ako vlastnú prílohu v roz
sahu dvoch strán. Potom sa znovu Pravda chudoby vrátila 
na niekoľko týždňov do Skotekovej ružomberskej tlačiarne. 
Tento s tým súhlasil len preto, aby Pravdu chudoby "mohol 
poškodzovať a sabotovať". 20. 1. 1922 ju "tento vyšinu-
lec" vyhodil zo svojej tlačiarne definitívne. 

Od tých Čias "obidva časopisy strany" /Pravda chudoby 
a Hlas ľudu/ boli tlačené v Bratstve na Vrútkach na malom 
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stroji, ktorý bol rukou poháňaný. Redakcia Hlaau ľudu 
zostala však naáalej v Banskej Bystrici a redakcia Pravdy 
chudoby v Ružomberku. 

Výdatnú pomoc v tejto ťažkej situácii atrane poskytli 
americko-slovenskí komunisti, ktorí zo zbierky milión ko
rún "poskytli na podporu Čiastku 207 000 tvrdých, mozoľ
natých korún. Týmito peniazmi", písalo sa v Ročenke slo
venskej chudoby, "sa dosiahlo, Že Časopisy /Hlas Ľudu a 
Spartakus založený v januári roku 1921 v Banskej Bystrici/ 
sa mohli tlačiť opäť v tamojšej malej komunistickej tla-
čiarni Merkantil vedenej Prágerom. Stalo sa tak nepochyb-
ne aj zásluhou prijatých uznesení Oblastnej konferencie 
KSČ v Banskej Bystrici 15. 1. 1922, na ktorej správu za 
administráciu Hlasu ľudu podával Klement Gottwald. 

Výkonný výbor KS5 na svojom zasadaní v dňoch 17. -
18. 4. 1922 prerokovával závery exekutívy Komunistickej 
Internacionály, ktorá sa konala 7. - 11. 6. 1922 v Moskve. 
Na zasadaní aa schválila rezolúcia "Do prenikavej práce"* 
Z jej šestnástich bodov tri boli venované otázkam komunis
tickej tlače. V deviatom bode aa požadovalo venovať zvýše
nú pozornosť propagácii a rozširovaniu tejto tlače. V de
siatom bode sa Žiadalo rešpektovanie zásad centralizácie 
a pevného, jednotného vedenia straníckej tlače. V jede
nástom bode uznesenia sa komunistom prikazovalo "sústav
ne pracovať na účelovej centralizácii tlače strany". "Lo
kálne Časopisy" písalo sa tu 3alej, "ktoré nemôžu prospe
rovať, ani po stránke obaahovej, sa budú ručiť, alebo 
premenovávať na hlavičková liaty krajských Časopisov". 

Toto uznesenie ŕolo priamym popudom Slovenskému tla
čovému výboru KSC, aby riešil nepriaznivú situáciu vo vy
dávaní komunistickej tlače na Slovensku, ktorá trpela 
nedostatkom peňazí, dopisovateľov, spolupracovníkov, 
predplatiteľov, ale aj roztrieštenosťou redakcií a tlačiar-

„ 30 
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ni. 
2 poverenia ÚV KSČ sa Slovenský tlačový výbor touto 

otázkou zaoberal na svojom zasadaní ešte niekoľko ráz. 
Koncom augusta roku 1922 sa rozhodol sústrediť vydávanie 
slovenskej komunistickej tlače do Vrútok, pričom časť 
maďarskej komunistickej tlače mala aj naáalej vychádzať 
v Košiciach. V Pravde chudoby 10. 9. 1922^ vyšlo nasle
dujúce oznámenie: "Súdružskej verejnosti a našim ct. odo-
berateľom zdeľujeme, Že redakcia časopisu Pravdy chudoby, 
Hlasu ľudu, Spartakusu, ako aj administrácie sa odsťaho
vali do Vrútok. Časopisy budú vychádzať ako dosiaľ. Pro
síme našich dopisovateľov, aby i naáalej posielali svoje 
správy na adresu: Redakcia Hlasu ľudu, alebo Pravdy chudo
by. Vrútky". 

Hned po tomto oznámení sa začali robiť prípravy na 
sťahovanie redakcií a administrácii slovenskej komunis
tickej tlače do Vrútok. Klement Gottwald - redaktor 
Hlasu ľudu - vtedy ešte istý Čas naáalej býval v Banskej 
Bystrici, odkiaľ dochádzal do Vrútok pri zadávaní rukopi
sov Hlasu ľudu a Spartakusu do tlače. V novembri roku 
1922 sa definitívne presťahoval do Vrútok, kde zostal až 
do decembra nasledujúceho roku. 

17. 9. 1922 vyšla vo vrútockom Bratstve prvý raz 
Pravda chudoby. Od tých Čias až do januára 1924 tu vychá
dzala nielen slovenská komunistická tlač, niektorá pokro
kové maďarské tlačové orgány, ale aj Ročenky alovenstcj 
chudoby a.Májové pamätníky - všetko,o čom rozhodoval Slo
venský tlačový výbor KSČ. Okrem toho tu vychádzala 
veľmi významné edícia "Slovenskej komunistickej knižnice", 
označovanej niekedy aj ako*Slovenskej proletárskej knižni
ce". Klement Gottwald vtedy vyzýval robotníkov; "K otáz
kam tlače sa treba stavať prinajmenšom s takou vážnosťou 
a opravdivosťou, ako k iným organizačným, taktickým, po-
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stroji, ktorý bol rukou poháňaný.*̂  Redakcia Hlasu ľudu 
zostala však naďalej v Banskej Bystrici a redakcia Pravdy 
chudoby v Ružomberku. 

Výdatnú pomoc v tejto ťažkej aituácii strane poskytli 
americko-slovenskí komunisti, ktorí zo zbierky milión ko
rún "poskytli na podporu Čiastku 2C7 000 tvrdých, mozoľ
natých korún. Týmito peniazmi", písalo sa v Ročenke slo
venskej chudoby, "sa dosiahlo, že časopisy /Hlas ľudu a 
Spartakus založený v januári roku 1921 v Banskej Bystrici/ 
sa mohli tlačiť opäť v tamojšej malej komunistickej tla-
čiarni Merkantil vedenej Prägerom. Stalo sa tak nepochyb-
ne aj zásluhou prijatých uznesení Oblastnej konferencie 
KSČ v Banskej Bystrici 15-1. 1922, na ktorej správu za 

administráciu Hlasu ľudu podával Klement Gottwald. 29 

Výkonný výbor KSČ na svojom zasadaní v dňoch 17. -
18. 4+ 1922 prerokovával závery exekutívy Komunistickej 
Internacionály, ktorá aa konala 7. - 11. 6. 1922 v Moskve. 
Na zasadaní sa schválila rezolúcia "Do prenikavej práce"* 
Z jej šestnástich bodov tri boli venované otázkam komunis
tickej tlače. V deviatom bode sa požadovalo venovať zvýše
nú pozornosť propagácii a rozširovaniu tejto tlače. V de
siatom bode sa žiadalo rešpektovanie zásad centralizácie 
a pevného, jednotného vedenia straníckej tlače. V jede
nástom bode uznesenia sa komunistom prikazovalo "sústav
ne pracovať na účelovej centralizácii tlače strany". "Lo
kálne časopisy", písalo sa tu ttalej, "ktoré nemôžu prospe
rovať, ani po stránke obsahovej, sa budú rušiť, alebo 
premenovávať na hlaviPtffvé listy krajských časopisov". 

Toto uznesenie bolo priamym popudom Slovenskému tla
čovému výboru KSČ, aby riešil nepriaznivú situáciu vo vy
dávaní komunistickej tTače na Slovensku, ktorá trpela 
nedostatkom peňazí, dopisovateľov, spolupracovníkov, 
predplatiteľov, ale aj roztrieštenosťou redakcií a tlačiar* 
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litickým a hospodárskym otázkam našej pohnutej doby". 

Vrútockí robotníci sa na založenie komunistickej tla
čiarne pripravovali zodpovedne. V dvorane starej tlačiar
ne "Felvidéki !*.agyarország nyomóa", ktorú v marci 1911 
odkúpil na dražbe Henrik K. Gero, uložili rýchlolis a tzv. 
novú amerikánku, ako aj nové typy písma zakúpené vo Vied
ni za spomínaných 207 000 korún americko-slovenských ko
munistov. Roku 1922 sa toto zariadenie prenieslo už do 
novej budovy tlačiarne Bratstva. Na Vrútkach sa postupne 
vytvoril kolektív uvedomelých a obetavých funkcionárov i 
radových členov komunistického - politického, odborové
ho, ženského, mládežníckeho a telovýchovného hnutia, ako 
aj kolektív redaktorov, spolupracovníkov redakcii, dopi
sovateľov, tlačiarov, kolportérov i propagátorov sloven
skej komunistickej tlače. V rokoch 1922-1923 aa Vrútky 
stali strediskom celého slovenského komunistického hnutia. 

Tento nadšený súdružský duch, ktorý vtedy vládol na 
Vrútkach,zostal zachytený aj v dejinách tlačiarne Bratstvo, 
uverejnených v Ročenke slovenskej chudoby: "Súdruhovia, 
ktorí pracujú okolo časopisov, kníh a brožúr, konajú 
prácu zasievačov, od redaktora, sadzača, atrojmajatra, 
nakladačky, až po administráciu. 

Boj o založenie a udržanie vrútockej tlačiarne 
Bratstvo je do veľkej miery analogický so zápasom českých 
komunistov o Lidový dúm v Prahe, v ktorom už pred prvou 
svetovou vojnou Československá sociálnodemokratická stra
na mala sústredené viaceré zariadenia; vlastnú tlačiareň, 
redakcie a administráciu Práva lidu, ale aj iných novín 
a Časopisov /Pritel litiu, Ženský list, Rudé kvety, Kopri-
vy, Plameny, Sbornik mládeže, Obzor domkórĎ, Máš venkov, 
Zár, ale aj vedecká'AcadémiaK 

Rozvoju slovenskej komunistickej tlačiarne Bratstvo 
na Vrútkach bránil nedostatok finančných prostriedkov, 
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veľká chudoba slovenského proletariátu, ale aj iná ťažkos
ti. Slovenskí komunisti po roku 1922 počítali s tým, že 
sa im podarí tieto ťažkosti prekonať ň zakúpiť pre "Brat
stvo" áalšie stroje, prípadne na Vrútkach postaviť novú, 
veľkú, modernú, technicky náležité vybavenú tlačiareň. 

Jednou z príčin, pre ktoré sa nepodarilo tento plán 
realizovať, bola aj slabá finančná základná pre vydávanie 
slovenskej komunistickej tlače a literatúry. 

Aj po sústredení vydavateľstva, administrácie, re
dakcii a po založení slovenskej komunistickej tlačiarne 
na Vrútkach sa ich hospodárska situácia veľmi nezmenila. 
Redakcie slovenských komunistických novín a časopisov 
boli umiestnené iba v dvoch malých miestnostiach bývalej 
tlačiarne. V tretej bývali zamestnanci a okrem toho tam 
boli uložené tlačiarenské stroje. 

Prvá slovenská komunistická tlačiareň Bratstva začí
nala iba s počiatočným kapitálom 16 800 korún, ktoré 
zložilo jej 42 členov v účastinách po 400 korún. 

V auguste 1924 majetkovú podstatu vrútockého Brat
stva prebrala "Budúcnosť - robotnícke konzumné družstvo" 
s ústredím v Žiline a o dva roky neskoršie "Veľkonákupná 
spoločnosť v Prahe". Vrútockí komunisti sa váak usilovali 
svoju bývalú tlačiareň znovu osamostatniť. Na valnom 
zhromaždení 26. 6. 1927 založili opäť "Bratstvo-knihtla-
čiarske výrobné družstvo s ručením obmedzeným", no tým je
ho hospodárske ťažkosti neodstránili. Nakoniec sa musela 
budova tlačiarne,dostavaná 27. 2. 1923,predať bývalému 
obchodníkovi Reicenthalovi. Vtedy slúžila najmá* výrobe 
železničných tlačív a drobnému merkantilu. Roku 1949 bola 
znárodnená - čim sa aj končila jej pôsobnosť. 

Tlačiareň Bratstva mala najvá'čáiu produkciu v rokoch 

1922-1925, kedy sa v nej ročne vydávalo 5-10 titulov no

vín a časopisov, ale aj viacej kníh a brožúr. Za toto 
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obdobie vyšlo tu apolu 72 titulov. 

Pravda, aj tu treba diferencovať, lebo nie celá kniž
ná produkcia, novinová, časopisecká i kalendárová sloven
ská komunistická apisba, ktorá v Bratstve vyšla, mala 
rovnakú úroveň. Vyplývalo to aj z toho, že jej tvorcovia 
a prekladatelia Július Verčik, Ľudovít Koreň, J. Minárik 
a iní,nezastávali dôsledne správnu líniu boíševizécie 
strany tak, ako ju presadzoval Klement Gottwald. " 

Komunistickú tlač jej tvorcovia a propagátori považo
vali za ohromnú zbraň v rukách pracujúcich, lebo ...„len 
ona sa stavia za ich záujmy ... len ona odkrýva neporiad
ky dnešného sveta a borí sa za víťazstvo robotníckych más". 
Aj pre slovenskú komunistickú tlač platia slová Vladimíra 
I. Lenina: "Noviny nie aú len kolektívnym propagátorom, 
ale aj kolektívnym organizátorom. Pomocou novín a v spoje
ní a nimi bude sama od seba vznikať stála organizácia, 
ktorá sa zaoberá nielen lokálnou, ale aj pravidelnou prá
cou všeobecného významu, ktorá priúča svojich členov po
zorne sledovať politické udalosti, hodnotiť ich význam 
a ich vplyv na rozličné vrstvy obyvateľstva, vypracovať 
vhodné spĎsoby, ako by mohla na tieto udalosti vplývať 
revolučná strana". 

7. 1. 1923 na konferencii XXI. kraja KSČ- ružomber
ského - sa rozhodlo, že Pravda chudoby bude od 1. 3* t.r. 
vychádzať každý druhý deň. Tu aa aj stanovilo, Že pod
mienkou úspešnosti komunistických novín a časopisov je 
ich pevná organizačná základňa,zabezpečujúca ich úspešnú 
propagáciu i kolportáž. Vtedy tiež účastníci konferencie 
žiadali ÚV KSČ v prahe o poskytnutie nevyhnutnej finančnej 
podpory na ďalšie rozšírenie strojového parku i priesto
rov vrútockej tlačiarne Bratstvo. Po rozhodnutí vedenia 
strany preniesť tlačenie a vydávanie slovenských a čias
točne aj macfarakých komunistických novín a časopisov 
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od začiatku roku 1924 do moravskej Ostravy-Prívozu, z tej

to požiadavky zišlo. 
Revolučné Vrútky aú nerozlučne spojené aj s pôsobe

ním Klementa Gottwalda, ktorý po svojom presťahovaní sa 
do tejto obce z Banskej Bystrice rozvinul svoju činnosť 
v robotníckom hnutí,a to aj v celoslovenskom rozsahu. 
Tu bol vymenovaný za tajomníka /jednateľa/ Župy Federatív
nych robotníckych televýchovných jednôt pre Slovensko a 
Podkarpatskú Rus, ale aj za hlavného redaktora Sparta-
kusa. 7. 1. 1923 na konferencii XXI. ružomberského kra-
ja KSČ Gottwald ako predseda návrhovej komisie sa zaslú
žil o prijatie uznesenia o povinnom predplácani aspoň 
jedného slovenského komunistického časopisu, alebo novín 
každým členom strany - čo malo veľký vplyv na rozvoj slo
venskej komunistickej Žurnalistiky. Tu sa aj rozhodlo, že 
od 1. 3. 1923 ̂ ravda chodoby bude vychádzať každý druhý 
deň. 

Gottwald počas svojho pôsobenia na Vrútkach aa stal 
Členom Krajského Výkonného výboru KSČ, ale aj tajomníkom 
/jednateľom/ Slovenského tlačového výboru KSČ. To mu umož
nilo účinnejšie presadzovať snahy o rozvoj slovenstc j 
komunistickej Žurnalistiky a literatúry. Slovenský tlačo
vý výbor KSČ na svojej schôdzi 8. 1. 1923 na Vrútkach 
vymenoval Klementa Gottwalda aj oficiólne za redaktora 
Pravdy chudoby, pričom túto funkciu vykonával neoficiál
ne už aj predtým. 

Klement Gottwald mal veľmi srdečný, bezprostredný 

vzťah k pracovníkom vrútockej tlačiarne Bratstvo. Zamest

nanci vrútockej tlačiarne Bratstvo spomínali, že Gottwald 

vtedy "pre spoločenský život, pre zábavu a pre svoje po

hodlie nemal čaa. Najčastejšie aa rozptýlil len v našom 

krúžku typografov v Bratstve. Tu sme ho už donútili, aby 

aspoň na chviľu pustil starosti z hlavy. Ostal však naj-
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viac polhodiny a už zase utekal ku svojej práci. Ako 
stranícky funkcionár i ako predstaviteľ celoslovenskej 
Župy FPTJ čaato vtedy chodil na schôdze v turčianskom 
okrese, no zúčastňoval sa ich aj v Trnave, Košiciach a 
v iných mestách. Okrem toho obetavo pracoval aj medzi 
vrútockými komunistami. Miestna organizácia KSČ ho na svo
jej plenárnej schôdzi v januári 1923 zvolila za svojho 
dôverníka pre FRTJ. Ma 3alšej plenárnej schôdzi ho vrú
tocká organizácia FPTJ zvolila za starostu Starostenskej 
rady.5° 

Napriek úprimnej snahe Klementa Gottwalda a jeho 
spolupracovníkov mala komunistická tlač vychádzajúca 
v rokoch 1922-1923 na Vrútkach viacej formálnych nedostat
kov. Na tieto ťažkosti poukazoval Klement Gottwald v Prav
de chudoby už začiatkom roku 1923i "Mali sme vždy tú naj
lepšiu snahu dať našim súdruhom do rúk Časopis, ktorý by 
ich požiadavky uspokojil. Dosiaľ sme však narážali na 
veľká ťažkosti. Tlačiareň neatačila. Nemohli sme prinášať 
čerstvá zvesti, lebo nedokonalé technické zariadenie tla
čiarne ručná sadzba a plochá tlač - nedovoľovali, aby sme 
ao sádzaním čakali až na ostatný moment". 

Okrem toho aa množili sťažnosti na martinského cenzo
ra - ľudáka a zarytého nepriateľa komunistov, ktorý neoby
čajne prísne cenzuroval komunistickú tlač vychádzajúcu 
na Vrútkach. Tak sa aj stalo, napriek jednotným cenzúrnym 
predpisom pre celú republiku, Že to, čo cenzúra v Čechách 
a na Morave povolila, na Slovensku nemohlo vyjsť. 

Touto situáciou sa zaoberal Slovenský tlačový výbor 
KSČ na svojom zasadaní 18. 12. 1923, ktorý rozhodol pre
niesť vydávanie slovenskej komunistickej tlače do tech
nicky dokonalejšej tlačiarne v Nakladateľstve časopisov 
v tlačiarenskom priemysle Keller a apol. v moravskej Ostra-
ve-Prívoze, kde boli moderné sádzacie stroje i rotačka. 
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Aj ked* sa týmto činom podmienky pre vydávanie sloven
skej komunistickej tlače zlepšili, naďalej ju nivočila 
cenzúra, oveľa prísnejšia k slovenským, ako k českým komu
nistickým novinám a Časopisom. O príčinách tejto diferen
covanej cenzúrnej praxi sa hovorilo aj v správe "Vrchného 
štátneho zastupiteľstva v Brne,podanej 1. 9. 1924 Minis
terstvu spravodlivosti v Prahe: "Časopis Pravda chudoby je 
určený pre Slovensko.a preto je pri cenzúre prikladané, 
vzhľadom na pomery slovenské, prísnejšie meradlo, ako pri 
časopisoch určených pre zeme historické,a /preto/ sú cen
zurované v Pravde chudoby často veci, ktoré inde by snáá 
cenzurované neboli". 

Podobne sa argumentovalo 24. 8. 1924 v prípise štát
neho zastupiteľstva v moravskej Ostrave, ktorému bolo 
zverené cenzurovanie Pravdy chudoby: /Na Slovensku sú po
mery/ "predsa len áaleko neurovnanejšie a ľud je pomerne 
menej vzdelaný, ako v ostatných Častiach republiky. Preto 
je teda aj Časopis Pravda chudoby vo svojich útokoch pro
tištátnych áaleko nebezpečnejší"^ 

Vrútky po prenesení vydavateľstva, tlačiarne, redakcie 
i administrácie slovenských komunistických novín a Časo
pisov do moravskej Ostravy-Prívozu stratili charakter 
strediska slovenského komunistického hnutia, i ked* robot
nícka trieda prejavovala svoju revolučnosť aj v nasledujú
cich rokoch. Vychádzala pritom aj z pokrokových tradícii 
svojej Prvej družstevnej tlačiarne Bratstvo,obetavo slú
žiacej Komunistickej strane Československa v jej boji 
proti triednemu a sociálnemu útlaku slovenského ľudu. 
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Gramatický systém stovenčiny 
v kontexte cudzích systémov 

Jozef Ružička 





1. Gramatický systém jazyka chápeme ako súhrn morfo
logického systému /morfológie/ a syntaktického systému 
/syntaxe/. Morfológia a syntax aíce úzko súvisia, keďže 
morfologické prostriedky majú úlohu materiálu pri stavbe 
syntaktických štruktúr, ale jednako predstavujú osobitné 
subsystémy v rámci jazykového systému: majú totiž osobitné 
prvky aystému /gramatický tvar a syntaktické konštrukcia/ 
a osobitnú štruktúru vzťahov. 

Gramatický systém jazyka je vo vývine pomerne stály. 
Podlieha síce zmenám, ale tie aú značne pomalé. No i tak 
badať dynamickosť v celom gramatickom systéme. 

Príčiny zmien v gramatickom systéme sa zvyčajne neda
jú jednoznačne zistiť. Spravidla treba predpokladať rad 
príčin, ktoré sú v samotnom jazyku alebo mimo neho a majú 
špecifický alebo všeobecný ráz. Najstručnejšie sa dá po
vedať, že sa príčiny zmien gramatického systému dajú nájsť 
v konkrétnej jazykovej situácii, pričom do jazykovej si
tuácie zahrnujeme nielen funkčnú a časovopriestorovú archi
tektoniku jazyka, ale aj vzťahy k iným jazykom, resp. 
vzťahy ku gramatickému systému iných jazykov, ktoré sa 
uplatňujú v tomže areáli alebo v tomže civilizačnom kon
texte. Zmeny v gramatickom systéme - bez ohľadu na ich 
príčiny - sa realizujú variantmi: v prvej fáze sa reali
zuje starší stav, v druhej fáze je pri staršom aj novší 
stav, v tretej fáze je už iba novší stav. Tento proces 
sa častejšie uplatňuje v morfológii než v syntaxi. 

2. Aj v morfológii možno najať historické procesy, 
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ktoré vyplývajú z interferencie jazykov. Nejde tu iba o 
proceay, ktoré vznikli v slovenčine priamo pod vplyvom 
iných jazykov, ako bolo napríklad vybudovanie systému 
Činných príčastí /popri činnom príčastí prítomnom typu vo
lajúci, -a, -e aj Činné príčastie minulé typu zavolavší, 
-ia, -ie/ v 19. storočí, alebo zjednodušovanie systému 
kondicionálnych tvarov /vysúvanie tvarov minulého kondicio-
nélu typu bol by som zavolal z centrálnej oblasti na peri
fériu/v aúčaanej vývinovej etape spisovnej slovenčiny. 
Treba tu apomenúť aj procesy, ktoré vedú k jednoduchosti 
a pravidelnosti morfológie, čo je v podstate prejavom všeo
becnej tendencie po úspore formálnej stránky jazyka: týka 
aa to najmä deklinácie, kde okrem straty vokativu ako oso
bitného pádu presadila sa sémantické pregnantnosť rozšíre
ním výskytu predložkových pádov /aj pomocou sekundárnych 
predložkových výrazov/. Napriek týmto - čiastočne proti
chodným - tendenciám udržala sa paradigmatika substantív 
oveľa lepšie než v mnohých iných slovanských jazykoch, čo 
sa už dávnejšie vysvetľuje sreélnou polohou slovenčiny medzi 
jazykmi s "vyvinutým citom pre pády" /N. S. Trubeckoj/. 

Pri skúmaní morfológie spisovnej slovenčiny sa zisti

la značná variabilita v rámci deklinácie aj konjugácie, 

pričom sa vysvetlenie tohto javu nachádzalo v internom ja

zykovom vývine. Napríklad varianty typu gen. pi. šabieľ/äab-

lí, sestier/sestár, nom. sg. temä/temeno hodnotí E. Paulí

ny /1977/ ako výsledok interného vývinu, bez ďalšieho dosa

hu pre vyjadrovacie schopnosti jazyka. Ináč hodnotí variant-

nosť, ktorá má istý dosah pre vyjadrovacie schopnosti sú

časnej spisovnej slovenčiny, lebo pomáha utvárať prostried

ky odborného Štýlu* Ako príklady uvádza lexikálne varian

ty typu zmija/vretenica, typu mládza/kosienok, typu skú-

mat/konať výskum a typu stanné prévo/ítatárium. Napokon 

uvažuje o predložkových výrazoch typu v záujme niečoho, 
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ktoré vznikajú desubstantivizéciou predložkových pádov; 
to sú však už javy skôr syntaktickej povahy, podobne ako 
prípady nových spájacích prostriedkov typu v dôsledku čoho, 
ktorými sa pregnantnejáie než základnými podracfovacími 
spojkami vyjadrujú vzťahy medzi nadradenou vetou a podra
denou vetou adverbiálnej povahy. 

Rovnako treba posudzovať prípady a variabilitou gra
matickej formy ako prípady s variabilitou gramatického 
významu, lebo dynamickosť sa týka rovnako paradigmatickej 
i sémantickej morfológie. 

3. V doterajšej diskusii o tejto problematike sa po
merne málo hovorilo o dynamickosti syntaktického /sub/sys-
tému jazyka, hoci je nesporné, že na plnšie poznanie syn
taxe živých a funkčne plne rozvitých spisovných jazykov 
je tento aspekt veľmi dôležitý. 

Syntax spisovnej slovenčiny aa v posledných desaťro
čiach utvára tak, Že sa v iatých zložkách približuje k syn-
taxi iných jazykov: slovenská syntax sa teda internaciona-
lizuje. V poslednom Čase sa píše o tom tak, Že aj tento 
proces ide cez jazykové štýly. Týka sa to najmä náučnej 
syntaxe, čiže prostriedkov náučného jazykového štýlu, kde 
sa všetko zameriava na plastické vyjadrenie logickej stav
by vyjadrovaného obsahu. To je vnútorný predpoklad na kon
vergentný vývin syntaxe príbuzných i nepríbuzných jazykov; 
vonkajším predpokladom tohto vývinu sú výdatné kontakty 
medzi národmi pri rozvoji vedy, techniky a civilizácie vô
bec. V utváraní aa súčasnej slovenskej syntaxe možno takto 
hodnotiť viaceré tendencie, týkajúce sa syntagiem, jedno
duchej vety, súvetia aj textu. Ide zväčša o nové, no v kaž
dom prípade charakteristické prostriedky súčasného náučné
ho štýlu spisovnej slovenčiny. 

3. 1. Syntagmatické prostriedky sa týkajú verbálnych 
aj nominálnych syntagiem. Sú to napríklad tie typy verbál-
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nej rekcie, v ktorých sa preferuje akuzativna rekcia, ako 
vyvinúť niečo, uvažovať niečo, brániť niekoho, diskutovať 
niečo. Alebo isté typy nominálnej rekcie, ako tzv. reťaz
ce genitívov, napr.:moŽnosť prestavby /l/ systému /2/ 
školstva /3/; alebo potreba prevýchovy mládeže celého sve
ta. Nové konštrukcie sú lepšie a silnejšie zapojené /in
tegrované/ do syntaktického systému najmä z hľadiska efek
tívnosti formy. Možno aj tu hovďriť o vplyve iných jazy
kov* 

3. 2. Iné prostriedky sa týkajú vetných, súvetných 
a polovetných typov, ktoré nemajú rovnaké funkčné zaťaže
nie na celej oblasti spisovného jazyka a súčasne poukazu
jú na variabilnosť syntaktických javov. Napríklad polovet-
né konštrukcie s príčastím, ktoré alúžia na kondenzáciu 
vyjadrovania a súčasne aj na zvýraznenie nominálnej čaati 
vety, podliehajú istým tendenciám paralelným s tendencia
mi v rozvoji podraáovacieho súvetia, najmä relatívnych 
viet. Tieto prostriedky sa rozvíjajú aj pod vplyvom syn
taxe iných jazykov, a preto sú do istej miery prejavom 
internacionalizácie náučhej syntaxe slovenčiny. Táto proble
matika je veľmi zložitá, a preto spomeniem iba niekoľko 
príkladov. 

3* 3. Najmä v odborných textoch sa veľmi často použí
va postpozitivny atribút vyjadrený /rozvitým/ príčastím 
/činným príčastím alebo aj trpným príčastím/. Napríklad: 
Ak dynamický systém je dynamická množina majúca aspoň 
dva presným spôsobom vzťažené prvky, tak tieto prvky 
nevyhnutne nf; seba vxŕi.í-. ;;*;* pôsobia ... /V. ľilkorn/ -
Izoláciu obsiahnutú v relatívne izolovanom dynamickom 
systéme môžeme tak chápať, že systém de facto izolujeme 
od vonkajšieho prostrediu ... /V. Filkorn/. Je to syntak
tický postup, ktorý je čaatý v odbornom /náučnom/ štýle 
rozličných moderných opisovaných jazykov. 
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3. 4. Osobitne možno poukázať na konkurenciu synonym-
ných vetných konštrukcií so všeobecným agensom deja. Star
šia, avšak menej frekventovaná je dvojdenná konštrukcia 
s nereflexívnym verbom f iní tom S - P = 6 - VF p^' "' % : 
hovoria /hovorili .../, kým oveľa frekventovanejšia je 
jednočlenná konštrukcia a reflexívnym verbom finítom 

F Vr pQ^a; hovorí sa /hovorilo aa .../. Táto jednočlen
ná veta so zvratným verbom finítom je aj sémanticky preg-
nantnejšia a bohatšia /je možný aj modálny význam ako 
v srbčine a pod./ a patrí k prostriedkom centrálnejšej 
oblasti syntaktického systému spisovnej slovenčiny, kým 
synonymná dvojčlenná veta hovoria ustupuje na perifériu 
syntaktického systému /a ako taká sa vhodne využíva v ci
tovo podfarbených prejavoch a nevyskytuje sa v náučných 
textoch/. 

3* 5. Typickým prípadom interferencie syntaxe rozlič
ných jazykov je existencia pasívnych viet. V súčaanej spi
sovnej slovenčine, a to najmä v jej náučnom štýle, sa 
používajú pasívne vety s tzv. zvratným paaivnym tvarom 
i s tzv. zloženým pasívnym tvarom, čiže aj vety typu Domy 
sa stavajú, aj vety typu Domy sú stavané. Navyše aú možné 
aj vety a vyjadreným agensom deja, napr.: Domy sú atavané 
organizáciami aj jednotlivcami. Príklady; 

Ak sa počas platnosti cestovného poriadku zavedie 
j.ný čas, pri príslušnej skratke aa uvedie hviezdička, 
/úradná tlač/ - Odpoveď ministra Andrássyho bola publi
kovaná v novinách 28. októbra 1918. /R.. Gosiorovský/ -
Aj na tých školách, kde bola slovenčina vytláčaná, orga
nizovali si slovenskí študenti literárne krúžky. /Dejiny 
Slovenska 11/ - Vírusy sú prenášané na človeka článkonož-
cami. /D. Blaškovič/ - ,Vznik publicistického štýlu bol 
podmienený komplexom Činiteľov, ktoré donieala doba ... 
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/J. Mistrík/ - Úloha bola koordinovaná Ústavom technickej 
kybernetiky SAV, kde sa riešili aj viaceré jej čiastkové 
úlohy, /odb. tlač/ 

Pasívne vety sú potrebné najmä z hľadiska výstavby 

textu. Ich mieato v slovenskej syntaxi aa posilňuje preáklad-

mi z ruštiny, nemčiny aj angličtiny. 
3. 6+ Iné príklady na konkurenciu synonymných 

prostriedkov možno uviesť z oblasti súvetia. Iba veľmi 
krátko poukážeme na problematiku koncesívnych súvetí. 
V slovenčine máme tu tri synonymné vetné typy, ktoré si 
v istom zmysle konkurujú: 

a/ adverzatívne parataktické súvetie s koncesivnym 

odtienkom v prvej vete /poradie viet je pevné/: 

pž je neskoro, a /ale, avšak/ deti ešte nie sú doma. 

b/ koncesívne parataktické súvetie s koncesivnym význa

mom v druhej vete /poradie viet je pevné/: 

Deti ešte nie sú doma, a je už neskoro. 

c/ koncesívne hypotaktické súvetie /poradie viet je 

voľné, závisí od kontextu/: 

Hoci je už neskoro, deti ešte nie sú doma. 

Deti ešte nie sú doma, hoci je už neskoro. 
Svojou nepregnantnou stavbou sa koncesívne parataktic

ké súvetie vysúva na perifériu, hoci jeho komplementárnosť 
so synonymným adverzatívnym súvetím by ho mala udržiavať 
v centre systému /a to pre potreby výstavby textu/. Tu 
však preniká ako vhodný prostriedok koncesívne súvetie, 
v ktorom poradie súvetných členov je voľné /aj preto, 
lebo vzťah medzi súvetnými členmi sa vyjadruje pregnantnou 
spojkou hoci/. 

3. 7. Za veľmi dôležitý prostriedok textovej syntaxe 
možno v tejto súvislosti pokladať funkčnú perapektivu ve
ty ako integrovanej súčasti textu: s tým totiž súvisí aj 
slovosled v rámci vety. A práve z tejto oblasti možno 



385 

uviesť názorný príklad. 
Poradie slov vo vete /čiže slovosled/ závisí od via

cerých faktorov: okrem rytmického princípu a okrem grama
tického princípu zaváži najmä princíp aktuálneho Členenia 
vety na východisko /tému/ a jadro /rému/, čím sa určuje 
miesto takmer všetkých autosémantických a autosyntaktických 
slov v rámci celej vety a súvetia. Uvedené slovosledné 
princípy pôsobia samostatne: preto sa niekedy dostávajú 
proti sebe, hoci najčastejšie sa pri stavbe konkrétnej 
vety dopĺňajú. 

Tieto slovosledné princípy sú v spisovnej slovenčine 
základom voľného a pružného slovosledu. latou prekážkou sú 
iba niektoré slovosledné tradicionalizmy: tie sa však 
zväčša odstránili vo vývine za posledné desaťročia. Naprí
klad miesto verba finita vo vete sa dnes výlučne určuje 
podľa aktuálneho členenia vety /podľa funkčnej perspektí
vy vety/, oproti tradičnému úzu, Že sa verbum finítum klád
lo na isté miesto vo vete. Nič nemení na tejto základnej 
konštatácii ani skutočnosť, že napríklad nereflexívne ver
bum finítum v jednoduchej vete s explicitne vyjadreným 
subjektom vety stojí až v 80% na druhom mieste: je to dané 
tranzitnou povahou slovesa práve aj pri aktuálnom Členení 
vety na východisko a jadro. Niet tu teda nijakej súvislosti 
a požiadavkou Ľudovíta á̂ túra, Že verbum finítum má stáť 
na druhom mieste vo vete. 

V istých prípadoch je, pravdaže, aj v dnešnej spisov
nej slovenčine pevné poradie slov. Napríklad výraz, ku kto
rému sa prirovnáva, stojí za vyjadrením prirovnávanej vlast
nosti: bledý ako stena, bledší ako/než stena. Tieto zloži
té útvary sa vo vete umiestňujú ako panely: vzájomná polo
ha ich časti je ustálená, takže sa v nich nemôže uplatniť 
základný slovosledný princíp vyrastajúci zo sémantiky ako 
súčasti textu. 



386 

Príklady: 

Medzi končekom jazyka, dolnými zubami a dolným ďasnom 
sa vytvára dutina objemovo a tvarovo približne rovnaká ako 
pri spoluhláske /š/. /Atlas slovenských hlások 90/ -Vzdia
lenosť pulzov býva menšia ako pri /k/ a menšia býva aj ich 
amplitúda, /tamže 98/ - U niektorých osôb býva dotyk šir-
5í a zodvihnutie jazyka pod podnebie vyššie, než je na na
šom obraze, /tamže 93/ 

Pre celkový význam vety ako integrovanej súčasti tex
tu má väčšiu dôležitosť pomenovanie prirovnávanej vlastnos
ti; adjektivum v pozitíve alebo komparatíve. A taký výraz, 
ktorý je jadrom /rémou/ vety, má stáť na samom konci vety: 
to by bolo základné /objektívne/ poradie slov vo vete 
najmá v náučnom štýle, lebo je odrazom nocionálneho uspo
riadania textu a objektívneho radenia jeho autosémantic-
kých zložiek. Poukazuje na to aj možnosť použiť zdôrazňova-
ciu časticu pri jadre vety. Ak je táto častica pri adjek-
tíve, princíp objektívneho poradia slov vo vete sa uplat
niť nemôže. Vzniká tak konfliktová situácia, ktorá sa 
v poslednej vývinovej etape spisovnej slovenčiny rieši 
tak, že sa spomínaný panelovitý komplexný výraz rozbíja. 

V tomto procese sa uplatnila nadradenosť sémantiky 
vety nad formálnymi prostriedkami jej vyjadrenia, čo je 
v súlade so stavom v iných jazykoch, kde sa uplatňujú iné 
slovosledné princípy. Pri komparatíve ide o vyjadrenie 
nerovnakého kvanta alebo nerovnakej porovnávacej vlastnos
ti u dvoch nositeľov toho istého príznaku /tej istej 
vlastnosti/. Túto skutočnosť možno lexikálne explicitne 
vyjadriť nielen spojkami než, ako, lež aj predloŽkovými 
výrazmi v porovnaní s, na rozdiel od. Použitím tohto 
prostriedku získava sa voľnosť v umiestnení slov vo vete: 
predložkové pády sú slovosledné voľné a podliehajú základ
nému slovoslednému princípu. Preto môžu stáť ďalej od 
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od komparatívu, napríklad aj na samom začiatku vety - teda 
v pozícii východiska vety /témy/: 

a/ Preto je neperiodické šumové spektrum /z/, ktoré 
má v porovnaní so /s/ aj menšiu amplitúdu, namodulované 
na krivku základného tonu. /Atlas slovenských hlások 82/ -
Pevnosť a odolnosť silonu voči upotrebeniu je v porovnaní 
s bavlnou 10-krát väčšia, /tlač/ 

b/ Na rozdiel od /t,/ býva lingvo-alveolárny a pala-
tálny_dotyk najmä v smere od podnebia užší, záver /d,/ 
je slabší. /Atlas slovenských hlások 92/ - Na rozdiel od 
/t/ je artikulačné úsilie jazyka menšie, /tamže 79/ 

Uvedené dve možnosti - komparatívna konštrukcia so 
spojkou ako, než a komparatívna konštrukcia s predložko-
vým výrazom v porovnaní s, na rozdiel od - sú synonymné, 
pričom konštrukcia so spojkou ako, než je vo všeobecnosti 
základná /hoci už nie je progresívna/: pre náučný Štýl je 
naopak charakteristická a progresívna konštrukcia so sekun* 
dárnymi predložkami v provnaní a, na rozdiel od. 

4. Uvedené príklady poukazujú na dynamickosť celého 
gramatického systému,Čiže morfologického i syntaktického 
systému, teda nielen syntaxe vety, lež aj syntaxe textu, 
pretože slovosled vo vete /ako je vetosled v podraČovacom 
súvetí, a najmä v zloženom súvetí/ je súčasťou funkčnej 
perspektívy vety ako integrovanej súčaati textu. Vývinové 
tendencie v morfológii aj v syntaxi súvisia s povahou ays
tému a jeho vnútorných vzťahov, ďalej tieto tendencie odrá
žajú riešenie nových funkčných potrieb jazyka a napokon 
realizujú gramatickú integráciu jazykov v kontakte. 

Štúdium tejto problematiky je však ešte len v začiat
koch, a preto sme mohli rozobrať vlastne len jednotlivé 
príklady. Ale aj tak sme mohli poukázať na tendencie v slo* 
venskej gramatike, ktoré sú prejavom integrácie jazykov 
v priamom i nepriamom kontakte. 



KonsoMntické attemácie 
pri sHonovani subs^ntiv 

Ján Sabo! 





1.0. Symbiózu zvukových a významových jazykových jed
notiek možno dobre pozorovať pri výstavbe najmenších sé
mantických prvkov jazyka - morfém. Významová totožnosť 
morfémy sa spravidla "hlási" rovnakým skladom zvukových 
jednotiek /dom.-fŕ, dom-y, dom-ami, dom-ček-% atá./; vo 
vzťahu k označovanej, resp. pomenúvanej skutočnosti ide 
o arbitrárne apatie designans a designatum jazykového 
znaku. Je zrejmé, že rozhodujúcim "partnerom" v tomto 
vzťahu je význam; ten niekedy -aceľuje a zjednocuje jazyko
vé prvky zložená z rozličných fenických jednotiek /pórov, 
oupletívne tvary v jazykoch/ a diferencuje jazykové prv
ky zložené z rovnakých foném /pórov, homonyma/. Z princí
pu efektívnosti a ekonómie jazykovej komunikácie však 
nevyhnutne vyplýva, že vzťah zvuku a významu sa v jazyku 
"ideálne" premieta v prieniku totožného významu a totož
ných zvukových prvkov /túto skutočnosť jednoznačne potvr
dzujú napr. koreňové morfémy prinášajúce základnú lexikál
nu informáciu/; preto je takýchto prípadov v jazykoch roz
hodujúca väčšina. Pravda, pri montáži sémantických jedno
tiek prostredníctvom zvukových prvkov narážajú na aeba 
zákonitosti zvukovej a významovej roviny neraz zdedené 
zo starších vývinových štádií príslušného jazyka; výsled
kom tohto súbežného, ale aj protichodného pohybu sú roz
ličné fonické zmeny, spôsobujúce, že zvuková štruktúra 
totožných sémantických jednotiek má určitú variantnosť. 
Miera tejto variantnosti však muai mať svoje pevné roz-
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pätie, aby sa v procese dorozumievania nesťažilo dešifro
vanie identických významových prvkov. Ale na druhej stra
ne ani táto variantnosť nie je samoúčelná; spína pozitív
nu komunikatívnu funkciu: predovšetkým signalizuje hrani
ce významových jednotiek, naznačuje napríklad rozdiel 
medzi tvarotvorným a slovotvorným procesom /Sabol 1976, 
432,443/, diferencuje tvary /aj/ "presadzovaním" istej 
gramatickej kategórie /napr. Životnosti v slovanských ja
zykoch; pórov, baník/baníci, beloch/beloai/ atJ. K naj
dôležitejším javom spôsobujúcim zvukovú variantnosť séman
tických prvkov patria neutralizácie e alternácie. 

1.1. Neutralizácie možno hodnotiť ako zvukové javy, 
pri ktorých ide o vplyv fonémy na fonému /Pauliny 1968, 
90-92/, alebo aj o vplyv prozodémy na prozodému /TSabol 
1974, 407/; ide o kombinačné zmeny foném /Pauliny, op. 
cit., 90/. Alternácie sú nekombinačné, voľné zmeny fo
ném, pri ktorých ide o vplyv morfémy na fonému /Pauliny, 
ibid., 90-91, 100/. Na tomto mieste sa žiada zdôrazniť, 
že "rozpor" medzi neutralizáciami a alternáciami /fakt, 
že niektoré "morfémy" sa dostávajú nielen medzi neutra
lizácie, ale aj alternácie, J. Horecký hodnotí ako zá
važný argument proti uznávaniu morfonologie a morfonémy 
- 1973, 23/ nie je nepreklenuteľný, a to nielen historic
ky /E. Pauliny konštatuje, že "z hľadiska historickej gra
matiky ide aj pri alternácii pôvodne vždy o neutralizá
ciu" - op. cit. 100/, ale ani synchronicky. Dištinktivne 
príznaky, atále a neutralizovateľné vlastnosti prísluš
nej fonémy sú totiž rovnaké, či fonéma funguje ako člen 
neutralizovateľného protikladu alebo Či aa uplatňuje ako 
alternanta. Blízky vzťah neutralizácií a alternácií vy
plýva z dialektického zväzku zvuku a významu v jazyku; 
aj zvuková rovina /pri neutralizáciách/ aj významová 
rovina /pri alternáciách/ ai vynucujú avoje "právo" pri 
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zvukovom stvárňovaní morfém, a to aj pri členoch toho 
istého fonologického protikladu. Preto neprekvapuje, že 
výsledky neutralizačných a alternačných zmien sa zavše 
"prekrývajú". 

1.1.1. Naše poznámky o vzťahu neutralizácií a alter
nácií budeme ilustrovať na protiklade kompaktnosť - difúz-
nosť pri ostrých spoluhláskach /nesykavé okluzívy a sono
ry t - ť, d - <T, n - n, 1 - ľ; Paulíny, ibid., 96/, ktorý 
sa v slovenskej spisovnej výslovnosti neutralizuje, ale 
jeho členy vystupujú aj ako alternanty. Východiskom nášho 
pozorovania je skutočnosť, že dištinktívna schopnosť uve
dených foném sa nevyužíva vo všetkých postaveniach, iba 
v pozícii maximálnej fenologickej diferenciácie /%!axFD/; 
ide o postavenie, v ktorom aa vyskytuje jeden aj druhý 
Člen protikladu a možnosťou fonologicko-sémantickej 
dištinkcie /pätka - päťka, hrudou - hrucíou, dnový - dnový, 
uhol - uhoľ atď./. V neutralizačných postaveniach, v pozí
cii minimálnej fonologickej diferenciácie /MinFD/ - ide 
v podstate o postavenie pred i-ovým a e-ovým segmentom, 
ale aj pred niektorými typmi spoluhlások /Sabol 1974, 
413/ - sa môže vyskytnúť len jeden člen protikladu, čím 
sa zastiera možnosť fonologicko-sémantického rozlíšenia; 
v týchto prípadoch treba fonematický charakter príslušnej 
morfémy vzhľadom na uvedený protiklad rekonštruovať podľa 
tých jej fonických podôb, v ktorých je neutralizovaná fo
néma v postavení MaxFD. Tento fakt mó svoj dosah aj pre 
fungovanie neutralizovateľných foném ako alternánt. Tak 
napr. v tvaroch To meaťel,ína vo3el,ržeňeí,[v umívadľeí 
a pod., ide o pozíciu MinH) vzhľadom na protiklad kom
paktnosť - difúznosť pri neutralizovateľných ostrých spo
luhláskach; podľa postavenia príslušných alofon v pozícii 
MaxFD, napr. v tvaroch [meatoJ,r^voda],píenaT,^mÍvadlo] 
rekonštruujeme na konci tvarotvorného základu fonému T, 
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D, M, L; alternácie t/ť, d/J, n/ň, l/ľ tu teda predpokla
dáme "len" na úrovni manifestácie /HM/, nie aj na rovine 
/mor/fonologickej abstrakcie /RA/. Ale alternácie t/ť, 
d/č, n/ň, l/ľ napr. pri slovotvornej paradigma kvet/kvieťa, 
had/hááa, Žena/Žieňa, vyžla/výžľa treba predpokladať aj 
v RA; alternanty aa tu nachádzajú v postavení MaxFD pre 
tento protiklad. 

2.0. Predmetom našej štúdie je sledovať alternačný 
pohyb no konci tvarotvorného základu pri skloňovaní sub-
atantív v spisovnej slovenčine. Materiálovým východiskom 
úvahy je Retrográdny slovník slovenčiny /Mistrík 1976/. 
Pri niektorých štatistických údajoch z tohto slovníka sa 
opierame o prácu M. Džambovej /1979/. V Štúdii využívame 
základné veličiny teórie informácie /podobným spôsobom 
analyzoval konsonantické alternácie v češtine M. Komárek, 
1964/, a to maximálnu entropiu /H /, reálnu entropiu /H^/, 
relatívnu entropiu /h/ a redundanciu /R/. Ide o metódu, 
ktorá sa v slovenskej jazykovede - popri iných exaktných 
postupoch - úspešne využíva najmä pri skúmaní fonickej 
a morfologickej roviny apisovnej slovenčiny /napr. Horecký 
1964; 1966; Sabol 1968; 1972; 1972a; 1973; 1976a; 1977 a 
i.; Sabol-3traus 1969/. Entropia ako veľmi jemná, matema
ticky definovateľná miera môže signalizovať stupeň zomknu
tosti, resp. uvoľnenosti vzťahov medzi prvkami určitého 
/pod/systému, preto sa dá vhodne aplikovať na zisťovanie 
stálosti, reap. variantnosti skúmaných prvkov /v našom 
prípade spoluhláskových alternánt v paradigmatike aloven
ských substantiv/. 

3.0. Pri skloňovaní slovenských substantiv sa domi
nantne využívajú alternácie korelovaných konsonantov, a 
to t/ť, d/J, n/ň, 1/ľ^ /tabuľka 1/; uplatňuje aa tu "sú
lad" vokalického a konsonantického podsystému apisovnej 
slovenčiny /ako Členy kvantitatívnej korelácie vystupujú 
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v slovenčine zvyčajne korelačné fonémy - podrobnejšie 
Sabol.1976, 441-442/. Alternácie nekorelovaných konsonan
tov prebiehajú iba v nom. pi. sklonovacieho typu chlap 
/o alternačných obmedzeniach pri tomto type pozri v 3.1.3./ 
alternácie k/č, ch/3 aa periférne uplatňujú iba pri alo
vách oko, ucho vo variante 3 nepravidelným plurélovým sklo
ňovaním /oči, uši/. Osihotené alternácie korelovaných a 
nekorelovaných konsonantov aa vyskytujú vo fragmentoch bý
valého vokativu, ktorý v alovenčine nie je aamostatným 
pádom; ide o príznakové oslovenia /Miko 1961; 1962, s. 102 

-104/. 
3.1. Z dvanástich deklinačných typov slovenských sub

stantiv /neberieme tu do úvany niektoré okrajové typy/ ne
nastávajú pri skloňovaní zmeny spoluhlások na konci tvaro-
tvorného základu pri piatich /ulica, dlaň, kosť, ardce, 
vysvedčenie/; entropia substantiv s alternáciou a substan
tiv bez alternácie je pri týchto sklonovacích typoch nulo
vá a redundancia maximálna /tabuľka 2/. Alternačný pohyb 
spoluhlások pred relačnou morfémou aubstantív nastáva v 
nom. pi. pri deklinačnom type chlap Valternácie korelova
ných i nekorelovaných konsonantov t/ť, d/á, n/ň, l/ľ, 
k/c a ch/s, napr. kamarót/kamaréťi, auaed/auseáia, krajan/ 
krajania, horal/horaľi, žiak/žiaci, valach/valasi; ide 
o alternácie na RM i RA? a hrdina ^iba alternácia t/ť, 
napr. turiata/turiaťi; RM + RA/, v lok. sg. pri type 
dub ^len alternácie korelovaných konsonantov t/ť, d/d*, 
n/ň, l/ľ, napr. plot/pri ploťe, hrad/na hraáe, román/ 
v románe, at&l/na atoľa, hotel/v hoteľi; RM, pred [i]aj 
RA/, okrajovo /len l/ľ/ pri type stroj v lok. sg. /napr. 
bicykel/na bicykľi; RM + RA/ a v nom./ak. pi. ^bicykel/ 
bicykle; HM/, v dat. a lok. sg. pri type Žena /t/ť, d/3, 
n/ň, l/ľ, napr. chata/chaťe, v chaťe; voda/vod*e, vo vocfe; 
žena/žeňe, o žene; píla/píľe, o piľe; RM/a len celkom 
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výnimočne v gen. pi. pri tomto type ^1/ľ - medaila/medaiľi; 
RM + RA/, v lok. sg. pri type mesto ^t/ť, d/ď, n/ň, l/ľ, 
napr. meato/v mesťe, atádo/v stááe, pismeno/o písmene, če
lo/na čeľe - RM; o alternácii k/č a ch/Š pórov. 3.o/ a 
pri type dievča /ť/t; dievčaťa, dievčaťu, o dievčaťi, diev
čaťom/dievčatá, dievčat atd*. - RM + RA/. 

3.1.1. Analyzovaný materiál /pórov, tabuľku 2/ potvr
dzuje, že pravdepodobnosť substantiv a alternáciou v porov
naní so sub3tantivami bez alternácie je vyššia pri sklo-
ňovacich typoch chlap, hrdina a mesto. Najrovnomernejšie 
pravdepodobnostné rozloženie oboch skupín podstatných 
mien, čo sa odráža vo vysokej entropii a nízkej redundancii, 
je pri substantivach skloňovacieho typu chlap /H^/h = 
0,9991, R = 0,0009/, ďub ^ / h = 0,9522, R = 0,047e/, me
nej vyvážené frekvenčné zaťaženie oboch podmnožín substan
tiv je pri skloňovacích typoch hrdina ^H^/h = 0,7565, R = 
0,2435/, žena /H^/h = 0,7546, R = 0,2454/ a mesto /H^/h = 
0,6600, R = 0,3400/, dominantná prevaha jednej skupiny 
substantiv je pri skloňovacích typoch stroj /H-,/b = 0,1048, 
P = 0,8952/ a dievča /H^/h = 0,0874, R = 0,9126/. 

3.1.2. Najvyváženejšie rozloženie jednotlivých typov 

alternácii je pri skloňovacích vzoroch dub /h - 0,9095, 

R = 0,0995 - tabuľka 4/ a žena ^h = 0,9151, R = 0,0849 
- tabuľka 5/; frekvenčnú prevahu istého typu alternácii 
sme zaznamenali pri skloňovacích vzoroch mesto ^h = 0,6563, 
R = 0,3437 -tabuľka 6/ a chlap /h = 0,4694, P = 0,5306 

- tabuľka 3/. Pri deklinačnom type mesto aa príznakovo 
presadzuje alternácia l/ľ /519>/ najmá* vďaka slovotvor
nej prípone -dlo, pri deklinačnom type chlap zasa alter
nácia n/ň /73%/ predovšetkým cez príponu -an/-Čan. Rovna
ko pomerne nízke hodnoty entropie a vyššia redundancia 

^h = 0,6373, R = 0,3627 - súhrnná tabuľka 7/ signalizujú 

jednoznačnú frekvenčnú prevahu len istého typu alternácie 
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? paradigmatickej sústave slovenských aubatantív v&bec; 

ide o alternáciu n/n /49%/. 
3.1.3* UŽ sme uviedli /3.0/, že pri ohýbaní slovenských 

aubatantív aa s dominantnou prevahou využívajú alternácie 
korelovaných konaonantov /pomer frekvenčného zaťaženia 
týchto alternácií a alternácii nekorelovaných konsonantov 
je približne 13 : 1/. Treba pritom poznamenať, že "skryté" 
alternačné možnosti tvarotvorného základu aa v dôaledku 
variantnosti pádových prípon nerealizujú vo všetkých prí
padoch. Pri tvorení nom. pi. skloňovacieho typu chlap, 
v ktorom ako jedinom sa využívajú alternácie korelovaných 
aj nekorelovaných konaonantov /ak neberieme do úvahy alter
náciu k/č a ch/á pri substantivach oko/oči, ucho/uši ako 
relikt starších vývinových štádií - 3.0/, túto skutočnosť 
spôsobuje variantná pádová prípona -ovia, pred ktorou al
ternácie nie aú. Alternačný "potenciál" k/c sa tu "odčer
páva" na 78%, ch/s na 42%; pri korelovaných konsonantoch: 
n/ň na 96%, t/ť na 93%, l/ľ na 64% a d/á na 48%. Aj využí
vanie možnoati alternačného pohybu v tomto tvare potvrdzu
je suverénne postavenie alternácie n/ň v paradigmatike 
alovenských substantiv /3.1.2/. pri sklonovacom type hrdi
na aa možnosť alternácie t/ť realizuje až na 99%; v tých
to prípadoch aa v nom. pi. používa pádová prípona -i. 
Bez alternácie je len niekoľko výrazov /napr. starosta, 
prednosta/ s príponou -ovia v nom. pi. 

4.0. Na základe našej analýzy možno formulovať záver, 
že spisovná slovenčina výrazne pritlmuje alternačný pohyb 
nekorelovaných konsonantov v paradigmatike podstatných 
mien. Príčiny tohto javu treba vidieť v "súhre" vokalic
kých a konsonantických alternócii /3.0/ a v uplatnení špe
cifických zákonitosti slovenskej morfológie - tendencie 
po jednotnej báze a tendencie po uniformite tvarov /Mor
fológia slovenského jazyka, 1966, 48/. Zvukové konfiguró-
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cie prvkov tvarových okruhov pri slovenských substantivach 

majú preto značne ohraničený variačný rozptyl. 
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Poznámky 

Postavenie pred i , i hodnotíme /na rozdiel od svo
jich predchádzajúcich štúdii - napr. 1974, 413/ ako pozí
ciu MaxFD pre protiklad kompaktnoať - difúznosť pri ostrých 
spoluhláskach. Pred alofonami i , í je totiž štatisticky 
také množstvo^realizácii aj kompaktných spoluhlások ť , 
3 , ň , ľ , že tento výskyt nemožno hodnotiť ako periférny 
kombinančný jav. Tento problém však nepokladáme za defini
tívne vyriešený. 

V súvislosti s rekonštruovaním alternónt T/Ť, P/C, 
M/Ň, L/í treba riešiť aj otázku ich vzťahu k alternáciám 
nekorelovaných konaonantov /problematiku, či v prípade 
alternácie korelovaných konsonantov ide o fonický jav na 
RM aj na RA, alebo len na RM, bolo by hádam možno akúmať 
- popri hľadaní pozícii MaxFD - aj zisťovaním, či v prísluš
nom prípade prebieha aj alternácia nekorelovaných spolu
hlások/. 

Uspokojujúce objasnenie týchto problémov spolu s podrob
ným diachronickým i synchronickým prieskumom protikladu 
kompaktnosti - difúznosti pri ostrých spoluhláskach zoetáva 
dôležitou úlohou slovenskej /mor/fonológie. Treba tu záro
veň riešiť aj zássdnú otázku vplyvu vokalického okolia na 
konsonanty, alebo naopak a v súvislosti s tým aj priebeh 
vokalických neutralizácii v spisovnej slovenčine. 

Najzreteľnejší vývinový pohyb v súčasnosti sa usku
točňuje pri alternácii l/ľ v súvislosti s tým, že v hovo
renej podobe spisovnej slovenčiny možno pozorovať ústup 
spoluhlásky ľ pred i-ovým a e-ovým segmentom /pórov. napr. 
Dvonč, 1966/. V tomto type výslovnosti sa, prirodzene, me
ní aj charakter a rozloženie uvedenej alternácie pri sklo-
ňovanich typoch substantiv. Problematika vzťahu 1 - ľ v sú-
Čaanej spisovnej slovenčine si vyžaduje áalši podrobný 
fonetický a /mor/fonologický prieskum. 
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Tabulta 2 

Alternačný pohyb aa konci tvarotvomdho tdkladu pri aklonovani alovanakých aubatap-

aklonovaci 
typ 

chlap 

hrdina 

dub 
stroj 
ítrta 

ulíoa 
dlaň 

koat 

Haato 

ardee 

vyavadCani^ 

díarCa 

subatantíva 
a aitamdcíou 

P 
0,516 
0,702 
0,372 
0,014 
0,217 
0,000 
0,000 
0,000 
0.171 
0,000 
0,000 
0,939 

-P T-o^p 
0,4915 
0,2774 
0,5307 
0,0862 
0,4783 
— 
— 
— 
0,4357 
-^-
— -
0,0150 

aubatantíva 
^g altemá-

P 
0,482 
0,218 
0,628 
0,987 
0,783 
1,000 
1,000 
1,000 
0,829 
1,000 
1,000 
0,011 

-p logpp 
0,5075 
0,4791 
0,4215 
0,0186 
0,2763 
— 
— 
— 
0,2243 
— 
— 

0,0716 

". 

1,0000 
1,0000 
^,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1.0OCO 
1,0000 
1,0000 
l,O0tX) 
1,0000 

H^ /h/ 

0,9991 

0,7565 

0,9522 

0,1048 

0,7546 

0,0000 

0,0000 

0,0000 
0,6600 

0,0000 

0,0000 

0,0874 

R 

0,0009 

0,2435 
0,0478 

0,8952 

0,2454 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,3400 

1,0000 

1,0000 

0,9126 
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Tabuľka 3 
Frekvencia konsonantických alternácii pri aklonovacom 
type chlap 

' p -p loggp 

". = 

"l = 

n/n 
k/c 
t/ť 

l/ľ 
d/á 
ch/s 

2,5850 

1,2133 

0,727 
0,184 
0,059 
0,016 

0,009 
0,004 

h = 0,4694 
R = 0,5306 

0,3344 
0,4494 

0,2409 
0,0955 
0,0612 

0,0319 

Tabuľka 4 
Frekvencia konsonantických alternácií pri aklonovacom 

type dub 

t/ť 
n/n 
l/ľ 

d/3 

H^ = 2,0000 

H- = 1,8189 

P 
0,408 

0,334 
0,139 
0,120 

h = 0,9095 

R = 0,0905 

-p loggp 
0,5277 
0,5284 
0,3957 
0,3671 
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Tabuľka 5 
Frekvencia konsonantických alternácii pri akloňovacom 
type íena 

" . 

"l 

n/n 
t/ť 
d/3 
1/1 

= 2,0000 
= 1,8301 

P 
0,436 

0,284 
0,159 
0,122 

h = o, 
R-= 0, 

* 

9151 
0849 

-p log^p 
0,5222 
0,5158 
0,4218 
0,3703 

Tabuľka 6 
Frekvencia konsonantických alternácií pri akloňovacom 
type mesto 

"o 
"l 

l/ľ 
n/ň 
t/ť 
d/ď 

/k/C/ 
/ch/š/ 

= 2,5850 
= 1,6965 

P 

0,511 
0,266 
0,166 
0,054 
0,002 
0,002 

h = 0, 
R = 0, 

6563 
3437 

-P lOggD 

0,4950 
0,5082 
0,4301 
0,2274 
0,0179 
0,0179 
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Tabuľka 7 
Frekvencia konsonantických alternácii pri skloňovaní 
aubatantív v opiaovnej alovenčine 

^ 

"l 

LH 

n/ň 
t/ť, ť/t 

1/1 
d/3 
k/c 
ch/a 
/Tc/č/ 
/ch/š/ 

= 3,0000 
= 1,9120 

eratúra 

P 
0,489 
0,264 
0,097 
0,077 
0,071 
0,002 
0,000 
0,000 

h = 0,6373 
R = 0,3627 

-P loggP 
0,5047 
0,5072 

0,3265 
0,2848 

0,2709 
0,0179 

— 

— 

Dvonč, L.: K otázke apoluhlásky ľ v spisovnej alo
venčine. Jazykovedný časopis, 17, 1966, 75-84; 

Džambová, A.: Vokalická a konsonantická alternácie 
v alovenčine. Diplomová práca. Preáov 1979. 138 a. Uni
verzita P. J. Šafárika, Filozofická fakulta; 

Horecký, J.: Morfematická štruktúra slovenčiny. 1. 
vyd. Bratislava 1964; 

Horecký, J.; Triochčlennyje gruppy aoglasnych v na-
Čale slova v slováckom jazyke. In: Prague Studiea in 
Mathamatical Linguiatica. 1. Prague, Academia 1966, 
45-50; 

Horecký, J.: Hranica morfém v slovenčine. In: Studia 
Academica Slovaca 2. Red. J. Mistrík. Bratislava 1973; 

Komárek, M.: Sur ľappráciation fonctionnelle des 
alternancea morphonologiquea. In: Travaux linguiatiques 
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de Prague. 1. ĽE*cole de Prague ďaujourd'hui. Red. J. Va-
chek. Prague, ťditions de l'Académie Tcnácoslovaque dea 

Sciencea 1964; 
Miko, F.: K otázke vokatívu v apiaovnej slovenčine. 

Slovenská reč, 26, 1961; 
Miko, F.: Rod, číslo a pád podatatných mien. 1. vyd. 

Bratislava 1962; 
Mistrík, J.: Retrográdny alovnik alovenčiny. 1. vyd. 

Bratislava 1976; 
Morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Red. J. Ružič

ka. Bratislava 1966; 

Pauliny, E.: Fonológia apisovnej slovenčiny. 2. vyd. 

Bratislava JL968; 
Sabol, J.: K metodologickému využitiu entropie pri 

jazykovednom výskume. Jazykovedný časopis, 19, 1968; 
Sabol, J.: On the Use of Entropy in the Investiga-

tion of the Syatem and Structure of Language. In: Recueil 
linguietiquw de Bratislava. 3. Red. J. Horecký. Bratisla
va 1972; 

Sabol, J.: Základné zvukové kombinácie v slovenčine. 
Kandidátska dizertácia. Košice 1972. Universita Karlova, 
Filozofická fakulta; 

Sabol, J.: Skúmanie a interpretácia rytmických ten
dencii textu. Slovenská reč, 38, 1973; 

Sabol, J.: Typy neutralizácií v alovenskom fenolo
gickom systéme. In: Studia Academica Slovaca 3. Red. J. 
Mistrík. Brstislava 1974; 

Sabol, J.: Súčinnosť fonologickej a morfologickej 
roviny apisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slova
ca 5. Red. J. Mistrík. Bratislava 1976; 

Sabol, J.: Frekvencia deklinačných typov feminín 

v spisovnej alovenčine. Jazykovedný čaaopis, 27, 1976; 
Sabol, J.: Frekvencia deklinačných typov neutier 
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v apiaovnej slovenčine. Slovenská reč, 42, 1977: 

Sabol, J. -S*traus, F.: Základy exaktného rozboru 
verša. 1. vyd. Bratislava 1969. 



K teórii a praxi básnického prekiadu 

Dušan Siobodnik 





Niet aféry prekladateľskej práce, v ktorej by sa ná
zory na problém tak odlišovali, ako je prekladanie poézie. 
Názory teoretikov siahajú od konštatovania, že poézia aa 
nedá prekladať^cez požiadavku, aby aa poézia prekladala 
prózou /toto atanovisko prevláda najmä u francúzskych 
teoretikov prekladu/, nalej cez názor, že preložená báseň 
mala by byť doplnená o originálny text a jeho doslovný 
prozaický preklad, aby si čitateľ mohol konfrontovať Íri 
texty /napr. Jackson Mathews v zborníku On Tranalatior 
- 0 preklade, 1959, zoatavenom F. A. Browerom,f až po uzna
nie zákonitostí básnického prekladu - a dôrazom na síce 
"básnický" /sovietski a naši teoretici - Kaškin, Gačeči-
ladze, Levy, PopoviS, Turčány, á*alej G. Mounin, E. Gutti 
ger atd*./. 

Pravdaže TÔznohlas" teoretikov sa nevyčerpáva sústb-
dením na základný problém - prekladať poéziu alebo nie. 
Veľa protikladných názorov na prístup k prekladaniu bás
nických textov je aj medzi tými teoretikmi, Čo preklada
nie poézie v podatate uznávajú. 

Tu leží základná deliaca čiara medzi prívržencami 
lingvistickej koncepcie prekladu a medzi tými, čo vidia 
špecifiku básnického textu a od prekladu požadujú maxi
málne možné prenesenie celej obraznej a myšlienkovej Sú-
tavy originálu /pričom otázka jazyka, presnejšie sémanic-
kého aspektu básne sa stáva nie určujúcou, ale v hiera-
chii požiadaviek na preklad spoluurčujúcou a jej nerosí 
sa dostávajú iné - poetologické konštanty/. Táto opozlia 
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by sa mohla pomenovať aj opozíciou medzi požiadavkou 
poznávacieho /lingvistická koncepcia/ a eateticko-poznáva-
cieho aspektu prekladu. 

Cieľom našich úvah však nie je rozvíjať túto neutícha* 
júcu polemiku, ktorá - ostatne -* v našich podmienkach ne
má takú veľkú intenzitu. Chceme ai všimnúť isté zákonitos
ti prekladateľského procesu a výaledku tohto procesu, ako 
aa prejavujú pri preklade poézie. 

Prekladateľa poézie si možno predstaviť ako Človeka 
konfrontovaného a niekoľkými objektívnymi javmi, ktoré 
musí v proceae práce rešpektovať. 

Prvým faktom je literárne dielo, ktoré chce preložiť 
- v našom prípade báseň, cyklus báaní atď. Literárne die
lo tvorí pre prekladateľa takú skutočnosť, akou pre auto
ra pôrodného textu bola reálna skutočnosť. Takto to for
muluje napr. sovietsky teoretik G. Gačečiladze. Dodali by 
ame ̂ ari, že východiskovou skutočnosťou pre prekladateľa 
nieje len text originálu ako iatý uzavretý celok, ale aj 
in/konštanty: sama skutočnosť, ktorú musí prekladateľ 
v n M ť kontrapunktne k autorovi - ako spoločnú akúaenoať, 
prpom niekedy a nevyhnutnými Časovými a vždy e priestoro
vý i posunksmi /spomeňme ako príklad preklady zo starších 
báiikov; ak máme ostať na pôde ruskej literatúry, trebárs 
puCina, Lermontova, Nekraaova a dalšich/; - okrem prekla-
dfitho literárneho diela je takouto východiskovou skutoč-
nosou pre prekladateľa aj ostatná autorova tvorba, jej 
Jevé, poznávacie, etické a eatetické súradnice. /Nechcem 
vriť, že prekladateľ jednej básne toho či onoho autora 
aevhnutne muai poznať mikroavet a makrosvet autora s ma-

7 ximlnou dôkladnosťou, ale ťažko ai možno predstaviť opač
ný ripad: %e by prekladateľ pri prebáanovani zbierky bás
ní vchádzal iba z konkrétneho textu básní a nevnikol pred
tým o myšlienkového, poetologického at3. sveta básnika 
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a do značnej miery aj do literatúry, ktorej je autor súčas

ťou./ 
Všetko toto je akoby v úzadí procesu prekladateľskej 

práce, ale musí sa premietnuť aj do jej výsledku. 

pravdaže, "súčasťou" literárneho diela, ktoré je 
predmetom prekladateľského záujmu, je aj jazyk diela ori
ginálu ako štruktúra, ktorej špecifiku prekladateľ muai 
poznať. /Bokom ponechávame otázku prekladania z doslovné
ho prekladu, ktoré je predsa len v celkovom súhrne problema
tiky atypická./ 

Druhým objektívnym faktom je cieľový jazyk, jeho dy
namické, ale pritom vo svojej funkcii v platno8ti na isté 
obdobie ustálená sústava. Je pochopiteľné, Že prekladateľ 
poézie nemôže - okrem jednotlivých funkčných inovácii -
vybočiť z hranie tejto ustálenej sústavy, z jej lexikál
nych a gramatických zákonitosti. 

Ďalším determinujúcim činiteľom je synchronická domá
ca básnická prax daného obdobia, vždy súvisiaca na jednej 
strane s jazykom, s jeho vývinom, s jeho vnútornými záko
nitosťami /v slovenčine napr. prízvuk, rytmický zákon, 
skladba lexiky, flexivna povaha jazyka, princípy syntaxe 
atd./, ale aj so skutočnosťou, s jej vývinovými tendencia
mi, ao spoločenským pohybom /tematika poézie, ideové, etic
ké, poznávacie, estetické aspekty diela, vzťah básnik -
skutočnosť atd\/ a samozrejme aj s diachronickou tradíciou 
/spomeňme tu prácu Mikuláša Bakoša o vývine slovenského 
verša, ktorá si všíma vnútorné premeny poézie od Čias Štú
rovcov/. 

Básnická prax daného obdobia - to je aj sústava metric
kých foriem, aj nepísanými zákonmi uznávaný kódex rýmových 
riešení, aj napríklad tendencia k potláčaniu inverzie, sú
visiaca a rozšírením voľného verša-, či úsilie odstraňo
vať "apoatrofované" slová typu hoc', preds', kýs', čís', 
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- atJ. Pravdaže, neuvádzame tu taxatívny výpočet charakte
ristických črt pojmu *domóca básnická prax". Podstatné 
však je, že prekladateľ musí pretlmočiť dielo do tejto 
sústavy, a to aj v prípade, ked ide o dielo autora časo
priestorovú vzdialeného. 

Bolo by iste nesprávne prekladať napríklad anglického 
básnika Chaucera /14. storočie/, jeho Canterburské povied
ky archaickým poetologickým a jazykovým repertoárom. 

Preklad poézie /prirodzene, mnohé z toho, Čo ame do
posiaľ povedali, sa vzťahuje aj na preklady prozaických 
a dramatických diel/ je okrem iného aj konfrontáciou 
dvoch Časopriestorových rovín. Tým sa dá pochopiť nevyhnut-
nosť nových prekladov kľúčových diel avetovej literatúry 
/spomeňme ako príklad slovenské preklady Puškinovho Euge
na Onegina/. Preklad - to je zasa iný aapekt -je zóroven 
konfrontáciou dvoch myšlienkových svetov, dvoch estetic
kých sústav. Prirodzene, čím sú konfrontované myšlienkové 
svety a estetické sústavy vzdialenejšie, tým je úloha preklt 
dateľa náročnejšia. 

To sú všeobecné postuláty, makroproblematika básnické

ho prekladu. 
V súlade a týmito postulátmi sa uskutočňuje aj konkrét

na práca s básnickým textom, práca na preklade jednej 
konkrétnej báane, teda mikroproblematika básnického prekla
du. 

Prirodzene, platia tu všetky spomínané objektívne fak
ty a javy, o ktorých sme hovorili, ale koncentrácia na dva 
texty - reálny východiskový a realizovaný cieľový - atavia 
pred prekladateľa aj nové problémy. 

Báseň je organickou jednotou: 1. sémantickej zložka 
/do ktorej zahrnujeme nielen význam, ale aj jeho ideové, 
poznávacie, etické a estetické rozvrstvenia - teda myšlien
kový svet básne a aj umeleckú obrazrloať/; 2. výrazových 
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prostriedkov /teda poetologickej atránky básnickej výpove
de: máme tu na mysli rýmové riešenie, metrum a rytmus, ich 
vzájomný vzťah at3./; 3. jazykového tkaniva diela /čo tu 
chápeme ako prvky štýlu, hudobnosť, dosahovanú istým zosku
pením foném a ich väčších celkov, ako intonáciu atd*./. 

Tieto tri zložky diela muai mať na zreteli preklada
teľ, ony sú jeho determinantmi, "obmedzujúcimi podmienka
mi", usmerňujúcimi jeho prácu, vplývajúcimi na proces 
a výsledok práce. A tieto tri zložky konkrétnej básne vytvá-
raju jej celkovú atmosféru. 

Atmosféra básne - to je vlastne špecifikum daného 
diela, daného básnika, tá kategória, ktorou sa dielo /bás
nik/ odlišuje od iných javov analogického radu v rámci 
niektorej literatúry. Prirodzene, atmosféra básne /napriek 
všetkej abstraktnosti takéhoto pomenovania/ sa vytvára 
z konkrétnych zložiek, o ktorých sme hovorili, a súviaí aj 
s literárnym a - ak máme domýšľať veci do dôsledkov - aj 
so spoločenským procesom, do ktorého sa dielo zaraduje. 

Všetci teoretici prekladu, aj tí najoptimistickejší 
vyznávači potreby básnického prekladu, aa zhodujú v tom, 
že nie všetky zložky básne sa dajú bezvýhradne pretlmočiť 
do iného jazyka. Súvisí to - ako sme naznačili - s roz
dielnymi vnútornými zákonitosťami jazykov, niekedy s inou 
spoločenskou skutočnosťou dvoch literstúr, s rozdielnou 
poetologickou sústavou atč*. Každý preklad, čo je zjavné 
najmä v prípade, ak jednu báseň prekladali viacerí, je 
len väčšou či menšou aproximáciou, plnším či menej úplným 
pochopením pĎvodnej básne. 

Prekladateľ /asi o básnikoch vzniklo to talianske 
"traduttore - traditore ", "prekladateľ je zradca"/ sto
jí teda v každom konkrétnom prípade pred riešením, čo 
z prekladanej básne zachovať prednostne, čo možno vyjadriť 
tranaponovane, bez vnútorného jazykovo-poetologického 
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posunu /uveJme príklad z knihy gruzínskeho sovietskeho teo
retika prekladu a prekladateľa G. Gačečiladzeho, ktorý do
kázal, že veršovú schému anglického jambického pentametra, 
v antlickej poézii veľmi rozšírenú, je najúčinnejšie pre
kladať do gruzinčiny - pre rozdielnu intonačnú situáciu 
v angličtine a gruaínčine - štrnáaťslabiCným veríom/ a Čo
ho sa treba zrieknuť, ak sa má zachovať hierarchia vnútor
ných hodnôt konkrétnej básne, niekedy aj príslušného bás
nika alebo dokonca literatúi^. 

Mech sa to aj zdá paradoxné, ale nie je možné ustano
viť takú hierarchiu spomenutých troch zložiek básne /sé
mantickej, poetologickej, jazykovej/,ktorá by pri prekla
de mala všeobecnú platnoať. 

"Najzraniteľnejšou" stránkou schémy je poetologická 
zložka /videli sme to aj na Gačečiladzeho príklade z anglic
kej a gruzínskej poézie/. Zákonitosti básnickej praxe 
v otázkach rytmických, rýmových schém sa z jazyka na jazyk 
tak odlišujú, pričom aj v rámci príbuzných, napr. slovan
ských jazykov /ale aj v rámci románskych jazykov a takisto 
jazykové germánskych/, že prekladateľ sa musí uchyľovať 
k vnútornému jazykovo-poetologickému posunu a vedome sa 
zrieknuť niektorých poetologických achém originálu. Pravda 
to, Čo nazývame vnútorným jazykovopoetologickým poaunom, 
nie je vo vlastnom zmyale zrieknutím sa významnej štruktúr
nej, systémovej zložky výpovede, pretože báseň je transpo
zíciou celého komplexu východiskovej výpovede do novej, inej 
sústavy a je prirodzené, že teleologickosť procesu prekla
du si vyžaduje dôsledné uplatnenie vnútorných zákonitos
tí cieľového jazyka a cieľovej poetiky. 

Preklad básnického diela možno nazvať aj odstraňovaním 
entropie, vznikajúcej v procese práce nad pôvodnou bás
nickou výpoveďou. Mohli by sme povedať, Že východiskové 
báseň je v negentropickom stave. V procese práce na prekla-
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de aa táto negentropia stráca. Prekladateľ nevyhnutne entro-
pizuje báseň, rozkladá ju na mikrozložky metafor, obrazov, 
veršov, strof. Cieľom je negentropia: maximálne priblíže
nie k východiskovej výpovedi /k všetkým jej zložkám/, i 
ke3, ako sme už povedali, absolútna negentropia pri príkla
de poézie nie je trožná. 

Otázky transpozície prvkov poetologickej sústavy ai 
môžeme dokumentovať na Feldekových prekladoch z Majakov
ského. Musíme tu venovať pozornosť aj špecifike poézie 
V. Majakovského. 

Tonický /v poslednom čase sa v sovietskej poetike 
udomácňuje pomenovanie "akcentný - aj v monografii M. L. 
Gaaparova Sovremennyj russkij štich, Moskva 1974/ veršový 
systém Majakovského, teda záväznosť počtu prízvukov vo 
veršoch analogoch, možné prakticky len v jazykoch so sil
ným /a pohyblivým/ prízvukom, núti prekladateľa zrieknuť 
sa tohto stavebného princípu verša. Namiesto toho Feldek 
disciplínuje verš slabičnosťou: spája verše s párnym poč
tom slabík /napr. 10-12, 12-14 atd*./ alebo s nepárnym poč
tom slabík /13-13, 13-11 atá./. 

Porovnanie slabičnej schémy ruského a slovenského 
textu Majakovského básne Sergejovi Jeseninovi /v knihe 
Zaviate mi, Brstislava, Slovenský spisovateľ 1974/ ukazu
je na túto rozdielnosť. Neexistencis požiadavky slabičnej 
zhody, ktorá tvorí jednu z podstát tonického veršového 
aystému /ruský text/, nemOŽe, alebo - povedzme to miernej
šie - nemusí vyústiť do kategorickej požiadavky atriktnej 
slabičnosti v slovenčine: 

verš 

1 

2 

3 

počet slabík 
v ruskom texte 

11 
12 

9 

počet slabík 
v slovenskom texte 

13 
13 

13 
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verš 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

U 
12 

počet i 
v ruskom 

2 

10 

9 
10 

11 

12 

11 
10 

9 

aabik 
texte 

t 

počet slabík 
v slovenskom text 

2 

11 
10 

13 
10 

11 
12 

14 
10 

Nechceme tu rozmnožovať príklady: nielen pri preklade 
Majakovského, ale aj pri preklade iných ruských básnikov, 
kde je markantnejší sk&r aylabotonický veršový systém, aa 
slovenskí prekladatelia funkčne odchyľujú od predlohy ori
ginálu a volia si schémy vyhovujúce z hľadiska domáceho 
jazykového a prozodického systému. 

Poukazom na báseň Sergejovi Jeseninovi ame chceli 
dokázať,Xe rytmická schéma originálu býra Caato pre prekla
dateľa najmenej "povinná*'. 

S rytmickou štruktúcou poézie úzko súvisí používanie 
rýmov. Majakovskij bol novátorom v oblasti rýmu. Jeho rý-
mové novátorstvo bolo späté s radikálnou obnovou slovníka 
a s množstvom neologismov, ktoré vniesol Majakovskíj do 
básnického jazyka. Pravdaže, tieto vnútorné jazyky a poeto-
logické konštanty zasa úzko súviseli a novým prístupom 
Majakovského k skutočnosti. 

Aký je Majakovského prínos do ruskej* poézie v oblasti 
rýmov? Táto otázka je o to zaujímavejšia, že rým a rytmus 
sú navzájom veľmi späté. 

Sovietsky básnik a teoretik verša Dávid Samojlov 
/mimochodom aj citlivý prekladateľ diel alovenakých básni-
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kov Krásku, Jesenského, Kostru, LajČiaka do ruštiny/ v prá
ci Kniga o ruaskoj rifBie /Moskva 1973/ uvádza, Že pred 
Majakovským boli v ruskej poézii tzv. nepresné rýmy /ne-
točnyje rifmy/ typy "skfímkan" /zhúžvaný/ - "okon" /okien/ 
alebo "dukáty" - "karty" zriedkavé. Zato - podľa Samojlo-
vových výpočtov - v lyrike Majakovského v rokov 1912-1916 
je ich až 51,6% a v poéme Flauta-chrbtica /1915/ dokonca 
61,4%. 

Z hľadiska áalšej klasifikácie nepresných rýnov mô
žeme konštatovať, že u Majakovského sú Časté tzv. aso-
nančné rýmy typu "bolee" /väčšmi/ - "boľju" /bolesťou/, 
"izbýtok" /nadbytok/ - "izbitych" /tu: ošúchaných/^ často 
sa vyskytujú aj rýmy nerovnoslabičné typu "trézvosť" 
/triezvosť/ - "vrézyvajas" /zabodávajúc sa/ a najčastejšie 
sú rýmy useknuté "milión" /milión/ - "beľjo" /bielizeň/, 
"pokipél" /povrel si/ - "v dipkupé" /v diplomatickom ku
pé/. 

Pri inom prístupe k rýmu Majakovského môžeme povedať, 

že v jeho poézii je veľa zložených rýmov typu "spokojen 

tak" /aký spokojný!/ - "pokojnika" /nebohého/. 
Aké možnosti pri pretlmočení tohto repertoáru rýmov 

mal t. Feldek? /Pravda, dodajme, že Majakovskíj má aj 
veľa rýmov "klasických"./ 

Axiomatické je konštatovanie, že Feldek musel vychádzať 
z toho, čo sa v slovenskej versologii pokladá za rým, za 
dobrý rým. Apriórne boli vylúčené asonančné rýmy, preto
že iné prizvukové pomery slovenčiny nedávsjú možnosť 
používať takýto rým. 

Zo zvukového hľadiska si okrem presných rýmov typu 
"bedači - ledačí", "asi - pasy", "britvou - pitvou" 
prekladateľ mohol voliť a aj volil rýmy s useknutou spo
luhláskou v jednom z členov rýmovej dvojice typu "uctie-
vačov - je to dačo", "pauze - mauzer". Treba však zdôraz-
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niť, Xe takýchto useknutých rýmov je vo Feldekovom pre

klade pomerne málo, čo zasa súvisí s proporcionalitou 

využívania takéhoto typu rýmu v slovenskej poézii. 

Zato veľmi frekventované - ak nazeráme na Feldekove 
rýmové dvojice z iného, nie zvukového aspektu, lei z hľa
diska vnútornej výstavby rýmu - aú zložené rýmy. Túto 
možnosť využíva Feldek naplno: "ani sily - nanosili", 
"nepotrpí r do kotrby", "strechou klenú - zasmoklenú", 
"babráci - vybrať ai", "pojem rýmu - utvorí mu" atď. 
/Príklady aú z knihy Zévictte mi./ 

Ak sa teda prekladateľ muael zrieknuť rytmického 
pôdorysu originálu, substituuje tento prvok poetiky 
maximálnym využívaním plnokrvných invenčných rýmov, ktoré 
doptista obohatili rýmový repertoár slovenskej básnickej 
reči a môžu ovplyvniť Feldekovu pôvodnú tvorbu, aj tvor
bu iných slovenských básnikov. /To je takisto jeden z dô
kazov plodnosti a užitočnosti básnických prekladov./ 

Feldek - a toto konštatovanie má širšiu platnosť 
v kontexte prekladov z ruštiny do alovenčiny - teda v rám
ci poetologických prostriedkov kompenzují odchýlky od ryt
mickej štruktúry originálu zvýraznením rýmového aspektu 
básmí v cieľovom jazyku. 

Aj tak však platí konštatovanie, Ee pri prístupe 
k pôvodnému básnickému dielu sú pre prekladateľa často 
najpohyblivejšou, najpremenlivejšou časťou prvky poetiky 
pôvodného diela. 

Najstabilnejšou časťou básnickej výpovede je pre pre
kladateľa vo väčšine prekladov sémantické zložka a prekla
dateľ sa ju aj usiluje Čo najadekvátnejšie pretlmočiť. 

Sémantická zložka básne - to je jej myšlienkové /pozná 
vacie, ideové, etické/ a obrazné /estetické/ jadro, 
ktoré prekladateľ nemôže nijako obísť, ani keď ho konkrét
na hierarchia hodnôt v niektorých bésnach núti sústreďovať 
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sa na iné zložky. 
Skúmanie sémantickej zložky prekladu a jej transpo

zície do inej jazykovej a básnickej sústavy zároveň umož
ňuje vysloviť niekoľko postrehov o procese prekladateľ
skej práce. 

Aj pri sústredení na problematiku sémantického poľa 
básne platí dialektické poučka o súvzťažnosti celku a 
časti. Práve na týchto častiach, na segmentoch textu by 
sme chceli dokumentovať proces básnického prekladu. 

V básni Ja a Napoleon /v knihe Závidte mi/ je úryvok: 
Noč prišla. 
Chorošaja. 
Vkrédčivaja. 

/Doslovný preklad: Prišla noc. / Dobrá. / Zakrádajú
ca sa./ 

Ĺ. Feldek tento segment textu prekladá takto: 
Prišla noc. 
Tichá. 
Iba duch tak vkročí. 

Na vyčlenenom spojení /všetky tri riadky tvoria je
den verš/ "vkrádčivaja" - "iba duch tak vkročí" sa dá 
dobre dokumentovať analyticko-syntetický proces básnic
kého prekladu. 

Vidíme, Že prekladateľ analyzuje sémantickú zložku 
východiskovej básne a prenáša jednotlivé segmenty textu 
do kategoriélnej významovej roviny, pričom pozornosť sa 
celkom prirodzene venuje slovám, ktoré majú niesť "ťar
chu" rýmov. V tomto konkrétnom prípade interpretačnej 
operácie, ktorú tu nazývame prenosom do kategoriélnej 
významovej roviny, prekladateľ akoby preskúmal možné 
významy /sémantické pole/ slova "vkrádčivaja" /teda "za
krádajúca sa"/. "Zakrádať sa" - to je "kráčať potichu", 
"kráčať nenápadne", "kráčať ako duch". Posledný, rytmický 
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a rýmovo upravený najvhodnejší variant prekladateľ dosa

dzuje do verša, ktorého rýmovou dvojicou je potom verš 

"/slečny/ ... bojazlivo prevracajú oči". 

Prirodzene, takýto hlboký prieskum sémantického poľa 
slova alebo spojenia slov nie je potrebný vždy. Napokon, 
aj v uvedenom verši je zvyšná -Časť textu prelomená pria
močiarejšie: "Prišla noc. /Tichá./ ..." 

Prechod od "zakrádajúca sa /noc/" po definitívny 
tvar "iba duch tak vkročí" ukazuje hranice a či skôr mož
nosti prekladateľa pri prístupe k básnickému textu. Netre
ba vari zdôrazniť, že toto čiastkové riešenie segmentu bás
ne je v súlade a celkovým prekladateľským prístupom, opie
ra aa o podobné interpretácie iných myšlienkových celkov 
a je podriadené zasa rytmickému a rýmovému riešeniu básne 
v cieľovom jazyku, skrátka, že tú máme do činenia s vnú
tornou dialektikou jednotlivých zložiek básne. 

"Iba duch tak vkročí" je - ak to vyjadríme ináč -
metaforou slovesa "zakráda sa". Prekladateľ teda metafo-
rizuje text, nachádza najvnútornejší význam slova a ťaží 
- parafrázujúc práve Majakovského - gram rádia z tony rudy. 

Metafora - a ostatné trópy - aú teda nielen súčasťou 

tropovej organizácie básne, ale aj konštruktívnym princí

pom interpretačno-prekladateľského procesu. 

Tak svojrázny príklad metonymizécie v procese prekla
du poskytuje áalší príklad zo spomínanej básne V. Maja
kovského 

Uličnyje tolpy k nebesnoj vlage 
pripali goriaščimi ústami ... 

/Doslova: Uličné davy aa k vlahe nebies / priaali 

horiacimi ústami .../ Preklad C. Feldeka: 

Spálené ústa davu vypili by 

i všetku vlahu nebies, keby mohli. 

Metonymiou je tu aj "spálené" namiesto "horiace" -
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výsledok procesu horenia nahradzuje proces - aj spojenie 

"vypili by" namiesto "pri3ali aa". 
Kvôli názornosti uvedieme príklad z poémy Flauta-chrb^ 

tica /v knihe V. Majakovskij; Veľavážení súdruhovia potom
ci, Bratislava, Slovenský spisovateľ 1972/: 

Smiaténjem razbita razuma ograda. 

Ja otčajanje gromozžu, goriaáč i lichoradočen. 

/Doslovne: Zmätok rozbíja múr rozumu. / Vršim zúfal-* 
stvo, som rozpálený a lomcuje mnou zimnica. / Preklad 
í. Feldeka: 

Zúfalstvo rástlo. Pulz? Mrzol mi. A vrel mi. 
Múr rozvahy sa rozbil na sto kusov. 
Prekladateľ tu konkretizuje a metonymizuje "lomco-

vanie zimnice" a vyjadruje ho prostredníctvom "mrznutia" 
a "vrenia" pulzu. 

Nazdávame aa, že koncepcia využívania celej šírky 
sémantického poľa je osobitne dôležitá pri preklade bás
nických diel. /Pri preklade prozaických a dramatických 
diel je možnosť využívania celého rozsahu sémantického 
poľa podstatne obmedzená, a to preto, lebo prekladateľ 
prozaického a dramatického diela má na rozdiel od básnic
kého prekladateľa - vždy povinnosť hierarchizovať séman
tickú zložku pôvodiny a "neobetovať" ju sčasti v prospech 
poetologickej a jazykovej zložky./ Význam tejto koncepcie 
vidíme aj v tom, že prekladateľ básnického diela nou 
akoby reštrukturalizoval proces tvorby jazyka v jeho veľ
mi dávnom vývinovom období. 

Poézia totiž ako nijaká iná literárna výpoved o sku
točnosti uchováva vo svojej štruktúre relikty životnej 
skutočnosti: prvky rytmu, rýmu aiahajú do dávnej minu
losti človeka a jazyka. 

V tvorba každého prekladateľa poézie sa môžeme 
stretnúť s takýmto využívaním sémantického poľa /pričom 
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využívaním na ploche slova, slovného spojenia, verša, 

často strofy/. 
Tak napríklad Paul Verlaine v básni Serenáde má verš; 

Et pour finir, je dirai le baiser 
de ta levre rouge, 
et ta douceur a me martyriser, 
- mon ange! - ma gouge! 

Miroslav Válek, ktorý túto báseň preložil do sloven
činy /rovnako ako celý výber z Verlaina, nazvaný VOna 
tvojho tela, vydal Slovenský spisovateľ/, použil takéto 
riešenie: 

Tvojim bozkom vzdávam chválu napokon, 
ústam ako muškát. 
Tá ich trpká sladkosť, to bude môj skon, 
ty anjel - ty slúžka. 

Tu slovenský básnik využíva jednu z konkretizácii 
červenej farby, farbu kvetu muškátu, a tak prekladá fran
cúzske "tvoje Červené pery". Netreba vari osobitne zdôraz* 
ňovať, Že prekladatelia básnických diel vo všeobecnosti 
sa k takejto metaforizécii a metonymizácii uchyľujú len 
vtedy, keá ai to vyžaduje poetologicŕé riešenie, t.j. 
rytmus a veľmi Často najmá rým. Tak konkrétne v citovanom 
preklade z Verlaina je tým "kategorickým imperatívom", 
ktorý si vyžadoval využitie v podstate metaforického 
spojenia " ... ústam ako muškát", požiadavka rýmu, záve
rečného, kľúčového slova stroí^. 

Vnútorná, transformačná interpretácia segmentov, 
podriadená požiadavkám prekladu celku básne, je najdô
ležitejším prekladateľským riešením, základným stavebným 
kameňom teórie básnického prekladu. Na týchto segmentoch 
a posunoch sa dá najobjektívnejšie zachytiť proces práce, 
čo už samo oaebe odôvodňuje záujem o tieto sémantické 
transformácie. 
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Aj z týchto prekladov, ktorých počet možno rozmnožo
vať prakticky donekonečna a ktoré pokladáme za základ 
d*aláieho, rozvetvenejáieho teoretického prístupu k proble
matike prekladania poézie, je zjavné, nakoľko sa poetika 
básnického prekladu odliáuje od poetiky predkladu prozaic
kých Bi dramatických diel. A ak je aj predmetom porovnáva
cieho akúmania pĎvodný a preložený text, ukazuje sa, že 
teória prekladu si do všetkých dôsledkov muai uvedomiť 
nosnosť porovnania poetiky prekladu prozaických, dráma-, 
tických a básnických textov, rozdiely v priatupe k jednot
livým typom textov, ktoré sa prejavujú i v procese práce, 
bezpochyby najmenej preskúmsnej oblasti prekladateľskej 
činnosti, na ktorú sa v d*alšom výekume hodno zamerať 
prednostne /tvorivý proces básnika a prekladateľa poézie, 
prozaika a dramatika ai vynucuje jeho porovnanie s tvori
vým procesom vedca/, i vo výsledku - v konkrétnom prelo
ženom texte. 

Prirodzene, priklady, ktoré sme uviedli, nie sú akou
si špecifikou prekladu básnických diel do slovenčiny. 
Rovnaká je platnosť koncepcie využívania šírky sémantic
kého poľa pri preklade básnických diel zo slovenčiny do 
ktoréhokoľvek jazyka. 
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Poznámky 

i 

Vo veršoch 9 a 11 je v slovenskom texte odchýliš 
od schémy zhody párnych, resp. nepárnych slabík spojených 
veršov. /Majakovského rýmová schéma v básni je abab a je 

to zároveň jeho najrozšírenejšia, i kecf nie jediná, rý

mová schéma./ 
2 ** 
asonančné rýmy - uvedme definíciu A. Kviatkovského 

- sú také nepresné rýmy, v ktorých sa zhodujú prízvučné 
slabiky, kým zakončenia rýmovaných slov /ženské alebo 
daktylské/ majú bud* rovnaké znenie, alebo približnú zvu
kovú zhodu. Je pochopiteľné, že v takomto spojení má slo
vo "asonančný" iný význam, ako sa zauKival v našej poeti
ke, kde sa pod asonanciou rozumie opakovanie samohlások 
vo verši. 



Stovenské ochotnícke divadto 

Vtadimír Šteíko 





Deň 22. augusta 1830 - je oficiálny dátum zrodu 

slovenského ochotníckeho divadla ako organizovanej, uve

domelej a systematickej činnosti. V ten deň totiž mala 

premiéru v Liptovskom Mikuláši Chalupkova veselohra Kocúr

kovo. Predstavenie pripravil vlastenecký vydavateľ, redak

tor a kníhviazač, mešťan Gašpar Fejerpataky-Belopotocký 

a do roku 1834 pod jeho vedením zohrali v tomto stredoslo

venskom meste ďalších 33 predstavení. Uvádzal predovšet

kým Chalupkove hry, priniesol na slovenské javisko hry 

českých autorov - J. N. 5tepánka, J. K. Klicperu, J. K. 

Tyla, nemeckého Kotzebueho. Hercami bola zväčša liptovsko-

mikulášska mládež. 

Do roku 1830 síce existovalo divadlo na slovenskom 

etnickom území, ale bola to činnosť sporadická a je aj 

slabo historicky dokumentovaná. No divadelný vývin v tej

to časti Rakúsko-uhorskej monarchie prebiehal obdobnp 

ako v okolitých krajinách - v histórii divadla nájdeme 

práve tak ako inde pašiové predstavenia, mystéria, kočov

ných hercov z Talianska i Nemecka, ľudové folklórne divad

lo, dvorné predstavenia na prepychových šľachtických síd

lach i divadelnú profesionálnu prevádzku v reči nemeckej 

a maďarskej systémom stagionových divadelných sezón v Bra

tislave a v Košiciach. Z týchto ohľadov nepredstavuje slo

venské ochotnícke divadlo, ktoré aa zrodilo v prvej tre

tine minulého storočia, hnutie, ktoré by nemalo vl.atn^ 

korene. Jeho Špecifikom je skôr to, že sa začínalo vyví

jať v období, keď sa konštituovali moderné národy a keď 

vznikajú v Európe, najmä v slovanských krajinách profe-
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sionálne národné divadlá ako výraz uvedomelej národnej pol: 
tickej i kultúrnej aktivity. Keďže Slováci vtedy Žili v ob
dobí ťažkého sociálneho i národnostného útlaku, takmer bez 
šk&l, bez kodifikovaného spisovného jazyka, bez jedinej 
kultúrnej ustanovizne /hoci významných mužov vedcov, spi
sovateľov poskytli okolitým národom mnoho/ - vzniklo divad
lo adekvátne tomuto položeniu - divadlo ochotnícke. Sloven
skému živlu chýbali väčšie mestské centrá /väčšine miest 
bola v rukách nemeckých, neskĎr i maďarských mešťsnov 
a šľachty/, ale aj kapitólove silnejšia vrstva meštianstva, 
ktorá by mohla svoj vplyv na veci politické a kultúrne 
národne výraznejšie presadiť. Na Slovensku na viacerých 
miestach existovali divadelné budovy, či divadelné sály -
no ani do jednej nemali prístup slovenskí divadelníci. A 
tak sa hrávalo v hostincoch, v opustených kláštoroch, v sto
dolách, v súkromných domoch, či na voľnom priestranstve. 
Nebolo stálych javísk, pri každom predstavení sa spočiatku 
muselo improvizovať. 

No nebolo to divadelné hnutie, ktoré bolo celkom bez 
kontaktov s európskym divadelným a umeleckým prúdením. De
siatky synov národne uvedomelých slovenských rodín študo
vali vo Viedni, v Budapešti, v Jene, Halle, vo Vrstislavi, 
vo Wittenbergu, v Lipsku. Prichádzali domov dobre obozná
mení s dobovou dramatickou apisbou i s javiskovou praxou. 
Svoje ideály a poznatky však museli prispôsobovať domácim 
pomerom - politickým i hospodárskym. No nielen inteligencia 
sa v cudzine oboznamovala e divadlom - turčianski olejká-
ri, oravskí pláteníci, liptovskí murári, záhorácki zeleni-
nári a kamenári cestovali doslova po celom svete. Ako to 
dosvedčujú dochované dokumenty, mnohí z nich sa živo o di
vadlo zaujímali s neskôr sa pokúšali svoje skúsenosti 
uplatniť aj doma. Neraz sa im darilo spájať domácu tra
díciu ľudového zvykoslovného folklórneho divadla so zahrá-
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ničnými divadelnými praktikami. 

Okrem mikulášskej aktivity významnú úlohu pri zrode 
slovenského ochotnictva zohrala bratislavské študujúca 
mládež. Tamojšie Evanjelické lýceum /na ktorom bol profe
sorom aj autor prvej slovt-nskej hry - Juraj íalkovič, Dva 
buchy a tri šuchy, Bratislava 1800/ sa v tridsiatych a 
štyridsiatych rokoch stáva semenišťom národne uvedomelej 
inteligencie. Tu sa zrodila a sformovala Štúrovská generá
cia, ktorá má pre rozvoj slovenskej kultúry význam priam 
zakladateľský. Ohlas úspešného divadelného podniku v Lip
tovskom MikuléŠi sa dostal aj do Sobotišťa, neveľkej obce 
blízko Senice na západnom Slovensku, kde bol učiteľom uve
domelý a vzdelaný Samuel Jurkovič. Sám však veľa nezmohol, 
a tak sa spojil s bratislavskými študentmi, z ktorých najmä 
Andrej Sládkovič v roku 1841 dal rozhodujúci impulz. Vzniklc 
Slovenské nárclné divadlo nitranské, voľné divadelné zdru
ženie študujúcej mládeže a miestnych nadšencov. Ako prvú 
premiéru uviedli Kotzebueho frašku Starý kočiš Petra III. 

Potom naštudovali Klicperovu komédiu divotvorný klo

búk a Kotzebueho hru Gróf Beňovský, čiže Sprisahanie na 

Kamčatke. Andrej Sládkovič pre súbor preložil Voltairovu 

Zairu - k inscenácii však nedošlo. Uviedli ešte Raupachovu 

tragédiu Nevoľníci, alebo Izidor a Oľga a Klicperovu hru 

Loketský zvon. Napriek nepredstaviteľným ťažkostiam, ktoré 

mledí divadelníci mali s vrchnosťou a divadelnými miest

nosťami, mali ich predstavenia obrovský ohlas a zájazd do 

Uhrovca, Martina a Liptovského Mikuláša im urobil dobré 

meno po celej krajine. 

Tretím strediskom zakladateľského významu bola Levoča. 

Roku 1840 zbavili profesúry na bratislavskom lýceu Ľudoví

ta Štúra- Študenti na protest opustili mesto s rozhodli 

sa študovať v Levoči. Tu pod vedením Štúrovho spolupracov

níka Jána Francisciho vytvorili v roku 1845 Súkromnie di-
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vädlo slovenských divadelných ochotníkov, ktoré vyvíjalo 
Čulú aktivitu - v rozpätí siedmich mesiacov zahrali 22 
predstavení, pričom okrem slovenčiny ozývala sa z ich ja
viska aj chorvátčina a maďarčina. Na repertoári mali Klic-
peru, Kotzebueho, Chalúpku,ale aj hru svojho vrstovníka 
M. Dohnányho Odchod Slovákov z Bratislavy. Všetky náklady 
na predstavenia si platili z vlastného vrecka, neraz mu-
aeli svoje predstavenia pred širšou verejnosťou utajiť. 
V roku 1847, kedy divadlo svoju činnosť končí, uviedli 
Moliérovu komédiu Lekárom proti svojej vôli. Bol to prvý 
Moliér na skromnej slovenskej scéne. 

Vplyv týchto troch divadelných centier - najmá vďa
ka študentom, ktorí sa cez prázdniny pokúšali vo svojich 
rodiskách pripraviť divadelné predstavenia - bol neobyčaj
ne veľký. A tak už v polovici Štyridsiatych ro^ov a začiat
kom päťdesiatych rokov môžeme narátať desiatky slovenských 
miest a obci, kde sa hralo divadlo po slovensky, štúrovská 
mládež jednoznačne prijala za svoju štúrovskú jazykovú 
reformu, a tak ich divadelné predstavenia sa stávali význam
ným šíriteľom slovenského spisovného slova. Umelecké hod
noty týchto predstavení boli skromné - veď sa realizovali 
v krátkych skúšobných termínoch, zväčša bez herečiek, 
mladší museli hrať dievčenské úlohy, bez dekorácií, či s 
minimélpym riešením scény, bez javiskovej techniky, ale 
mnohokrát aj bez väčších znalosti a skúsenosti divadelných. 
Ich najväčší význam spočíva v ich zakladateľskej funkcii. 
Boli najvýraznejším prejavom národno-uvedomovacieho pohy
bu, mali teda charakter aj národno-manifeatačný, politic
ký i oevetovo-vzdelávaci. 

Porážka revolúcie v rokoch 1848/49 znamenala zabrzde

nie sľubného rozbehu slovenského umenia, ktoré aa rodilo 

vo veľmi skromných podmienkach, za veľkého odriekania a 

ľudských obeti. Marcová ústava z roku 1849 síce sľubovala 

národnú rovnoprávnosť, no v posledný den roku 1851 cisár 
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ústavu odvolal, a nastalo obdobie suchoty a temná. V pred
chádzajúcich dvoch desaťročiach sa slovenské ochotnictvo 
konštituovalo ideologicky i organizačne. V tomto období 
sa len ťažko prebíjalo Životom. Hurbanov časopia Slovenské 
pohľady síce zd&raznil, že u nás musí divadlo opäť byť 
Školou života a mravov, ale tvrdá cenzúra, prenasledovanie 
všetkého, čo sa k slovenskému národu hlásilo, kruto postihla 
slovenský národný i kultúrny Život. 

Po vojenských neúspechoch Rakúskej armády v Taliansku 
ciaár odvoláva ministra Bacha, ruší absolutizmus, a dáva 
milostivo svojim národom štipku slobody. Výsledkom toho je 
vznik prvých slovenských kultúrnych inštitúcií - zaklada
jú sa prvé slovenské gymnáziá, výsledkom Memorandových 
Žiadostí slovenského národa je aj ustanovenie Matice slo
venskej. V hojnejšom počte vychádzajú slovenské knihy a 
pomerne búrlivo sa rozvíja aj ochotnícke divadlo. S ním 
je spojené meno dramatika Jána Palárik, ktorý sa stal 
zvýraznovateľom nového myslenia. Hlásal národnostnú zná
šanlivosť, toleranciu a jeho komédie oproti J. Chalukovi, 
ktorý je vedúcim zjavom prvej periódy existencie sloven
ského divadelníctva /1830-1849/, získali na farebnosti, 
malebnosti, stratili však ostrý satirický náboj /Dobrodruž
stvo pri obžinkoch, Drotár, Inkognito/. Značný ohlas zís
kala Palárikova tvorba u južných Slovanov, kde sa hojne 
hrávala na profesionálnych i amatérskych javiskách. 

Dramatikov bolo v tomto období viacej - no nikto ne
dosiahol významu a popularity Palárikovej. V tieni ostal 
večný skeptik, ironik a kritik Jonáš Záhorský, ktorého 
počtom impozantné dielo sa na javisko prakticky nedostalo. 

Slovenské ochotnícke divadlo už stihlo zapustiť pevné 
korene a rozkoBatiť sa. Okrem starého centra Liptovského 
Mikuláša začína vznikať nové ohnisko divadelného života, 
ktoré najmä od sedemdesiatych rokov minulého atoročia pre-
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berie na seba vedúcu úlohu celkom jednoznačne - Turčiansky 
Svätý Martin. Sídlo Matice slovenskej, gymnázia, slovenskej 
kníhlačiarne, redakcií alovenských novín a časopisov si 
ustanoví najprv stály divadelný spolok Slovenský spevokol 
/1872/ a potom aj postaví ako prvý vlastnú divadelnú bu
dovu - Národný dom, v ktorej potom hrávali, lebo Maticu 
v roku 1875 i slovenské gymnáziá zakázali a ich majetok 
zhabali, slovenský spevokol začal vydávať aj prvú edíciu 
dramatickej literatúry Slovenský divadelný ochotník, a 
sprístupňovať tak vlastne svoj repertoár celej slovenskej 
pospolitosti. Martinský spevokol bol neobyčajne dobre orga
nizovaný spolok, ktorý Časom nadobudol aj iatý majetok, 
hrával pravidelne, robil i zájazdy do okolia a po zákaze 
Matice slovenskej spolu so spolkom slovenských žien Ži
venou a Slovenskou muzeálnou spoločnosťou až do vzniku 
prvej Československej republiky bol vlastne jediným kultúr
nym centrom a ohniskom národného kultúrneho života. Dispo
noval celým radom vzdelaných literárnych spolupracovníkov, 
autorov, prekladateľov, redaktorov, mal široký káder schop
ných hercov a jeho práca bola postavené na dôsledných 
demokratických tradíciách. Hrával tu robotník vedľa leká
ra, doktor práv vedľa roľníka, remeselník vedľa bankového 
úradníka, či slovenského spisovateľa. Až prvá svetová voj
na priškrtila aktivitu slovenských ochotníkov. Slovenský 
Spevokol sa stal majákom v tme, ako ho nazval významný 
slovenský estetik a básnik dr. Štefan KrČméry. Bol sloven
skému národu ozajstným národným divadlom, hoci pre krutú 
nežičlivosť pomerov ibe ochotníckym. 

Koniec vojhy, rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie, vznik 
Československej republiky znamenal nebývalý rozvoj ochot
níckej aktivity. Mohli by sme ju prirovnať k erupcii sop
ky. Zlepšili sa organizačné podmienky. Divadelné sály, 
z ktorých mnohé sa budovali na rozhraní storočí s úmyslom 
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posilniť maďarizačný tlak aj kočovným maďarským divadlom, 
dostali aa do slovenských rúk. Pre majiteľov hostincov 
a dvorán prestalo byť existenčne nebezpečným povoliť 
slbvenské ochotnícke divadlo. Rapídne sa rozrástla sloven
ská inteligencia a veľkú úlohu zohrali českí ochotníci, 
ktorí prišli na Slovensko zväčša ako správni úradníci, 
priniesli so sebou skúsenejšiu réžiu, rozšírili repertoár 
o českú historickú drámu /Tyl, Jirések, Stroupežnický/ i 
súčasnú českú drámu /medzi nou však aj veľa divadelného 
braku/. V roku 1924 napríklad už zaznamenalo pravidelné 
účinkovanie 1539 súborov v 804 obciach, ktoré naštudova
li za rok 2924 premiér. Najhranejším autorom bol sloven
ský ľudový dramatik Ferko Urbánek a popri nom sa dostáva
li na scénu Častejšie aj autori kriticko-realistickí: 
J. G. Tajovský, J. Hollý. Repertoár aa však modernizuje 
pomaly, pretože Životné podmienky, Štruktúra spoločnosti 
ostáva ešte dlho na predvojnovej úrovni. Silnou stránkou 
slovenského ochotníctva dvadsiatych rokov nášho storočia 
bolo herectvo - oplývalo radom samorastlých talentov. 
Réžia a scénografia boli slabou stránkou, ktorú sa dari
lo odstraňovať až v nasledujúcom desaťročí. 

Treba poznamenať, Že ekonomická atrénka divadelného 
ochotníckeho podnikania bola slabá. Štát podporoval ochot
nícke divadlo viac morálne ako ekonomicky, náklady na vy
bavenie javísk, dane a dávky zo zábavy boli vysoké. 

Ak do týchto čias vystupuje slovenské ochotníctvo 
ako monolitný jav, v druhej polovici dvadsiatych rokov 
sa začína jeho vnútorná diferenciácia. Nielen v zmysle 
kvalitatívnom, keď vo väčších mestách existujú systema
ticky a náročné pracujúce divadelné združenia /Martin, 
Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, 
Bardejov, Nitra, Vrútky a i./, ale aj v zmysle politic
kom, proletárske divadlo, organizované najmä Komunistic-
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kou stranou, začína sa triedne vyhraňovať, reperto^rovo 
i výrazovo odlišovať. Najprv tu cítiť vplyv sovietskeho 
politického divadla a potom tu možnú zbadať ozveny na 
sovietsku divadelnú avantgardu. 

Množstvo nových divadelných súborov vyvolalo k Živo
tu prvú slovenskú divadelnú organizáciu. Ústredie slo
venských ochotníckych divadiel /ďalej IÍSOD/ vzniklo na 
ustanovujúcom zhromaždení v Martine roku 1922 ako tesne 
pridružená organizácia k oživotvorenej Matici slovenskej. 
Sprvu si kládla skromné ciele - združiť existujúce diva
delné spolky, viesť ich k náročnejšej a zodpovednejšej 
práci, pomáhať im pri voľbe repertoáru, organizovať 
každoročne divadelné závody, usporadúvať divadelné kurzy. 
V oblasti ideovo-koncepčnej dSC^ v podstate nadväzoval 
na ciele a snaženia predvojnového ochotnictva, kedy di
vadlo bolo predovšetkým národnou a mravnou inštitúciou, 
ktoré má vzdelávať, poúčať a vôbec priaznivo vplývať na 
slovenský ľud. Bolo treba vykonať zakladateľskú kultúr-
no-osvetovú prácu. ÚSOD spočiatku nevstúpil do slovenské
ho divadelného Života /od roku 1920 existovalo v Bratis
lave aj prvé profesionálne divadlo Slovenské národné 
divadlo, ktoré však opäť nečolo slovenské, ale *eské; 
Slovenská profesionálna Činohra vznikla až v tridsiatych 
rokoch, jeho zmiešané česko-slovenská činohra uviedla 
do r. 1930 však 62 premiér po slovensky/ nijako revo
lučne. 1JS0D vykonal základné administratívno-organizačné 
práce, sústredil okolo seba ľudí - netreba zabúdať, že 
aj ľudí divadelne edukovaných a erudovaných bolo v tom 
čase na Slovensku neobyčajne málo, že organizácia neustá
le zápasila s veľkými finančnými problémami a nebyť patrón-
ky Matice slovenskej, bola by veľmi rýchlo skončila svo
ju púť. 

Roku 1925 začal !ÍS0D vydávať prvý slovenský divadel-
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ný časopis Slovenský ochotník, skromný vestník organizá
cie, ktorý bol roku 1928 vystriedaný širšie koncipovaným 
časopisom Naším divadlom. Aj pomocou týchto periodík sa 
ÚSOD-u podarilo prehĺbiť vplyv na slovenské ochotnícke 
divadlo tak, že každý solídnejšie pracujúci divadelný 
súbor bol členom organizácie /v dodržiavaní stanov a 
v plnení členských povinnosti bolo vedenie IJSOD-u prísne/ 
a nároky na divadelnú prácu, na umeleckosť jej vyjadre
nia, začínajú rásť. Modernizuje sa repertoár, vo väčšej 
miere pribúdajú preložené hry, slovenské ochotnictvo 
sa začína aspoň sčasti vyrovnávať s odkazom svetovej 
klasiky. 

Roku 1928 napísal ?. Krčméry o banskobystrickom 
predstavení Skochovej hry Kráľovnin omyl tieto slová: 
"našli štýl, ale preštylizovali ho do neživotnosti". 
Odmyslime si teraz klasifikáciu, a vyberme z tejto infor
mácie iba aspekt štýlu. Najmä keď vieme, že toto predsta
venie v hojnej miere využívalo scénické, najmä svetelné 
efekty. V tejto príslovečnej a typickej "bystrickej pa
ráde" vari možno nájsť prvé uvedomelé pokusy prekonať 
prízemný opisný realizmus, a postaviť inscenáciu do Šty
lizovanej polohy, v ktorej hlavnými vyjadrovacími prostrieď 
kami sú: sošné gesto, viazané reč, deklamácia verša a 
náznak nahradzuje popisnú vernosť. Roku 1929 agilný nit
riansky súbor Capek inscenuje podobnými prostriedkami 
Wildeho Florentinsku tragédiu. Roku 1930 po nej siahajú 
v Banskej Bystrici spolu so Salome toho istého autora, 
keď sa roku 1929 prezentovali Vrchlického neoromantickou 
hrou Cattulova pomsta. Môžeme tu teda nájsť uvedomelé 
pokusy pokročiť ďalej. Neprekvapuje to, pretože oj v Ban
skej E&strici, aj v Nitre pôsobili v súboroch viacerí 
českí divadelníci, ktorí prišli poučení vlastnou profe
sionálnou tradíciou. Nimi po prvýkrát uvedené hry našli 
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ohlas aj u iných súborov, ich štýl hrania tiež. Predbežne 
však bez väčších úspechov. Bolo to len semienko, ktoré 
malo vzklíčiť až o nejakých desať rokov neskôr. 

Roku 1934 uvádza Slovenský spevokol v Martine hru 
sovietskeho autora Piotra Gorlova Únosca ohňa v réžii 
F. Hoffmanna.Cim je táto inscenácia pozoruhodná, na to 
odpovedá Andrej Mráz svojím článkom v Našom divadle: 
"Režisér Hoffmann zladil celý kus do štylizovaného celku, 
v ktorom sa podtrhovala primitívnosť neutrálnej štruktú
ry predhistorického človeka a jednotlivé postavy boli 
viac znakmi, viac symbolmi'než individualizovanými jed
notlivcami." A tak zrazu máme na slovenskom ochotníckom 
javisku ozvenu symbolistického divadla nielen v texte, 
réžii, ale aj v herectve, v ktorom hlavní predstavitelia 
i množstvo komparzistov tvorili jednotný celok, "z ktoré
ho nemožno menovať jedného, aby sa tým neublížilo ostat
ným." /A. Mráz/ No tieto modernizačné úsilia neostali 
pri tomto výboji. Slovenský spevokol aj dalej rozširuje 
hranice svojej tvorby - r. 1936 inscenuje v Hoffmannovej 
réžii Jonsonovho a Zweigovho Volpona, akcentuje fyzické 
konanie a charakterizáciu postáv a dva roky predtým ešte 
Moliérov Nanútený sobáš v jasných karikatúrach líniách, 
v ktorých hercom prišlo postihnúť základné črty postavy 
a stvárniť ich akoby ostrým ťahom pera, v nemalej hyper
bole. 

Začiatkom tridsiatych rokov silnie v slovenskom 
ochotníctve tendencia smerom k poetizácii divadla. Roku 
1931 Slovenské liga v Spišskej Novej Vsi hrá takto úspeš
ne Zeyrovu novoromantickú hru Radúz a Mahuliena, súbor 
Capek v Nitre roku 1934 Wolkrovu hru Najväčšia obeť a 
štylizačné úsilia najmä v oblasti deklamácie a výtvarnej 
zaznamenávame aj v Slovenskom spevokole. 
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V dobovej tlači sa veľmi často píše o "prepateti-
zovani". Ak to zoberieme z hľadiska štýlu /a nielen ako 
klasifikáciu/ v konkrétnych súvislostiach daného reperto-
árového čísla, signalizuje nám tento jav až prekypujúco 
úsporné a masové snaženie na konci tridsiatych a začiat
kom Štyridsiatych rokov o prekonanie už konvenčného na-
podobovacieho realistického, či pseudorealistického štý
lu. Zrejme objektívne sa už pociťovala potreba rozširo- ' 
vať štýlové hranice slovenského herectva a réžie. Nútili 
k tomu nielen event. profesionálne vzory /najmä Praha a 
česká činohra SND, v Štyridsiatych rokoch aj režisérske 
úailia režiséra Hoffmanna a dr. Jamnického v SND/, od
borná literatúra, ale aj repertoár a prirodzené hľadač-, 
stvo, obsiahnuté v každom umeleckom snažení. Vyvrchole
ním tejto línie modernizácie boli predstavenia Cyrana 
z Bergeracu /Štefánikov dramatický krúžok z Bratislavy, 
1940/, HugoviHernani /Ružomberok 1940, Štefánikov drama
tický krúžok z Bratislavy,1941, Martin Slovenský spevo
kol, 1942/, Martékovej veršovaného Jánošíka /Mestské di
vadelné združenie Banská bystrica, 1941/, ba aj ojedine
lý pokus o antiku - Sofoklova Antigona roku 1943 v Sloven
skom spevokole v Martine i o nadrealistickú Bezekovu Kliet
ku - Dolný Kubin 1939. No tým, čo je pre tridsiate roky 
martinský Revízor, Shawova Svätá Jana a O'Neillova Túžba 
pod brestami - v ktorej herci "nerozkúskovali svoje 
výkony realistickou popisnosťou, ale zauzľovali ich v ce
lok, v typové vyhranenie" /A. Mráz/, zintelektualizova-
li svoje herectvo, tým je pre prvú polovicu rokov Šty
ridsiatych liptovskomikulášske predstavenie Pľuščevské-
ho dramatizácia Dostojevského románu Zločin a trest v ré
žii Ivana Terena. Liptovskomikulášski akademici prelo
mili, súc poučení eovietskou a pražskou divadelnou avant
gardou, bariéru psychologickej popisnosti a determinácie 
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a akcentovali znakovosť postáv v silnej divadelnej expre-
sii. 

No ak chceme pravdivo interpretovať štylizačné úsi
lia a výboje slovenského ochotníckeho divadla týchto čias, 
je potrebné poznamenať, že realistické divadlo, najmä tak 
ako ho formuloval K. S. Stanislavskij a ako ho prezentova
lo sovietske divadelníctvo, našlo v polovici tridsiatych 
rokov u nás Živnú pôdu. Prirodzeným dispozíciám slovenských 
hercov bolo blízke učenie tohto učiteľa divadelných náro
dov. A zásluhou najmä J. Borodáča aj Ústredie slovenských 
ochotníckych divadiel túto tvorbu vedome propagovalo a 
v dejinách tejto metodickej organizácie sa objavuje ako 
prvý ucelený a koncepčne presadzovaný divadelný systém. 
V ostatnom sa len paberkovalo a úspešne predstavenia sa 
viazali na výnimočné tvorivé osobnosti. 

Pravdaže, nemožno ai predstavovať, že takýto moder
nizačný prúd bol masovým javom. Faktom je, že sa dial na 
pôde vyspelých krúžkov, disponujúcich silnými režisérsky
mi osobnosťami, ktoré mali schopnosť formovať aj svoj he
recký kolektív. A vôbec, jednou zo základných príčin po
merne pomalého rozvíjania všestranne disponovaného herec
tva na slovenských ochotníckych javiskách bola citeľná 
absencia režisérskych osobností. Ale príklady priťahovali. 
Repertoár, ktorý takto prezentovali vyspelé krúžky v zá
vodoch, sa uplatnil aj inde, aj inde sa snažili vyhovieť 
štýlovej polohe hry, a tak spomínané modernizačné úsilia 
nemali už charakter iba občasných exkurzii, ale možno 
ich nazvať nastupujúcim trendom. 

Významnú, a dodnea z tohto aapektu nedocenenú úlohu 
v inovačnom procese slovenského divadelníctva zohralo 
proletárske divadlo, najmä na sklonku dvadsiatych a trid
siatych rokov. Ním uvádzané programy textovo a štýlovo 
inšpirované sovietskou avantgardou,- nemeckým expreaioniz-
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mom boli u nés načisto novým tónom. Hnutie Modrých blúz, 
recitačných zborov, ozveny na aovietake masové predstave
nia a princíp demonštrácie politického a sociálneho ja
vu na javisku mohol pri väčšom dosahu pôsobiť obrodne na 
celé divadelníctvo. Zdá aa, že v istých momentoch zapô
sobili aj na meštiacke divadelníctvo, ale hlbší výskum tu 
bude potrebné ešte len vykonať. Pozoruhodné pritom je, 
že proletér9ke divadlo po prvý raz v histórii prakticky 
zachytilo avantgardné divadelné prúdenie takmer synchrón
ne a jeho rozmachom v krajinách vzniku. Ostatné divadel
né výboje aa u nás uplatňovali s oneskorením. 

Významnou zložkou slovenského ochotníckeho divadla 
boli jeho divadelné závody, festivaly, ktoré sa od roku 
1923 konali každý rok v Martine. Najprv ako prehliadka 
prihláaených súborov /najmä tých, ktoré mali finančné 
prostriedky na cestu do Martina/, od roku 1932 už ako 
výberová, vrcholné konfrontačná báza a celoslovenskou 
platnosťou. 
t Mimo vplyvu ÚSOD-u zostala Časť robotníckych diva
delných súborov /z nich niektoré, najmä krúžky Sociálno
demokratickej atrany hrávali veľmi čaato ľahký, operetný 
repertoár - a proti tomu tiSOD po celý čas svojej existen
cie nemilosrdne bojoval; naopak krúžky KSČ hrávali naj
častejšie agitačný repertoár, tzv. živé noviny, Modré 
blúzy, politický kabaret a celovečerné hry uvádzali iba 
sporadicky/ a množstvo podenkových súborov, ktoré využíva
li divadlo vyslovene utilitérne - na získanie peňazí, 
napr. haeiči na striekačku, športovci na dreay a pod. 
Títo ani nemali šancu sa v ÚSOD-e udržať, pretože táto 
inštitúcia starostlivo bdela nad serióznosťou ochotnícke
ho podnikania. Aj naďalej aa držala záaady, že divadelné 
umenie má byť nepolitické a nemá sa zúčastňovať na kaž
dodennom politickom boji. 
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Významným stimulom ochotníckej tvorby boli tradičné 
vystúpenia ochotníckych víťazov zo závodov v Martine na 
scéne Slovenského národného divadla v hlavnom meste Slo
venska, v Bratislave /od roku 1936/, ktoré vznikli z ini
ciatívy Čestného predsedu t)S0D-u, dramatika dr. Ivana 
Stodolu a tešili sa veľkej pozornosti publika i centrál
nej divadelnej kritiky. 

Rozbitie Československej republiky Mníchovským dik
tátom, vypuknutie druhej svetovej vojny silne poznačili 
najmá v rokoch 1938-1941 ochotnícku aktivitu. Mnohí českí 
divadelníci museli zo Slovenska odísť /poznačilo to naj
mä agilitu bábkarských súborov/, muži narukovali a v&bec 
pomery nežičili divadelným múzam. /Porovnajme: počet 
5900 predstavení evidovaných tíSOD-om v roku 1937 klesol 
v roku 1938 na 2241 a v roku ̂ 3 9 na 1454 predstavení./ 
Ochotnícke divadlo sa však Čoskoro spamätalo z organizač
ných otrasov a široké ľudové vrstvy v nom našli svoje 
útočište pred poryvmi nezmyselnej politickej situácie a 
vojnového besnenia. Ochotnícke divadlo sa stalo výrazom 
odbojového myslenia a väčšina ochotníckych krúžkov praco
vala proti duchu fašizujúcej sa Štátnej ideológie. Ujíma
li sa hier, ktoré štátna cenzúra'zakázala na javisku SND, 
hrala mnoho diel ruskej klasiky, Rollandove hry zakázané 
v celej Nemcami okupovanej Európe, hry fašistami nenávi
deného Karia Čapka i odbojné hry našich slovenských auto
rov. 

Okrem politických ideí zrela v slovenskom ochotníc
kom divadelníctve však aj jeho umelecké úroveň. Najvyspe
lejšie krúSky si vyberali náročný repertoár, dlhoročné 
Skolenia ÚSOD-u, vplyv zlepšujúceho sa Časopisu Naše di
vadlo, pribúdanie prekladovej dramatickej literatúry, 
kumulovanie skúseností a príliv mladých, vzdelaných ľudí 
sp&sobil, Xe v tejto etape vývinu slovenského divadelné-
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ho ochotníctva sa začína vytvárať tzv. zlatý fond sloven
ského ochotníctva, ktorý dáva vzniknúť najprv Slovenské
mu komornému divadlu v Martine /január 1944/ a o mesiac 
neskôr Slovenskému divadlu v Prešove, že služieb ochotní
kov môže využívať Slovenský rozhlas a po oslobodení prud
ko sa rozmáhajúca profesionálna divadelná kultúra. 

Ústredie slovenských ochotníckych divadiel nastupuje 
ofenzívnu politiku posilnené personálne, so zlepšeným 
finančným zabezpečením a a podporou štátu. Rozvíjajú sa 
na novej úrovni styky česko-slovenské. Roku 1946 po prvý 
raz po oslobodení a po druhý raz y histórii vôbec /roku 
1932 pohostinský súbor z Banskej Bystrice so Stodolovou 
Bačovou Ženou/ vystúpil slovenský súbor na vrcholnej 
Českej divadelnej prehliadke - na Jiráskovom Hronove. 
Slovenský spevokol v Martine napriek tomu, že všetky svo
je najlepšie sily odovzdal profesionálnej scéne, výborne 
naštudoval klasickú drámu J. G. Tajovského Ženský zákon 
a s úspechom šiel do Hronova nadväzovať nové kontakty. 
Od roku 1947 aa stal Jiréskov Hronov už celoštátnym česko
slovenským fórom, na ktorom slovenské súbory vždy patri
li medzi svetlé zjavy. 

Mení sa aj vnútorná organizačné štruktúra slovenské
ho ochotníctva. Mnohé staré spolky prirodzenou cestou za
nikli a nové súbory sa vytvárajú pri Revolučnom odborovom 
hnutí, najmä Závodných kluboch fabrík, pri mládežníckej 
organizácii CSM, štátnych osvetových zariadeniach a miest
nych odboroch Matice slovenskej. Keáže tíSOD nebol spol
kom v pravom zmysle slova /ako napr. UMDOC v Čechách/, 
v januári 1949 svoju samostatnú existenciu skončil -
zlúčil sa so svojou 26-ročnou patrónkou, Maticou sloven
skou, ktorá novým zákonom sa stala ľudovýchovným ústavom 
a jediným organizátorom ľudovej umeleckej činnosti. 

Ma začiatku päťdesiatych rokov prestalo byť ochotníc-
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tvo na Slovensku hlavným distribútorom divadla, zároveň 
prestalo byť "koníčkom", kratochvíľnou záľubou. Nové 
spoločnosť mu prisúdila vážnu spoločenskú funkciu* Národ
nobuditeľské tendencie divadla výchovného sa transformo
vali do úloh vychovávať masy k novému Životu v duchu zá
sad socialistického štátu a politiky KSČ. 

V rokoch 1945-1948 paleta úailí v oblasti repertoáru 
sa rozšírila a s tým úmerne rástli aj možnosti štýlového 
vyhranenia slovenského ochotníckeho herectva. Skončila 
aa vojna, začala sa obnova krajiny, v ochotníckom diva
delníctve prevláda optimistický ton. Ten podmieňuje aj 
výber hier, a tým aj voľbu výrazových prostriedkov. Ak 
pred'oslobodením sa uvedomelé pokusy o zmnoženie výrazo
vého a slohového arzenálu viažu predovšetkým na niekoľko 
špičkových kolektívov /ostatné sú zväčša v úlohe diletujú-
cich epigónov/, v druhej polovici štyridsiatych rokov ten
to proces zasahuje širšie ochotnícke vrstvy. Slovenské 
ochotnictvo sa aj v tomto ohľade demokratizuje. No pre
važovať začína celkom výrazne a po roku 1948 - už jedno
značne realistický divadelný sloh a na nižších stupňoch 
ochotníckej práce pretrváva napodobovaci, naturalizujúci 
typ herectva, ktorý sa tu vlastne nikdy nepodarilo vo 
väčšej miere odstrániť a prekonať. Návrat k realietickej 
divadelnoati je prirodzeným a zákonitým javom. 

Na konci päťdesiatych rokov, ke3 sa repertoápová 
štruktúra rozširuje, zmnožuje, začína aj postupná dife
renciácia slohových prvkov v slovenskom ochotníckom 
divadelníctve a herectve. 

Sústavná metodická starostlivosť, množstvo Školení 
režisérov, dramaturgov ochotníckych súborov, zvyšujúce 
sa nároky porôt na krajských i celoslovenských festiva
loch, samostatný časopis Javisko, spolupráca najmä mla-
1ých profesionálnych divadelníkov /ktorí prichádzajú nie 
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na jednorázovú výpomoc, ale pracujú a divadelným kolektí
vom systematicky, teda aj pedagogicky/ priniesli čoskoro 
značné výsledky. Ak v prvej polovici šesťdesiatych rokov 
vrcholí v slovenskom ochotníctve éra psychologického di
vadelného realizmu /najmä súbory z Púchova, Spišskej Novej 
Vai/ a tradičnej komédie /súbory z Prievidze, Handlovej, 
Lučenca a i./, od začiatku sedemdesiatych rokov začína 
slovenské ochotníctvo obnovovať celkom v aúlade so záko
nitosťami divadelného vývinu svoje výrazové prostriedky, 
postupy a metódy. 

Slovenské ochotnícke divadlo je jav síce historický 
mladý, no svojimi osudmi nevšedný, špecifický svojou spä
tosťou s existenčnými otázkami ľudu i e profesionálnou 
kultúrou, ktorej zrod vlastne umožnil, ale aj tým, ako 
intenzívne Žije dnes, v Časoch rozvoja masových médií i 
bohatej siete profesionálnych telies. Možno ho považovať 
za jednu z foriem národného, ľudového prejavu, za jednu 
z foriem zmocnenia sa a vyjadrenia sveta. 



Súčasne !udove stawleFstvo 
a hyvanie na S!ovensku 





Cudovú architektúru zaradujeme medzi najvzácnejšie 
poklady kultúrneho dedičstva nášho ľudu, pretože je výsled
kom stáročných snáh, hľadania foriem, materiálov a konštruk
cii. Rozmanitosť jednotlivých výrazov ľudového staviteľ
stva bola dôsledkom vplyvu rôznych podmienok klimatických, 
prevažujúceho spôsobu získavania obživy a v neposlednom 
rade aj administrativno-apr«vnaho delenia Slovenska, Čo 
bolo v podmienkach feudalizmu zvlášť výrazné, ak si pri
pomenieme pútanie nevoľníkov k pôde a ich viazanie na jed
no panstvo. Všetky tieto okolnosti ovplyvňovali vývoj 
ľudovej architektúry, ktorá postupne nadobúdala výrazné 
regionálne črty, pričom špecifické danosti sa postupne 
vytvárali aj v rámci menších oblastí Či lokalít. 

V dnešnom zmysle slova ľudová architektúra dosahuje 
svoj vrchol zhruba v minulom storoPi, kedy dospieva do 
vyhraneného vývojového atupna predovšetkým v pôdorysnej 
dispozícii, ale aj celkovou konštrukciou a morfológiou. 
Bezprostredný vzťah človeka k prírode a prírodnému prostre
diu, z ktorého čerpal prostriedky na udržanie si života, 
sa pochopiteľne odrazil aj na jeho obydlí. Zo svojho 
prostredia Čerpal nielen potrebný stavebný materiál, ale 
aj ako jeho dôverný znalec veľmi citlivo na toto prostre
die reagoval, a prispôsoboval sa mu. Geografické prostre
die a členitým povrchom sa mu stávalo akýmsi vzorom, 
pomocou ktorého vytváral výrazovo špecifické, funkčné 
stavebné diela v dokonalej súhre s okolitým prostredím. 
V tomto zmysle možno napr. poukázať najmä na domy na Ora
ve, menovite v Hruštíne, Zuberci, Podbieli, Hladovke, Zá-
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kamennom a pod., s tvarom a spádom strechy v aúlade s oko
litým geografickým reliéfom. K tomuto rámcu upravoval aj 
bezprostredné okolie svojho domu, ktoré zásadne situoval 
do zelene. Táto okolnosť anoĽráža v zvykosloví spojenom 
s akousi povinnosťou zasadiť v blízkosti domu strom pri 
narodení dieťaťa. Stromy vôbec predstavovali v duchovnom 
živote dôležitú zložku v ochrane proti prírodným silám, 
mali v nich prebývať du$e predkov /prevtelených na vtákov/ 
atď. Aj z tohto hľadiska bolo potom priam nevyhnutný utvá
rať životné prostredie tak premyslene, akým v súčasnosti 
sa môže pochváliť iba máloktoré novodobé sídlo. Akceptu-
júc danosti prírodhého prostredia využíval človek prírodou 
ponúkaný stavebný materiál, ktorý upravený v obydlie vytvá
ral súlad medzi prírodným a umelým prostredím. Dôverné zna
losť dreva v horských a podhorských oblastiach umožnila 
staviteľom vytvárať objekty, ktoré sú predmetom oprávne
ného obdivu. Obdobne tak v nížinných oblastiach, kde je 
dominantným stavebným materiálom spracovaná hlina. 

Obydlie a príslušné hospodárske atavby boli determi
nované aj spôsobom života a druhu zamestnania prostého 
človeka. Vytváralo sa tak postupne obydlie roľníka, pastie
ra, vinohradníka, remeselníka, želiara Či domkára alebo 
neskôr aj poľnohospodárskeho nádenníka - bíreša Či tovari-
chéra. Vlastné bývanie, ovplyvnené práve týmito danosťa
mi, odrážalo teda aj sociálnu situáciu. Vytvorila sa tak 
najbežnejšia forma trojpriestorovej dispozície domu s centrál' 
nym obytným priestorom Irbou, kde sa sústreďoval celý rodin-
ný život, dalej vstuptr? pitvor a odkladacia komora na ús
chovu potravinových článkov. Zložitá sociälno-hospodárska 
štruktúra obyvateľstva vidieka, ako sme ju už naznačili, 
si však vynútila i skromnejšie obydlia dvojpriestorové /iz
ba pitvor/, či na druhej atrane viac priestorové, prebu
dovaním zadnej komory na izbu, pričom predná izba sa zrne-
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posilniť maďarizačný tlak aj kočovným maďarským divadlom, 
dostali sa do alovenských rúk. Pre majiteľov hostincov 
a dvorán prestalo byť existenčne nebezpečným povoliť 
slbvenské ochotnícke divadlo. Rapídne sa rozrástla sloven
ská inteligencia a veľkú úlohu zohrali Českí ochotníci, 
ktorí prišli na Slovensko zväčša ako správni úradníci, 
priniesli so sebou skúsenejšiu réžiu, rozšírili repertoár 
o českú historickú drámu /Tyl, Jirásek, StroupeŽnický/ i 
súčasnú českú drámu /medzi nou však aj veľa divadelného 
braku/. V roku 1924 napríklad už zaznamenalo pravidelné 
účinkovanie 1539 súborov v 804 obciach, ktoré naštudova
li za rok 2924 premiér. Najhranejším autorom bol sloven
ský ľudový dramatik Ferko Urbánek a popri nom sa dostáva
li na acénu častejšie aj autori kriticko-realistickí: 
J+ G. Tajovský, J. Hollý. Repertoár sa však modernizuje 
pomaly, pretože životné podmienky, štruktúra spoločnosti 
ostáva ešte dlho na predvojnovej úrovni. Silnou stránkou 
slovenského ochotníctva dvadsiatych rokov nášho atoročia 
bolo herectvo - oplývalo radom aamorastlých talentov. 
Réžia a scénografia boli slabou stránkou, ktorú sa dari
lo odstraňovať až v nasledujúcom desaťročí. 

Treba poznamenať, Že ekonomická atránka divadelného 
ochotníckeho podnikania bola slabé. Štát podporoval ochot
nícke divadlo viac morálne ako ekonomicky, náklady na vy
bavenie javíak, dane a dávky zo zábavy boli vysoké. 

Ak do týchto čias vystupuje slovenské ochotníctvo 
ako monolitný jav, v druhej polovici dvadsiatych rokov 
sa začína jeho vnútorná diferenciácia. Nielen v zmyeie 
kvalitatívnom, keď vo väčších mestách existujú systema
ticky a náročné pracujúce divadelné združenia /Martin, 
Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, 
Bardejov, Nitra, Vrútky a i./, ale aj v zmysle politic
kom. Proletárske divadlo, organizované najmä Komunistic-
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kou stranou, začína sa triedne vyhraňovať, repertoérovo 
i výrazovo odlišovať. Najprv tu cítiť vplyv sovietskeho 
politického divadla a potom tu možnú zbadať ozveny na 
sovietsku divadelnú avantgardu. 

Množstvo nových divadelných súborov vyvolalo k živo
tu prvú slovenskú divadelnú organizáciu. Ústredie slo
venských ochotníckych divadiel /ďalej ÚSOD/ vzniklo na 
ustanovujúcom zhromaždení v Martine roku 1922 ako tesne 
pridružené organizácia k oživotvorenej Matici slovenskej. 
Sprvu si kládla skromné ciele - združiť existujúce diva
delné spolky, viesť ich k náročnejšej a zodpovednejšej 
práci, pomáhať im pri voľbe repertoáru, organizovať 
každoročne divadelné závody, usporadúvať divadelné kurzy. 
V oblasti ideovo-koncepčnej dS0*i v podstate nadväzoval 
na ciele a snaženia predvojnového ochotníctva, kedy di
vadlo bolo predovšetkým národnou a mravnou inštitúciou, 
ktorá má vzdelávať, poúčať a vôbec priaznivo vplývať na 
slovenský ľud. Bolo treba vykonať zakladateľskú kultúr-
no-osvetovú prácu. ÚSOD spočiatku nevstúpil do slovenské
ho divadelného života /od roku 1920 existovalo v Bratis
lave aj prvé profesionálne divadlo Slovenské národné 
divadlo, ktoré však opäť ne6olo slovenské, ale *eské; 
Slovenská profesionálna Činohra vznikla až v tridsiatych 
rokoch, jeho zmiešaná česko-slovenská činohra uviedla 
do r. 1930 však 62 premiér po slovensky/ nijako revo
lučne. ÚSOD vykonal základné administratívno-organizačné 
práce, sústredil okolo seba ľudí - netreba zabúdať, Že 
aj ľudí divadelne edukovaných a erudovaných bolo v tom 
čase na Slovensku neobyčajne málo, že organizácia neustá
le zápasila s veľkými finančnými problémami a nebyť patrón-
ky Matice slovenskej, bola by veľmi rýchlo skončila svo
ju púť. 

Roku 1925 začal 1$S0D vydávať prvý slovenský divadel-
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ný Časopis Slovenský ochotník, skromný vestník organizá
cie, ktorý bol roku 1928 vystriedaný širšie koncipovaným 
Časopisom Naším divadlom. Aj pomocou týchto periodík sa 
IÍSOD-u podarilo prehĺbiť vplyv na slovenské ochotnícke 
divadlo tak, že každý solídnejšie pracujúci divadelný 
súbor bol členom organizácie /v dodržiavaní stanov a 
v plnení členských povinnosti bolo vedenie ÚSOD-u prísne/ 
a nároky na divadelnú prácu, na umeleckosť jej vyjadre
nia, začínajú rásť. Modernizuje sa repertoár, vo väčšej 
miere pribúdajú preložené hry, slovenské ochotníctvo 
sa začína aspoň sčasti vyrovnávať s odkazom svetovej 
klasiky. 

Roku 1928 napísal 5. KrČmŕry o banskobystrickom 
predstavení Skochovej hry Kráľovnin omyl tieto slová: 
"našli Štýl, ale preštylizovali ho do neživotnosti". 
Odmyslime si teraz klasifikáciu, a vyberme z tejto infor
mácie iba aspekt štýlu. Najmä ked vieme, že toto predsta
venie v hojnej miere využívalo scénické, najmä svetelné 
efekty. V tejto príslovečnej a typickej "bystrickej pa
ráde" vari možno nájsť prvé uvedomelé pokusy prekonať 
prízemný opisný realizmus, a postaviť inscenáciu do šty
lizovanej polohy, v ktorej hlavnými vyjadrovacími prostried< 
kami sú: sošné gesto, viazané reč, deklamácia verša a 
náznak nahradzuje popisnú vernosť. Roku 1929 agilný nit
riansky súbor Sapek inscenuje podobnými prostriedkami 
Vildeho Florentínsku tragédiu. Roku 1930 po nej siahajú 
v Banskej Bystrici spolu so Salome toho istého autora, 
keď sa roku 1929 prezentovali Vrchlického neoromantickou 
hrou Cattulova pomsta. Môžeme tu teda nájsť uvedomelé 
pokusy pokročiť ďalej. Neprekvapuje to, pretože qj v Ban
skej Bystrici, aj v Nitre pôsobili v súboroch viacerí 
českí divadelníci, ktorí prišli poučení vlastnou profe
sionálnou tradíciou. Nimi po prvýkrát uvedené hry našli 
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ohlas aj u iných aúborov, ich štýl hrania tiež. Predbežne 

však bez väčších úspechov. Bolo to len semienko, ktoré 

malo vzklíčiť až o nejakých desať rokov neskôr. 

Roku 1934 uvádza Slovenský spevokol v Martine hru 
sovietskeho autcra Piotra Gorlova Únosca ohňa v réžii 
F. Hoffmanna.Čím je táto inscenácia pozoruhodná, na to 
odpovedá Andrej Mráz svojím článkom v Našom divadle: 
"Režisér Hoffmann zladil celý kus do Štylizovaného celku, 
v ktorom sa podtrhovala primitívnosť neutrálnej Štruktú
ry predhistorického človeka a jednotlivé postavy boli 
viac znakmi, viac symbolmi*než individualizovanými jed
notlivcami." A tak zrazu máme na slovenskom ochotníckom 
javisku ozvenu symbolistického divadla nielen v texte, 
réžii, ale aj v herectve, v ktorom hlavní predstavitelia 
i množstvo komparzistov tvorili jednotný celok, "z ktoré
ho nemožno menovať jedného, aby 3a tým neublížilo ostat
ným." /A. Mráz/ No tieto modernizačné úsilia neostali 
pri tomto výboji. Slovenský spevokol aj ďalej rozširuje 
hranice svojej tvorby - r. 1936 inscenuje v Hoffmannovej 
réžii Jonsonovho a Zweigovho Volpona, akcentuje fyzické 
konanie a charakterizáciu postáv a dva roky predtým ešte 
Moliérov Nanútený sobáš v jasných karikatúrnych líniách, 
v ktorých hercom prišlo postihnúť základné črty postavy 
a stvárniť ich akoby ostrým ťahom pera, v nemalej hyper
bole. 

Začiatkom tridsiatych rokov silnie v slovenskom 
ochotníctve tendencia smerom k poetizécii divadla. Roku 
1931 Slovenská liga v Spišskej Novej Vsi hrá takto úspeš
ne Zeyrovu novoromantickú hru Radúz a Mahuliena, súbor 
čapek v Nitre roku 1934 Wolkrovu hru Najväčšia obeť a 
štylizačné úsilia najmä v oblasti deklamácie a výtvarnej 
zaznamenávame aj v Slovenskom spevokole. 
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V dobovej tlači sa veľmi často píše o "prepateti-
zovani". Ak to zoberieme z hľadiska štýlu /a nielen ako 
klasifikáciu/ v konkrétnych súvislostiach daného reperto-
árového čísla, signalizuje nám tento jav až prekvapujúco 
úsporné a masové snaženie na konci tridsiatych a začiat
kom štyridsiatych rokov o prekonanie už konvenčného na-
podobovacieho realistického, či pseudorealistického štý
lu. Zrejme objektívne sa už pociťovala potreba rozširo- ' 
vať štýlové hranice slovenského herectva a réžie. Nútili 
k tomu nielen event. profesionálne vzory /najmä Praha a 
česká činohra SND, v štyridsiatych rokoch aj režisérake 
úsilia režiséra Hoffmanna a dr. Jamnického v SND/, od
borná literatúra, ale aj repertoár a prirodzené hľadač-, 
stvo, obsiahnuté v každom umeleckom snažení. Vyvrchole
ním tejto línie modernizácie boli predstavenia Cyrana 
z Bergeracu /Štefánikov dramatický krúžok z Bratislavy, 
1940/, HugoviHernani /Ružomberok 1940, Štefánikov drama
tický krúžok z Bratislavy,1941, Martin Slovenský spevo
kol, 1942/, Martákovej veršovaného Jánošíka /Mestské di
vadelné združenie Banská Bystrica, 1941/, ba aj ojedine
lý pokus o antiku - Sofoklova Antigona roku 1943 v Sloven
skom spevokole v Martine i o nadrealistickú Bezekovu Kliet
ku - Dolný Kubín 1939. No tým, Čo je pre tridsiate roky 
martinský Revízor, Shawova Svätá Jana a O'Neillova Túžba 
pod brestami - v ktorej herci "nerozkúskovali svoje 
výkony realistickou popisnosťou, ale zauzľovali ich v ce
lok, v typové vyhranenie" /A. Mráz/, zintelektualizova-
li avoje herectvo, tým je pre prvú polovicu rokov šty
ridsiatych liptovskomikulášske predstavenie PľuŠčeveké-
ho dramatizácia Dostojevského románu Zločin a trest v ré
žii Ivana Terena. Liptovskomikulášski akademici prelo
mili, súc poučení sovietskou a pražakou divadelnou avant
gardou, bariéru psychologickej popisnoati a determinácie 
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a akcentovali znakovosť postáv v silnej divadelnej expre-

sii. 

No ak chceme pravdivo interpretovať ŠtylizaČné úsi-
lia a výboje alovenskáho ochotníckeho divadla týchto Čias, 
je potrebné poznamenať, že realiatické divadlo, najmä tak 
ako ho formuloval K. S. Stanislavskij a ako ho prezentova
lo sovietske divadelníctvo, našlo v polovici tridsiatych 
rokov u nás živnú pôdu. Prirodzeným dispozíciám slovenských 
hercov bolo blízke učenie tohto učiteľa divadelných náro
dov. A zásluhou najmä J. Borodéča aj Ústredie alovenských 
ochotníckych divadiel túto tvorbu vedome propagovalo a 
v dejinách tejto metodickej organizácie aa objavuje ako 
prvý ucelený a koncepčne presadzovaný divadelný systém. 
V ostatnom sa len paberkovalo a úspešne predstavenia sa 
viazali na výnimočné tvorivé osobnosti. 

Pravdaže, nemožno si predstavovať, že takýto moder
nizačný prúd bol masovým javom. Faktom je, že sa dial na 
pôde vyspelých krúžkov, disponujúcich ailnými režisérsky
mi osobnosťami, ktoré mali schopnosť formovať aj svoj he
recký kolektív. A vôbec, jednou zo základných príčin po
merne pomalého rozvíjania všestranne disponovaného herec
tva na alovenských ochotníckych javiskách bola citeľná 
absencia režisérskych osobností. Ale príklady priťahovali. 
Repertoár, ktorý takto prezentovali vyspelé krúžky v zá
vodoch, sa uplatnil aj inde, aj inde aa snažili vyhovieť 
Štýlovej polohe h^y, a tak apominané modernizačné úsilia 
nemali už charakter iba občasných exkurzií, ale možno 
ich nazvať nastupujúcim trendom. 

Významnú, a dodnes z tohto aspektu nedocenenú úlohu 

v inovačnom procese elovenského divadelníctva zohralo 

proletárske divadlo, najmä na sklonku dvadsiatych a trid

siatych rokov. Ním uvádzané programy textovo a Štýlovo 

inšpirované sovietskou avantgardou,- nemeckým expreaioniz-
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mom boli u nás načisto novým tónom. Hnutie Modrých blúz, 
recitačných zborov, ozveny na aovietske masové predstave
nia a princíp demonštrácie politického a sociálneho ja
vu na javisku mohol pri väčšom dosahu pôsobiť obrodne na 
celé divadelníctvo. Zdá sa, že v istých momentoch zapô
sobili aj na meštiacke divadelníctvo, ale hlbší výskum tu 
bude potrebné ešte len vykonať* ťozoruhodné pritom je, 
Že proletárske divadlo po prvý raz v histórii prakticky 
zachytilo avantgardné divadelné prúdenie takmer synchrón
ne s jeho rozmachom v krajinách vzniku. Ostatné divadel
né výboje aa u nás uplatňovali s oneskorením. 

Význsmnou zložkou slovenského ochotníckeho divadla 
boli jeho divadelné závody, festivaly, ktoré sa od roku 
1923 konali každý rok v Martine. Najprv ako prehliadka 
prihlásených súborov /najmä tých, ktoré mali finančné 
prostriedky na cestu do Martina/, od roku 1932 už ako 
výberová, vrcholná konfrontačná báza s celoslovenskou 
platnosťou. 
t Mimo vplyvu ÚSOD-u zostala časť robotníckych diva
delných súborov /z nich niektoré, najmä krúžky Sociálno
demokratickej strany hrávali veľmi často ľahký, operetný 
repertoár - a proti tomu ÚSOD po celý čas svojej existen
cie nemiloardne bojoval; naopak krúžky KSČ hrávali naj
častejšie agitačný repertoár, tzv. živé noviny, Modré 
blúzy, politický kabaret a celovečerné hry uvádzali iba 
sporadicky/ a množstvo podenkových súborov, ktoré využíva
li divadlo vyalovene utilitérne - na získanie peňazí, 
napr. hasiči na striekačku, športovci na dresy a pod. 
Títo ani nemali šancu sa v ÚSOD-e udržať, pretože táto 
inštitúcia starostlivo bdela nad serióznosťou ochotnícke
ho podnikania. Aj naďalej sa držala zásady, Že divadelné 
umenie má byť nepolitické a nemá aa zúčastňovať na kaž
dodennom politickom boji. 
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Významným stimulom ochotníckej tvorby boli tradičné 
vystúpenia ochotníckych víťazov zo závodov v Martine na 
scéne Slovenského národného divadla v hlavnom meste Slo
venska, v Bratislave /od raku 1936/, ktoré vznikli z ini
ciatívy čestného predsedu ÚSOD-u, dramatika dr. Ivana 
Stodolu a tešili sa veľkej pozornosti publika i centrál
nej divadelnej kritiky. 

Rozbitie Československej republiky Mníchovským dik
tátom, vypuknutie druhej svetovej vojny silne poznačili 
najmä v rokoch 1938-1941 ochotnícku aktivitu. Mnohí českí 
divadelníci museli zo Slovenska odísť /poznačilo to naj
mä agilitu bábkarských súborov/, muži narukovali a vObec 
pomery nežičili divadelným múzam. /Porovnajme: počet 
5900 predstavení evidovaných ÚSOD-om v roku 1937 klesol 
v roku 1938 na 2241 a v roku ̂ 3 9 na 1454 predstavení./ 
Ochotnícke divadlo sa však Čoskoro spamätalo z organizač
ných otrasov a široké ľudové vrstvy v noc našli svoje 
útočište pred poryvmi nezmyselnej politickej situácie a 
vojnového besnenia. Ochotnícke ňivadlo sa stalo výrazom 
odbojového myslenia a väčšina ochotníckych krúžkov praco
vala proti duchu fašizujúcej sa štátnej ideológie. Ujíma
li sa hier, ktoré štátna cenzúra-zakázala na javisku SND, 
hrala mnoho diel ruskej klasiky, Pollandove hry zakázané 
v celej Nemcami okupovanej Európe, hry fašistami nenávi
deného Karia Čapka i odbojné hry našich slovenských auto
rov. 

Okrem politických ideí zrela v slovenskom ochotníc
kom divadelníctve však aj jeho umelecká úroveň. Najvyspe
lejšie krúžky si vyberali náročný repertoár, dlhoročné 
školenia ÚSOD-u, vplyv zlepšujúceho sa Časopisu Naše di
vadlo, pribúdanie prekladovej dramatickej literatúry, 
kumulovanie skúsenosti a príliv mladých, vzdelaných ľudí 
spôsobil, že v tejto etape vývinu slovenského divadelné-
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ho ochotníctva sa začína vytvárať tzv. zlatý fond sloven
ského ochotníctva, ktorý deva vzniknúť najprv Slovenské
mu komornému divadlu v Martine /január 1944/ a o mesiac 
neakôr Slovenskému divadlu v Prešove, že služieb ochotní
kov môže využívať Slovenský rozhlas a po oslobodení prud
ko sa rozmáhajúca profesionálna divadelná kultúra. 

Ústredie slovenských ochotníckych divadiel nastupuje 
ofenzívnu politiku posilnené personálne, so zlepšeným 
finančným zabezpečením a s podporou štátu. Rozvíjajú sa 
na novej úrovni styky Česko-slovenské. Roku 1946 po prvý 
raz po oslobodení a po druhý raz y histórii v&bec /roku 
1932 pohostinský súbor z Banskej Bystrice so Stodolovou 
Bačovou ženou/ vystúpil slovenský súbor na vrcholnej 
českej divadelnej prehliadke - na Jiráskovom Hronove. 
Slovenský spevokol v Martine napriek tomu, že všetky svo
je najlepšie sily odovzdal profesionálnej scéne, výborne 
naštudoval klasickú drámu J. G. Tajovského Ženský zákon 
a s úspechom šiel do Hronova nadväzovať nové kontakty. 
Od roku 1947 sa stal Jiráskov Hronov už celoštátnym česko
slovenským fórom, na ktorom slovenské súbory vždy patri
li medzi svetlé zjavy. 

Mení sa aj vnútorná organizačná štruktúra slovenské
ho ochotníctva. Mnohé staré spolky prirodzenou cestou za
nikli a nové súbory sa vytvárajú pri Revolučnom odborovom 
hnutí, najmä Závodných kluboch fabrík, pri mládežníckej 
organizácii 5SM, štátnych osvetových zariadeniach a miest
nych odboroch Matice slovenskej. Ked*%e ÚSOD nebol spol
kom v pravom zmysle alova /ako napr. UMDOČ v Čechách/, 
v januári 1949 svoju samostatnú existenciu skončil -
zlúčil sa ao svojou 26-ročnou patrónkou, Maticou sloven
skou, ktorá novým zákonom sa stala ľudovýchovným ústavom 
a jediným organizátorom Ľudovej umeleckej činnosti. 

Ma začiatku päťdesiatych rokov prestalo byť ochotníc-
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tvo na Slovensku hlavným distribútorom divadla, zároveň 
prestalo byť "koníčkom", kratochviľnou záľubou. Nová 
spoločnosť mu prisúdila vážnu spoločenskú funkciu. Národ
nobuditeľské tendencie divadla výchovného sa transformo
vali do úloh vychovávať masy k novému životu v duchu zá
sad socialistického Štótu a politiky KSC. 

V rokoch 1945-1948 paleta úsilí v oblasti repertoáru 
sa rozšírila a s tým úmerne rástli aj možnosti štýlového 
vyhranenia slovenského ochotníckeho herectva. Skončila 
sa vojna, začala sa obnova krajiny, v ochotníckom diva
delníctve prevláda optimistický ton. Ten podmieňuje aj 

oer hier, a tým aj voľbu výrazových prostriedkov. Ak 
pred*oslobodením sa uvedomelé pokusy o zmnoženie výrazo
vého a slohového arzenálu viažu predovšetkým na niekoľko 
špičkových kolektívov /ostatné sú zväčša v úlohe diletujú-
cich epigónov/, v druhej polovici Štyridsiatych rokov ten
to proces zasahuje Širšie ochotnícke vrstvy. Slovenské 
ochotnictvo aa aj v tomto ohľade demokratizuje. No pre
važovať začína celkom výrazne a po roku 1948 - už jedno
značne realistický divadelný sloh a na nižších stupňoch 
ochotníckej práce pretrváva napodobovaci, naturalizujúci 
typ herectva, ktorý sa tu vlastne nikdy nepodarilo vo 
väčšej miere odstrániť a prekonať.. Návrat k realistickej 
divadelnosti je prirodzeným a zákonitým javom. 

Na konci päťdesiatych rokov, ke3 sa repertoárová 
Štruktúra rozširuje, zmnožuje, začína aj postupná dife
renciácia slohových prvkov v slovenskom ochotníckom 
divadelníctve a herectve. 

Sústavná metodická starostlivosť, množstvo školení 
režisérov, dramaturgov ochotníckych súborov, zvyšujúce 
sa nároky porôt na krajských i celoslovenských festiva
loch, samostatný Časopis Javisko, spolupráca najmä mla
dých profesionálnych divadelníkov /ktorí prichádzajú nie 
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na jednorázovú výpomoc, ale pracujú s divadelným kolektí
vom systematicky, teda aj pedagogicky/ priniesli čoskoro 
značné výsledky. Ak v prvej polovici šesťdesiatych rokov 
vrcholí v slovenskom ochotníctva éra psychologického di
vadelného realizmu /najmä súbory z Fúchova, Spišskej Novej 
Vsi/ a tradičnej komédie /súbory z Prievidze, Handlovej, 
Lučenca a i*/, od začiatku sedemdesiatych rokov začína 
slovenské ochotníctvo obnovovať celkom v súlade so záko
nitosťami divadelného vývinu svoje výrazové prostriedky, 
postupy a metódy. 

Slovenské ochotnícke divadlo je jav síce historický 
mladý, no svojimi osudmi nevšedný, špecifický svojou spä
tosťou s existenčnými otázkami ľudu i s profesionálnou 
kultúrou, ktorej zrod vlastne umožnil, ale aj tým, ako 
intenzívne žije dnes, v Časoch rozvoja masových médií i 
bohatej siete profesionálnych telies. Možno ho považovať 
za jednu z foriem národného, ľudového prejavu, za jednu 
z foriem zmocnenia sa a vyjadrenia sveta. 



Súčasne Mo v é staviteMw 
a bývanie na Stovensttu 





íudovú architektúru zaraáujeme medzi najvzácnejšie 
poklady kultúrneho dedičstva nášho ľudu, pretože je výsled
kom stáročných anáh, hľadania foriem, materiálov a konštruk
cií. Rozmanitosť jednotlivých výrazov ľudového staviteľ
stva bola dôsledkom vplyvu rôznych podmienok klimatických, 
prevažujúceho spôsobu získavania obživy a v neposlednom 
rade aj administrativno-spr^vneho delenia Slovenska, čo 
bolo v podmienkach feudalizmu zvlášť výrazné, ak si pri
pomenieme pútanie nevoľníkov k pôde a ich viazanie na jed
no panstvo. Všetky tieto okolnosti ovplyvňovali vývoj 
ľudovej architektúry, ktorá postupne nadobúdala výrazné 
regionálne Črty, pričom špecifické danosti sa postupne 
vytvárali aj v rámci menších oblastí Či lokalít. 

V dnešnom zmysle slova ľudová architektúra dosahuje 
svoj vrchol zhruba v minulom storočí, kedy dospieva do 
vyhraneného vývojového stupňa predovšetkým v pôdorysnej 
dispozícii, ale aj celkovou konštrukciou a morfológiou. 
Bezprostredný vzťah človeka k prírode a prírodnému prostre
diu, z ktorého čerpal prostriedky na udržanie si Života, 
sa pochopiteľne odrazil aj na jeho obydlí. Zo svojho 
prostredia Čerpal nielen potrebný stavebný materiál, ale 
aj ako jeho dôverný znalec veľmi citlivo na toto prostre
die reagoval, a prispôsoboval sa mu. Geografické prostre
die a členitým povrchom sa mu stávalo akýmsi vzorom, 
pomocou ktorého vytváral výrazovo špecifické, funkčné 
stavebné diela v dokonalej súhre s okolitým prostredím. 
V tomto zmysle možno napr. poukázať najmä na domy na Ora
ve, menovite v Hruštíne, Zuberci, Fodbieli, Hladovke, Zá-
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kamennom a pod., a tvarom a spádom strechy v súlade s oko
litým geografickým reliéfom. K tomuto rámcu upravoval aj 
bezprostredné okolie svojho domu, ktoré zásadne situoval 
do zelene. Táto okolnosť s&o3ráža v zvykosloví spojenom 
s akousi povinnosťou zasadiť v blízkosti domu strom pri 
narodení dieťaťa. Stromy vôbec predstavovali v duchovnom 
živote dôležitú zložku v ochrane proti prírodným silám, 
mali v nich prebývať duše predkov /prevtelených na vtákov/ 
atá. Aj z tohto hľadiska bolo potom priam nevyhnutné utvá
rať Životné prostredie tak premyslene, akým v súčasnosti 
sa môže pochváliť iba máloktoré novodobé sídlo. Akceptu-
júc danosti prirodhého prostredia využíval človek prírodou 
ponúkaný stavebný materiál, ktorý upravený v obydlie vytvá
ral súlad medzi prírodným a umelým prostredím. Dôverná zna
losť dreva v horských a podhorských oblastiach umožnila 
staviteľom vytvórať objekty, ktoré sú predmetom oprávne
ného obdivu. Obdobne tak v nížinných oblastiach, kde je 
dominantným stavebným materiálom spracovaná hlina. 

Obydlie a príslušné hospodárske stavby boli determi
nované aj spôsobom života a druhu zamestnania prostého 
človeka. Vytváralo sa tak postupne obydlie roľníka, pastie
ra, vinohradníka, remeselníka, želiara či domkára alebo 
neskôr aj poľnohospodárakeho nádenníka - bíreša či tovari-
chára. Vlastné bývanie, ovplyvnené práve týmito danosťa
mi, odrážalo teda aj sociálnu situáciu. Vytvorila sa tak 
najbežnejšia forma trojprieotorovej dispozície domu a centrál
nym obytným priestorom izbou, kde sa sústreďoval celý rodin
ný život, dalej vstuprr/ pitvor a odkladacia komora na ús
chovu potravinových tankov. Zložitá sociálno-hospodárska 
štruktúra obyvateľstva vidieka, ako sme ju už naznačili, 
ai však vynútila i skromnejšie obydlia dvojprieatorové /iz
ba pitvor/, či na druhej strane viac priestorové, prebu
dovaním zadnej komory na izbu, pričom predná izba sa zrne-



- i . 

nila na takzvanú parádnu. Azda najrozvinutejšiu a najpre-
pychovejšiu formu prednej izby majú obydlia na západnom 
Slovensku v oblasti Malých a Bielych Karpát /obce Čataj, 
Viničné, Vqjnory, Orešany a 3alšie/, kde bola reprezentač
nej funkcii podmienená aj dekoratívnosť nábytku /maľované
ho/ a množstvom ozdobne uloženého hlineného riadu, vysoko 
vystlanými posteľami. Vrchol dekoratívnosti a estetického 
citu predstavovali v týchto obydliach maľované ohniská, 
ktoré maľovali mieatne ženy pôvodne bez Šablón, voľnou 
rukou. 

Z hľadiska vonkajšieho vzhľalu osobitný druh obydlia 
predstavujú domy tzv. amerikánov, t.j. tých, ktorí boli 
nútení hľadať prácu v zámorí a po návrate si za ušetrené 
peniaze postavili alebo dali postaviť dom. Keáže ide 
napospol o murované stavby z pálenej hliny, najviac ich je 
z obdobia 20. - 30. rokov nášho storočia, a to postavených 
aj v oblastiach s výlučne drevenou architektúrou, čim sa 
stávajú zvlášť nápadnými. Predstavujú spravidla súvislý 
rad domov s Členenou fasádou a použitím množstva staveb
ných prvkov prevzatých zo slohovej architektúry staršie
ho obdobia /pilaotre, renesančné kvapky, štuku, celý rad 
barokových prvkov a pod./. Plocha omietky, sledujúc pou
žité stavebné výzdobne prvky, je farebne Členená, pričom 
sa používa seceaná veľkoplošná harmónia. Niet oblasti 
na Slovensku, kde by sa nevyskytovali takéto domy "ameri
kánov". V takomto istom "Štýlovom* poňatí sú postavené 
takmer všetky domy v Liptovakej obci Hýbe, postavené 
zručnými liptovakými murármi, ktorí spravidla stavali 
domy amerikánov takmer po celom Slovensku a vo veľkej mie
re stavali v 19. atoročí výstavné budovy v Budapešti. Tou
to okolnoaťou možno tiež vysvetliť takmer jednotnú formu 
tohto obydlia na celom našom území. 

Zo stručne naznačeného stavu ľudovej architektúry 
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na Slovensku zhruba do obdobia II. svetovej vojny možno 
poukázať na regionálne zvláštnosti vytvorené v závislosti 
od rôznych subjektívnych i objektívnych daností, o ktorých 
sme už hovorili. 

Ak konštatujeme pozvoľný vývoj obydlia v priebehu 
niekoľkých storočí s výrazným vyhranovanim koncom minulého 
atoročia, možno začiatok nášho storočia, predovšetkým však 
obdobie po II. svetovej vojne, právom označiť za obdobie 
prudkých, prevratných zmien. Ak v minulosti dochádzalo 
k výraznejším zmenám pozvoľne, takmer nebadane, v priebehu 
celého storočia, od roku 1945 možno v ľudovej architektú
re zaznamenať výrazné zmeny v rámci jedného desaťročia. 
V tomto zmysle sú potom obydlia charakteristické pre 
50. - 60. a 70. roky nášho storočia, teda pre bezprostred
nú súčasnosť. Práve na týchto zmenách možno jasne dokumen
tovať socidlno-spoločenské premeny našej spoločnosti od 
oslobodenia až do dnešných dní. 

Prevratné zmeny v našej spoločnosti spojené a industria 
lizáciou Slovenska, kolektivizáciou poľnohospodárstva 
v období budovania socializmu, odrazili sa nevyhnutne aj 
vo vzhľade a využití obydlia vo vidieckom prostredí. Kedže 
nie je možné v krátkom rozsahu podrobne charakterizovať 
všetky zmeny v ľudovej architektúre a bývaní, uspokojíme 
sa s poukázaním na tie najdôležitejšie a najvýraznejšie. 

OMobie päťdesiatych rokov je charakteristické zakla
daním jednotných roľníckych družstiev, najskôr menšinových, 
neskôr celoobecných, čo sa ďalej podľa stupňa delilo na 
JRD I. - III. typu. S týmto obdobím je spojené uvoľnova-

* nie pracovných síl z poľnohospodárstva pre priemysel a 
stavebníctvo, ktoré naopak pociťovalo nedostatok pracov
ných síl. Nastáva teda postupné premiestňovanie obyvateľ
stva, hlavne mladšieho, z vidieka do miest. V tomto dôsled
ku zaznamenávame aj zmenu vekovej skladby obyvateľstva 
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na vidieku a v mestách. V mestách sa urýchlene začína e bu
dovaním nových,rozsiahlych sídlisk. Toto obdobie industria
lizácie sa odrazilo v ľudovej architektúre predovšetkým 
postupujúcou zmenou pôdorysnej dispozície, ktoré sa roz
širuje smerom na pozdĺžnu stranu /radenie priestorov za 
sebou - izba, pitvor, komora/, a prebudovaním chráneného 
vstupu do pitvora vysunutým podstreším a jeho zmenou 
v portikus,resp. rizalit, Čim vzniká nový priestor. Na zá
padnom Slovenaku a v obciach, kde bol rovnobežne a fron
tálnou časťou postavený sypanec /hospodársky objekt využí
vaný najmä na uloženie obilia/, aa tento objekt konštrukčne 
apája a obytnou Časťou, pričom dochádza zároveň k pozdĺžnej 
orientácii domu vzhľadom na komunikačnú oa+ Vstup do dvora 
je riešený alebo veľkou bránou, alebo zastavaným podjazdom. 
Samotný sypanec sa využíva ako obydlie pre rodičov /výme-
nok/, alebo ako letná kuchyňa. Táto zmena naznačuje, že 
vlastný sypanec ako jednoúčelový hospodársky objekt stráca 
postupne svoje opodstatnenie. Drevené domy sa spravidla 
začínajú obhadzovať hlinou, najčastejšie však vápennou 
omietkou, takže na pohľad niet rozdielu medzi nimi a mu
rovanými domami. S touto pravou sa zároveň zväčšujú okná, 
a čím zaaa súvisí aj zmena interiéru, kde sa uplatňuje 
nový - kupovaný - nábytok a bytové doplnky, alebo nastáva 
aspoň zmena v rozmiestnení pôvodného nábytku. Predovšet
kým je to umieatnenie stola, ktorý v tradičnom interiéri 
mal svoje stále miesto v uhlopriečke e pecou v tzv. slneč
nom, či východnom kúte izby. V tomto období sa stôl pre
miestňuje zásadne do atredu izby. Samotné bývanie sa ne-
aústreáuje už len v jednom priestore - izbe -, ale aa 
postupne funkčne rozkladá aj do ostatných priestorov. 
Bývanie teda chápeme v širokom i v úzkom zmyale ako aúbor 
funkcii potrebných ku kuktúrnemu životu človeka a jeho 
rodiny v rámci obydlia. Funkcia vlastného bývania aa za-
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bezpečuje v priestoroch, ktoré zaručujú ochranu pred prí
rodnými vplyvmi a primeranou mierou súkromia. Práve tieto 
hľadiská sa začínajú rozvíjať a uplatňovať poatupne kon
com 50. a začiatkom 60. rokov. Toto obdobie predstavuje 
zároveň ústup od troch priestorov radených za sebou, ako 
to bolo v tradičnej pôdorysnej dispozícii domu. Vystrie
dala ho Štvorcová pôdorysná dispozícia domu približne 
v rozmeroch 8-10 x 8-10 m. štvorcový dom je pokrytý ihla-
novou strechou s centrálne umiestneným komínom, ktorý do
voľuje vykurovať všetky izby pomocou kachli na tuhé a 
v 60. rokoch postupne i na tekuté, či plynné palivo. Štvor
cové domy aú situované uprostred stavebnej parcely upra
venej ako záhrada, kde aa pestuje polievková zelenina a 
kvety. Pozemok aa ziakava postupnou asanáciou tradičného 
domu. Vzniká tak radová záatavba vilového charakteru. 
V polovici 60. rokov nadobúda prevahu obydlie s manzarda-
mi a vo všeobecnosti aa pristupuje aj k poschodovému rie
šeniu domu. Pre toto desaťročie je tiež charakteriatické 
uplatňovanie nových stavebných materiálov, predovšetkým 
pálených tehál, škvárobetónových tvárnic a najmä briza-
litu, ako novej omietkovej hmoty. Nadobro aa upúšťa od 
výstavby veľkých hospodárakych objektov, ako aú atodoly 
a maštale, ktoré v družstevných obciach stratili avoje 
opodstatnenie. V novej výstavbe sa ráta iba s menším 
chlievom pre ošípanú, resp. hydinu, ktorá sa chová 
na záhumienkoch. Z pôvodného roľníka aa stáva družstevný 
roľník so všetkými sprievodnými znakmi, ktoré sa okrem 
iného odrážajú aj v spôsobe Života, a teda aj y bývaní. 
Interiér a jednofunkčnými priestormi sa zariaďuje jedno
účelovo adekvátnym nábytkom zodpovedajúcim využitiu dané
ho prieatoru. Avšak v tomto období nezaznamenávame ešte 
plné využitie jednotlivých účelových priestorov. Zotrvač
nosťou aa rodinný život sústreďuje apravidla do prístave-



453 

nej letnej kuchyne alebo auterénu, pričom všetky zariadené 
priestory prakticky slúžia ako reprezentácia. Postupne aa 
ukazuje skutočnosť, že tradičný spOaob bývania všetkých Čle
nov domácnosti pod jednou strechou je už nereálny, osamostat
ňujúce sa deti odchádzajú do vlastných domov alebo do mesta-
akých bytov podľa svojho zamestnania. S rodičmi ostáva bý
vať iba jedno dieťa so svojou vlaatnou rodinou. Koniec 
50. a začiatok 60. rokov znamenajú zároveň obdobie zmien 
v rodinnom živote v dôslednom osamostatnovaní sa jednotli
vých malých rodín v zmysle ich lokalizácie, i keď naďalej 
ostáva materiólna závislosť detí od rodičov. Deti Žijúc, 
v meste využívajú možnosti ziakania poľnohoapodárskych 
produktov na vidieku, ktorá dostávajú formou darov od svo
jich rodičov, čo zároveň predstavuje významnú pomoc zabez-
pečenia rodín v meste. 

Uvedená situácia aa prehlbuje v 70. rokoch, teda v sú
časnom desaťročí, pre ktoré je charakteristické výstavba 
domov o plochou atrechou štvorcového pôdorysu, a jedným 
poschodím, balkónom či loggiou, realizujú aa už aj átriové 
domy. Individuálne vykurovanie priestorov je nahradené 
ústredným kúrením a kotolnou v pivnici. Interiér prieatoro? 
je vybavený najmodernejšími nábytkovými stenami, bytovým 
textilom, tapisériami, originálmi, či kópiami obrazov aú-
čaaných maliarov i klasikov. Proces vyrovnávania aa v bý
vaní medzi dedinou a meatom nadobúda svoj vrchol, čomu 
zodpovedá aj celkový stupeň urbanizácie vidieckeho prostre
dia. Štrukturálna skladba vidieckeho obyvateľstva dosiahla 
kvalitatívne i kvantitatívne zmeny odrážajúce aa v celom 
spôsobe Života. Vidiek dnes už nemožno chápať ako proatre-
die roľnícke, pretože uvedenými zmenami atratilo avoje 
najzákladnejšie danosti, ktoré ho kedyai charakterizovali. 

Akcelerácia zmien v posledných 30. rokoch však neaie 
so sebou aj určité nedostatky a nevyváženosť. Ak ame v úvo-
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de poukázali na harmonický súlad prírodného prostredia a 
obydlia v tradičnej ľudovej architektúre, nemožno túto 
skutočnosť v plnom rozsahu konštatovať aj v aúčaanom sta
viteľstve a bývaní. Pôvodný, regionálny svojráz sa zmenil 
v stereotyp a unifikáciu stavebného prejavu na celom úze
mí Slovenska. V dôaladku toho aa často súčaaná výstavba 
na vidieku označuje ako prejav stavebného gýču a nevkuau, 
ako protipól tradičnej architektúry. Avšak i táto skutoč-
nosť má dve stránky. Tradičná ľudová architektúra vychá
dzala z osvedčených materiálových, konštrukčných a morfo
logických daností dedených a vylepšovaných nasledujúcimi 
generáciami. Caato aa preberali prvky slohovej architektú
ry priamo z miest, Či zemanakých kúrií a kaštieľov lokali
zovaných v obciach. Za podmienok feudálnych obmedzení a 
nariadení transformovali sa tieto vzory v ľudovom proatre-
di postupne vo vysoko hodnotný prejav ataviteľskej kultúry 
Tento kanál v aledovanom období 30. rokov zanikol. Ak však 
pripustime, Že uvedený mechanizmus preberania vzorov fun
guje i naáalej, tak potom muaíme konštatovať, že aa vzory 
preberajú zo súčasnej výstavby mestských sídlisk, ktorých 
architektonický ráz možno rovnako rozdeliť do jednotlivých 
desaťročí po II. svetovej vojne. A sidliaká, rovnako ako 
projekty domov určených na výstavbu na vidieckom prostre
dí, navrhujú naslovovzatí architekti. Priemyaelná archi
tektúra ako hlavný indikátor súčasnej urbanistiky sa nutne 
uplatňuje aj vo vidieckom prostredí. Jej výaledky však 
nie vždy zodpovedajú predatavám kontinuity tradičného a 
súčasného. Ako jednu z hlavných príčin tohto atavu vidíme 
v tom, Že mesto ako kultúrny vzor pre vidiecke prostredia 
neposkytlo tomuto prostrediu dôslednú osvetovú činnosť, 
napríklad vo využívaní nových, neznámych stavebných mate
riálov. Preto aa používanie tohto atavebn^ho materiálu 
najakĎr realizovalo podľa tradičných predstáv a spôsobov 
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a uplatňovaním názorov jednotlivých staviteľov. Dnes už 
vieme, že tu bolo potrebná podať pomocnú ruku prostred
níctvom konkrétnych projektov domov určených nie vo všeo
becnosti na realizáciu na bližšie neurčenom vidieku, ale 
návrhy mali vychádzať z regionálnych danosti a avojrázu, 
napr. projekt domov pre hornú Oravu, Liptov, Zemplín, 
Novohrad. Vznikajúce projekty nezohľadňujú vždy tieto 
požiadavky, i keá v poaledných rokoch sa v tomto smere 
vykonalo pomerne veľa. Možno však očakávať, že budúce 
desaťročie prinesie aj v tomto smere žiadúcu nápravu, 
pretože prvá príznaky tohto nového smeru už nachádzame 
na našich dedinách. Je to potrebná o to viac, Že kultúrne 
dedičstvo, ktoré sme prebrali od svojich predkov, by malo 
byť rovnako hodnotné ako dedičstvo, ktoré odovzdáme gene
ráciám, ktoré budú pokračovať v našich snahách. 



Stovenské časopisy pre deti 

Jota) Vattá) 





Prvé slovenské časopisy pre deti začali vychádzať 
v polovici 19- atoročia. Prvenstvo sa pripisuje ZORNIČKE 
z roku 1846 s podtitulom "zábavnik pre dietky", ktorú 
redigovali August Horialav ákultéty a Jonatán Dobroslav 
čipkay. Obsahovala rozprávky a básničky. ZRKADLO MALUČ-
KÝCH /1863-1B64/ bolo mesačnou prílohou Slovenského ná
rodného učiteľa v Trenčíne. V roku 1864 vychádzala ZOR
NIČKA, dvojmesačník pre "slovenských mládencov a panny* 
pre obveselenie a zošľachtenie ardca" v Novom Sade, spolu 
so SLÁVIKOM. Budapeštianska ZORNIČKA /1908-1914/ mala 
podtitul "novinky pre naše dietky". 

Dva ročníky PRIATEĽA DIETOK /1887-1890/ vydal Karol 
Salva vo svojej knihtlečiarni v Ružomberku. Jeho tretí 
ročník zredigoval Rehor Uram Podtatranský. Tematicky ča
sopis triedil na "básne a verše, nábožénako-mravné roz
právky, poviestky a rozprávky, životopisy, dejepis, prí
rodopis, prírodospyt, zemepis, bájky, rBzne články, zá
bavné hry, hádanky a rébusy, vyobrazenia". Ako čaeopis 
evanjelického spolku Tranoscius aa Priateľ dietok tlačil 
v Salvovej tlačiarni ešte ku koncu minulého storočia 
/1898-1900/ a neskôr tento titul pokračoval v Skalici 
/1906-1908/. 

V Martine mesačník VČELKA /1878-1882/ vydával pre 
Skolókov A. Sokolík. Za najlepší detský časopis do vzni
ku Československej republiky ss považujú NOVINY MALÝCH 
/1699-1914/, ktoré začal vydávať Jan BeŽo v Senici nad 
Myjavou za redakcie Martina Bráxatorisa, ayna Andreja 
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Sládkoviča. 

Po vzniku Československa sa o Časopiay pre deti po
kúšali viacerí vydavatelia, ale väčšina z týchto pokusov 
mala len krátkodobú životnosť. V Ružomberku vychádzal me
sačník ORIEŠKY /1919-1929/, v Trnave ORLÍK /1923-1934/ 
pre katolícky dorast a žiactvo a v Bratislave boli zábav
ným Časopisom pre deti katolícke SLOVENSKÉ* KVETY /1924-
1934/. Žiacky časopis ZORNIČKA /1920-1922/ nsdviazal na 
svoje predprevratové ročníky. V tridsiatych rokoch pre 
čitateľov do desať rokov kratší čas vychádzali NOVINÔČKY 
/1931-1933/ v Košiciach. Dlhodobejšie, ale tiež pod vply
vom cirkvi /františkánsky rád/ vychádzal "poučno-zábavný 
a vzdelávajúci časopis pre slovenské dietky" PRIATEĽ DIE
TOK /1925-1948/. 

V medzivojnovom období bolo najpozoruhodnejšie matič
né SLNIEČKO v Martine, ktoré po dvoch ročníkoch VČELKY 
/1925-1927/ pôsobilo nepretržite v rokoch 1927-1950 a do
siahlo vysokú literárnu a výtvarnú úroveň. Okrem iných 
ho redigovali Jozef Cíger Hronský a Mária Rézusová-Marté-
ková. 

Za druhej svetovej vojny, v období vlády fsšizmu 
slúžila aj detská tlač na Slovensku ľudáckemu režimu. 

Po oslobodení v rokoch 1945-1948 bolo časopisov pre 
deti málo. Pre najmenších naáalej jestvoval matičný me
sačník SLNIEČKO. Pomerne veľký vplyv mali e&te náboženské 
časopisy pre deti. 

Ucelený systém detskej tlače podľa vekových kategó
rií sa na Slovensku postupne vytvoril po víťazstve česko
slovenského pracujúceho ľudu vo februári 1948. Vydavateľom 
väčšiny časopisov pre deti sa stal Socialiatický zväz 
mládeže vo vydavateľstve Smena /založený roku 1949/+ 

Pre deti v predškolskom veku vychádza dvojtýždenník 
VČIELKA /od roku 1959/. Najmenší čitatelia vo veku 6 - 9 
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rokov majú dvojtýždenník ZORNIČKA /od roku 1948/. Pre de
ti základných škôl pribudlo SLNIEČKO /od roku 1969/, me
sačník vydavateľstva Mladé letá. Školákom vo veku 9-11 
rokov sa venuje dvojtýždenník OHNÍK /od roku 1948/. Škol
ská mládež vo veku 12 - 15 rokov mala časopis MLADÝ TECH
NIK /1952-1953/, potom PIONIER /od roku 1953/ a VEDA A 
TECHNIKA MLÁDEŽI /od roku 1954/. Obidva posledné časopi
sy splynuli do mesačníka ABC PIONIEROV /1960/, ktorý zme
nil názov na PRÚD /1965/. Prúd nahradil mesačník pre pio
niersky aktív PIONIER /1970/. Mesačník o vede a technike 
pre mládež má názov ELEKTRÓN /od roku 1973/. Deti vo veku 
12 - 15 rokov mali týždenník PIONIERSKE NOVINY /od roku 
1950/, ktoré nahradil obrázkový týždenník KAMARÁT /od ro
ku 1968/. Pre dievčatá od 14 rokov vychádza dvojmesačnik 
DIEVČA /od roku 1969/ vo vydavateľstve Ústredného výboru 
Slovenského zväzu žien Živena. 

Hlavným poslaním periodickej tlače pre deti v socia
listickej spoločnosti je výchova mladej generácie v duchu 
komunistických ideí, socialistického vlastenectva a pro
letárskeho internacionalizmu. Vštepuje im úctu k práci, 
prehlbuje ich túžbu po vzdelaní, podnecuje zdravú ctižia-
dostivosť a vôľu po spoločenskom uplatnení sa. V súlade 
s vytváraním socialistického spôsobu života rozširuje ob
zor mladých ľudí a pomáha im vytvárať si správnu hodnoto
vú orientáciu. Časopisy pre deti podporujú rozvoj ich 
kultúrno-umeleckej a technickej tvorivosti, športovej a 
inej aktivity. Sústavnú pozornosť venujú výchove ku ko
lektivizmu, súdružstvu a priateľstvu, vedú mladých ľudí 
k plnému chápaniu spoločenskej a občianskej zodpovednos
ti. Detské Časopisy sú nielen zrkadlom života mladej 
generácie, ale aj spoluorganizátorom činnosti jej Pio
nierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže, kto
rá si v roku 1979 pripomenula 30. výročie svojho vzniku. 
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Ich obsah a forma podporujú realizáciu všetkých zložiek 

komunistickej výchovy: mravnej, rozumovej, svetonázorovej, 

estetickej i pracovnej. 
Súčasné slovenské detské časopisy možno podľa veko

vého kritéria rozdeliť do troch skupín: 

a/ časopisy pre deti predákolského veku /Včielka/ 

b/ čaaopiay pre deti mladšieho a stredného Školského 
veku /Zornička, Ohník, Slniečko/ 

c/ časopisy pre deti staršieho školského veku /Kama
rát, Pionier, Elektrón, Dievča/ 

VČIELKA /vychádza 20 x ročne, rozsah 16 strán, ná
klad 85 000/ - je určená deťom od troch do šiestich ro
kov a má úlohu pomáhať rodičom a učiteľkám materských 
šk&l sústavne a cieľavedome formovať pozitívne charakte
rové vlastnosti deti; oboznamuje ich so základnými poznat
kami prírodných a spoločenských vied, obohacuje slovnú 
zásobu detí, podporuje rozvoj ich matematického myslenia 
/uverejňuje hlavolamy/, predstavivosti /návody na konštru
ovanie jednoduchých papierových hračiek/ a venuje pozor
nosť telesnej výchove /pohybové hry/. Včielka vedie svo
jich "čitateľov" k primeranej pracovnej aktivite, hravou 
a zábavnou formou približuje deťom budúce povinnoati 
v škole a organizácii iskier. Hlavnou hrdinkou časopisu 
je už dve desaťročia usilovná včielka Meduška. Účinnosť 
pôsobenia umocňuje kvalitné výtvarné a grafické riešenie 
Časopisu. 

ZORNIČKA /vychádza ZO x ročne, rozaah 16 atrén, 
náklad 150 000/ - je časopisom pre žiakov prvého až tre
tieho ročníka základnej deväťročnej školy. Svoje posla
nie plní v troch tematických okruhoch: a/ ideovo-poli-
tickom, ktorý je zameraný na pionierske hnutie, významné 
výročia a politické udalosti, prehlbovanie vlastenecké
ho a internacionálneho cítenia, formovanie vedeckého sve-
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tonázoru, socialistického spôsobu Života a vzťahu k práci; 
b/ literárno-umeleckom, ktorý je žánrovo bohatý a pestrý, 
koncipovaný so zreteľom na morálnu a estetickú výchovu 
deti. Obsahuje ľudové i moderné literárne útvary /poézia, 
piesne, rozprávky, scénky/, kreslené seriály, literárnu 
i výtvarnú tvorbu deti a ilustrácie renomovaných autorov; 
c/ okruh náučných, vzdelávacích, zábavných a polytechnic
kých tém, ktorý mladých čitateľov oboznamuje so svetom 
prírody, vedy a techniky, vedie ich k zručnosti, fyzickej 
zdatnosti a prináša materiály charakteru dopravno-výchov-
ného, zdravotno-osvetového, ako aj pravidlá spoločenského 
správania aa. 

OHNÍK /vychádza 20 x ročne, rozsah 16 strán, náklao 
110 000/ - je výchovno-zábavným časopisom pre pionierov 
štvrtého a piateho ročníka ZDS. Plní dôležitú funkciu orga
nizátora pionierskej Činnosti. Vedie deti ku kolektívnos
ti, odvshe a statočnosti. Vzbudzuje záujem o technická 
poznatky a vynálezy, rozvíja umeleckú tvorivosť a vkuc 
deti. Obsahová štruktúra jedného Čiala Ohníka sa vyprofi
lovala takto: rozprávka a báseň, problematika pionierske
ho hnutia, aktuálna reportáž, dobrodružná tematika, lite-
rárno-umelecká tvorba, zábavná rubrika a kreslený seriál. 

KAMARÁT /vychádza 43 x ročne, rozsah 16 strán, ná
klad 8$ 000/ - je informačným, naučno-zábavným a výcho?-
novzdelávacim týždenníkom pre deti od 12 do 15 rokov, za
meraným na popularizáciu činnosti Pionierskej organizá
cie S2M, rozširovanie vedomostí o československej socia
listickej republike, krajinách socialistického spolo
čenstva a ostatného sveta, poznatkov z oblasti vedy a 
techniky, kultúry, histórie, geografie a športu. Pri 
tvorbe koncepcie časopisu sa redakcia opiera o aeriozoy 
vedecký výskum svojich čitateľov a každoročne obsahová 
analýzy kompletného ročníka. Kamarát má všetky atribúty 
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dobrého čaaopiau - je pestrým, pútavým a funkčným nástro

jom komunistickej výchovy. 
PIONIER /vychádza 10 x ročne, rozsah 24 atrón, náklad 

50 000/ - je časopisom pionierskeho aktívu a prináša ná
mety a metodické rady pre činnosť pionierskych kolektívov, 
najmä pionierskych oddielov ako základných buniek celej 
organizácie, veľkú pozornosť venuje svetonázorovej, vlaste
neckej a internacionálnej výchove pionierov a iskier, for
movaniu ich uvedomelého vzťahu ku komunistickej strane, 
socialistickej spoločnosti, k práci, vzbudzovaniu túžby 
po nových poznatkoch a vedie svojich čitateľov k svedo
mitému plneniu školských povinností. 

ELEKTRÓN /vychádza 12 x ročne, rozaah 68 strán, 
náklad 40 000/ - je populárny meaačnik pre mladých, ktorý 
uspokojuje ich záujem o nové vedecké poznatky a objavy 
vznikajúce v procese vedecko-technickej revolúcie a spo
lupôsobí pri profesionálnej orientácii mladej generácie. 
Konštrukcia optimálneho modelu tohto časopisu bola vzhľa
dom na veľké vekové rozpätie čitateľov a Široký tematic
ký záber náročná. Pri popularizácii vedy a techniky re
dakcia vyuíiva viaceré formy - od informácii až po návo-
dové materiály a dôrazom na pôsobenie aktivizačnej zlož
ky obsahu. 

Pre deti bratských nérodnoatí žijúcich na Slovensku 
vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu 
mládeže v ich materinskom jazyku časopisy KIS ápÍTO 
/Malý budovateľ - vychádza 20 x ročne, rozsah 16 strán, 
náklad 25 000/ - mesačník pre žiakov 1. - 5. ročníka 
základných škôl a vyučovacím jazykom maďarským, TÁBORTOZ 
/Ohník - vychádza 43 x ročne, rozsah 12 strán, náklad 
15 000/ - týždenník pre chlapcov a dievčatá maďarskej ná
rodnosti vo veku od 10 do 15 rokov a VESELKA /Dúha - vy
chádza 20 x ročne, rozsah 12 strán, náklad 4 000/ pre de-
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ti ukrajinskej národnosti. Pôsobenie týchto časopisov 

v oblasti ideovo-politickej, náučnej i umeleckej je zhod

né s účinkovaním ich pendantov pre deti slovenskej národ

nosti. 
Časopisom vydavateľstva Mladé letá je obnovená SLNIEČ

KO /vychádza 10 x ročne, rozsah 32 strán, náklad 41 000/. 
Úlohou tohto na veľmi dobrej profesionálnej úrovni robe
ného mesačníka pre deti od 7 do 12 rokov je vychovávať 
svojich Čitateľov k prijímaniu umeleckého slova a úcte 
ku knihám. Jeho tvorcami sú poprední autori literatúry 
pre deti a oavedčeni ilustrátori. 

DIEVČA /vychádza 6 x ročne, rozsah 68 strán, náklad 
136 000/ - je módnym časopisom Živeny, vydavateľstva ÚV 
SZŽ. Prináša ukážky praktického, estetického, veku prime
raného oblečenia pre dievčatá, pĎsobi na formovanie mla
dej osobnosti témami z oblasti svetonázorovej, citovej, 
etickej a estetickej, publikuje ukážky z diel mladých 
autorov i klasikov. Súčasťou každého čísla je 16 stranová 
strihová príloha. 

Osobitný charakter majú mesačníky Ministerstva Škol
stva SSR v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, ktoré 
vychádzajú v záujme prehlbovania jazykových znalosti žia
kov. Sú to DRUŽBA /založená 1950, vychádza 10 x ročne, 
rozsah 16 strán, náklad 230 000/ pre žiakov najvyšších 
tried základnej školy, gymnázií a odborných ŠkOl na pomoc 
vyučovaniu ruštiny, ĽAmitié - Friendship /založený 1967, 
vychádza 10 x ročne, rozsah 28 strán, náklad 35 000/ 
pre výučbu francúzštiny a angličtiny a PRIATEĽ /založený 
1970, vychádza 10 x ročne, rozsah 16 strán, náklad 17 000/ 
pre žiakov základných škdl s vyučovacím jazykom maďarským 
na pomoc pri výučbe slovenčiny. 

Do aystému tlače pre deti zaraďujeme aj periodiká 

Slovenského pedagogického nakladateľstva určené žiakom 
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Základnej deväťročnej školy internátnej pre nevidiacich 
v Levoči MAS*E PA*N0 /vychádza 10 x ročne, rozsah 36 strán, 
náklad 100/ - mesačník pre 6 - 1 0 ročné deti - a ZA SVET
LOM Vychádza 10 x ročne, rozsah 36 strán, náklad 100/ -
mesačník pre 10 - 15 ročné deti. Obidva časopisy pre nevi
diace deti/začali vychádzať 1. 9. 1951/ vo svojom obaahu 
apájajú teoretické školské poznatky so životnými reáliami, 
zbavujú nevidiacich predsudkov a komplexov, rozvíjajú 
ich kladné charakterové rysy, pocity oaobnej a spoločenskej 
dôstojnosti a pripravujú ich na aktívnu účasť v živote na
šej spoločnosti. Časopisy sa vyhotovujú Braillovým písmom 
v Slepeckej tlačiarni v Levoči. 

Kvalitná periodická tlač pre deti je dnes samozrejmým 

pomocníkom pri výchove mladej generácie. Načrtnutá Štruk

túra detskej tlače v Slovenskej socialistickej republike 

/charakterizovali sme 16 Časopisov vychádzajúcich v celko

vom jednorazovom náklade 1 milión výtlačkov/ spĺňa krité

riá vekového členenia, ale z hľadiska záujmového má ešte 

rezervy hlavne v kategórii časopisov pre deti staršieho 

Školského veku. Preto ea aj cfalši rozvoj tohto subsystému 

slovenskej tlače bude uberať jednak cestou skvalitňovania 

vychádzajúcich titulov /z hľadiska obsahu, rozsahu, perio

dicity a polygrafickej úrovne/, jednak zakladaním nových 

časopisov, ktoré by pokryli všetky vekové, národnostné, 

sociálne a záujmovo-špecializované skupiny detí. 

Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mlá

deže, ako hlavný vydavateľ tlače pre deti a mládež, pri 

skvalitňovaní sústavy detskej periodickej tlače dôsledne 

vychádza z uznesení XIV. a XV. zjazdu KSČ, ktoré venovali 

pôsobeniu prostriedkov masovej informácie a propagandy 

pri socialistickej výchove mladej generácie veľkú pozornosť 



informácie o autoroch 
a ich najvýznamnejších 
knižných pubiikáciách 

Danieía Augustinská 





Bagin Albín, 19. 12. 1939, PhDr., odborný asistent 
Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozo
fická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Priestory textu /1971/; Literatúra v premenách Ča

su /l978/. 

Bajziková Eugénia, 28. 1. 1937, PhDr., CSc, uniy. 
docentka, Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakul
ta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Pojmoslovie literárnej komunikácie /1976/, spolu
autorka; Úvod do textovej syntaxe, skriptum /v tlači/. 

Beran Zdenek. 18. 2. 1932, PhDr., CSc, odborný 
asistent Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Slovenská literárna čítanka /1968/, spoluautor; 
Antológia literámovedných textov /1970/, spoluautor; 
J. OtČenášek, Romeo, Júlia a tma /1976/; J. K. Tyl, Stra-
konický dudák /1977/; Jan Neruda, povidky malostranské 
/1979/. 

Cesnsková-Michalcové Milena, 27. 1. 1924, PhDr., 
CSc, samostatná vedecká pracovníčka, Umenovedný ústav 
Slovenskej akadémie vied, vedúca sekcie divadla a filmu. 

Divadelné hry Pavla Kyrmezera /1956/; Dejiny star

šej aíovenskej literatúry /1958/, spoluautorka; Dramatik 
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Jan Amos Komenský a humanistické divadlo /1970/; Juraj 
Tesák Moáovský, Komédie ... Ruth /1973/; Premeny divadla. 
Inonárodné divadlá na Slovensku do prevratu 1918 /v tlači/. 

HaboStiak Anton. 22. 9. 1924, PhDr., CSc, samostat
ný vedecký pracovník, Jazykovedný úatav Ľ. Š*túra SAV 
v Bratislave. 

Dotazník pre výskum alovenských nárečí II, 1. vyd. 
/1964/, spoluautor; Oravské nárečia, 1. vyd. /1965/; 
Atlas slovenského jazyka 1. Vokalizmus a konaonantizmus 
/1968/, spoluautor; Hviezdoslav a slovenčina /1969/; 
Oravské chotárne názvy /1970/; Atlas slovenského jazyka 
IV /v tlači/. Autor niekoľkých beletristických prác pre 
deti a mládež. 

HabovStiaková Katarína. 18. 5. Í929, PhDr., CSc, 
docentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Peda
gogickej fakulty v Nitre. 

Bernolákovo jazykovedné dielo /1968/; Slovník slo
venského jazyka III /1963/ a IV /1964/, spoluautorka; 
Slovanaký historický slovník z predspisovného obdobia. 
Ukážkový zošit /1973/, redaktorka a spoluautorka. 

Horecký Ján. 8. 1. 1920, PhDr., DrSc, univ. profe
sor, vedúci vedecký pracovník, Jazykovedný ústav L. štú
ra SAV v Bratialave, zástupca riaditeľa ústavu. 

Fonológia latinčiny /1949/; Základy slovenskej ter
minológie /1956/; Kultúra slovenského slova /1956, 1958/; 
Slovotvorná sústava slovenčiny /1959/; Morfematická 
štruktúra slovenčiny /1964/; Úvod do matematickej jazyko
vedy, skriptua /1969/; Slovenská lexikológia I /l971/; 
Úvod do jazykovedy, skriptum /1975/; Základy jazykovedy 
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* /1978/; Slovenská jazykovedná terminológia /1979/, spolu
autor; Lexikológia slovenského jazyka /v tlači/, spolu
autor. 

Hrozienčik Jozef. 13. 5. 1915, PhDr., DrSc, univ. 

profesor, vedúci vedecký pracovník. Ústav dejín európskych 

socialistických krajín SAV, riaditeľ ústavu. 

Bojová družba /1959/; Medzinárodná solidarita v SNP 
/1959/, spoluautor; Neboli ame ssmi /1964/; Poliaci a my 

/1964/. 

Jirges Miroslav, 25. 6. 1921, Ing., DrSc, univ. 
profesor, vedúci vedecký pracovník, Ustav marxisticko-
-leninskej filozofie Univerzity Komenského v Bratislave, 
riaditeľ ústavu. 

Monopol a konkurencia v socialistickej ekonomike 
/1963/, spoluautor; Západoslovenský nábytok v novej 
sústave plánovitého riadenia /1965/, spoluautor; Trh 
spotrebných tovarov v novej aústave riadenia /1966/; 
Ekonomické riadenie-vo vnútropodnikových podmienkach. 
/1966/, spouautor; Stimulovanie aocislistického vzťahu 
k práci /1967/, spoluautor; Dodávateľsko-odberateľské 
vzťahy /1969/; Fungovanie socialistického trhu v pláno
vitej ekonomike /1974/; Metodologické problémy socialis
tickej ekonomickej integrácie /v tlači/; VaXnejšije 
problémy funkcionirovanija socialističeskogo rynka i 
vzaimootnošenija postavščikov i potrebitelej /Moskva 
1971/; Die historische Erfahrung der KPČ im Aufbau der 
sozialistiachen Okonomie der ČSSR /Halle 1972/; 25 let 
učastija ČSSR v dejateľnosti SEV /Moskva 1974/. 

Kra.ičovič Rudolf. 22. 7. 1927, PhDr., CSc, univ. 
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docent, Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

Pôvod juhozápadoslovenakých nárečí a ich fonolo
gický vývin /1964/; Náčrt dejín slovenského jazyka /1964, 
1971/; Technika jazykovej interpretácie /1966/; Slovenči
na a slovanské jazyka 1. Praslovanská genéza slovenčiny 
/1974/; Historical Phonology of Slovák /1976/; Svedectvo 
dejín o slovenčine /1977/; Pri prameňoch slovenčiny 
/1978/; Textová príručke k dejinám slovenského jazyka 
/1979/. 

Ma túla Vladimár, 30. 4. 1928, PhDr., CSc, vedúci 
vedecký pracovník, Historický ústav SAV v Bratislsve, 
zástupca riaditeľa. 

íudovit Štúr /1956/; City vdéčnosti mladých syno 
Slovenska /1959/; ZarubeXnyje slaviane i Posaija - Doku
menty archiva M. F. Pajevskogo /Moskva 1975/. 

Michálek Ján. 12. 3. 1932, PhDr., CSc, univ. docent, 
vedúci Katedry etnografie a folkloristiky Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Zo Sivých prameňov; výber zo slovenskej ľudovej 
slovesnosti /1960/; Studnička. Zo slovenských ľudových 
piesni, hier, hádaniek, porekadiel, prísloví a rozprá
vok /1962/; Havran a líška. Slovenaké ľudové rozprávky 
/1964, 1966/; Pavol Dobšinský, Proetonárodné slovenské 
povesti. Výber /1969/; Spomienkové rozprávanie s historic
kou tematikou /1971/; Čarovné zrkadlo. Výber zo sloven
skej ľudovej slovesnosti /1973/; SNP v ľudovej tvorbe 
/1974/, spoluautor; Ústna slovesnosť. Slovensko 3. Kud 
II. časť /1975/. 
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Michalides Pavol. 5, 5. 1922, PhDr., CSc, univ. 
profesor, Katedra estetiky a vied o umení, Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Úžitkové umenie a priemyselné výtvarníctvo /1960/; 
Výtvarná agitačná a propagačná tvorba /1962/; Základy 
výtvarnej výroby /1963/; Techniky výtvarného umenia /1963/; 
Úžitkové umenie a dekoratívna tvorba /1969/; íudové hrač
ky na Slovensku /1972/; Elena Holéczyová - národná umel
kyňa /1973, 1976, 1979/; Ferdiš Kôstka - národný umelec 
/l977/; Dentelles de notre temps - Elena Holéczyová, 
Tchecoslovaqui /Dessain et tolra, Paris 1978/; Výtvarná 
úžitková tvorba no Slovensku /l978/; Umelecké remeslá 
na Slovensku /v tlači/. 

Michneyič Arnpľd, 9. 9. 1936, DrSc, profesor, vedúci 
Katedry ruského jazyka na Inštitúte jazykovedy Jakuba 
Kolasa Akadémie vied bieloruskej SSR. 

SyntaksiČeski deli nedelimyje slovoaočetanie v belo-
ruskom jazyke /1965/; Iz istorii oratorskogo iskusstva 
/1972/; Belorusskij jazyk dľa Nebelorusov /1973, 1978/, 
spoluautor; Lektorskoje masterstvo /1975/, spoluautor; 
Problémy semantiko-aintakaičeskogo issledovania belorussko-
go jazyka /1976/; Chrestomatija po lektorskomu masterstvu 
/1978/. 

Mistrik^Jozef. 2. 2. 1921, PhDr., DrSc, univ. pro
fesor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bra
tislave, riaditeľ XV. Letného seminára slovenského jazy
ka a kultúry. 

Intonácia rozhlasovej reči /1961/; Slovosled a ve-
tosled v slovenčine /1965/; Morfológia slovenského jazy
ka /1966/, spoluautor; Kompozícia jazykového prejavu 
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/1968/; Jszykovo-intonačné prostriedky recitátora /1969/, 
skriptum; Frekvencia slov v slovenčine /1969/; Slovník 
tlače /1969/, skriptum; Štylistika slovenského jazyka 
/1961, 1963, 1965, 1970, 1977/; Slovenčina pre každého 
/1967, 1971/; Hovory s recitótorom /1971/; Hľadanie pro
filu básne /1972/; Exakte Typológie von Texten /1973/; 
Úvahy s recitátorom /1974/; Žánre vecnej literatúry 
/1975/; Retrográdny slovník slovenčiny /1976/; S*truktúra 
textu /1976/, ekriptum; Kapitolky zo štylistiky /1977/; 
Rétorika /1978/; Hovory s recitátorem /v Češt. 1978/; 

Dramatický text /1979/; Rýchle čítanie /v tlači/; 
Učebnik slovackogo jazyka dľa VUZ-ov /v tlači/. 

Novák íudovít. 15. 10. 1908, PhDr., DrSc, univ. 
profesor Katedry slovenského jazyka a literatúry Filo
zofickej fakulty Univerzity P. J. Š*afárika v Prešove. 

K otázce jerových stridnic a kontrakce v strední 
slovenštiňe /1932/; Prípady rat-, lat- za praslov. 
*ort-, *olt- v slovenčine /1933/; Fonológia a štúdium 
slovenčiny /1934/; Dve štúdie o modernej slovenskej 
poézii z hľadiska spisovnej normy /1935/; Čeština na 
Slovensku a vznik spisovnej slovenčiny /1938/; Dve štú
die z porovnávacej jazykovedy stredoeurópskej /1940/; 
Z abecedy organizácie slovenskej kultúry /1941/; K naj
starším dejinám slovenského jazyka /v tlači/. 

Ondruš Pavel. 19- 5. 1919, PhDr., DrSc, univ. pro
fesor, vedúci Katedry slovenského jazyka, Filozofická 

fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej repub
like /1956/; Prehľad slovenskej dialektológie /1961/; 

Morfológia spisovnej slovenčiny /1964/; Výskum slovnej 
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zásoby alovenských nárečí /1966/; Číslovky v súčasnej 
spisovnej slovenčine /1969/; Slovenská lexikológia 2. 
Náuka o slovnej zásobe /1972/; Vetný rozbor v príkladoch 
/1971, 1977/; Učebnica slovenského jazyka pre maďarské 
oddelenie Pedagogickej fakulty v Nitre /1974/, spoluautor; 
Sociálne nárečia na Slovensku 1. /1977/; Kapitoly zo slo
venskej morfológie /1978/; Dejiny slovenského jazyka 
a dialektdlógia /1979/; Súčasný slovenský spisovný ja
zyk. Lexikológia /v tlači/, spoluautor. 

Ondruš Šimon. 27. 10. 1924, PhDr., CSc, univ. pro
fesor, vedúci Katedry slavistiky a indoeuropeistiky, Fi
lozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Úvod do slavistiky /1955, 1956, 1959/; Zur Theorie 
der Semasiologie und Etymológie /1961/; Szláv népek és 
nyelvek /1962/, spoluautor; Slovenský etymologický slov
ník /v tlači/. 

Pauliny Eugen. 13. 12. 1912, PhDr., DrSc, univ. 
profesor, Člen korešpondent SAV, Katedra slovenského 
jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bra
tislave. 

Štruktúra slovenského slovesa /l943/; Dve kapitoly 
o spisovnom jazyku a nárečí /1946/; Nárečie zátopových 
osád na hornej Orave /1947/; Slovenské časovanie /1949/; 
Dejiny spisovnej slovenčiny /1948, 1966/; Fonologický 
vývin slovenčiny /1963/; Fonológia spisovnej slovenčiny 
/1961, 1968/; Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy 
/1964/; Krátka gramatika slovenská /1960/; Slovenská 
gramatika /1953, 1955, 1963, 1968/, spoluautor; Slovenská 
fonológia /1979/. 
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Perlác Július. 15* 12. 1921, Ing., CSc, riaditeľ 
štátneho drevárskeho výskumného ústavu, nositeľa Radu 
práce v Bratislave. 

Organizácia výroby nábytku„podľa grafu cykličnosti 
/1953/; Niektoré otázky rozvoja preglejkárenskej výroby 
v ČSSR /1961/; Problémy surovinovej základne drevopriemys
lu v ČSSR /1962/; Formen und Methoden der internationalen 
Zueammenarbeit in der Holzforachung /1962/; K problemati
ke perspektívy základného výskumu dreva /1965/; SpeziaTÍ-
sierung und Kooperation in der tchechoslowakischer Holz-
industrie /1967/; Súčasný stav a perspektívy rozvoja 
mechanického spracovania listnatých drevín v ČSSR /1969/; 
Význam drevárskeho priemyslu v národnom hospodárstve 
ČSSR, skriptá, spoluautor; Kompleksnoje ispoľzovanie 
drevesiny - primer sotrudničestva v obščich interesach 

- členov SEV /1975/; Osnovnaja naučno-techničeskaja 
problema "Kompleksnoje ispoľzovanie drevesnovo syrja" 
v uslovijach razvitija socialističeskoj integrácii strán 
- členov SEV /1976/. 

Peťko Valér, 19. 11. 1930, PhDr., CSc, samostatný 
vedecký pracovník, Literárnovedný ústav SAV v Bratislave. 

Výzvy a postoje /1977/. 

Petrík Vladimír. 1+ 3. 1929, PhDr., CSc, samostat
ný vedecký pracovník, Literárnovedný ústav SAV v Bratia* 
láve. 

Literárne dielo dr. L. N. Jégého /1956/; Hľadanie 

prítomného čaau /1970/; Človek v Jégého diele /1979/; 
Podnety a hoánoty - výber /v tlači/. 

Rosenbaum Karol. 7. 2. 1920, PhDr., DrSc, vedúci 
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vedecký pracovník, Literárnovedný ústav SAV v Bratislave. 

Michal Miloslav Hodža /1948/; Ján Kollár /1952/; 

Dejiny slovenskej literatúry,zv. 2. Časť II. /1960/; 

Pavel Jozef áafárik /I96I/; Podobizeň Ivana Horvátha 

/1967/; Priestorom literatúry /1970/; Poézia národného 

obrodenia /1970/; Pamäť literatúry /1978/. 

Ruttkay Fraňo. 4. 9. 1928, PhDr., D r S c , univ. pro

fesor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratis

lave, vedúci Katedry novinárstva, prodekan fakulty. 

Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby 
/1961/; Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku 
1861 /1962/; Samuel Jurkovič - priekopník európskeho 
družstevníctva /1963, 1965, 1971/; Ľudovít Štúr ako za
kladateľ modernej slovenskej žurnalistiky /1966/; Prehľad 
dejín slovenského novinárstvs od najstarších čias po 
rok 1918 /1968/; Prvé úverové družstvo v Európe /v slov., 
rust., angl., 1970/; Novinárske osobnosti 1. /1971/; 
Ľudovít Š* túr /v slov., rušt., angl.', f r a n e , nemč. 1971/; 
Slovenské robotnícke novinárstvo do konca prvej svetovej 
vojny /v tlači/; Jozef M. Hurban /v slov., rušt., angl., 
f r a n c , nemč. v tlači/; Začiatky slovenskej robotníckej 
žurnalistiky /1976/. 

Ružička Jozef, 12. 1. 1916, PhDr., D r S c , univ. 
profesor, člen korešpondent SAV, Jazykovedný ústav t. 
Š*túra SAV v Bratislave, riaditeľ ústavu. 

Z problematiky slabiky a prozodických vlastností 

/1947/; Skladba neurčitku v alovenskom spisovnom jazyku 

/1956/; Slovenstina /1958/, spoluautor; Morfológia slo

venského jazyka /1966/, redaktor a spoluautor; Slovenská 

gramatika /1953, 1955, 1963, 1968/, spoluautor; Tézy 
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o slovenčine /1968/; Spisovná slovenčina v Československu 
/1970/; Čeština /1972/, spoluautor; Dejiny spisovnej 
slovenčiny II /1974/, spoluautor; Rozvoj slovenčiny v so
cialistickom Československu/1975/. 

Sabol Ján. 25- 1. 1939, PhDr., odborný asistent 
Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fa
kulty Univerzity p. J. Šafárika v Prešove. 

Základy exaktného rozboru verša /1969/, spoluautor; 
Prozodická sústava slovenčiny /1977/, skriptum; Základy 
akustickej fonetiky /1978/, spoluautor. 

Slobodník Dušan, 11. 4. 1927, PhDr., CSc, vedecký 
pracovník Literórnovedného ústavu SAV v Bratislave. 

Súčasná sovietska poézia a próza /1975/, spoluautor; 
Cesty k poézii /1976/; Autori, diela, problémy /1977/; 
Genéza a poetika science fiction /vtlaSi/. 

Stefko Vladimír. 25. 2. 1942, PhDr., šéfredaktor 

časopisu Javisko. 

Vstrál Jozef. 17. 2. 1945, PhDr., odborný asistent, 
Katedra teórie a dejín žurnalistiky, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ušak Jozef, 1. 6. 1937, PhDr., odborný asistent, 
Katedra etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta 
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