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The paper deals with obtained results of, to some extent, complex field investigation of the Slovak
dialects within the region of Transcarpathian Ukraine and, at the same time, specifies their phonological,
morphological and lexical phenomena which are realized through contacts with language surroundings.
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1.0. Na Zakarpatskej Ukrajine, predov�etkým v jej  západnej a èiastoène aj
centrálnej èasti, spolu s Ukrajincami  a príslu�níkmi iných národností �ije dnes aj
znaèné mno�stvo  Slovákov. Ich celkový poèet v ostatnom období je pod¾a údajov  z
roku 1970 viac ako 10 tisíc (Dannyje..., 1970), pod¾a  najnov�ích odhadov okolo 22
tisíc (Slovenské zahranièie,  1997, s. 17).

Ide o potomkov slovenských presídlencov z 18. � 19.  stor., ktorí sem pri�li preva�ne
z východného a sèasti aj  stredného Slovenska. V novom prostredí sa slovenskí kolonisti
usadzovali v kompaktných skupinách najmä v blízkosti miest  dobývania nerastných
surovín a pri dôle�itých obchodných  cestách, vytvárajúc tak v u� existujúcich
ukrajinských  dedinách vlastné slovenské ulice, okraje, resp. osady ved¾a  nich. Tieto
ich nové bydliská spravidla dostávali názvy,  ktoré poukazovali na druh èinnosti (Huta
pri Kamianyckej  Hute, Hamra pri Lysyèeve, Pota�òa pri Pereèyne a i.), alebo
zachovávali pamä� na miesta, odkia¾ presídlenci pochádzali  (Liptaki pri Velykom
Bereznom).1  Jedinou novou obcou, ktorú  Slováci na Zakarpatskej Ukrajine zalo�ili,
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je Klenovec (Novi  K¾enovec), pomenovanou pod¾a materskej obce Klenovec  v zá-
padnom Gemeri.

 1.1. Slovenskí presídlenci sa usadili na viacerých  miestach teraj�ieho
U�horodského, Pereèynského, Mukaèevského,  Velykobereznianskeho, Sva¾avského
a Ir�avského okresu. Tam,  kde ich skupiny boli malé, prípadne kde � z rôznych príèin
� zanechali svoje pôvodné zamestnanie a zaèali sa venova�  po¾nohospodárstvu, ich
styky s miestnym ukrajinským  obyvate¾stvom sa roz�irovali a zintenzívòovali, èo
viedlo  k ich postupnej asimilácii. Napr. v dedinách Draèyny,  Hlyboke, Rodnykova
Huta a Verchòa Hrabivnycia sa èas� ich  obyvate¾stva dnes síce hlási k slovenskej
národnostnej  men�ine, ale svoju rodnú slovenskú reè u� nepozná a vo  vzájomnom
dorozumievaní ju nepou�íva. V Po¾anskej Hute  Slovákov dnes u� niet, ale jej star�í
obyvatelia sa e�te  pamätajú, �e tu boli a zaoberali sa sklárstvom. V roku 1947  sa
väè�ina slovenských obyvate¾ov obcí Kamianycka Huta  (miestna èas� Sk¾ena Huta)
a Klenovec vrátila na Slovensko  (Tóbik, 1963, s. 47; Turis, 1992, s. 20).

 V dedinách Antonivka (Ant), Domanynci (Dom), Dovhe  (Dov), Kamianycka
Huta (miestne èasti Stredòa Huta a Suxa  Huta), Klenovec (Kl), Ko¾èyne (Ko¾),
Lysyèeve (Lys), Pereèyn  (Per), Seredne (Ser), Storo�nycia (St), Turji Remety (TRe),
Velykyj Bereznyj (VBe) a Zabriï (Zab) sa do dne�ných dní  zachovali pomerne poèetné
skupiny Slovákov (okrem obce  Klenovec, kde ich je u� ve¾mi málo), ktoré si uchovali
svoj  slovenský dialekt a aktívne ho vyu�ívajú na be�né  dorozumievanie. Analýzu
výsledkov výskumu náreèí práve týchto  obcí 2 podávame v ïal�ej èasti ná�ho príspevku.
Podklady pre  túto analýzu sme získali metódou priameho výskumu v teréne.3

 1.2. Hoci skutoènos�, �e na Zakarpatskej Ukrajine  oddávna �ijú men�ie i väè�ie
skupiny Slovákov, bola na  Slovensku � najmä zásluhou historiografie (porov. napr.
Místopis..., 1919, s. 18�19, 28�29; Petrov, 1928, s. 199�201,  238, 262, 302; Svetoò,
1942, s. 79� 80, 158) � u� dávnej�ie  známa, slovenská dialektológia o náreèia týchto
Slovákov  neprejavovala dostatoèný záujem. Jednu z príèin tohto stavu  mo�no vidie�
v tom, �e Slováci v novom prostredí � v dôsledku  znaènej územnej roztrúsenosti �
nevytvorili väè�ie etnické  a jazykové celky a ich náreèia nenadobudli ráz jazykových
ostrovov, ktoré by sa v tomto prostredí výraznej�ie  uplatòovali (porov. �tolc, 1994,
s. 137� 138). Odborná  literatúra o týchto náreèiach je teda ve¾mi skromná  a poznatky
o ich roz�írení i charaktere sú zatia¾ len  èiastkové.

úradnej  ukrajinskej podobe. Slovenské náreèové názvy dedín (napr.  Antalouce, Novi K¾enovec) a ich
slovenských èastí (napr.  Liptaki vo Velykom Bereznom) podávame vo fonetickom zápise.

2 Kvôli úspornosti názvy obcí a èastej�ie sa opakujúce  slová a termíny v ïal�ej èasti príspevku skracujeme
(pozri  Skratky).

3 Výskum slovenských náreèí na Zakarpatskej Ukrajine je  súèas�ou grantovej úlohy �Slováci na Zakarpatskej
Ukrajine  a slovensko-ukrajinské pomedzie�, koordinovanej  v Slavistickom kabinete Slovenskej akadémie vied
v Bratislave. Doteraz sa uskutoènili �tyri tý�denné výskumné  cesty v èase od mája 1996 do októbra 1997.
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 1.2.1. Pravdepodobne najstar�iu zmienku o existencii  a tak trochu i o základnom
charaktere slov. zakarp. náreèí  v slov. dialektológii nachádzame vo Vá�neho syntetickej
práci  o slov. náreèiach, a to v podobe krátkej uká�ky náreèového  textu z obce Lysyèeve
a poznámky k tomuto textu. V poznámke  autor spomína aj slov. náreèie neïalekej
obce Dovhe (Vá�ný,  1934, s. 310).

 Prvým a doteraz jediným väè�ím odborným vkladom slov.  dialektológie do
výskumu slov. náreèí na Zakarpatskej  Ukrajine je príspevok �. Tóbika (1963) o náreèí
obce  Klenovec. Ide o struènú, no výsti�nú charakteristiku tohto  náreèia urobenú na
základe výskumu u jeho nosite¾ov (v rokoch  1947 a 1956) po ich presídlení sa na
ju�né Slovensko.

 Rovnako zatia¾ jedinou zo syntetických prác  o slovenských náreèiach, ktorá ako
zahranièné územie výskytu  slovenských náreèí popri iných krajinách �ir�ie spomína
aj  Zakarpatskú oblas� Ukrajiny, je práca J. �tolca (dokonèená  v r. 1977, posmrtne
vydaná v r. 1994). Autor objasòuje  príèiny minimálnej miery znalostí o charaktere
slov. zakarp.  náreèí a hodnotí dovtedaj�iu odbornú literatúru o nich  (�tolc, 1994,
s. 137� 138).

 1.2.2. Paradoxne väè�iu pozornos� ako slov.  dialektológia slov. náreèiam na
Zakarp. Ukrajine venovali  ukr. dialektológovia. Ich prièinením sa získali doteraj�ie
základné poznatky o celkovom charaktere a èiastoène aj  o územnom roz�írení týchto
náreèí.

 J. O. Dzendzelivskyj (1971) zozbieral a publikoval  ¾udové príslovia a porekadlá
Slovákov z obce Turji Remety,  èím nepriamo podal aj urèitú charakteristiku náreèia
tejto  obce.

 Priamou metódou v teréne zvukovú rovinu slov. zakarp.  náreèí vo vybraných
siedmich obciach preskúmala N. J.  Dzendzelivska. Výsledky svojho výskumu
spracovala  v kandidátskej dizertácii a èas� z nich publikovala aj na  Slovensku
(Dzendzelivska, 1974, 1978).

 1.3. Slováci na Zakarp. Ukrajine sa zaoberali  predov�etkým spracúvaním �eleza,
zamestnávali sa  v drevárskych, sklárskych a iných podnikoch a keï�e takmer  nemali
svoju vlastnú pôdu, h¾adanie nových mo�ností práce  a zárobku ich nezriedka donútilo
zmeni� svoje bydliská  a s�ahova� sa z miesta na miesto. Táto skutoènos�,  prirodzene,
nemohla osta� bez vplyvu na charakter ich  pôvodného náreèia.

 S výnimkou náreèia obce Kl, ktorého pôv. ráz bol  strslov. (západogem.), dialekty
ostatných skúmaných obcí mali  pôv. výchslov. charakter. Vy��ie spomínané �pecifické
podmienky �ivota ich nosite¾ov v�ak spôsobili, �e svoju  celkovú podobu, donesenú
sem zo Slovenska, tieto náreèia  zmenili, a to do takej miery, �e dnes ich u� nemo�no
jednoznaène zaradi� k nijakému zo známych náreèových typov na  Slovensku. Ka�dé
z nich má vo svojom systéme znaky minimálne  dvoch výchslov. náreèových areálov,
a tak dnes u� predstavuje  náreèie zmie�aného typu.
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Pod¾a preva�ujúch znakov vyde¾ujeme týchto pä� podtypov  uvedeného
zmie�aného typu slov. zakarp. náreèí:

 a) abovsko-�ari�sko-zemplínsky (Dov, Ko¾, Lys, Per, TRe,  VBe);
 b) zemplínsko-abovsko-�ari�ský (Ant, Ser, Zab);
 c) u�sko-zemplínsky (Dom, St);
 d) u�sko-sotácky (KHu);
 e) stredoslovensko-východoslovenský (Kl).
 2.0. Fonetický systém náreèí skúmaných dedín je  v súèasnosti teda jednak

výchslov. (v�etky obce okrem KL),  jednak strslov.-výchslov. (Kl). Vyskytujú sa v
òom prvky  spoloèné v�etkým výchslov., resp. strslov. náreèiam, ale aj  znaky typické
len pre niektorý z ich typov.

 2.1. Slov. zakarp. náreèia s charakterom výchslov.  náreèí (podtypy a � d) majú vo
svojom fonetickom systéme  napr.. tieto celovýchslov. náreèové znaky:

 a) nedostatok fonologickej kvantity;
 b) penultimový prízvuk (okrem obcí Dom, KHu a St);
 c) typické formy s rot-, lot-: rosnuc, rouÿni, lokec,  loòski 4;
 d) e-ová jerová striednica: deska, kedi, buben, oves,  kotel;
 e) nedostatok slabièného r ò, l ò: horb, karèma, verba,  �oltko, kurè;
 f) za pôv. nosové e v krátkej pozícii je vokál e,  v dlhej pozícii a, po labiálnych

konsonantoch a po r je ja:  pamec, �ekovac, zaèac, me�ac, pjati, pamjatka;
 g) labiovelarizácia pôv. e, ì > o po depalatalizovaných  sykavkách: èolo, èort,

èolnok, i�ol, �obrac, �olti (�ouÿti);
 h) zmena pôv. e, ì > a v slovách �aludek (-ok), �alu�  (�aluï), èarni, veèar, v

tvaroch zámen a prísloviek  s predponou da-: dag3e, dajaki, daco (daèo), dajaki;
 i) dôsledná asibilácia (okrem náreèí Dom, KHu, St):  �eci, �e¾ic, cixo (ciho),

robic (mäkké ï, � sa vyskytuje len  v cudzích slovách, v detskej reèi a v onomatopojach).
 2.1.1. Náreèový podtyp, ktorý sme pod¾a výskytu  a dominancie javov oznaèili za

abovsko-zemplínsko-�ari�ský  (a), charakterizujú najmä tieto fonetické zvlá�tnosti:
 a) na mieste pôv. jerov v tvaroch so sufixom -§k, -´k,  prefixom s§, v predlo�kách

s§, ot§ a pod§ máme dolo�ené e:  perstenek (-rsc-), zadek, oblaèek, òeboraèek (znak
abov.  a �ar. náreèí), zebrac, ze mnouÿ, pode mnouÿ (jav známy v sev.  �ari�i);

 b) neprebehla tu zmena o > u: vol, koò, no�, moj, on  (znak abov. náreèí; sporadicky
sa táto zmena, známa v �ari�.  aj zempl. náreèiach, vyskytuje v slovách ako puj�em,

4 Príklady náreèových slov a výrazov uvádzame vo  fonetickom zápise, prièom pri jednotlivých slovách na
ich  konci znelé párové konsonanty ponechávame v neneutralizovanej  podobe (napr. x¾ib � nie x¾ip, �òih � nie
�òix). Pod¾a zásad  fonetickej transkripcie uplatòovaných v slovenskej  dialektológii pou�ívame tu tieto osobitné
znaky: Á, æ =  zú�ené vokály; y = zadná realizácia samohlásky i; uÿ =  obojperné, neslabièné v; �, x = konsonanty
dz, ch; �¡ =  konsonant d�; �, �, s� = mäkké (palatálne) spoluhlásky; s�,  z�, c�, �', b�, p�, m�, v�, r� = zmäkèené
(palatalizované)  konsonanty; rò, l ò = slabièné konsonanty; ï, �, ò, ¾ = mäkké  konsonanty (ich mäkkos� sa oznaèuje
aj v postavení pred  prednými vokálmi i, e).
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pujd,  tie v�ak mo�no oznaèi� aj za lexikálne prevzatia z miestnych  ukr. dialektov);
 c) samohláska e za pôv. e, ì v krátkej i dlhej pozícii:  pero, pec, kvetki, obed, b¾edi

(znak abov. náreèí); popri  nich sa tu vyskytujú aj prípady s i: bida, bili, ciuÿka,  zvirka
(znak vyskytujúci sa v �ari�. aj zempl. náreèiach);

 d) zmena x > h (Dov, Ko¾, TRe): h¾evik, mehi, muha,  orehi (ab. znak známy aj v
juhozempl. náreèiach; sporadicky  je tu aj x, vyskytujúce sa v �ari�., zempl. aj ukr.
náreèiach: xi�a, xo�ic, na oxotu);

 e) zmena � > s a � > z (Ko¾, Lys, Per, TRe, VBe);: seno,  osem, spival, zima,
zeleòina, vzal (hodnotíme to ako výsledok  ukr.-slov. jazykovej interferencie); v
niektorých slovách sme  zaznamenali zmenu �, � > �, �, ktorá sa v náreèí Dov vykonala
dôsledne: �e�ati, mu�i, �òeh, �vetlo, �em, �e¾eni (znak abov.  náreèí);

 f) v náreèí Dov a Lys je zmena dl > ll, dn > nn a dò >  òò: moèillo, klalla,
jenneho, okraòòu (hodnotíme ako vplyv  ukr. náreèí);

 g) v náreèí TRe nastala depalatalizácia ¾ > l: led,  lehnuc si, bledi, bolesc (ako v
niektorých �ari�. náreèiach  � porov. Buffa, 1995, s. 73).

 2.1.2. Znaèná èas� fonetických javov druhého náreèového  podtypu slov. zakarp.
náreèí (b) svedèí o tom, �e náreèia  príslu�ných obcí (Ant, Ser, Zab) sú pôvodne zempl.,
ale do  ich systému sa v novom prostredí dostali aj prvky typické pre  abov. a �ari�.
náreèia. Ide najmä o tieto javy:

 a) za pôv. jery v sufixoch -§k, -´k a v prefixe s§-,  v predlo�kách s§, ot§, pod§ je
o: jarmarok, parobok, lancok,  harèok, zobrac, zo mnouÿ, odohnac, podo mnouÿ, teda
zhodne so  stavom v zempl. náreèiach (výnimkou je náreèie Ant, kde je  v týchto
pozíciách abov.-�ari�. e: smutek, pra�ek, zebrac, ze  mnouÿ;

 b) na mieste psl. o v pôv. dlhých a zatvorených  slabikách je tu striednica u: stul,
nu�, hnuj, txur, svuj  (podobný stav je v stred. a sev. Zemplíne a v �ari�.  náreèiach);

 c) na mieste psl. ì v pôv. dlhých slabikách máme  dolo�ené i: bida, hòiuÿ, x¾ib,
vira, teda tie� zhodne so  stavom vo väè�ine zempl. a �ari�. náreèí;

 d) obojperné uÿ za v na konci slabiky: hòiuÿ, kreuÿ, �iuÿka  (znak zempl., abov. a èasti
�ari�. náreèí);

 e) stvrdnutie konsonantov �, � > �, � v náreèiach Ant  a Zab: �mece, �e¾eòina
(znak abov. náreèí, ktorý sa  v súvislosti s nimi v�eobecne pova�uje za výsledok  maï.-
slov. jazykovej interferencie, tu v�ak pripú��ame aj  mo�nos� rozhodujúceho vplyvu
okolitých ukr. náreèí); náreèie  Ser (ako vo väè�ine zempl. náreèí) si mäkké �, �
zachovalo  dodnes: �veto, �¾iuÿka, vo�ic, �virka; v skupine str  celozempl. zmena str >
�tr (podobne ako v abov. a �ari�.  náreèiach) nenastala: streda, stribro, stretnuc;

 f) predlo�ka v sa vyslovuje ako u, zhodne so stavom  v zempl. náreèiach: u vajcoj,
u Ameriki;

 2.1.2.1. V náreèí obce Ser sme zaznamenali aj tieto  hláskoslovné zvlá�tnosti
charakteristické pre zempl. náreèia  (okrem ich ju�nej èasti):
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 a) zjednodu�enie spoluhláskovej skupiny sc na konci  slova na s v neurèitkovývh
tvaroch slovies: klajs, p¾ejs,  najs (v iných tvaroch sa táto zmena neuskutoènila, porov.:
posce¾, na mosce, povinosc);

 b) epentetické j pred s v tých istých tvaroch: klajs,  p¾ejs;
 c) minulé príèastie má v�eobecnú zempl. podobu: povid,  jid, pik, òis;
 2.1.3. Náreèie obcí Dom a St predstavuje zmie�aný  u�sko-zemplínsky podtyp

(c). Vyskytujú sa v òom teda prvky  dvoch areálov výchslov. náreèí na ich
najvýchodnej�om okraji.

 2.1.3.1. Hláskoslovné zvlá�tnosti tohto náreèového  podtypu, ktoré ho spájajú s
u�. náreèiami:

 a) pohyblivý prízvuk;
 b) mäkké � v 3. os. mno�. èísla slovies prítomn. èasu:  èitaju�, ka�u�, metaju�;
 c) v náreèí Dom je v nieko¾kých slovách zafixovaná zmena  y > o po perniciach:

mo, zubo; tento jav, vlastný u�.  náreèiam a tie� ju�.-záp. èasti ukr. zakarp. náreèí
(Dzendzelivskyj, 1965, s. 31-32), sa v iných slovách v tej  istej fonetickej pozícii
nevyskytuje.

 2.1.3.2. Znaky tohto náreèia spoloèné so zempl.  náreèovým typom:
 a) striednica o za pôv. jery v tvaroch so sufixmi-§k,  -´k, prefixom s§-, v predlo�kách

s§, ot§, pod§: mlinok,  harèok, zobrac, zo mnouÿ, podo mnouÿ;
 b) vokál i za psl. ì a u za psl. o v pôv. dlhých  a zdå�ených zatvorených slabikách:

m¾iko, �òih, obid, mira,  vuz, kuò, txur, òebuj �e, su¾;
 c) výskyt mäkkých konsonantov �, �: �eno, �estra, je�eò,  �em, �ima, na vo�e;
 d) zmena str > �tr na zaèiatku slova: �treda, �triblo;
 e) obojperné uÿ na konci slova a vnútri slova pred  konsonantom: kreuÿ, reuÿ, ouÿca,

ako aj uÿ < l v slovesných  tvaroch príèastia: mauÿ, robiuÿ, dauÿ;
 f) zjednodu�enie spoluhláskovej skupiny sc > s v tvaroch  infinitívu slovies: jejs,

klajs, pajs;
 g) protetické v v slovách ako: vun, vona, vu¾xa, vu�ic;
 2.1.4. Náreèie obce KHu reprezentuje zmie�aný u�.-sot.  náreèový podtyp (d) a je

poznaèené znaèným vplyvom miestnych  ukr. dialektov. Charakterizujú ho najmä tieto
zvlá�tnosti:

 a) neustálený slovný prízvuk;
 b) výskyt zatvorených (zú�ených) samohlások, a to:
 Á � na mieste psl. e, ì v pôv. dlhých slabikách:  bÁda, �Áuÿka, m¾Áko;
 � za etymologické y v slove rÁba;
 � za pôv. § v slove dÁ�è;
 æ � na mieste psl. o v pôv. dlhých a zdå�ených  zatvorených slabikách: kæò, næ�,

stæl;
 � v niektorých slovách za pôv. u: kærka, kæròik,  skærka, kocær (porov.
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Dzendzelivskyj, 1965, s. 38);
 c) fonematické rozlí�enie zadného y a predného i vo  vokalickom systéme: �ydlo,

syr, dym, mlyn � rosoh�i, drah�i,  hlux�i, cixo; za y po perných spoluhláskach je o:
hribo,  slupo, mo, hlupoj (porov. Dzendzelivskyj, 1965, s. 32);

 d) zmena è > �: ma�ka, p�ola, �i�mo (podobný stav je  v ukr. náreèiach, porov.
Dzendzelivskyj, 1965, s. 81);

 e) zmena l > uÿ v l/ovom particípiu: mauÿ, vopiuÿ;
 f) zachovanie historických alternácií k/c. h/�, x/�  v dat. a lok. sg. subst. pôv. a-

kmeòa: ruka-ruce,  draha-dra�e, b¾axa-b¾a�e;
 g) na rozdiel od ostatných výchslov. náreèí okrem  mäkkých konsonantov ò, ¾ (�,

ï) sú tu aj palatalizované c�,  �', s�, z�, k�, h�, x�, r�: ce¾e, za�, sa��a, hus�atko,  mlynar�;
 h) nedôsledná asibilácia, mäkké �, ï sa vyskytuje:
 � v 3. os. mno�. èísla slovies prít. èasu  v zakonèeniach -u�, -ju�: budu�, re�u�,

pasu� se;
 � v tvaroch infinitívu slovies: h¾eda�, karmi�, da�  (výnimku tvoria tvary neurèitku

zakonèené na -s�, v ktorých  nastala zmena -s� > s�: klas�, priòes�, odves�;
 � v niektorých ukr. lexikálnych prevzatiach: papro�,  �iò, �èes�a.
 2.2. Ako sme u� uviedli vy��ie, náreèie obce Kl ako  jediné zo v�etkých slov.

náreèí v zakarp. obciach nemá pôv.  výchslov., ale strslov. charakter. Dnes v�ak u� aj
ono  predstavuje zmie�aný strslov.-výchslov. (e) náreèový typ  (porov. Tóbik, 1963,
s. 49).

 2.2.1. O jeho strslov. pôvode svedèí prítomnos� napr.  týchto západogem. prvkov
v jeho systéme:

 a) za ort- je rot- v slovách ako rasporka, rasoxa, ale  aj rot- napr. v slovách rokita,
ro�eò, za olt- je lot-:  loke�;

 b) charakteristické jerové striednice: ¾an, ¾axki, edon,  o�ec, xlaps�ok;
 c) slabièné r ò, l ò: pr òvi, zr òno, vl òna, pl òni;
 d) striednice za nosovky � za nosové e je e, a, i ÿa:  meso, peta, mekuÿo, ¾ahnu�, �a,

sa, prasiÿatko, ïevi ÿati, seïi ÿa;
 e) diftongy iÿa, iÿe uÿo: riÿaïila, biÿeda, puÿojïem;
 f) mäkké konsonanty ï, �, ò, ¾: ïeò, o�ec, a¾e;
 g) zmena è > s�: ves�er, oblas�ok, lavis�ka (ïal�ie znaky  pozri Tóbik, 1963, najmä s.

50�51).
 2.2.2. Vplyv okolitých výchslov. (obec Ko¾ le�í len 2 km  od Kl) a ukr. dialektov

v dne�nej podobe náreèia Kl  reprezentujú napr. tieto fonetické javy:
 a) strata kvantity;
 b) penultimový prízvuk;
 c) v niektorých prípadoch zjednodu�ená výslovnos�  diftongov: ïi�a, mesac, stol;
 d) výslovnos� predlo�ky v ako u: u varo�u, u Ko�icouÿ;
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Ako skon�tatoval u� �. Tóbik (c. d.), napriek èulým  kontaktom obyvate¾ov Kl s
nosite¾mi výchslov. a ukr. náreèí  pôv. strslov. prvky sa v náreèí Kl pomerne dobre
zachovali.  Porovnanie výsledkov ná�ho výskumu s jeho údajmi ukazuje, �e  charakter
tohto náreèia sa výraznej�ie nezmenil ani po  odchode ve¾kej väè�iny obyvate¾ov Kl
pred polstoroèím na  Slovensko. Zaznamenali sme iba prehåbenie �. Tóbikom
zachytenej tendencie ubúdania diftongov v tomto náreèí.

2.3. Ako výsledok ukrajinsko-slovenskej jazykovej  interferencie na fonetickej
jazykovej rovine slov. zakarp.  náreèí sa nám javia najmä tieto javy:

a) výskyt epentetického ¾ v tvaroch 3. os. pl. prít.  èasu slovies v náreèí viacerých
obcí (v jednotlivých  slovách): (oòi) farb¾a, bav¾a, traf¾a;

b) plnohlasné tvary slov v náreèí Dom: borona, vorona,  korova;
c) zmena � > s a � > z v náreèiach Ko¾, Lys, Per,TRe,  VBe (2.2.1./e);
d) mäkké � v neurèitkových tvaroch slovies v náreèí KHu  (pozri 2.2.4./h);
e) mäkké � v tvaroch 3. os. pl. prít. èasu slovies  v náreèí Dom, St, KHu (pozri

2.2.3.1./b a 2.2.4./h);
f) zmena dl > ll v náreèí Dov a Lys (pozri 2.2.1./f).
3.0. Podobne ako v zvukovej rovine a v ostatných  jazykových plánoch skúmaných

slov. zakarp. náreèí �pecifické  podmienky, v ktorých sa tieto dialekty po príchode
svojich  nosite¾ov do nového prostredia za pomerne dlhý èas vyvíjali,  na�li svoj
prirodzený odraz aj v ich morfologickom systéme.  Ani pod¾a znakov tejto roviny
(ako celku) nemo�no spo¾ahlivo  urèi� konkrétnu, územne vymedzenú u��iu náreèovú
oblas� na  Slovensku, z ktorej slovenskí kolonisti do svojich teraj�ích  sídel pri�li a s
ktorej náreèím by sa ich teraj�ie náreèie vo  v�etkých hlavných rysoch zhodovalo.
Mo�no tak urobi� len na  základe jednotlivých znakov, prípadne èasti znakov
charakterizujúcich tieto náreèia.

Pri klasifikácii slov. zakarp. náreèí na vy��ie  uvedených pä� zmie�aných podtypov
(pozri 1.3.) sme popri  hláskoslovných a lexikálnych javoch, prirodzene, primerane
akceptovali aj znaky ich morfologického systému. To znamená,  �e aj z h¾adiska
morfológie mô�eme hovori� o �tyroch  podtypoch náreèí, ktoré majú charakter rôznym
spôsobom  zmie�aného � abov.-�ari�.-zempl., u�.-zempl. atï. � výchslov.  náreèia
(a�d) a jednom so znakmi strslov. i výchslov. náreèí  (e). Dialekty, ktoré si dodnes
(av�ak v novej, zmie�anej  �truktúre prvkov) zachovali celkový ráz výchslov.
náreèového  makroareálu, charakterizujú jednak znaky typické pre celý  tento
makroareál, jednak znaky vyskytujúce sa len v jeho  u��ích náreèových areáloch (napr.
v abov., zempl. atï.),  v náreèí obce Kl nachádzame dnes preva�ne pôv. strslov.
(zápgem) morfologické javy, ale aj (v men�ej miere)  interferenèné javy výchslov.
rázu získané v novom prostredí.

3.1. Slov. zakarp. náreèia s celkovým rázom výchslov.  náreèí (a-d) charakterizujú
dnes napr. tieto celovýchslov.  morfologické javy:
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a) vo flexii substantív: maskulína zakonèené na -a majú  v gen. sg. reliktnú príponu
-i: gazdi, dru�bi; v dat. a lok.  sg. maskulín zakonèených na mäkkú spoluhlásku je
prípona -u:  na k¾incu, na koòu; tvary vokatívu v mu�. i �en. rode:  kova¾u! Janku!,
mamo! Odarko!; v in�tr. sg. maskulín je  prípona -om: s xlopom, zo sinom; zakonèenie
gen. sg. feminín  v�etkých skloòovacích typov na -i: �eni, pa¾ici, dlaòi, �emi;  v dat. a
lok. sg. feminín tvary ruke, nohe i ruce, no�e,  resp. i tvary s príponou mäkkých vzorov
-i: na ruki,  u Ameriki; zakonèenie neutier na -o: vajco, p¾eco, po¾o,  moro; v dat. a
lok. sg. neutier zakonèených na -o a  -e spoloèná koncovka -u: vajcu, p¾ecu, ve�e¾u,
�obraòu; nom.  pl. �ivotných maskulín má zakonèenie na -i, -e, -ove: xlopi,  ¾u�e,
murare, kra¾ove (ale typ na -ove, be�ný na vých.  Slovensku, sa tu èasto nahrádza �
bez alternácie spoluhlások  k/c, d/� atï. � tvarmi na -i: dru�bi, ïedi, gazdi, Slovaki,
vojaki, kozaki, bratòaki); v dat. pl. majú v�etky substantíva  jednotnú koncovku -om:
sinom, �enom, �ecom;

b) vo flexii adjektív: popri be�nom výskyte tvrdých  zachovanie zvy�kov
�mäkkých� adjektív typu òi�òi, vi�òi,  zadòi, ¾etòi; rovnaké formy v lok. a in�tr. sg. s
príponou  -im: (o, z) dobrim, bratovim; nom. a akuz. sg. neutier a nom.  a akuz. pl.
akostných a vz�ahových adjektív v�etkých rodov na  -e (okrem Dom, St, KHu): dobre
(3ecko), valalske (xlopi,  �eni); v nom. sg. neutier a nom. pl. privlastòovacích  adjektív
v�etkých rodov spoloèná prípona -o: bratovo (�ecko,  domi, kravi, �iuÿèata); in�tr. pl. s
príponou -ima: dobrima,  bratovima; typické výchslov. formy pri stupòovaní: ve¾ki  �
vek�i, suxi � suk�i;

c) v skloòovaní zámen: typické výchslov. tvary zámen: ja  � mòe � zo mnu, ti �
tebe � s tebu, mi � nas � z nami, na�  � na�o (v nom. sg. neutier a nom. pl. v�etkých
rodov; okrem  Dom, St, KHu), co, xto, daxto (èastej�ie ko, dako),  ten/toten (okrem
Dom, St, KHu) � tota � toto � tote (okrem  Dom, St, KHu); dat. zvratného zámena len
v �ir�ej podobe:  sebe (,sebe� aj ,si�);

d) vo flexii èísloviek: jednotná forma èíslovky dva pre  v�etky rody: dva domi, dva
perini, dva mesta; spojenia  základných èísloviek aj od 5 vy��ie a neurèitých èísloviek
s nom. pl.: osem roki, pejc kravi, paru Maïare;

e) v ohýbaní slovies: v l. os. prézenta prípona  -m (okrem St, KHu), v 1. os. pl. -me,
v 3. os. pl. -u,  -a (okrem KHu): hutorim, volam � i�eme, kupujeme � idu, xo�a;
neurèitok na -c (okrem KHu): robic, h¾edac, vi�ec; typické  formy pomocného slovesa
bic v minulom èase (okrem Dom, St,  KHu): bul � bula � bulo � bu¾i;

f) z morfológie ostatných slovných druhov: typické formy  2. a 3. stupòa prísloviek
pri stupòovaní na -i: dobre � ¾ep�i  � naj¾ep�i, �umòe � kraj�i � najkraj�i; predlo�ka
do vo  význame ,pribli�ovanie sa v priestore alebo v èase� aj  v spojení so �ivotnými
substantívami: i�¾i do mladici, do  su�eda.

3.1.1. V zmie�anom abov.-�ari�.-zempl. náreèovom podtype  (a) okrem uvedených
celovýchslov. znakov fungujú najmä tieto  morfologické javy typické preva�ne pre
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abov. a �ari�.  náreèovú oblas�:; tvar dat. sg. substantív mu�ského rodu na  -ovi: ocovi,
sinovi; in�tr. sg. feminín má koncovku -u: zo  �enu, s kosu; nom. pl. mäkkých subst.
mu�. i �en. rodu má  príponu -e: k¾uèe, koòe, kromp¾e, u¾ice; gen. a lok. pl.  substantív
v�etkých rodov a typov má jednotnú koncovku -ox:  rodièox, xi�ox, po¾ox; rovnako
jednotnú koncovku majú v�etky  substantíva aj v in�tr. pl., a to koncovku -ami: bratami,
�enami, mestami; akostné, vz�ahové a privlastòovacie  adjektíva, ako aj príslu�né
adjektiváliá maskulín a neutier  majú v gen. sg. príponu -eho a v dat. sg. príponu -emu:
dobreho, bratoveho � dobremu, bratovemu; od slovesa bic  (,by��) v l. os. sg. prézenta
je tvar som, v 1. os. pl. zme  a v 3. os. pl. tvar su, prièom tvary pomocného slovesa sa
obèas nahrádzajú os. zámenami ja � mi: xo�il som tam, tu som  bival � bu¾i zme � tu su
Slovaki � ja se tu naro�il � mi  �piva¾i;

 3.1.2. Zmie�aný zempl.-abov.-�ari�. náreèový podtyp (b)  popri vy��ie uvedených
charakterizujú tieto tvaroslovné javy  typické najmä pre zempl. náreèia: v dat. sg.
substantív  prípona -oj: xlopoj, baboj (gu) kosceloj; mu�ské adjektíva  a adjektiváliá
majú v gen. sg. príponu -oho a v dat. sg.  príponu -omu: ve¾koho, mojoho � mladomu,
èijomu; podoby  ukazovacieho zámena tot � o tobe � s tobu � nom. pl. toti;  pomocné
sloveso ,by�� má v 1. os. sg. tvar mi a v 1. os. pl.  tvar me/�me: bul mi tam, òexcela mi
�e vidavac.

 3.1.3. Náreèia obcí Dom a St (c) navy�e charakterizujú  tieto �pecifické u�.-zempl.
èrty: v in�tr. �en. subst. aj os.  zámen prípona -ouÿ: �enouÿ, s tobou; tá istá prípona aj v
gen.,  akuz. a lok. pl. subst. v�etkých rodov: xlopouÿ, �estrouÿ,  mestouÿ; v nom. pl. subst.
prípona -i: fig¾i, vrab¾i, samci;  v in�tr. pl. spoloèná prípona subst. v�etkých rodov -
oma:  vojakoma, dru�koma, p¾ecoma; podoby zámen kotri, �icki;  v nom. pl. majú
adjektíva aj zámená spoloènú príponu -i:  ve¾ki, toti (bratove, �iuÿki, vajca); v 1. os. sg.
slovies  prípona -u: robu, rozumu (ale: volam); v 3. os. pl. prípony  -u�, -ju�: ka�u�,
èitaju�; l-ové príèastie má prípony -uÿ,  -la, -¾i: robiuÿ, robila, robi¾i.

 3.1.4. Podobne ako v hláskosloví aj tvaroslovný systém  náreèia obce KHu (d) sa
vyznaèuje viacerými �pecifickými  znakmi u�.-sot. (navy�e aj ukr.) pôvodu: v nom. pl.
subst.  okrem �be�ných� koncoviek, ako sú napr. -i (buki, bitangi  ,huncúti�, k¾uèi,
ruki), -e (ves�are, posce¾e, ale aj stole,  �one, hvÁzde) sú tu aj osobitné koncovky -o, -
oj: dva domo,  dubo, h¾Ávo, slupo, rÁbo, kravo; rovnako pestrý stav je vo  flexii adjektív:
nom. pl. pri maskulínach: tvardyj, �æuÿtyj,  ze¾enyj, calyj, xoryj, ale hlupoj, hruboj,
òedujdavoj, pri  neutrách: slatki (m¾Áko), �oroki (po¾o), dobry (serco), mlady  (�Áuÿèe);
v èasovaní slovies neuskutoènená asibilácia je  nielen v prípone 3. os. pl. -u�/-ju�
(idu�, znaju�), ale aj  v prípone infinitívu -�: ¾ubi�, pobos�ka�, s�eka� ,èaka�� a i.

 3.2. Náreèie obce Kl (podtyp e) si aj vo svojom  morfologickom systéme zachovalo
väè�inu zo svojich pôv.  strslov. (zápgem.) znakov, ale v novom prostredí prijalo doò
aj èas� znakov okolitých (výchslov. a ukr.) náreèí. Napr. pri  subst. v in�tr. sg. feminín
sú pravidelné pôv. tvary na -ouÿ:  z rukouÿ, zo sestrouÿ; v nom. pl. maskulín sú pôv. tvary
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horari, doktori, ale aj nov�ie vojaki, Slovaki; v gen. a lok.  pl. maskulín aj feminín je
u� prevzatá jednotná prípona -ouÿ:  sinouÿ, do kòi�kouÿ; rovnako u� jednotnú príponu -
om majú  subst. v�etkých rodov v dat. pl.: sinom, �enom, mestom;  adjektíva si zachovali
pôv. tvary dobri � dobruÿo � dobriho,  ale v nom. pl. u� tu funguje spoloèná prípona pre
v�etky rody  -i ÿe: dobriÿe xlapi, �eni, mesta; slovesná flexia si v podstate  zachovala svoj
pôv. stav; podobne väè�ím zmenám odolali aj  ostatné slovné druhy, pravda, okrem
nieko¾kých výnimiek, ako  je napr. nahradenie predlo�ky v (v dome, f peci) prevzatou
predlo�kou u: u dome, u peci, u U�horoïe.

 3.3. Z uvedenej charakteristiky morfologického systému  slov. zakarp. náreèí
vyplýva, �e podmienky existencie  a fungovania týchto náreèí v novom prostredí do
znaènej miery  zmenili ich pôv. podobu. Pravda, rozsah zmien a ich príèiny  v náreèiach
jednotlivých obcí sú rôzne. Zatia¾ èo v náreèiach  obcí KHu, Dom a St mo�no znaènú
èas� ich nových znakov  pova�ova� za dôsledok kontaktu s okolitými ukr. náreèiami,
nový charakter náreèí ostatných dedín sa javí ako výsledok  ich ovplyvòovania sa
navzájom.

 Za výrazný výsledok ukr.-slov. jazykovej interferencie  v tvaroslovnej rovine
skúmaných náreèiach mo�no oznaèi� najmä  tieto javy: tvary nom. pl. �ivotných subst.
mu�. rodu typu  Slovaki, ïedi; tvary nom. pl. ne�ivotných subst. typu zubo,  slupo,
kravo v náreèí KHu a Dom; formy mu�. adjektív typu  calyj, hruboj v náreèí KHu;
tvary 3. os. pl. slovies na -u�,  -ju� (pasu� se, èitaju�) v náreèiach KHu, Dom a St;
neurèitok  na -� v náreèí KHu (karmi�).

 4.0. V lexikálnej rovine slov. zakarp. náreèí existuje  v súèasnosti taký stav, �e
slov. slovná zásoba z pôv. vlasti  nosite¾ov týchto náreèí sa v nich v podstate zachovala
a udr�ala podnes. Len isté prvky z jej okraja � v závislosti  od jazykového okolia a
�ivotných podmienok jej pou�ívate¾ov  � sa z nej postupne vytrácali. Napr. tam, kde v
minulosti  existovalo susedstvo lokalít s kompaktným slovenským  jazykovým územím
(máme tu na mysli niektoré lokality pozdå�  súèasnej slovensko-ukrajinskej �tátnej
hranice, predstavujúce  vlastne presah na�ich u�ských náreèí), sa pôv. stav  a
uplatòovanie slovnej zásoby v u��om spoloèenskom styku  zachovalo takmer v plnom
rozsahu. Geograficky vzdialenej�ie  lokality, a navy�e aj roztrúsené, nemajúce teda
oporu  v udr�iavaní aspoò sporadických kontaktov s materským slov.  jazykovým
územím, boli u� vystavené nepriaznivej�ím  podmienkam, èo sa nemohlo neodrazi� aj
na obraze ich slovnej  zásoby. V nich sa postupne mohol upevòova� a napokon a�
prevládol slov.-ukr. bilingvizmus, v ju�nej�ie polo�ených  obciach obývaných slov.
národnostnou men�inou, kde je aj  bezprostredná blízkos� s maï. národnostnou
men�inou,  prevládol slov.-ukr.-maï. trilingvizmus.

 4.1. Poèas výskumu v teréne na�i informátori sami  spontánne upozoròovali na
pou�itie dvoch i troch jazykovo  (náreèovo) rozdielnych pomenovaní tej istej reálie.
Pou�itie  týchto pomenovaní závisí od úèastníka rozhovoru alebo  adresáta. Miera èi
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rozsah takto pou�ívaných pomenovaní súvisí  aj s príslu�nos�ou k istej vekovej skupine.
Vy��iu mieru sme  pozorovali u najstar�ej a star�ej generácie, ni��iu  u príslu�níkov
strednej generácie. U mlad�ej generácie sa u�  takáto variabilnos� pou�ívania slovných
pomenovaní  nevyskytuje.

Na dodnes dobre zachovaný stav slov. slovnej zásoby  v slov. zakarp. náreèiach
nepochybne malo znaèný vplyv slov.  národné povedomie a udr�iavanie tradièných
slov. zvykov  a obyèajov. Tam, kde sa tento základ na�trbil alebo celkom  vytratil,
do�lo k oslabeniu, ba a� k strate identity.

4.2. Medzi základné a súèasne aj najstabilnej�ie prvky  slovnej zásoby slov. zakarp.
náreèí zaraïujeme pôv. slov.  výrazy:

a) z okruhu pomenovania prírody a prírodných javov,  napr.: �em KHu (�em TRe),
hvezda Zab (hvizda St, Ser,  z�vizda KHu), di�è Dom, jeseò Lys, zima Lys (�ima TRe);

b) z okruhu rastlinstva a plodín: p¾ucòik TRe, olejander  Dov, verba Zab, èesnok
Dom, cebu¾a KHu, hrib St, dubouÿèak  ,dubák� (druh huby) St;

c) z okruhu pomenovania zvierat a �ivoèí�stva vôbec:  krava St, muxa Dom, vol
Ant, kocur Zab, me�ve� Dov, gunar  (st. gen.) � husak (ml. gen.) Zab;

d) z okruhu pomenovania rodinného, fyzického  a psychického �ivota èloveka:
ocec VBe, mac i macer Zab,  cetka i nejna Ant, sva�ka Ser, parobok KHu, blazen
Dom,  pijaòica (o �ene) Ser;

e) z okruhu bývania, odievania a jedál: xi�a Dom (hi�a  TRe), pujd Zab, prik¾et
Dov, dvur Zab, èapka St (�apka KHu),  ko�u¾a KHu, husteèka Dov, po¾iuÿka St, halu�ki
TRe;

f) z okruhu zmyslových prejavov èloveka a jeho pocitov:  cerpec TRe, drimac
Dom, �eptac Zab, èuc ,poèu�� TRe;

g) z okruhu po¾nohospodárskej a remeselníckej výroby:  pluh Ser, hrab¾e Ant,
sersana TRe i sersama Ant ,náradie�,  pilka TRe, oblaèar ,sklenár� TRe, plankaè
,kladivo� TRe,  balta ,tesárska sekera� Ant.

4.2.1. Bohatos� slovnej zásoby a jej uplatòovanie  v �ivej reèi tunaj�ej slov. men�iny
sa prejavuje najmä  v pestrosti frazeologických spojení, prirovnaní, povrávok  a v
ustálených spojeniach: mudri jak Salamon Ser, xitri jag  ¾i�ka ,prefíkaný� Ser, suxa
jak tièka ,ve¾mi chudá� (o �ene)  St, tlusti jag boèka Ser, smer�i jag ïuk/txur ,ve¾mi
smrdí�  TRe, beha� jak tota sobaka (o nemravne �ijúcej �ene).

4.3. Znaèná èas� slovnej zásoby náreèí Slovákov na  Zakarp. Ukrajine u� súvisí s
novým prostredím: muj èlovek  ,môj man�el� TRe, davac zakaz ,objednáva�� TRe,
sujecic �e  ,trápi� sa� Dov, monax ,mních� Zab, postrojic ,vybudova�,  postavi�� Dom,
kolo�uuÿka ,habarka� Dom, horòatko ,hrnèek�  Ser, zavivanka ,èepèenie na svadbe�
Dom, zaòimac �e ,zaobera�  sa� Ant, rukovoctvo ,vedenie� Ant, èor�aèka ,zlá �ena�
Dov,  moloèaròa ,mliekareò� Dov, burja ,búrka� Dov, kalxoz Ant,  plo�èatka ,podstenie�
Dov.



15

4.3.1. Na kontakty s maïarèinou poukazujú slová ako:  ar�ov ,rý¾� Ant, Ser, bizouÿòe
,isto, naisto� TRe, kerta  ,záhrada� TRe, hordouÿ ,sud� Zab, birouÿ ,richtár, starosta�
Zab, fejsa ,sekera� Ant, èengeuÿ ,zvonèek� Ant.

4.3.2.  Z be�nej�ích výrazov èeského (súvislos�  s existenciou I. ÈSR) alebo
nemeckého (najmä z okruhu  remeselníckej terminológie) pôvodu sme zaznamenali
napr.  tieto: prapor (popri zastava) TRe, �izek ,rezeò� Dom, zbo�i  ,tovar� Dom, pak
,potom� Dom aj inde, lacino ,lacno� TRe,  bloder Dov, rut ,oje na voze Dov, drajfus
,trojno�ka  u obuvníka Dov, �telazòa ,kuchynský kredenc� Dov, hamra  ,fabrika� Ant.

5.0. Záver. V príspevku sme sa pokúsili predstavi�  ïal�ie poznatky o roz�írení, a
najmä o charaktere slov.  náreèí na Zakarp. Ukrajine. Z nich vyplýva, �e náreèia tých
lokalít, z ktorých sa nám podarlo získa� dostatok relatívne  spo¾ahlivého jazykového
materiálu (výskum e�te nie je  ukonèený), sú v�etky náreèiami zmie�aného typu. Pod¾a
preva�ujúcich znakov v ich systéme sme tieto náreèia  rozèlenili na pä� podtypov, z
ktorých �tyri majú jednoznaène  výchslov. charakter, piaty (náreèie obce Kl, ktorého
nositelia pri�li do tejto oblasti z územia strslov. náreèí)  predstavuje dnes zmie�ané
strslov.-výchslov. náreèie.  Vzájomné ovplyvòovanie sa náreèí skúmaných lokalít
navzájom,  a najmä pôsobenie okolitých ukr. dialektov, resp. i blízkych  maï. a nem.
náreèí, na ich systém na�lo svoj odraz vo  v�etkých jazykových rovinách týchto náreèí.
Pestros�  a �pecifickos� jazykových kontaktov na skúmanom území,  le�iacom v
najju�nej�ej èasti východoslovansko � západoslovanského jazykového pomedzia, viedla
tu k pestrým  a �pecifickým výsledkom jazykovej interferencie, ktoré mo�no  oznaèi�
za zaujímavé a cenné nielen z poh¾adu slov. èi ukr.  dialektológie, ale urèite aj zo
�ir�ieho, slavistického  h¾adiska.

(Poznámka: Pri hodnotení javov v skúmaných slov. zakarp.  náreèiach a pri ich
porovnávaní so stavom v jednotlivých  náreèiach na Slovensku sme sa opierali najmä
o tieto práce:  Bartko, 1978, 1983, 1995, 1997; Buffa, 1953, 1967, 1995,  1997;
Krajèoviè, 1988; Lipták, 1969a, 1969b, 1980, 1997;  Semjanová, 1976; �tolc, 1981,
1994; �tolc a kol., 1968;  Tóbik, 1963, 1965. Na iné práce odkazujeme priamo v texte
�túdie.) )

Skratky
abov. � abovský �ari�. � �ari�ský
gem. � gemerský ukr. � ukrajinský
maï. � maïarský u�. � u�ský
psl. � praslovanský výchslov. � východoslovenský
sot. � sotácky zakarp. � zakarpatský
strslov. � stredoslovenský zempl. � zemplínsky

 Skratky obcí
Ant � Antonivka Per � Pereèyn
Dom � Domanynci Ser � Seredne
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Dov � Dovhe St � Storo�nycia
KHu � Kamianycka Huta TRe � Turji Remety
Kl � Klenovec VBe � Velykyj Bereznyj
Ko¾ � Ko¾èyne Zab � Zabriï
Lys � Lysyèeve
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Zur Charakteristik der slowakischen Mundarten in der
Karpatenukraine

Ladislav B a r t k o  � Natalija D z e n d z e l i v s k a  � �tefan L i p t á k

 Im vorliegenden Beitrag wird eine kurze Analyse der  Ergebnisse der Terrainforschung der slowakischen
Mundarten in  der Karpatenukraine gegeben. Die Autoren stellen fest, daß  die Mundarten in allen 13
untersuchten Lokalitäten, wo ein  zuverlässiges Material gewonnen werden konnte, bereits einen  gemischten
Typus darstellen, wobei der Charakter der  Mundarten in 12 untersuchten Gemeinden ostslowakisch ist (mit
den Elementen eines oder auch mehrerer ostslowakischer  Mundartentypen); in einer Gemeinde (Klenovec)
geht es um  einen mittelslowakisch-ostslowakischen Typus (mit dem  Übergewicht der ursprünglichen
Westgemer-Elemente über den  neugewonnenen Elementen, die für die Mundarten in der  Ostslowakei
charakteristisch sind). Aufgrund der Frequenz der  Sprachelemente wurden diese Mundarten in 5
Mundartenuntertypen gegliedert. Außer den charakteristischen  Merkmalen der einzelnen Untertypen wird
im Beitrag  insbesondere auf Interferenzerscheinungen hingewiesen, die  ein Ergebnis der langjährigen
intensiven Kontakte dieser  slowakischen Mundarten mit den umgebenden ukrainischen  (teilweise auch
magyarischen und deutschen) Mundarten sind.
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ruskix paremi¼a na srpskoxrvatski ¼ezik. Ð æivi ¼ezici, 1983, 1Ð4, s. 87Ð96; Maro¼evih, R.: £Sedma
silaÒ (uz pita~e o prirodi krilatog izraza). Ð Zbornik za filologi¼u i lingvistiku, Novi Sad
1977, XX/2, s. 205Ð209; Veli�kovi�, D.: Sopostavitel«noe izu�enie russkix i serboxorvatskix
frazeologizmov. Ð £Izu�enie russkogo �zyka v sopostavlenii s rodnymÒ, Veliko Tyrnovo 1984,
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KSENI�  KON�AREVI� *

Russka� i serbska� antroponimi�
v lingvokul«turologi�eskom rassmotrenii

KONÈAREVIÆ, K.: Russian and Serbian Anthroponymy in terms of Linguoculturology. Slavica
Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 18�25. (Bratislava)

The Orthodox civilization model has exerted a powerful influence on most of the anthroponymic fields
of the Russian and Serbian language. This paper analyses that influence in the sphere of anthroponymy
(individual and group personal names). The author shows identical features, similarities and differences
between the Russian and Serbian anthroponymic systems with respect to their qualitative structure (the
relation between canonic and noncanonic personal names, the status of common names and the names
which are characteristic for other confessions), to their statistical structure, social characteristics and their
associative and phonic qualities.

Linguistics. Contrastive linguoculturology. The Orthodox civilization model. Anthroponymy (individual
and group anthroponymics). Russian language. Serbian language.

0.1. Lingvokul«turologi� kak avtonomna� oblast« lingvisti�eskix i
lingvodidakti�eskix issledovanij slo½ilas« v konce 60-x Ð na�ale 70-x gg. s
cel«� obespe�eni� nau�nyx osnov prezentacii i aktivizacii dannyx o strane
izu�aemogo �zyka pri pomowi filologi�eskoj metodiki prepodavani�. V svoem
razvitii ona proâla put« sna�ala ot obwej k sobstvenno lingvisti�eskoj
kul«turologii, a zatem, s konca 70-x gg., ot £nejtral«nojÓ, £universal«nojÓ k
sopostavitel«noj lingvokul«turologii, v kotoroj �vleni� i qlementy
inostrannogo �zyka i kul«tury (uzus, nominacionnye i rel�cionnye edinicy s
kul«turnym komponentom, re�evoj qtiket, neverbal«noe obwenie) da�ts� v
sopostavlenii s rodnym �zykom i kul«turoj strany u�awixs�. Sopostavitel«na�
lingvokul«turologi� ponimaets� kak £aspekt prepodavani� vyra½ennoj v �zyke
nacional«noj kul«tury v processe kommunikativnogo obu�eni� qtomu �zyku kak
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inostrannomu s oporoj na rodnu� dl� u�awixs� kul«turuÓ (Tomaxin Ð Fomin,
1986, s. 253). V sopostavitel«nyx issledovani�x russkogo i serbskogo �zykov
lingvokul«turologi� predstavl�et odnu iz naimenee izu�ennyx oblastej; ime�ts�
liâ« nemnogo�islennye raboty, posv�wennye sopostavitel«nomu
lingvokul«turologi�eskomu izu�eni� bezqkvivalentnoj leksiki (Mixel�i�,
1981), paremiologii (Veli�kovih, 1983), frazeologii (Maro¼evih, 1977;
Veli�kovi�, 1984) i paralingvistiki (Volos, 1979). 1

0.2. Odnim iz potencial«nyx  ob§ektov sopostavitel«nyx
lingvokul«turologi�eskix issledovanij �vl�ets� i onomasti�eska� sistema.
£Onimi�, kak i l�ba� druga� leksika, ½ivo reagiruet na vse �vleni�,
proisxod�wie v okru½a�wej �eloveka srede, v rezul«tate �ego imena okazyva�ts�
nevol«nymi registratorami �vlenij prirody i sobytij, imevâix mesto v
obwestvennoj ½izniÓ (Superanska�, 1973, s. 36). Onomasti�eskij material l�bogo
�zyka daet mno½estvo cennyx svedenij o klimati�eskix i ambiental«nyx
uslovi�x, flore i faune territorii, zaselennoj nositel�mi togo ili inogo �zyka,
ob oby�a�x i obr�dax, tradici�x, pover«�x, mirovozzrenii �lenov dannogo
kul«turno-�zykovogo sociuma. Sledy razli�nyx civilizacionnyx modelej
(�zy�eskoj, pravoslavno-xristianskoj, vosto�noj, zapadnoevropejskoj) v
onomasti�eskoj sisteme russkogo i serbskogo �zykov tak½e predstavl��t
zna�itel«nyj interes dl� sopostavitel«noj lingvokul«turologii. Qto v pervu�
o�ered« otnosits� k pravoslavnoj civilizacionnoj modeli (PCM), kotora�
vsledstvie tys��eletnego nepreryvnogo vozdejstvi� na russku� i serbsku�
kul«turu okazala zametnoe vli�nie na onomasti�eskoe prostranstvo dvux �zykov,
na�ina� s antroponimii, sistemy makro-, mikro- i mezotoponimov i kon�a�
kosmonimami i astronimami. Vli�nie PCM rasprostranilos« i na sfery
pragmatonimii, qrgonimii, gemeronimii, artionimii, faleronimii, slovom, na
bol«âinstvo sektorov onomasti�eskogo prostranstva.

1.0. Cel« dannoj raboty Ð rassmotret« vozdejstvie PCM na sektor
antroponimii, vkl��a� kak individual«nye (li�nye), tak i gruppovye imena
(familii).

1.1.1. V sfere li�nyx imen sna�ala sleduet otmetit«, �to, nesmotr� na nali�ie
cerkovnyx pravil i kanonov, �etko opredel��wix uslovi� nare�eni� imeni v
tainstve kreweni� i pri prin�tii monaâeskogo postriga (sm. Mirkovih, 1983, s.
23Ð34, 166Ð167; Popovih, 1981, s. 202), v narodnoj tradicii u serbov i u russkix
ustanovilis« nekotorye, me½du soboj otli�a�wies� oby�ai, neredko �vl��wies�
otkloneniem ot cerkovnoj normy. Tak, u russkix vplot« do XX v. suwestvoval
oby�aj davat« pri krewenii im� Sv�togo, pam�t« kotorogo �tits� v den«, kogda
rebenok po�vils� na svet. Bol«âej �astotnost«� otli�alis« imena, sto�wie v
mes�ceslovax v na�ale pere�n� Sv�tyx, upomina�wixs� v opredelennyj den«
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(Superanska�, 1973, s. 219Ð220). Staroobr�dcy mal«�ikam prisvaivali imena
Ugodnikov, upomina�wixs� v vos«moj den« ot ro½deni� (v sootvetstvii s
cerkovnym pravilom), dl� devo�ek ½e vnesli novâestvo davat« im� v �est« Sv�toj,
pam�t« kotoroj �tits�   v vos«moj den« do po�vleni� na svet (Unbegaun, 1989, s.
327). U serbov, pomimo prider½ivani� cerkovnogo pravila, nabl�daets� r�d
drugix primerov vybora krestil«nogo imeni: v �est« Sv�togo, kotoromu posv�wen
mestnyj xram (pri ceremonii opo�syvani� cerkvi; sm. Tolsto¼, 1995, s. 171Ð175),
v �est« Ugodnika, pered ikonoj kotorogo dol«âe drugix gorela sve�a, v �est«
vospriemnika, deduâki, babuâki, nedavno umerâego ili po½enivâegos�
rodstvennika, ili, krajne redko (esli novoro½dennye umira�t) po otcu i materi
(Vukanovih, 1940, s. 57Ð58, 69Ð70). Drugoe krupnoe razli�ie kasaets� repertuara
krestil«nyx imen (sootnoâeni� me½du kanoni�eskimi i nekanoni�eskimi
antroponimami, statusa narodnyx imen, xarakternyx dl� drugix konfessij,
�astotnosti i social«noj markirovannosti kanoni�eskix imen, struktury
central«noj i periferijnoj �astej antroponimikona, i t. p.).

1.1.2. Sopostavitel«nyj analiz russkix i serbskix individual«nyx
antroponimov s to�ki zreni� lingvokul«turologii pozvol�et vy�vit« sledu�wie
sxodstva i razli�i� v ka�estvennoj strukture russkogo (RA) i serbskogo
antroponimikona (SA):

(1) Preobladanie kanoni�eskix imen v tradicionnom RA, na�ina� s Xé× i kon�a�
vtorym des�tiletiem XX v. (tak, naprimer, v konce X×éé v. 90Ð95% imen,
zasvidetel«stvovannyx sredi russkogo naseleni�, imelo kanoni�eskij, kalendarnyj
xarakter; sr.  Bondaletov, 1983, s. 108Ð109), v otli�ie ot parallel«nogo
funkcionirovani� kanoni�eskix i nekanoni�eskix imen u serbov. Dl� SA
xarakterno, �to v istorii ego razviti� ne bylo ni odnogo perioda monopol«nogo
gospodstva kanoni�eskix imen, naoborot: v qpoxu srednevekov«�, v svobodnom i
nezavisimom serbskom gosudarstve, naibol«âej �astotnost«� otli�alis«
nekanoni�eskie imena, a so vremen ustanovleni� ottomanskoj vlasti i pokoreni�
serbskix zemel« kanoni�eskie antroponimy stanov�ts� bolee popul�rnymi, no vse
½e pri dal«nejâem suwestvovanii, funkcionirovanii i razvitii nekanoni�eskogo
fonda imen (Vukanovih, 1940, s. 68Ð70). Paradoksal«no, no v XéX v., v period
vosstanovleni� gosudarstvennosti, kalendarnye imena po patrioti�eskim
soobra½eni�m zamen��ts� iskonno serbskimi. Odnako, katoli�eskoe naselenie
�½noslav�nskix zemel« bylo ob�zano sobl�dat« ukaz Tridentskogo sobora 1563 g.
ob ob�zatel«nom upotreblenii imen, kanonizirovannyx Rimskoj cerkov«�; rodnye
dl� serbov katoli�eskogo veroispovedani� i xorvatov imena, tem ne menee, osta�ts�
v upotreblenii (Rogih, 1955, s. 212).

(2) Upotreblenie v ka�estve krestil«nyx imen sredi russkix iskl��itel«no
kalendarnyx imen gre�eskogo, drevnevrejskogo, latinskogo i, redko, slav�nskogo
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proisxo½deni�, v otli�ie ot serbskogo oby�a� prisvaivat« pri obr�de kreweni�,
pomimo kanoni�eskix, imen rodnogo �zyka i da½e musul«manskix imen; poslednie
prisvaivalis« glavnym obrazom v �ernogorii, Gercegovine i Bosnii, nos�
apotropei�eskij (profilakti�eskij) xaraker (Vukanovih, 1940, s. 66Ð67). O
rasprostranenii nekanoni�eskix imen svidetel«stvuet i tot fakt, �to
sv�wenniki, i da½e predstaviteli vysâej cerkovnoj ierarxii, za�astu� nosili
narodnye imena.

(3) êirokij repertuar nekanoni�eskix imen, sootnos�wixs� s pravoslavnoj
veroj i nravstvennost«�, v SA  Ð �vlenie, po�ti ne ime�wee analoga v RA (tol«ko
v drevnerusskom imennike suwestvovali imena takogo tipa, kak, naprimer,
Tixonrav, Smirenka, Dobrava, Postnik). V dannoj gruppe serbskix li�nyx imen
mo½no vydelit«: (a) imena, otra½a�wie predstavlenie o nevewestvennom mire
besplotnyx duxov (Angel, An¶elko, An¶eli¼a, Aran¶el, Drakun, Drakula), (b) imena,
inspirirovannye dogmati�eskim u�eniem o Boge kak Tvorce i Sozdatele
�elove�estva i ideej o bogopodobii �eloveka (Sazda, Sazdan, teofornye imena
tipa Boga, Bogih, Bogi~a), (v) imena, sv�zannye s pravoslavnoj sotiriologi�eskoj
doktrinoj (SpasiteÂ, Spasen, Spaseni¼a), (g) imena, zna�enie kotoryx ukazyvaet
na raznoobraznye aspekty otnoâeni� �eloveka k Bogu (Bogoslav, XristoÂub,
Xristoslav, Xristivo¼, SlaviteÂ, Volislavka), (d) imena, sv�zannye s
vetxozavetnoj (Izraelo, õordanka, Misirka, õerusalim) i novozavetnoj tradiciej
(teofornye: Xrista, Xristosi¼a; Apostol, Evangel, Vangel, Vaskrsi¼e), (e) imena,
voznikâie na baze tekstovoj reminiscencii, sv�zi s bogoslu½ebnymi tekstami
i liturgi�eskimi formulami (Vaistina, �astislava Ð ot vyra½enij £vo slavu i
�est«Ó, £slava i �est«Ó, zasvidetel«stvovannyx v r�de molitvoslovij), (½) imena,
obrazovannye ot nazvanij slu½itelej kul«ta (ëakon, ëakoni¼e),  (z) imena,
otra½a�wie �vleni� i realii povsednevnogo xristianskogo byta, orfopraksii:
po�itanie kresta (Krsta, Krstislav, KrstoÂub, Krsti¼a), ikon (Ikoni¼a, Ikona),
xramov (Saborka), opredelennyx dnej v nedele Ð voskresen«� kak dn� pobedy
Xristovoj nad adom i smert«� (NedeÂko, NedeÂka, Neda, Ne¶a), sredy i p�tnicy
kak dnej pam�ti predatel«stva, stradanij, rasp�ti� i smerti Xristovoj, kogda,
kak pravilo, xristiane vozder½iva�ts� ot skoromnoj piwi (Sredan, Sreda,
Sredo¼e, Petak, Petko, Petkan, Petka), cerkovnyx prazdnikov(Blago¼e, Vaskrsi¼e,
Og~enka, ëur¶ica), (i) imena, otra½a�wie predstavlenie o dobrodetel�x i �ertax
xristianskoj nravstvennosti (VeroÂub, Blagodi¼anka, DobroÂub, BratoÂub,
Dobrogost, Devica, Darosav, Tixo¼e, Trpko, Ut¼eâa, Bla½enka, Bogodxnoven); vse
primery vz�ty iz slovar� M. Grkovi� (Grkovih, 1977). Nekotorye fitofornye i
zoofornye imena tak½e po svoemu proisxo½deni� sv�zyva�ts� s pravoslavnoj
tradiciej: takovy imena BosiÂ, BosiÂko, Bosiok, BosiÂka, Bosioka i pod.,
obrazovannye ot serb. bosiok/bosiÂak Ð rus. duâistyj vasilek: qto rastenie
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upotrebl�ets� v nekotoryx obr�dax (osv�wenie agiazmy), im ukraâa�ts�
pravoslavnye xramy i doma, a v narode est« i pover«e, �to raj paxnet vasil«kom,
i �to duâa �eloveka s takim imenem legko ujdet v blagouxannye nebesnye obiteli.
Profilakti�eskie imena Soko, Sokolina otra½a�t narodnoe predstavlenie o
sokole kak o vestnike Bo½iem (angely �vl��ts� l�d�m v obraze sokola); imena
Zvezda, Zvezdan, Zvezdana govor�t o narodnom ponimanii zvezd kak £nebesnyx
lampadÓ (Vukanovih, 1940, 58Ð59).

1.1.3. V statisti�eskoj strukture RA i SA nabl�da�ts� sledu�wie sxodstva i
razli�i�: (1) redkoe upotreblenie v ka�estve krestil«nyx imen drevneevrejskogo
proisxo½deni� v oboix antroponimikonax (Bondaletov, 1983, s. 109;  Vukanovih,
1940, s. 73); (2) vysoka� �astotnost« imen naibolee po�itaemyx Sv�tyx v dvux
nacional«nyx cerkvax, takix, kak Nikolaj, Georgij, Mixail, Vasilij, Dmitrij,
Elena, Mari�, Natali� (Bondaletov, 1983, 138Ð162); (3) razli�i� v �astotnosti imen
kak svidetel«stvo neodinakovogo rasprostraneni� kul«ta opredelennyx Sv�tyx
(Savva, Lazar« kak o�en« popul�rnye sredi serbov imena, blagodar� kul«tu
nacional«nyx Sv�titelej Ð Sv. Savvy, pervogo arxiepiskopa serbskogo, i Sv. blgv.
kn. Lazar� Kosovskogo; ili, neodinakovyj statisti�eskij status £nejtral«nyxÓ
kalendarnyx imen, prisvaivaemyx v �est« Ugodnikov iz drugix, neslav�nskix stran,
takix, kak Varvara, Matrona, Kseni�, Antonina, Zinaida, Serafima i pod., kotoryj
to½e ob§�sn�ets� neodinakovym rasprostraneniem ix kul«ta v dvux nacional«nyx
Cerkvax: k primeru, im� Varvara svoej popul�rnost«� sredi russkij ob�zano faktu,
�to �udotvornye mowi qtoj Ugodicy, rodom iz Finikii, xran�ts� v Kieve, a v qtom
zaslu½na ee tezoimennica, do�« vizantijskogo car� Alekse� Komnina, vyâedâa�
zamu½ za Mixaila Sv�topolka, syna Iz�slavleva); (4) nizka� �astotnost«
upotrebleni� russkix kalendarnyx imen v SA, vplot« do ix otstustvi� (Bogolep,
Vsevolod, Iz�slav, Kukâa, Mstislav, Sudislav, �ropolk) i analogi�noe �vlenie v
RA, gde serbskie kalendarnye imena �vl��ts� libo nizko�astotnymi (Vladislav,
Mil�tin), libo otsutstvu�t (Uroâ, Uroâica).

1.2. Imena, prisuwie oboim antroponimikonam, mogut otli�at«s�
neodinakovoj markirovannost«� v dvux kul«turax. Tak, im� Stefan u serbov
�vl�los« dinasti�eskim, i poqtomu prostol�dinam ono ne prisvaivalos«. Ili: v
russkix derevn�x vplot« do na�ala XX v. naibol«âej popul�rnost«� pol«zovalis«
takie imena, kak Anna, Evdoki�, Paraskeva, Akulina, Fekla (Bondaletov, 1983, s.
124), kotorye serbami vosprinima�ts� kak monaâeskie ili imena, xarakternye
dl� za½ito�nogo gra½danskogo soslovi�. Dl� predstavitelej kupe�eskogo soslovi�
xarakternymi �vl�lis« imena Savva, Vassa, Foma, Gordej, dl� intelligentov Ð
Il«�, Nikita, dvor�n Ð Aleksandra, Varvara, Elizaveta, Ol«ga, Elena, v gorodax
âiroko rasprostranennymi byli antroponimy Igor«, Andrej, Aleksej, Marina,
Svetlana, a vse qto otn�d« ne sovpadaet s ix markirovkoj v serbskoj kul«ture
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(poqtomu serbskij �itatel« vr�d li dogagaets� ob associativnom fone nazvanij
literaturnyx proizvedenij £Detstvo NikityÓ A. Tolstogo ili £Vassa ÿeleznovaÓ
i £Foma GordeevÓ M. Gor«kogo). Monaâeskie imena v obeix kul«turax redko
prisvaiva�ts� mir�nam v ka�estve krestil«nyx imen; qto osobenno otnosits� k
imenam, prisvaivaemym pri prin�tii velikoj sximy. Arxai�eskie tradicii v
prisvaivanii li�nyx imen v russkoj kul«ture bere½no xranilis«
staroobr�dcami: antroponimy tipa  Manefa, Anafroli�, Nazareta, Virine�,
Perfil, Salantij i t. p. (primery vz�ty iz romana P. I. Mel«nikova-Pe�erskogo
£V lesaxÓ) sredi staroverov funkcionirovali v ka�estve kak krestil«nyx, tak i
monaâeskix imen. Analogi�na� praktika prisvaivani� redkostnyx kalendarnyx
imen kakoj-libo social«noj gruppirovkoj v serbskoj kul«ture otsutstvuet.

1.3. Sleduet tak½e upom�nut« neodinakovu� associativnu� i fonovu�
cennost« identi�nyx kanoni�eskix antroponimov, sv�zannu� s raznymi
predstavleni�mi ob ix znamenityx nositel�x v russkoj i serbskoj kul«ture, s
razli�i�mi  v ix frazeologi�eskom, paremiologi�eskom i aforisti�eskom
upotreblenii. Tak, russkomu �itatel� ostaets� ne�snym smysl distixa �A ûta
ti radiû Todore / Teûem daske ukopnice� iz stixotvoreni� L. Simovi�a
£Pitalice�, esli on ne znakom s frazeologi�eskim upotrebleniem dannogo imeni
v serbskom �zyke, ne svojstvennom ego russkomu qkvivalentu Feodor, Fedor. Ili,
ska½em, im� Marko (Mark) u serbov associruets� s geroem narodnogo qposa,
õevrosima (Evfrosini�) Ð s mater«� togo ½e bylinnogo gero�, Petar (Petr) Ð s
izvestnejûim nositelem qtogo imeni v serbskom narode, Petrom Petrovi�em
Negoûem i korolem Petrom é Karageorgievi�em; dannye associacii u russkix,
estestvenno, otsutstvu�t, vsledstvie inogo xaraktera ix fonovyx znanij.
Semanti�eska� i associativna� cennost« nekanoni�eskix imen, sootnos�wixs�
s pravoslavnoj veroj i nravstvennost«� (sm. t. 1.1.2.), daet vozmo½nost« ix
ispol«zovani� v ka�estve sredstv sozdani� original«nyx poqti�eskix obrazov,
trudno perevodimyx na russkij �zyk vsledstvie otsutstvi� ix qkvivalentov v RA
(sr., napr., sonet R. Petrova-Nogo �Izv¼eûta¼ vladike zaxumsko-xercegova�kog� iz
sbornika £Na kapi¼ama ra¼a�, Beograd 1995).

2.1. V kategorii gruppovyx antroponimov vy�vl�ets� sledu�wa� tipologi�
otnoûenij: (1) nali�ie familij, tak ili ina�e sv�zannyx s PCM, v obeix
antroponimi�eskix sistemax; oni sootnos�ts� s prinadle½nost«� k belomu ili
�ernomu duxovenstvu (Popov, Igumnov, Monaxov; Popovih, Igumanov,
Kalu¶erovih), cerkovnymi posluûani�mi i remeslami (Psalomwikov, Kelarev,
Sve�nikov, Proskurnikov), zaslugami i osobym statusom v Cerkvi (Ktitarev),
cerkovnymi reali�mi (Sve�in, Kolokolov, Monastyrskij; Krstih, Ikonih,
Bosiokovih), relogioznoj praktikoj i bytom (Molitvin, Obednin, Postnikov),
s xristianskoj koncepciej mira (Rajskij, Adskij, Nebesnyj, �ertovskij;
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An¶elih, Sotonica) i t. p. ; (2) nali�ie v RA osoboj kategorii iskusstvennyx
familij duxovenstva (Unbegaun, 1989, s. 169Ð181), ne ime�wej qkvivalenta v
serbskoj sisteme gruppovyx antroponimov; (3) nali�ie v SA osoboj modeli
familij tipa Pop-Lazih, Pop-Stefanovih, ukazyva�wix na proisxo½denie ot
opredelennogo sv�wennoslu½itel�, bezqkvivalentnoj po sravneni� s RA
(analogi�na� model« svojstvenna gre�eskomu �zyku: sr. familii tipa
Papadimitriu Ð ,syn sv�wennika Dimitri�Õ, Paparigopulo  i pod.); (4)
upotreblenie v SA titula xaúi (ot slova xaúi¼a Ð ,�elovek, xodivûij na poklonenie
sv�tym mestam v PalestineÕ) v sostave antroponimnoj formuly imeni (Xaúi
NedeÂko, Xaúi Dragan) ili familii (Xaúi Kostih, Xaúi Tanovih); dannoe �vlenie
ne zasvidetel«stvovano v RA.

2.2. Mnogie familii, sootnos�wies� s PCM, oblada�t social«noj okraskoj
(soverûenno ustarevûej ili vse ewe owuwaemoj), konnotaciej istoriko-
social«nogo plana. Tak, nositeli familij Proskurin, Proskurnikov,
Prosvir�kov, Proskur�kov  i pod. proisxodili iz nizov russkogo obwestva, na
�to ukazyvaet i odna podrobnost« iz ½iti� Prepodobnogo Feodosi� Pe�erskogo:
½ela� byt« £�ko edin ot ubogixÓ, Feodosij v �nosti vybiraet sebe remeslo
prosvirnika, v �em ego mat« usmatrivaet (s polnym pravom) social«nu�
degradaci� i ponoûenie rodovoj �esti. Svoj vybor �nyj podvi½nik opravdyvaet
pered mater«� argumentami mistiko-liturgi�eskogo por�dka: £lepo est« mne
radovatis�, �sno sodel«nika m� spodobi Gospod« ploti Svoe�Ó (prosfora Ð qto
�istyj pûeni�nyj kvasnyj xleb, �ast« kotorogo, tak naz. Agnec, v tainstve
Evxaristii presuwestvl�ets� v Telo Xristovo). Vplot« do 70-x g. XéX v.
izgotovleniem prosfor zanimalis« preimuwestvenno vdovy i siroty (PBQS,
1992, t. 2, s. 1924). S drugoj storony, familii Ktitarev, Titarev svidetel«stvu�t
ob uva½aemosti, vysokom material«nom statuse i privillegi�x ix nositelej:
ktitory, t. e. cerkovnye starosty, u�astvovavûie v cerkovno-prixodskom
pope�itel«stve, v �astnosti v raspor�½enii cerkovnym imuwestvom, izbiralis«
iz prixo½an s lu�ûej reputaciej (torgovcy spirtnymi napitkami nikoim
obrazom ne mogli byt« udostoeny qtogo po�etnogo zvani�) i pol«zovalis« mnogimi
preimuwestvami (osvobo½dalis« ot prinuditel«nyx rabot, telesnyx nakazanij
i pod.); sr. PBQS, 1992, t. 2, s. 2115Ð2116. Vskryt« qtot istoriko-social«nyj plan
Ð v qtom i sostoit lingvokul«turologi�eska� zada�a pri obu�enii russkomu �zyku
v inostrannoj auditorii.

3. Takim obrazom, PCM okazala zametnoe vozdejstvie na antroponimi�esku�
leksiku russkogo i serbskogo �zykov. Sledovatel«no, neobxodimo znakomit«
u�awixs� kak s kul«turnoj markirovannost«� konkretnyx antroponimov, tak i s
pravoslavnoj veroj kak pervoosnovoj samobytnoj russkoj nacional«noj
kul«tury, russkogo duxa i uklada.
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Zum linguokulturologischen Aspekt der Anthroponymie
im Russischen und Serbischen

Ksenija  K o n è a r e v i æ

Der Aufastz stellt einen Versuch dar, die anthroponymischen Systeme des Russischen und Serbischen
unter dem Gesichtspunkt des Einflusses des orthodoxen Zivilisationsmodells auf die qualitative und
statistische Struktur von individuellen und Gruppenanthroponymen, ihre soziale Markierung und ihren
assoziativen Wert zu kontrastieren.

Im Hinblick auf  die Struktur der Systeme von persönlichen Anthroponymen sind wir durch die
kontrastive Analyse zu folgenden Schlußfolgerungen gekommen: 1. Im Unterschied zum Vorherrschen von
kanonischen Namen im traditionellen russischen Anthroponymykon funktionieren bei den Serben parallel
kanosische wie auch nichtkanonische Namen; 2. Im serbischen anthroponymischen System ist ein ziemlich
großes Verzeichnis nichtkanonischer mit dem orthodoxen Glauben und christlicher  Sittlichkeit verbundenen
Namen vorhanden; 3. Die Namen der am meisten verehrten Heiligen der Orthodoxen Kirche weisen in
beiden Anthroponymyka eine hohe Frequenz auf; 4. Die Gebrauchshäufigkeit einzelner Namen variiert
infolge unterschiedlicher Beliebtheit von bestimmten Heiligen; 5. Die Gebrauchshäufigkeit von russischen
Kalendernamen ist bei den Serben niedrig und umgekehrt; 6. Es besteht eine Reihe von Ähnlichkeiten und
Unterschieden in bezug auf die soziale Markierung und den assoziativen Wert von russischen und serbischen
kanonischen Namen.

Auf dem Gebiet der Gruppenanthroponymen (Familiennamen) äußern die bedeutendsten Unterschiede
zwischen den beiden eng verwandten Sprachen 1. im Vorhandensein von künstlichen Familiennamen der
Geistlichen im russischen sowie in deren Abwesenheit im serbischen Anthroponymykon; 2. im Vorhandensein
besonderer serbischer Familiennamen, die auf die priesterliche Herkunft ihrer Träger hinweisen; 3.  in der
Verwendung des Titels �Hadschi� als einer Komponente der anthroponymischen Formel des Vor- oder
Familiennamens, was ein spazifisches Kennzeichen des serbischen Anthroponymykons ist. In beiden
Sprachen sind ebenso die an die orthodoxe Überlieferung gebundenen Familiennamen bestätigt, die jedoch
nicht den Geistlichen oder ihrer Nachkommenschaft angehören.
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O¼GA KU�ELOVÁ*

Fonéma X z porovnávacieho rusko-slovenského
aspektu

KU�ELOVÁ, O.: The phoneme X from the comparative Russian-Slovak aspect. Slavica Slovaca,
33, 1998, No. 1, pp. 26�33. (Bratislava).

In this study the place of the phoneme X in the phonological system of Modern Russian and Modern
Slovak is viewed and parallels and discrepancies in this domain are mapped. The problem dealt with is
interpreted by the author from the background of the Moscow morphological conception of the phoneme.

Linguistics. Phonological system. Phoneme X. Russian and Slovak languages.

Hneï v úvode treba azda uvies�, �e fonéma X má svoje �pecifiká tak v ru�tine,
ako aj v slovenèine, a preto jej prinále�í v zvukovom systéme jedného aj druhého
jazyka osobitné miesto.

Nie je hádam potrebné poveda�, �e rozdiel medzi ruskou a slovenskou fonémou X
nie je v artikulaèno-akustickej charakteristike. Tú majú, prirodzene, zhodnú: obidve
fonémy sú zadojazyèné, zadopodnebné, ú�inové, tvrdé, neznelé a trené konsonantické
prvky. Rozdiel medzi nimi spoèíva v odli�nom fonologickom hodnotení, z ktorého,
pravda�e, vyplývajú rozdielne mo�nosti ich fónickej reprezentácie.

Z fonologického h¾adiska treba ma� na pamäti, �e ruská fonéma X na rozdiel od
slovenskej fonémy X:

a) má mäkký fonematický náprotivok vo fonéme X�, a preto sa systémovo urèuje
ako párová tvrdá a zúèastòuje sa na mäkkostnej korelácii � X-X�: ½érex[x], ale
½erex�[x�·ó]nok, ½erex�[x�·á]ta; portnixa[xª], le� portnixi[x�i]. Slovenská
fonéma X je, naopak, nepárovou tvrdou konsonantickou fonémou, a tak nie je èlenom
mäkkostnej korelácie;

b) nemá znelý fonematický antipód v podobe fonémy H, a preto sa kvalifikuje ako
nepárová neznelá konsonantická fonéma, ktorá sa nezúèastòuje na znelostnej korelácii.
Naproti tomu slovenská fonéma X je párovou neznelou konsonantickou fonémou. Jej
znelým opakom je fonéma H. Slovenský protiklad X-H je súèas�ou znelostnej korelácie.

Vo fonologickej i fonetickej rovine sú ruské fonémy X a X� vo vzájomnej di�tinkcii
v silnej pozícii (obmedzenej len na ich urèité postavenie pred urèitými vokalickými
fonémami), kde sa manifestujú vo fónach [x] a [x�], ktoré treba z fonologického h¾adiska

* PhDr. O¾ga Ku�elová, CSc., Katedra ruského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta UK, Gondova 2,
818 01 Bratislava.
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posudzova� ako ich základné zvukové reprezentácie, pod¾a ktorých mo�no v ru�tine
vymedzi� a pomenova� samy fonémy X a X�: d�xa, céxa, âáxa; d�xi, céxi, âáxi,
x�tryj. Vyslovujeme:

 [dúxª, cǻxª, �áxª; dú·x�i, cǻ·x�i, �á·x�i, x�·i¹tri�i ú].
 Pravda, otázka vymedzenia osobitnej párovej mäkkej konsonantickej fonémy X�

v ru�tine je dodnes spornou: hlásku [x�] mo�no v súèasnej spisovnej ru�tine poklada�
za osobitný fonémový prvok iba za istých podmienok, o ktorých sa nebudeme na
tomto mieste zmieòova�, lebo sme u� venovali tejto problematike pozornos� v sa-
mostatnej �túdii Sú ruské spoluhlásky [k�], [g�], [x�] fonémami? (Ku�elová, 1997).

Fóna [x] ako základný zvukový reprezentant zastupuje ruskú fonému X aj v ïal�ích
postaveniach:

a) pred sonórnymi fonémami M, M�, N, N�, L, L�, R a R�: d�xnem, ½�xlyj,
loxmá�, l�xmy, páxnet, puxl, p�xnut«, ryxl�t«, r�xlyj, s�xnet, xleb, xmel«,
xna, xn�kat«, xrábryj, xrip, xry�. Vyslovujeme:

[dóxn�¡it, �úx³i�i ú, lÙxmá·c�, ³óxmi�, páxn�¡it, púx³, púxn¡ut�, ri�¹xl�·i¹·t�, ri�¹x³i�i ú,
sóxn�¡it, xl�·ép, xm�·é·l�, xná, xni�¹kªt�, xrábri�i ú, xr�·i¹p, xri�¹·è];
 b) pred fonémami V a V�: o lixvé, xvalá, xvast�n, xvat, xvátkij, xv�jnyj,

xv�rost, xvost, xv��. Vyslovujeme:
 [Ù -l�ixv�·é, xvÙ³á, xvÙstún, xvát, xvátk�ii ú, xvó·i úni�i ú, xvórªst, xvóst, xvó·i úª].
Hláska [x] sa mô�e pred prestávkou èlánkova� taktie� na konci slova bog[x], kde

výnimoène manifestuje inú ruskú konsonantickú fonému � G, a preto ju fonologicky
treba v danom postavení inak posudzova� � ako �truktúrny (pozièný) variant fonémy
G. Fonéma G sa mô�e v ru�tine vo vymedzených lexikálnych jednotkách vyslovova�
ako [x] alebo [x·] tie� v tom prípade, ak nasledujú za òou fonémy K, K� a È, èi�e
v spojeniach G+K, G+K� a G+È: legká, legk�, legkovátyj, legkov�j, l�gkost«,
m�gká, m�gko, m�gkovátyj, m�gkost«, legk�, l�gkie, l�gkij, m�gki, m�gkie,
m�gkij; leg�ájâij, leg�át«, lég�e, m�g�ájâij, m�g��tel«nyj, m�g��t«,
m�g��nnyj, obleg��t«, sm�g�át«. Vyslovujeme:

[l�iexká, l�iexkó, l�¡ixkÙváti�i ú, l�¡ixkÙvó·i ú, l�·óxkªs·t�, m�iexká, m�·áxkª, m�¡ixkÙváti�i ú,
m�·áxkªs·t�;
l�iex·k�·i¹, l�·ó·x·k�iiú¡i, l�·ó·x·k�iiú, m�·á·x·k�i, m�·á·x·k�iiú¡i, m�·á·x·k�iiú;
l�iexc�·á·iú�i�iú, l�iexc�·á·t�, l�·éxc�¡i, m�iexc�·á·iú�i�iú, m�iexc�·i¹·t�¡il�ni�iú, m�iexc�·i¹·t�, m�iexc�·ón:i�iú,
Ùbl�iexc�·i¹·t�, [s·m�/*sm�]iexc�·á·t�].
Z fonologického h¾adiska tu mo�no fóny [x] a [x·] vymedzi� ako zákonité

kontextové (kombinatórne) varianty fonémy G.
Ruská fonéma X sa mô�e okrem hlásky [x] artikulova� aj ako zadojazyèná,

zadopodnebná, ú�inová, tvrdá, znelá, trená a ústna hláska [g]. Táto mo�nos� zvukovej
manifestácie sa ponúka fonéme X iba fakultatívne (*) pri splývavej výslovnosti
v postavení pred �umovou znelou spoluhláskou na morfematických a medzislovných
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hraniciach a na hraniciach slovných základov : v�sox by, gor�x vzb��ilo ot do½déj,
grex b�lo sidét« d�ma, ogl�x by, on mne sin«-p�rox v glaz�, ot six do six,
past�x zabolél, pet�x ½e propél, svèrx zarpláty; dvuxzál«nyj, svèrxdavlénie,
tr�xglávyj, �etyr�xgránnik. Vyslovujeme:

[vi�¹sª [x/* g ]-bª, gÙró[x/* g]-wzbú· c�¡i³ª-Ùd:Ùz�:·é·i ú, gr�·é[x/*g]-bi�¹³ª-s�id�·é·t�-dómª,
Ùg³ó[x/*g]-bª, on-mn�·é-s�·i·n�-pórª[x/*g]-w-g³Ùzú, Ùt-s�· ì[x/*g]-dÙ-s�· i¹x, pÙstú[x/
*g]-zªbÙl�·é³, p�ietú[x/*g ]-�ª-prÙ-p�·é³, [s·v�/*sv�]·èr[x/*g]-zÙrp³áti�;
dvu[x/*g]+zá·l�ni�i ú, [s·v�/*sv�]· èr[x/*g]+dÙvl�·é·n�¡ii ú¡i, tr�· ò[x/*g]+g³ávi�i ú, c�¡iti�r�· ò[x/
*g]+grá·n�:¡ik].
V tomto prípade fonologicky ide o fakultatívny kombinatórno-�truktúrny

(kontextovo-pozièný) variant fonémy X.
Ak sa v�ak dostane na morfematickej a medzislovnej hranici a na hraniciach

slovných základov pri splývavej výslovnosti fonéma X do kontaktu s nasledujúcimi
vokalickými fonémami A, O, U, E, I, sonórami M, M�, N, N�, L, L�, R, R�, fonémami V,
V� a fonémou J, nepodlieha znelostnej asimilácii (ani fakultatívnej), ale si uchováva
svoj di�tinktívny príznak neznelosti � tu je vlastne tie� v silnej pozícii: v pux i prax
razb�t«, dvuxqlektr�dnyj, mox islándskij, svèrxiz�skannyj, svèrx o�k�v,
tr�x�snyj, �etyr�xug�l«nik; dvuxrázovyj, pet�x na kr�âe, mux mn�go, pux
let�t, svèrx méry, svèrxn�zkij, svèrx n�rmy, stix naâ�l na bráta, tr�xlétka,
cexmáster, �etyr�xr�dnyj; ne grex v�pit«, svèrxvys�kij, cèxv�bory;
dvux§�r�snyj, svèrx �bki, svèrx§estéstvennyj, tr�x§�z��nyj, cèx��éjka.
Vyslovujeme:

[f-púx-i�-práx-rÙ[z·b�/*zb�]·i¹·t�, dv¡ux+ªl�iektródni�i ú, móx-i�s³ánsk�ii ú, [s·v�/*sv�]·
èrx+i�¹ziskªn:i�i ú, [s·v�/ *sv�]· èrx-Ùèkóf, tr�· òx+ósni�i ú, c�¡iti�r�· òx+ugó·l�n�¡ik;
dvux+rázªvi�i ú, p�ietúx-nÙ-kri�¹�ª, múx-mnógª, púx-l�ie- t�· i¹·t, [s·v�/*sv�]· èrx-m�·éri�,
[s·v�/*sv�]· èrx+n�·i¹sk�ii ú, [s·v�/*sv�]· èrx-nórmi�, s·t�·i¹x-nÙ�ó³-nÙ-brátª,
tr�· òx+l�·étkª, cå�x+má·s·t�¡ir, c�¡iti�r�· òx+r�·ádni�i ú;
n�ie-gr�·éx-vi�¹·p�¡it�, [s·v�/*sv�]· èrx+vi�só·k�ii ú, cå�x+vi�¹bªri�;
dvux+j·ár¡usni�i ú, [s·v�/*sv�]· èrx-j·úpk�i, [s·v�/*sv�]· èrxìúies·t�·é· [s·t·v� /*stv�] ¡in:i�i ú,
tr�·òxìúiezi�¹·c�ni�i ú, cå�x+i úiec�·é·i úkª].
Dvojica X�H (rovnako ako dvojica F�V) má v slovenskom konsonantickom

podsystéme svojské miesto.
Medzi neznelou fonémou X a jej znelým náprotivkom H je lokálny rozdiel � dané

fonémy majú rozdielne miesto artikulácie. Základným zvukovým reprezentantom
fonémy X je zadojazyèná zadopodnebná ú�inová neznelá tvrdá hláska [x], no fonémy
H � hlasivková hrtanová ú�inová znelá tvrdá hláska [h]. So zrete¾om na svojho
základného zvukového reprezentanta sa kvalifikuje X ako zadojazyèná zadopodnebná
ú�inová neznelá konsonantická fonéma a H ako hlasivková hrtanová ú�inová znelá
konsonantická fonéma: chlad�hlad [xlat]�[hlat], chrèa��hrèa� [xr òèat�]�[hr òèat�],
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chudobný�hudobný [xudobni:]�[hudobni:].
Fonémy X a H sú vo fonologicko-sémantickej di�tinkcii v rovine fonologickej (X�

H) i fonetickej ([x] a [h]) v silnej pozícii � v koreòoch slov pred vokalickými fonémami,
slabiènými i neslabiènými sonórami a fonémou V:

chod � hod [xot] � [hot]
choï � hoï [xot�] � [hot�]
chodi� � hodi� [xod�it�] � [hod�it�]
chody � hody [xodi] � [hodi]
chorie� � horie� [xori úet�] � [hori úet�]
chýba� � hýba� [xi:bat�] � [hi:bat�]
chýri� � hýri� [xi:rit�] � [hi:rit�]
chudobný � hudobný [xudobni: ] � [hudobni:]

chladiaci � hladiaci [xlad�i úaci] � [hlad�i úaci]
chladiareò � hladiareò [xlad�i úaren�] � [hlad�i úaren�]
chladi� � hladi� [xladit�] � [hlad�it�]
chladný � hladný [xladni:] � [hladni:]
chmat � hmat [xmat] � [hmat]
chmatnú� � hmatnú� [xmatnu:t�] � [hmatnu:t�]
chrám � hrám [xra:m] � [hra:m]
chrèivý � hrèivý [xr òèivi:] � [hr òèivi: ]

chvála [xva:la] hviezda [hvi úezda]
chvat [xvat] hviezdny [hvi úezdni]
chví¾a [xvi: l�a] hvizd [hvist]
chvoja [xvoja] hvizdák [hvizda:k]
chvost [xvost] hvízda� [hvi:zdat�].

Popravde povedané, fonémy X a H nie sú v protiklade samy osebe. Vytvárajú
privatívny protiklad so zrete¾om na di�tinktívny príznak neznelos�-znelos� len na
základe mo�ných spoloèných zvukových reprezentácií � fakultatívnej zadojazyènej
zadopodnebnej ú�inovej znelej tvrdej trenej ústnej hlásky [g] a zadojazyènej
zadopodnebnej ú�inovej neznelej tvrdej trenej ústnej hlásky [x], ktoré mô�u v istých
fonetických podmienkach by� kombinatórno-�truktúrnymi variantmi tak fonémy X,
ako aj fonémy H: achjaj, postrach detí, úspech ly�iarov, vrch a dolina, ale tie� onehdy,
postih brankára, postreh rozhodcu, roh ulice; hrach puèí, hroch spí, nech chytí, okruch
chleba, ale aj batoh trávy, bohchráò, hloh kvitne, ¾ahký, vlhkos�. Vyslovujeme:

[a[h/*g]+jai ú, postra[h/*g]-d�et�i:, u:spe[h/*g]-li�i úarouÿ, vr ò[h/*g]-a-dol�ina;
on�e[h/*g]+di, post�i[h/*g]-branka:ra, postre[h/*g]-rozhoc:u, ro[h/*g]-ul�ice;
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hrax-puèi:, hrox-spi:, n�ex:it�i:, okrux:l�eba;
batox-tra:vi, box:ra:n�, hlox-kvitn�e, l�ax+ki:, vl òx+kos�].

V slovenèine sú tak dve znelé ú�inové hlásky � zadopodnebná [g] a hrtanová [h] �
v protiklade s jednou neznelou ú�inovou zadopodnebnou hláskou � [x]. Práve
spoluhlásky [x] a [g] utvárajú znelostný protiklad, lebo majú zhodný porovnávací
základ, t. j. spoloèné v�etky artikulaèné a akustické vlastnosti okrem jednej � neznelosti-
znelosti: obidve sú zadojazyèné, zadopodnebné, ú�inové trené a nepárové tvrdé, no
[x] je neznelá a [g] znelá. Z fonologického aspektu v�ak nemo�no hláske [g] prizna�
platnos� osobitného fonémového prvku, lebo sa iba fakultatívne vyslovuje na mieste
foném X a H v postavení ich neutralizácie � v slabej pozícii, kde ju fonologicky treba
hodnoti� diferencovane � raz ako fakultatívny kombinatórno-�truktúrny variant fonémy
X, inokedy zasa ako fakultatívny kombinatórno-�truktúrny variant fonémy H (pozri
ni��ie), a neèlánkuje sa na ich mieste v postaveniach rozlí�enia � v silnej pozícii.

Hlasivkové hrtanové ú�inové hlásky � tvrdá [h] a mäkká [h�] � figurujú aj v ruskom
fonetickom systéme, ale nereprezentujú príslu�né osobitné fonémy H a H�, le�
výnimoène manifestujú fonémy G a G� v ortoepicky vymedzených prípadoch:

a) v interjekcionálnej podobe slova gosp�d« � g�spodi! Vyslovujeme: [hóspªd�i];
b) v kni�ných slovách cirkevného pôvodu: v nepriamych pádoch slova bog � b�-

ga, b�gu, o b�ge, s b�gom a v slovách blágo, blagodát«, blagodar�t«, gosp�d«.
Vyslovujeme:

[bóhª, bóh¡u, Ù-bó·h�¡i, z-bóhªm;
b³áhª, b³ªhÙdá·t�, b³ªhªdÙr�·i¹·t�, hÙspó·t�];
c) v citoslovciach: agá!, gop! gopl�!, og�!, qgé!, q�-gè-gé!, qgéj!. Vyslovujeme:
[Ùhá, hóp, hopl�·á, ohó, åh�·é,  å�·-h�·è·-h�·é,  h�·é·i ú];
d) v prevzatom slove gábitus. Vyslovujeme: [há.b�¡it¡us].
V súèasnosti je v�ak v daných slovách výslovnos� s [h] a [h�] na ústupe. Dodr�iavajú

ju predov�etkým príslu�níci star�ej generácie. Stredná a mlad�ia generácia pou�ívate¾ov
ruského jazyka u� uprednostòuje, a to hádam aj pod vplyvom grafiky (fonémy G a G�
sa v ruskom písme zaznamenávajú písmenom g), výslovnos� týchto slov so
zadojazyènými, zadopodnebnými, úplnými záverovými, znelými, výbuchovými a
ústnymi hláskami � tvrdou [g] a mäkkou [g�]: Vyslovujeme:

[góspªd�i, bógª, bóg¡u,  Ù-bó·g�¡i, z-bógªm;
b³ágª, b³ªgÙ dá·t�, b³ªgªdÙr�·i·t�, gÙspó·t�;  
Ùgá, góp, gopl�·á, ogó,  åg�·é,  å�·- g�·è·-g�·é, g�·é·i ú;
gá·b�¡it¡us].
Preto�e sú v daných prípadoch hlásky [h] a [h�] na mieste foném G a G� iba

prípustnými ortoepickými dubletami popri základnej výslovnosti [g] a [g�], mo�no
ich fonologicky vymedzi� ako fakultatívne ortoepické variácie foném G a G�.
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Treba e�te pripomenú�, �e v iných ruských slovách (okrem u� uvedeného slova
bog[x] a vymedzených prípadov s výslovnos�ou [h], [h�], [xk], [x·k�] a [xè]) sa realizuje
fonéma G ako ostatné ruské párové znelé tvrdé konsonantické fonémy: pod¾a
di�tinktívneho príznaku neznelosti-znelosti sa rozli�uje v silných pozíciách a
neutralizuje v slabých pozíciách: klad« � glad«, kod � god, krab � grab, ale drug,
rog, supr�g; peterb�rgcy, �ikágcy � [k³á·t� � g³á·t�, kót � gót, kráp � gráp], ale
[drúk, rók, suprúk; p�¡it�ierbúrkci �, c �ikákci�].

Fónou [ g] sa mô�u slovenské fonémy X a H iba fakultatívne realizova� v slabej
pozícii na medzislovných hraniciach a na hraniciach slovných základov v kompozitách,
ak stoja pred vokalickými fonémami, sonórami, fonémami V, J a �umovými znelými
konsonantickými fonémami okrem fonémy H. Tu je výslovnos� [g] iba prípustná popri
výslovnosti [h], a preto fonologicky mo�no v daných postaveniach fónu [ g]
interpretova� ako spoloèný fakultatívny kontextovo-pozièný variant foném X a H: cech
umelcov, hrach a �o�ovica, kalich a èa�a, postrach ulice, strach o rodinu; cechmajster,
krach na burze, opuch lak�a, ruch leta, smiech radosti, vdych nosom; orech vysychá,
pach vína, pecúch vylihuje, rozruch v miestnosti, ruch v dome; na lazoch je bieda,
záprah jeleòov; duch doby, nech�e, ostych dievèa�a, prospech �iaka, úspech baníkov.
Vyslovujeme:

[ce[h/*g]-umelcouÿ, hra[h/*g]-a-�o�ovica, kal�i[h/*g]-a-èa�a, postra[h/*g]-ul�ice,
stra[h/*g]-o-rod�inu;
ce[h/*g]+mai úster, kra[h/*g]-na-burze, opu[h/* g]-lakt�a, ru[h/*g]-l�eta, smi úe[h/* g]-
radost�i, wdi[h/*g]-nosom; ore[h/*g]-visixa:, pa[h/* g]-vi:na, pecu:[h/* g]-vil�ihu- je,
rozru[h/*g]-w-mi úestnost�i, ru[h/*g]-w-dome;
na-lazo[h/*g]-je-bi úeda, za:pra[h/* g]-jel�en�ouÿ; du[h/*g]-dobi, n�e[h/*g]+�e,
osti[h/*g]-d�i úeuÿèat�a, pro- spe[h/* g]-�i úaka, u: spe[h/* g]-ban�i:kouÿ],
ale tie� druh ovocia, pluh a sejaèka, roh izby, tvaroh aj vajcia, vrah utiekol; druh

lepidla, ¾ah na chrbte, lúh rozleptal látku, prah nevedomosti, �ah lotérie; bohvie, boh
vojny, obeh vody, roh vyènieva, Váh vyviera; batoh jonatánok, beh jel�inou, Boh je
milostivý, piroh je chutný, súbeh jazdcov; bohdá, bohdaj, bohzná, brloh zviera�a,
obeh dru�ice, ostroh zeme, po�ah z látky. Vyslovujeme:

[dru[h/*g]-ovoci úa, plu[h/*g]-a-sejaèka, ro[h/*g]-izbi, tvaro[h/*g]-ai-vai úci úa,
vra[h/*g]-ut�i úekol;
druh[h/*g]-l�epidla, l�a[h/*g]-na-xr òpt�e, lu:[h/*g]-rozl�eptal:a:tku, pra[h/*g]-
n�evedomost�i, t�a[h/*g]-lote:ri-ðe;
bo[h/*g]+vi úe, bo[h/*g]-voi úni, obe[h/*g]-vodi, ro[h/*g]-vièn�i úeva, va: [h/*g]-vivi úera;
bato[h/*g]-jonata:nok, be[h/*g]-jel�inouÿ, bo[h/*g]-je- milost�ivi:, piro[h/*g]-je-
xutni:, su:be[h/*g]-jascouÿ;
bo[h/*g]+da:, bo[h/*g]+dai ú, bo[h/*g]+zna:, br òlo[h/*g]- zvi úerat�a, obe[h/*g]-dru�ice,
ostro[h/*g]-zeme, po- t�a[h/*g]-z-la:tki].
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Výslovnos� [g] na mieste foném X a H mo�no pred fonémou H na medzislovných
hraniciach a na hraniciach slov v zlo�ených slovách kvalifikova� ako systémovú,
zákonitú a hlásku [g] fonologicky oznaèi� za ich spoloèný obligátny kontextovo-pozièný
variant. Ortoepicky tu, pravda, nie je chybná ani výslovnos� s geminovaným [h:], ale
táto je artikulaène namáhavej�ia a akusticky menej výrazná ne� zvukové spojenie [g�
h]. Výslovnos� s jedným, prostým [h] sa u� pokladá za nespisovnú, a tak chybnú: bez
nových hraèiek, duch humanity, na ve�ových hodinách, pach hydiny, plech hrdzavie,
rozmach hnutia, rozruch hostí, zápach hniloby, z plastových hmôt, ale tie� beh horou,
dlh hostinského, Dudváh huèí, prah hostinca, príbeh hudobníka, roh hotela, �peh
hlási. Vyslovujeme:

[bez-novi:g-hraèi úek, dug-humaniti, na ve�ovi:g-hod�ina:x, pag-hid�ini, pl�eg-
hr òdzavi úe, rozmag-hnut�i úa, rozrug-host�i:, za: pag-hn�ilobi, s-plastovi:g-hmuÿot; beg-
horouÿ, dl òg-host�inske:ho, dudva: g-huèi:, prag-host�inca, pri:beg-hudobni:ka, rog-
hotela, �peg-hla:si].
Slovenskú hlásku [x] mo�no so zrete¾om na miesto jej výskytu fonologicky vníma�:
a) buï ako základného zvukového reprezentanta fonémy X, ak stojí X v silnej

pozíci � v koreòoch slov pred vokalickými fonémami, sonórami a fonémou V: chata,
chichot, chotár, chúïa, chu�, chýba�, chy�ná; chladno, chlap, chlieb, chliev, chlp,
chmára, chme¾, chmúrny, chòap, chòapnú�, chniapa�, chrípka, chromý, chrup;
chvastavý, chvatom, chvojina. Vyslovujeme:

[xata, xixot, xota:r, xu:d�a, xut�, xi:bat�, xi�na:;
xladno, xlap, xl�i úep, xl�i úeuÿ, xl òp, xma:ra, xmel�, xmu:rni, xn�ap, xn�apnu:t�,
xn�i úapat�, xri:pka, xromi:, xrup; xvastavi:, xvatom, xvojina];
b) buï ako obligátny kontextovo-pozièný variant fonémy H v jej slabej pozícii �

na morfematických a medzislovných hraniciach a na hraniciach slovných základov
v zlo�ených slovách, ak stojí pred akouko¾vek neznelou spoluhláskou: bohchráò,
kníhkupectvo, kníhtlaè, ¾ahèený, ¾ahtikár, nohsled, obeh krvi, okruh pôsobnosti, podvrh
pasu, popruh z ko�e, roh stola, sloh správy, strih �iat, �ah ceruzkou, tohto, trh práce,
vlhký, vrh prasiatok, vý�ah stojí, záloh �perkov. Vyslovujeme:

[box:ra:n�, kn�i:x+kupectvo, kn�i:x+tlaè, l�ax+èeni:, l�ax+t�ika:r, nox+sl�et, obex-
kr òvi, okrux-puÿosobnost�i, podvr òx-pasu, poprux-s-ko�e, rox-stola, slox- spra:vi, strix-
�i úat, t�ax-ceruskouÿ, tox+to, tr òx-pra:ce, vl òx+ki:, vr òx-prasi úatok, vi:t�ax-stoji:, za:lox-
�perkouÿ].
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The phoneme X from the comparative Russian-Slovak
aspect

 O¾ga K u � e l o v á

The subject of the given study is the phoneme X in present-day Russian and present-day Slovak. It may
be said that there is actually no difference in the articulatory and acoustic characteristics of the Russian and
Slovak phoneme X. The discrepancies reside in the different phonological characteristics, from which follows
the unequal, limited number of their possible phonic realizations depending upon the real phonetic context.
The Russian phoneme X is paired �hard� non-acute (it has the �soft� acute phonemic counter-part X�) and,
therefore, is a member of the correlation of non-acute and acute consonant phonemes. It is, however, unpaired
voiceless, while there being no corresponding voiced counter-part consonant phoneme in Russian. The
Slovak phoneme X, contrary to the Russian phoneme X, is unpaired �hard� non-acute. There is no correlation
of non-acute and acute consonant phonemes in Slovak at all. What the distinctive features voiced-non-
voiced concerns, it is paired voiceless, while there being its corresponding voiced phonemic counter-part
(the phoneme H) in Slovak. Consequently, the Slovak phoneme X is a member of the correlation of the
voiced and voiceless consonant phonemes. From the phonetic point of view the Russian phoneme X may be
represented by the constrictive sounds [x], [x·] and [* ], while the Slovak phoneme X � by the constrictive
sounds [x], [h] and [* / ]. Although the corresponding voiced phoneme of the Russian voiceless phoneme X
� H is not a member of the Russian consonant subsystem, it cannot be said that there is no glottal laryngal
[h]-sound in Russian. On the contrary, there are even two: [*h] and [*h�] but they are merely non-obligate,
facultative phonic representants of the Russian phonemes G and G� in a limited number of lexical units.
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ÌÀÐÈß ÀÍÃÅËÎÂÀ-ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ*

Svoboden asociativen eksperiment v§rxu
material ot b§lgarski� imennikÊ

ANGELOVA-ATANASOVA, M.: A free experiment conducted through associations and based on
materials from the Bulgarian system of names. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 1, pp. 34�40. (Bratislava)

The study analyses data from a free experiment conducted through associations with 41 questioned
persons on twenty seven traditional and new Bulgarian male and female names. On the basis of this experiment
the author draws her conclusions: the greater part of the names can be associated with positive qualities
(physical and moral); a name can be associated with polar qualities; a person�s attitude to a name can be
based  on associating it with the domineering image of someone bearing that name. That is why people
prefer the names of popular personalities. The names of high frequency are connected with a wide range of
associations which makes those names more universal and quarantees their preservation.

Linguistics. Psycholinguistics. Onomastic sciences. Anthroponymy. Bulgarian anthroponymy. Bulgarian
personal names.

Âèäíèòå òåîðåòèöè íà ñîáñòâåíîòî èìå (À. Â. Ñóïåðàíñêà, Â. Áëàíàð, Ð.
Øðàìåê, Ì. Êíàïîâà, Å. Àéõëåð) ðàçãëåæäàò èìåòî êàòî ñîöèàëåí çíàê. Â ðàáîòèòå
èì íàìèðàìå áîãàòñòâî îò èäåè, îáÿñíÿâàùè ñëîæíàòà âðúçêà ìåæäó îáùåñòâî è
èìå, â ò.÷. è ëè÷íî èìå.

Ôîðìèðàíåòî íà ñúâðåìåííèÿ áúëãàðñêè èìåííèê, ïðåòúðïÿë çíà÷èòåëíè
ïðîìåíè ïðåç XX âåê è îñîáåíî ñëåä 1945ã., íè óáåæäàâà â íàðàñòâàùàòà ðîëÿ íà
ëè÷íèÿ èçáîð íà èìå, êîéòî å íå ñàìî ñîöèàëíî, à è èíäèâèäóàëíî îáóñëîâåí.
Ðåëèãèîçíèòå ðèòóàëè íà èìåíóâàíå ñà çàìåíåíè ñ ãðàæäàíñêè. Òîâà íå ñàìî
îãðàíè÷àâà ðîëÿòà íà ðåëèãèÿòà â êîíòðîëèðàíåòî íà èìåííèêà, íî è ñúùåñòâåíî
ðàçêîëåáàâà òðàäèöèÿòà, ñâúðçàíà ñ òî÷íîòî âúçîáíîâÿâàíå íà èìåíàòà íà ïðåä-
öè � ïðåäè âñè÷êî íà äÿäîâöè è áàáè, ñ ïðèîðèòåò íà ïðåäöèòå ïî áàùèíà ëèíèÿ.
Ïîñòåïåííî èìåíàòà ñå âèäîèçìåíÿò, êàòî íàé-÷åñòî ñå èçáèðàò èìåíà ñ áóêâàòà
èëè ñðè÷êàòà, ñ êîÿòî çàïî÷âàò âúçîáíîâÿâàíèòå èìåíà: Èâàí � Èâåëèí, Èâàéëî;
Éîðäàí � Äàíèåë, Äèàíà; Êðúñòüî � Êðèñòèÿí, Êðèñòèíà è ïîä. Î÷åâèäíî å,
÷å ðàçêîëåáàâàíåòî íà òðàäèöèÿòà å ïîä âëèÿíèå íà ïðîìåíÿùàòà ñå ìîäà, êîÿòî
ïîêàçâà ïðîìåíÿùî ñå îòíîøåíèå êúì èìåíàòà, ïðåäè âñè÷êî êúì òðàäèöèîííèòå.
Òîâà å îñíîâàíèå äà ñå âãëåäàìå ïî-çàäúëáî÷åíî â ïðè÷èíèòå, êîèòî îáóñëàâÿò
òåçè ïðîìåíè è âëèÿÿò íà ëè÷íèÿ èçáîð.

* Marija Angelova-Atanasova, CSc., Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta UK, Gondova 2,
818 01 Bratislava.



35

Ëè÷íèÿò èçáîð, íåîãðàíè÷àâàí îò ïðåäïèñàíèÿ è íîðìàòèâíè ñïèñúöè, å
îáóñëîâåí ïðåäè âñè÷êî îò âêóñà è ïîçíàíèÿòà íà èíäèâèäà è ñîöèóìà. Íà ñâîé
ðåä ëè÷íèÿò âêóñ å â ïðÿêà çàâèñèìîñò îò àñîöèàòèâíèòå âðúçêè íà èìåíàòà.
Íÿêîè âðúçêè äîáðå ñå îñúçíàâàò è ÷îâåê ãè íàçîâàâà, êîãàòî ìîòèâèðà ñâîèòå
ïðåäïî÷èòàíèÿ è îöåíêè çà èìåíàòà (âèæ äàííèòå îò ïðîâåäåíàòà àíêåòà  Â:
Ñúñòîÿíèå è ïðîáëåìè íà áúëãàðñêàòà îíîìàñòèêà, ò. 2, Â. Òúðíîâî, 1994, 147�
152).  Íàïúëíî âúçìîæíî å, îáà÷å, ïî-ñúùåñòâåíèòå îò òÿõ äà íå ñà òàêà î÷åâèäíè
è äà íå ñå îñúçíàâàò. Òîâà ïðåäïîëîæåíèå íè ïîäòèêíà êúì ïðîâåæäàíåòî íà
åäèí ñâîáîäåí àñîöèàòèâåí åêñïåðèìåíò.

Ïîäîáíè åêñïåðèìåíòè íàïîñëåäúê ñå ïðîâåæäàò ïî-÷åñòî çà èçñëåäâàíå íà
àïåëàòèâíàòà ëåêñèêà, íî íå ìè å èçâåñòíî äà ñà ïðîâåæäàíè âúðõó àíòðîïî-
íèìè÷åí ìàòåðèàë. Òîâà å íàïúëíî ëîãè÷íî è îáÿñíèìî. Àêòèâíîòî èìåòâîð-
÷åñòâî ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåòèëåòèÿ ó íàñ è ÿâíèÿò ñòðåìåæ êúì îòòëàñêâàíå îò
òðàäèöèîííèÿ èìåííèê ïîñòàâÿò ïðåä áúëãàðñêèòå åçèêîâåäè ïî-ðàíî ïðîáëåìà
çà âëèÿíèåòî íà ëè÷íèÿ èçáîð è îáóñëàâÿùèòå ãî ïðåäïîñòàâêè, îòêîëêîòî ïðåä
êîëåãèòå èì â ñòðàíè ñ ðåãëàìåíòèðàíî èìåíóâàíå.

Åñïåðèìåíòúò å ïðîâåäåí ïðåç 1994 ã. ñ 41 ñòóäåíòè-ôèëîëîçè îò Âåëèêî-
òúðíîâñêèÿ óíèâåðñèòåò. Ïîäáðàíèòå 27 ëè÷íè èìåíà (Ãåîðãè, Ñòåôàí,
Äèìèòúð, Ìèòêî, Íèêîëàé, Íèêîëà, Àíãåë, Ïåòúð, Àëåêñàíäúð, Èâàéëî, Èâàí,
Èâàí÷î, Èâàíêà, Âàíÿ, Ìàðèÿ, Ìàðèéêà, Ìàðèåòà, Åëåíà, Åëåíêà, Éîðäàíêà,
Íåäà, Ñòåôàíà, Ñòåôêà, Äàíèåëà, Äàíèåë, Äàíèåëêà, Âèðäæèíèÿ.) ñà ïðåäè
âñè÷êî îò òðàäèöèîííèÿ èìåííèê íà áúëãàðèòå, ñ íÿêîëêî òåõíè ìîäèôèêàöèè çà
äâàòà ïîëà è ïî-íîâè òåõíè ïðèåìíèöè.

Çàäà÷àòà íà àíêåòèðàíèòå áåøå äà çàïèøàò ñðåùó âñÿêî îò ïðîäèêòóâàíèòå
èìåíà ïúðâàòà àñîöèàöèÿ, ñ êîÿòî ñâúðçâàò ñúîòâåòíîòî èìå.

Îñíîâíà öåë íà åêñïåðèìåíòà áåøå äà ñå èçâëå÷å ìàòåðèàë çà àñîöèàòèâíèòå
âðúçêè íà ËÈ, êîéòî äà íè äàäå âúçìîæíîñò äà âíèêíåì â èíäèâèäóàëíîòî âúç-
ïðèåìàíå è îöåíêà íà èìåíàòà è îòòàì â ïðè÷èíèòå çà ëè÷íèòå ïðèñòðàñòèÿ è â
ïî-ñëîæíèÿ ïðîöåñ íà ëè÷åí èçáîð.

Äàííèòå îò åêñïåðèìåíòà ñà ïðåäñòàâåíè â òàáëèöàòà ïî-äîëó.
Íå âñè÷êè ó÷àñòíèöè ñà ïîñî÷èëè àñîöèàöèè çà âñè÷êè èìåíà, ïîðàäè êîåòî

îáùèÿò áðîé íà îöåíêèòå (628) íå å ðàâåí íà áðîÿ íà èìåíàòà ïî áðîÿ íà ïîñî÷åíèòå
àñîöèàöèè (1845).
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Òàáëèöà ñ îáîáùåíèòå äàííè îò åêñïåðèìåíòà

äîáúð, áëàã, äîáðîíàìåðåí 1 2 5 2 3 1 3 - - - 1 - 2 4 2 5 1 1 2 2 - - 1 1 1 - - 40

âåñåë, èãðèâ, çàêà÷ëèâ - - - 1 1 1 - 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - - 1 - - 2 22

óìåí, îñòðîóìåí - 1 2 - 1 - - 2 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 1 - - - - 1 14

ëþáîçíàòåëåí - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2

þíà÷åí, ìúæåñòâåí, ñèëåí 1 - 7 - 1 4 - 2 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 18

öàðñòâåí, âëàñòåí - - - - 1 - 1 - 18 5 5 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 33

ãîðä, äúðçúê - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 3

åñòåñòâåí, íåïðèíóäåí - - - 1 2 2 - - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 9

áëàãîðîäåí, èçòúí÷åí 1 1 - - - - - - 4 - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - 1 - 2 12

äèðåêòåí, ïðÿì 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2

àìáèöèîçåí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 3

èíòåðåñåí, êîëîðèòåí - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 3

òèõ, ñêðîìåí, ñâèò - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - 4

íåæåí, ìèë, ãàëüîâåí - 1 - 1 - 1 3 - 2 - 1 - - 4 4 1 1 4 3 2 1 1 1 3 - 2 1 37

æåíñòâåíà - - - - - - - - - - - - - 2 3 - 1 3 1 2 - - - 2 - 1 - 15

óïîðèò, ðàáîòëèâ, ñåðèîçåí - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 1 7

òâúðä, óðàâíîâåñåí - - 1 - - 1 2 6 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 12

ñâÿò, áîæåñòâåí 1 2 4 - - 2 7 2 - - - - - - 6 - - - - 1 - - - - - - - 25

îáàÿòåëåí, ñèìïàòè÷åí - - 3 4 4 1 2 - 1 1 - - - 7 2 - - 1 1 - 2 1 1 5 2 1 1 40

êðàñèâ, õóáàâ, ìëàä 1 1 - - - - 4 - 1 - 1 - 1 - 9 - - 14 - - 3 - - - 3 - 6 44

áÿë, ðóñ - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 9

âèñîê, ñòðîåí, ëåâåíò, àòëåò - - - - 3 2 - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 12

òðàäèöèîíåí, êîíñåðâàòèâåí 1 - 2 1 - 3 1 1 - - - 1 2 2 - - - - - 1 2 1 - - - - - 18

ïëàìåíåí, îãíåí - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

ãðóá, æåñòîê, îïàñåí - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - 2 1 2 - - - - 1 9

îñîáåí, ñòðàÿíåí, ÷óæä - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 1 - - - 1 2 - 2 9

ïðåòåíöèîçåí, ïðåâçåò - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - 5 - - - 2 - - 2 1 - 11 24

çàòâîðåí, ìúë÷àëèâ - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - 4

íèñúê, äðåáåí, ìàëúê - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - 4

äåáåë, ôëåãìàòè÷åí - - 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - 2 1 2 - - - 12

ëîø, ïîäúë, íåïî÷òåí, çëîáåí - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - 2 2 1 1 - - 9

Ã
Å
Î
Ð
Ã
È

Ä
È
Ì
È
Ò
Ú
Ð

Ì
È
Ò
Ê
Î

Í
È
Ê
Î
Ë
À
É

Í
È
Ê
Î
Ë
À

À
Í
Ã
Å
Ë

Ï
Å
Ò
Ú
Ð

À
Ë
Å
Ê
Ñ
À
Í
Ä
Ú
Ð

È
Â
À
É
Ë
Î

È
Â
À
Í

È
Â
À
Í
×
Î

È
Â
À
Í
Ê
À

Â
À
Í
ß

Ì
À
Ð
È
ß

Ì
À
Ð
È
É
Ê
À

Ì
À
Ð
È
Å
Ò
À

Å
Ë
Å
Í
À

Å
Ë
Å
Í
Ê
À

É
Î
Ð
Ä
À
Í
Ê
À

Í
Å
Ä
À

Ñ
Ò
Å
Ô
À
Í
À

Ñ
Ò
Å
Ô
Ê
À

Ä
À
Í
È
Å
Ë
À

Ä
À
Í
È
Å
Ë

Ä
À
Í
È
Å
Ë
Ê
À

Â
È
Ð
Ä
Æ
È
Í
È
ß

Î
Á
Ù
Î

Ñ
Ò
Å
Ô
À
Í



37

ñàìîëþáèâ - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

ïðîñò, íåâúçïèòàí 2 - - - - 2 1 - - 2 - 2 6 - - 3 - - 2 1 6 - 3 - - - 1 31

òâúðäîãëàâ - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2

íåïðèÿòåí, íàãúë, íàõàëåí 1 - - - - - 2 1 - - 3 - 1 1 - - 3 2 1 - - 3 - - - - 2 20

ðàçâðàòåí, ïîêâàðåí, ïîðî÷åí - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 5

ëåêîìèñëåí, áåçîòãîâîðåí - - - - - 2 - - - - - 1 - - - - 2 - - - - 1 1 1 - 1 - 9

íåâðúñòåí, èíôàíòèëåí - - - 8 - 1 1 - - - - 7 1 - - 2 1 - 4 1 1 - 1 - - 4 - 32

ëèãàâ, ãëåçëèâ - - - 3 - - 2 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - 10

òúï, îãðàíè÷åí, ãëóïîâàò - - - - - 1 - 1 - - 1 12 1 1 - 8 - 1 - 1 - - 1 - - - - 28

áàíàëåí, îòåã÷èòåëåí 1 - - - - - - 1 - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 2 12

äâóëè÷åí, ôàëøèâ - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - - 1 5

íåâçðà÷åí, ïîñðåäñòâåí - - - - - - 1 - - - 1 - 2 - 1 - - - - - - - 1 1 - - - 7

êðåñëèâ, øóìåí, áúáðèâ - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 1 - - - - 5

÷åð, ãðîçåí - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 3

Îáùî : 11 27 20 33 32 23 21 33 27 19 27 18 19 37

10 23 29 21 11 27 25 22 39 23 17 24 10 628

Êîíñòàòàöèè è èçâîäè:
1. Ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò àñîöèàöèèòå ñà ñâúðçàíè ñ ïîëîæèòåëíè êà÷åñòâà,

åäíàêâî ÷åñòîòíè çà íîâè è ñòàðè èìåíà.
2. Èìåíàòà íàé-÷åñòî ñå ñâúðçâàò ñ �êðàñèâ, õóáàâ, ìëàä� (44), �äîáúð, áëàã,

äîáðîíàìåðåí�(40), �þíà÷åí, ìúæåñâåí� (18), �âåñåë, èãðèâ, çàêà÷ëèâ�(22),
�öàðñòâåí âëàñòåí� (33), �íåæåí, ìèë, ãàëüîâåí�(37), �îáàÿòåëåí, ñèìïàòè÷åí�(40),
à ñúùî ñ �ïðåòåíöèîçåí, ïðåâçåò� (24) �ïðîñò, íåâúçïèòàí� (31), �íåïðèÿòåí, íàãúë,
íàõàëåí� (20), �íåâðúñòåí, èíôàíòèëåí�(32) è �òúï, îãðàíè÷åí, ãëóïîâàò� (28). Òîâà
å åäèí íàáîð îò ïðîòèâîðå÷èâè îöåíêè, êîèòî ôîðìèðàò îñíîâíèòå êðèòåðèè çà
îöåíêà íà ëè÷íîñòòà è îòòàì  � îòíîøåíèå êúì èìåòî.

3. Åäíî èìå ìîæå äà áúäå àñîöèèðàíî ñ ïîëþñíè êà÷åñòâà. Íàïð. Äèìèòúð
å �äîáúð, áëàã, äîáðîíàìåðåí�, �óìåí, îñòðîóìåí, �áëàãîðîäåí, èçòúí÷åí�, �òâúðä,
óðàâíîâåñåí�, �ñâÿò, áîæåñòâåí�, �îáàÿòåëåí, ñèìïàòè÷åí�, íî è �òðàäèöèîíåí,
êîíñåðâàòèâåí�, �íèñúê, äðåáåí�, �äåáåë, ôëåãìàòè÷åí�, �ðàçâðàòåí, ïîðî÷åí�.
Òîâà èçãëåæäà çàêîíîìåðíî ñëåäñòâèå îò ôàêòà, ÷å èìåòî ñå àñîöèèðà ñ ðàçëè÷íè
õîðà, èìåíóâàíè åäíàêâî, êàòî çà âñåêè àíêåòèðàí òîâà âåðîÿòíî å äîìèíèðàùàòà
ëè÷íîñò îò âñè÷êè åäíîèìåííè ïîçíàòè.

4. Íàé-âèñîêà ñòîéíîñò çà îòäåëíà àñîöèàöèÿ å ðåãèñòðèðàíà ïðè ËÈ
Àëåêñàíäúð � 18 ÷îâåêà ãî ñâúðçâàò ïðåäè âñè÷êî ñ �öàðñòâåí, âëàñòåí�. Òúé
êàòî íÿêîè ñà äîïúëíèëè è ïî-êîíêðåòíîòî âíóøåíèå � Âåëèêè, Ìàêåäîíñêè, íå
å òðóäíî äà ñå äîñåòèì, ÷å òîçè öàðñòâåí îáðàç, äîìèíèðàù íàä âñè÷êè ïîçíàòè
íà àíêåòèðàíèòå ëè÷íîñòè, íîñåùè ñúùîòî èìå, îïðåäåëÿ àñîöèàöèèòå èì. Òúé
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êàòî ñúùîòî íàáëþäàâàìå è ïðè Èâàí (ñâúðçâàí ñ Èâàí Ãðîçíè), Ãåîðãè (ñâ. Ãåîðãè
Ïîáåäîíîñåö), Èâàí÷î, Ìàðèéêà (ãåðîè íà âèöîâå), èìàìå îñíîâàíèå äà îáîá-
ùèì, ÷å îòíîøåíèåòî êúì îïðåäåëåíî èìå ñå áàçèðà ïðåäè âñè÷êî íà àñîöèèðàíåòî
ìó ñ äîìèíèðàù îáðàç íà èìåíóâàí ñ íåãî.

5. Ñ àñîöèàöèè çà ñâÿòîñò, áîæåñòâåíîñò ñà ñâúðçàíè èìåíàòà íà êàëåíäàðíè
ñâåòèè, êàòî íàé-âèñîêè ñòîéíîñòè ñà îòáåëÿçàíè çà Äèìèòúð, Àíãåë è Ìàðèÿ.
Òåçè àñîöèàöèè íå ñå ïðåíàñÿò âúðõó äåìèíóòèâèòå Ìèòêî è Âàíÿ, ò.å. òå íå
ïîëó÷àâàò â íàñëåäñòâî îðåîëà íà èçõîäíèòå èìåíà.

Âúâ âðúçêà ñ êîíñòàòàöèèòå â òîçè è â ïðåäõîäíèÿ àáçàö ìîæåì äà ñè
îáÿñíèì è ïî-áåçáîëåçíåíîòî ñêúñâàíå íà âðúçêèòå ñ òðàäèöèîííèÿ èìåííèê.
Êîãàòî æèòèÿòà íà ñúîòâåòíèòå ñâåòöè ñà áèëè ïîçíàòè, èìåíàòà èì ñà ñå
ñâúðçâàëè ñ êà÷åñòâàòà è ñ åïèòåòèòå, èçïîëçâàíè çà òÿõ. Ëèïñàòà íà òàêèâà çíà-
íèÿ ãè å ïðåâúðíàëà â ñïèñúê îò îñòàðåëè è íèùî íåãîâîðåùè èìåíà,
íåïðåäèçâèêâàùè íèêàêâè êîëåêòèâíè àñîöèàöèè ñ ïîëîæèòåëíè êà÷åñòâà, ò.å.
ëèøèëà ãè å äî ãîëÿìà ñòåïåí îò òÿõíàòà ïðèòåãàòåëíà ñèëà.

6. Âèñîêè ñòîéíîñòè íà äîìèíèðàùè àñîöèàöèè ñà îòáåëÿçàíè ïðè Åëåíà
(�êðàñèâà, õóáàâà� � 14 ïúòè) è Èâàí÷î (�òúï, îãðàíè÷åí, ãëóïîâàò� � 12 ïúòè).
ßâíî å, ÷å ÿðêèÿò îáðàç, ñâúðçâàí ñ îïðåäåëåíî èìå, ìó ñúçäàâà òðàåí îðåîë è
ïîòâúðæäàâà ñåíòåíöèÿòà, ÷å íå èìåòî ïðàâè ÷îâåêà, à ÷îâåêúò � èìåòî. Ïðè
òàêèâà àñîöèàöèè íå å íèêàê ÷óäíî, ÷å õîðàòà èçáèðàò çà äåöàòà ñè èìåíà íà
èçâåñòíè ëè÷íîñòè � öàðå, öàðèöè, î÷àðîâàùè ãè çâåçäè îò åñòðàäàòà, êèíîòî è
ò.í. Òîâà îáÿñíÿâà ïîÿâàòà è ëåñíîòî ïðîíèêâàíå íà ÷óæäîçåìíè èìåíà � Èçàóðà,
Êàñàíäðà è ïîä., áúðçàòà è òðàéíà êàðèåðà íà èìåòî Äåñèñëàâà ñëåä ïîÿâàòà íà
ðàçíîîáðàçíè õóäîæåñòâåíè ïðîèçâåäåíèÿ, ïðîñëàâÿùè êòèòîðêàòà íà Áîÿíñêàòà
öúðêâà.

7. Èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿâà âèñîêàòà ñòîéíîñò íà àñîöèàöèÿòà �ïðåòåíöèîçåí,
ïðåâçåò� ïðè ËÈ Âèðäæèíèÿ (11). Çà òîâà ñðàâíèòåëíî ðÿäêî èìå èìàìå ñàìî
îùå åäíà âèñîêà ñòîéíîñò � �êðàñèâ, õóáàâ� (6). Åäâà ëè å ñëó÷àéíîñò, ÷å ïúðâîòî
êà÷åñòâî å îòáåëÿçàíî îùå âåäíàæ ñ ïî-âèñîêà ñòîéíîñò � ïðè Ìàðèåòà. Î÷åâèäíî
íåñâîéñòâåíèòå íà ñèñòåìàòà èìåíà, ñõâàùàíè êàòî ÷óæäè, íàâÿâàò àñîöèàöèè çà
ïðåòåíöèîçíîñò è ïðåâçåòîñò, äîðè êîãàòî ñà äîñòèãíàëè ïî-âèñîêà ÷åñòîòíîñò.

8.  Äîêàòî ïîëîæèòåëíèòå àñîöèàöèè ñà ñâúðçàíè ñ èçâåñòíè ëè÷íîñòè èëè
õóäîæåñòâåíè îáðàçè, íîñèëè ñúîòâåòíîòî èìå, îòðèöàòåëíèòå íå ìîãàò äà ñå
îáÿñíÿò ïî äðóã íà÷èí, îñâåí êàòî ïëîä íà êîíêðåòíà âðúçêà ñ äîìèíèðàù îáðàç
íà ïîçíàò ñ òàêîâà èìå. Â òîçè ñìèñúë òå íå ñà îò òàêîâà çíà÷åíèå çà âñåîáùîòî
ïðèåìàíå èëè îòõâúðëÿíå íà åäíî èìå ïîðàäè òÿõíàòà èíäèâèäóàëíîñò è â òîçè
ñìèñúë êðàòêîâå÷íîñò.

9. Òðàäèöèîííèòå èìåíà ñ -êà, -÷î ñà ñâúðçàíè áåç èçêëþ÷åíèå ñ àñîöèàöèÿ
çà òðàäèöèîííîñò, êîíñåðâàòèâíîñò. Ñòåôêà è Äàíèåëêà ñ îñíîâàíèå ñà ïðèåòè
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çà ïî-íîâè. Íàëè÷èåòî íà ñïîìåíàòèòå ôîðìàíòè å â îñíîâàòà è íà äðóãè íåãàòèâíè
àñîöèàöèè � çà âñè÷êè èìåíà îò òîçè òèï, àñîöèàöèÿ ñ �ïðîñò, íåâúçïèòàí� è
�íåâðúñòåí, èíôàíòèëåí�, à çà íÿêîè îùå è �òúï�, �ãëóïîâàò�, �áúáðèâ�. ßâíî å,
÷å ôîðìàëíèÿò áåëåã çà ïúðâîíà÷àëíàòà óìàëèòåëíîñò âå÷å ñå ñõâàùà êàòî íîñèòåë
íà ïî-îáùà èíôîðìàöèÿ çà äóõîâíà èçîñòàíàëîñò, îãðàíè÷åíîñò, èíôàíòèëíîñò.
Áåçñïîðíî òîâà å ðåçóëòàò îò ñúâïàäåíèåòî íà õðîíîëîãè÷íèòå ãðàíèöè íà äâà
ïðîöåñà � óðáàíèçàöèÿòà íà Áúëãàðèÿ è èçîñòàâÿíåòî íà óìàëèòåëíèòå ôîðìè
íà èìåíàòà ñ -êà è -÷î, ïîðàäè êîåòî òå çàïî÷âàò äà ñå ñõâàùàò êàòî áåëåçè çà
ñîöèàëíà ïðèíàäëåæíîñò. Òîâà ïðåâðúùà èìåíàòà ñ òåçè ìàðêåðè â íèçâåðãíàòà
ãðóïà, êîëåêòèâåí íîñèòåë íà ïîíÿòèåòî çà ñåëî, èçîñòàíàëîñò, êîíñåðâàòèâíîñò
è ïîä. è ðåøàâà ñúäáàòà èì ïî-áúðçî, îòêîëêîòî ïðè íîðìàëíè óñëîâèÿ íà èìåíåí
ðàçâîé.

10. Îñâåí ñ ÿðêèòå êà÷åñòâà íà ñúîòâåòíèòå âèäíè ëè÷íîñòè è ñâåòöè,
òðàäèöèîííèòå èìåíà (è ïðåçðåíèòå íà -êà è -÷î) ñå ñâúðçâàò ñ ðåäèöà àñîöèàöèè
êàòî �óïîðèò, ðàáîòëèâ�, �òèõ, ñêðîìåí�, �îáàÿòåëåí�, �åñòåñòâåí, íåïðèíóäåí� è
ïîä., êîèòî ÿâíî ñà ðåçóëòàò íà âúçïðèåìàíåòî è îöåíêàòà íà ëè÷íîñòòà íà áëèçêè
è îáè÷àíè õîðà, âúçìîæíî � ñîáñòâåíèòå ðîäèòåëè, áàáà, äÿäî. Òîâà å îñíîâàíèå
äà íàïðàâèì îùå åäíî îáîáùåíèå � âèñîêî÷åñòîòíèòå èìåíà èìàò ïî-äîáðè
øàíñîâå çà ñâúðçâàíå ñ øèðîêà ãàìà îò ðàçíîîáðàçíè àñîöèàöèè, êîåòî ãè ïðàâè
ïî-óíèâåðñàëíè, íåîáðåìåíåíè ñ íèùî îïðåäåëåíî. Òîâà ìîæå äà áúäå âàæíî
óñëîâèå çà òÿõíîòî ñúõðàíÿâàíå (íàïð. Éîðäàíêà).

Âñå â òàçè âðúçêà òðÿáâà äà òúðñèì îáÿñíåíèå è íà ïîðàçèòåëíèÿ íà ïðúâ
ïîãëåä ôàêò, ÷å àíêåòèðàíèòå ñà ïîñî÷èëè ñàìî îêîëî 35% îò âúçìîæíèòå
àñîöèàöèè çà èçñëåäâàíèòå èìåíà, êàòî òúêìî âèñîêî÷åñòîòíèòå ÌËÈ íàé-÷åñòî
ñà îñòàíàëè áåç íàçîâàíà àñîöèàöèÿ.

11. Âíèêâàíåòî â ìàãèÿòà íà âðúçêàòà ìåæäó ëè÷íîñò è èìå å îñíîâàíèå äà
çàêëþ÷èì, ÷å èìåíóâàíåòî íå å ñàìî ìíîãî âàæåí ñîöèàëåí àêò, ÷ðåç êîéòî
ëè÷íîñòòà å ïðèçíàòà è ïðèåòà îò îáùåñòâîòî, íî è àêò, êîéòî ñïîÿâà â åäíî
ëè÷íîñò è èìå. Ñëåäñòâèå íà òîâà å òðàéíîòî ñâúðçâàíå íà êà÷åñòâàòà íà èçâåñòíè
ëè÷íîñòè ñ èìåíàòà èì. Îñòàâà íåèçÿñíåí ñúâñåì íåìàëîâàæíèÿò âúïðîñ äîêîëêî
÷îâåê ñå ÷óâñòâà îáâúðçàí è çàäúëæåí äà èçèñêâà îò ñåáå ñè ïîâåäåíèå,
ñúîòâåòñòâàùî íà êîëåêòèâíèòå àñîöèàöèè, êîèòî èìåòî ìó ñúáóæäà. Òîâà ñèãóðíî
å òàêà, ùîì íå ïðèåìàìå ×åðíüî äà áúäå ñâåòëîðóñ, Ñíåæàíà äà áúäå ÷åðíà, à
äåòåòî, êîåòî íà äåñåòèíà ãîäèíè å íàó÷èëî, ÷å å ñúùåñòâóâàëà âúçìîæíîñò äà ñå
êàçâà Òèõîìèð,  âúçäúõâà ñ îáëåê÷åíèå, êàòî îáîáùàâà, ÷å íå ìó å ïðèñúùî íèòî
äà å òèõî, íèòî ìèðíî.

Òîçè àñïåêò íà âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó èìå è ëè÷íîñò å òðåòèðàí âå÷å â
îíîìàñòè÷íàòà ëèòåðàòóðà, êàòî íÿêîè îò èíôîðìàöèèòå çà ïðàêòèêàòà íà äðåâíè
è äíåøíè íàðîäè ñúáóæäàò ó íàñ óäèâëåíèå è ïðåäèçâèêâàò ñíèçõîäèòåëíà
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óñìèâêà. Íåâåðîÿòíî íè èçãëåæäà, ÷å ñúäáàòà íà ÷îâåê ìîæå äà ñå ïðîìåíè ÷ðåç
ñìÿíà íà èìåòî; äà ñå èçáÿãà îò çëà êàðìà ÷ðåç ñêðèâàíå íà èìåòî; èìåòî äà ñå
îòãàòâà, âìåñòî äà ñå íàñëåäÿâà èëè èçáèðà; äà ñå îòíåìà èìåòî ïðè íàïðàâåí
äúëã äî íåãîâîòî âðúùàíå... Âñúùíîñò âíèìàòåëíîòî âãëåæäàíå â ïðàêòèêèòå íà
èìåíóâàíå ó ñîáñòâåíèÿ íè íàðîä ùå íè ïîçâîëè äà âèäèì òåçè íåùà ïî-áëèçî äî
ñåáå ñè, îòêîëêîòî ïðåäïîëàãàìå. È ùå ñå èçíåíàäàìå, ÷å ñúçíàíèåòî íè íà
ìîäåðíè õîðà âêëþ÷âà âñå îùå òîëêîâà äðåâíè íåùà.

Vo¾ný asociatívny experiment na materiáli bulharských
krstných mien

Maria  A n g e l o v a -A t a n a s o v a

V �túdii sa analyzujú údaje z uskutoèneného vo¾ného asociatívneho experimentu so 41 respondentmi,
ktorí odpovedali na otázky o 27 tradièných i nových bulharských mu�ských a �enských krstných  menách.
Na základe týchto údajov dochádza autorka k záverom: väè�ina mien sa spája s kladnými vlastnos�ami
(fyzickými i psychickými); jedno meno sa mô�e spája� s polarizovanými vlastnos�ami, vz�ah k istému
menu sa zakladá na jeho asociácii s dominantným obrazom pomenovaného; preto ¾udia uprednostòujú
mená známych osobností; ve¾mi frekventované mená sa spájajú so �irokou �kálou asociácií, èím sa stávajú
univerzálnej�ími a garantuje sa ich pretrvávanie ap.
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ROZH¼ADY

MÁRIA RAPO�OVÁ *

Z doteraj�ích slavistických výskumov
R. M. Cleminsona

RAPO�OVÁ, M.: R. M. Cleminson´s work in Slavonic studies. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 1, pp.
41�43. (Bratislava)

A selective bibliographical notice on R. M. Cleminson, an English Slavist working primarily in the
fields of mediaeval cyrillic manuscripts and early printed books. Particular attention is given to his work on
material originating or now held on the territory of present-day Slovakia.

Linguistics. Slavonic Studies. Slovak Studies. Manuscripts. Early printed books.

Anglický slavista Dr. Ralph Martin Cleminson pôsobí od jesene 1996 na nedávno
zalo�enej Stredoeurópskej univerzite v Budape�ti ako mimoriadny profesor. Dovtedy
bol docentom slovanských �túdií na School of Languages and Area Studies, University
of Portsmouth vo Ve¾kej Británii a súèasne zastával funkciu tajomníka Slavonic and
East European Mediaeval Studies Group � zdru�enia pre výskum slovanského a
východoeurópskeho stredoveku, èlenovia  ktorého pochádzajú nielen z Ve¾kej Británie,
ale aj zo �védska, Nemecka, Ameriky, Èíny a z iných krajín.

Najprv sa orientoval na slovanskú gramatiku, literatúru a ruské dejiny, neskôr
hlavne na výskum historických cyrilských textov, nezávisle od miesta ich pôvodu èi
krajiny ich dne�ného výskytu. V súèasnosti sa v spolupráci s kolegami pochádzajúcimi
z rôznych krajín, pôsobiacimi na Stredoeurópskej univerzite, ale aj inde vo svete,
zaoberá úpravou systému zavádzania starých slovanských textov do poèítaèového
systému, ako aj mo�nos�ami ich skúmania, opisu a spracovania pomocou poèítaèa.

V r. 1986 publikoval v zborníku The Study of Russian History from British Archival
Sources, zostavenom J. M. Hartleyovou a vydanom v Londýne/New Yorku, prácu The
Union Catalogue of Cyrillic Manuscript Codices in the British Isles.

V nasledujúcom období sa R. M. Cleminson venoval zostavovaniu centrálneho
katalógu cyrilských rukopisov pochádzajúcich z 13. a� 19. stor., nachádzajúcich sa

* PhDr. Mária Rapo�ová, Slovenský literárny ústav Matice slovenskej v Martine, Mudroòova 1, 036 52
Martin.
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v súèasnosti v britských a írskych zbierkach. Tento katalóg vydal kni�ne v Londýne r.
1988 pod názvom  A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish
Collections. Okrem toho publikoval rad �túdií a recenzií v zborníkoch i èasopisoch,
napr. príspevok The Ashmole Russian Manuscripts and the Summary Calalogue,
uverejnený  r. 1986 v Bodleian Library Record, roè. 12, s. 247�249. V nasledujúcom
roku vy�la v Slavonic and East European Review, roè. 65, s. 399�403 jeho �túdia
Boris Godunov and the Rector of Woolley.

Výsledkom Cleminsonovho výskumu dejín východoslovanských �labikárov, ako
aj ich vz�ahu ku katechetickým tradíciám bolo publikovanie �túdie East Slavonic
Primers to 1700 v Australian Slavonic and East European Studies 1988, roè. 2, è. 1,
s. 1�27.

Dlh�iu dobu sledoval pôvod a históriu legiend o sv. Basilovi a svoje zistenia
uverejnil v �túdii The miracle De juvene qui Christum negaverat in the pseudo-
-Amphilochian Vita Basilii and its Slavonic adptations  v austrálskom èasopise Parergon
n. s. 9, 1991, è. 2, s. 1�15.

Na Morave ho zaujali dve dovtedy vedecky neopísané cyrilské prvotlaèe,
nachádzajúce sa v �tátnej vedeckej kni�nici v Olomouci. Príspevok o nich pod názvom
Two Early-Printed Primers at Olomouc publikoval v Solanus n. s. 8, s. 75�79.

Cyrilské rukopisy skúmal aj v univerzitnej kni�nici v Budape�ti. Výsledkom bola
�túdia The Cyrillic Manuscript Codices of Budapest University Library, ktorú uverejnila
Polata Knigopi�naja, zv. 27, s. 4�11.

Od r. 1991 do 1995 ka�doroène pripravoval pre The Years�s Work in Modern
Language Studies èas� o ruskej literatúre Literature, from the Beginning to 1700,
ktorá postupne vychádzala: roè. 53 (1991), s. 997�1001, roè. 54 (1992), s. 1012�
1015, roè. 55 (1993), s. 1096�1102, roè. 56 (1994), s. 1047�1054, roè. 57 (1995),
s. 1002�1009.

Osobitnú kapitolu záujmu anglického vedca predstavujú staré cyrilské tlaèe a
rukopisy, nachádzajúce sa na území Slovenska. Ich výskumu sa venuje asi od polovice
80-tych rokov. Prvou jeho publikovanou prácou tohto druhu bola �túdia Cyrillic Printing
in Trnava, c 1680�1727, uverejnená v èasopise Oxford Slavonic Papers, zv. 26 (1993),
s. 40�54. Zaoberal sa v nej dvanástimi cyrilskými tlaèami z produkcie historickej
kníhlaèiarne Trnavskej univerzity, ktorá ich v súvise s protireformaènými úsiliami
poskytla gréckokatolíckej cirkvi na Podkarpatskú Rus, ale aj uhorským Chorvátom a
Rumunom, prièom trnavské cyrilské tlaèe vyrobené pre Podkarpatskú Rus sa stali
historicky prvými cyrilikou tlaèenými knihami urèenými pre tento región. Boli to
katechizmy, uèebnice, �labikáre a iné nábo�enské publikácie.

Prvým samostatne vydaným slovacikálnym dielom anglického slavistu je kniha
Cyrillic Manuscripts in Slovakia: a Union Catalogue, vydaná r. 1996 Maticou
slovenskou v Martine. Predstavuje anglicky písaný  katalóg s opismi 62 cyrilských
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rukopisných kníh alebo zlomkov kníh pochádzajúcich z obdobia od 14. do pol. 19.
stor., nachádzajúce sa dnes v �tátnych, cirkevných i súkromných zbierkach na
Slovensku, z èoho 51 rukopisov je preukázate¾ne miestnej proveniencie, 7 srbskej a 4
sú ruské. Tento katalóg poskytuje preh¾ad o v�etkých v súèasnosti prístupných
zbierkach tohto druhu, nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. Neobsahuje v�ak
materiál archívneho charakteru, ani rukopisy novodobej svetskej kultúry.

Na viacnásobných �tudijných cestách po slovenských kni�niciach, archívoch a
farách nachádzal v�ak spomínaný bádate¾ aj tlaèené, dosia¾ odborne neopísané alebo
nedostatoène opísané kni�né pamiatky s cirkevnoslovanskými nábo�enskými textami,
ktoré si zaslú�ia pozornos� �ir�ích bádate¾ských vrstiev, preto informácie o nich
poskytol na publikovanie do èasopisu Slavica Slovaca.
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RALPH MARTIN CLEMINSON *

Knihy niektorých slovenských zbierok
v cirkevnej slovanèine

CLEMINSON, R. M.: Some Church Slavonic books in Slovak collections. Slavica Slovaca, 33, 1998,
No. 1, pp. 44�48. (Bratislava)

The article provides a handlist of books in Church Slavonic in five collections in Eastern Slovakia,
previously undocumented in scholarly literature. The books are predominantly Ukrainian printings of the
17th and 18th centuries. A brief introduction of the collections to be typical for the region.

Linguistics. Slovakia. Church Slavonic. Early printed books. Cyrillic.

Skromný príspevok do slovenskej bibliografie, ktorý obsahuje tento èlánok,
nemo�no nazva� ani úplným, ani definitívnym: je to súpis (a nie opis) kníh tlaèených
v cirkevnej slovanèine z niektorých zbierok východného Slovenska. Nie je plodom
systematického výskumu, ale skôr náhody, lebo autor získal tento materiál poèas svojich
náv�tev príslu�ných slovenských textových fondov, sledujúc v prvom pláne iné
bádate¾ské zámery. Predsa sa ho v�ak odva�uje uverejni�, lebo predstavuje takú súèas�
dedièstva príslu�ných krajov, ktorá je dokonca aj svojim majite¾om takmer neznáma,
a to najmä preto, �e polovica kníh sa zachovala bez titulných listov. Miesta, kde sa
knihy zachovali (a� na jedinú výnimku), nav�tevujú odborníci ve¾mi zriedkavo a zo
samotných kníh iba u jednej existuje nádej, �e bude zaradená do Generálneho katalógu
tlaèí 16. storoèia, zachovaných na území Slovenska (do jeho 11. zväzku). Preto autor
nepova�uje za zbytoèné sprístupni� bádate¾om aspoò tie informácie, ktoré získal.

Ak má tento èlánok vedecký význam, tak najmä ako vzorka výskytu
cirkevnoslovanských kníh na východnom Slovensku. Uvádzané knihy boli bez výnimky
pou�ívané vo farskej praxi východného rítu (pravoslávneho, resp. gréckokatolíckeho).
Preva�ná väè�ina je ukrajinského pôvodu a z nich viac ako polovicu predstavujú
produkty ¾vovských tlaèiarní. Najbohat�ie zastúpené je 18. storoèie, a to sedemnástimi
knihami, z ktorých iba dve posledné (viedenské euchologion z r. 1795 a budínske
liturgikon z r. 1799) neboli vytlaèené na Ukrajine. Podobný obraz poskytuje 17. storoèie,
kde benátsky �altár z r. 1638 je jedinou z desiatich kníh, ktorá na Slovensko nepri�la
spoza Karpát. Väè�iu rozmanitos� badáme v neskor�ích vydaniach, ktorých je v�ak
menej, zatia¾ èo najstar�ia kniha v zozname � srbský �altár z r. 1544 � je, zdá sa, aj

* Dr. Ralph Martin Cleminson, The Central European University, Nádoru u. 9. H-1051 Budapest, Hungary.
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miestom vzniku, aj èasovo celkom osamotená.
Skúmané zbierky sú v tomto oh¾ade dos� typické pre bývalé severovýchodné

Uhorsko.1 Ich zlo�enie potvrdzuje na�e poznatky o kni�nom zásobovaní týchto krajov,
najmä v 17. a 18. storoèí, keï nielen pravoslávne, ale aj gréckokatolícke farnosti
dostávali napriek znepokojeniu biskupov bohoslu�obné knihy obyèajne od ukrajinských
kníhkupcov.2 Prítomnos� poèajevských mníchov poèas medzivojnového obdobia v
Ladomírovej mô�e by� príèinou rozsahu tamoj�ej zbierky, ba aj výskytu moskovských
(no nie budínskych) vydaní, ale ani tam, ani inde nepozorujeme mimoriadne zvlá�tnosti.

Preto�e zlo�enie jednotlivých zbierok je z vedeckého h¾adiska dôle�ité, bol zoznam
kníh zostavený tak, aby re�pektoval príslu�nos� kníh do jednotlivých zbierok.
Uvádzame v òom iba základné údaje o knihách: konvenèný názov, miesto a rok vydania,
odkazy na najdôle�itej�ie bibliografické opisy (uvedené na konci zoznamu) a údaje o
stave výtlaèku. V troch prípadoch sa nám nepodarilo urèi� miesto ani rok vydania,
preto iné údaje o knihe podávame o nieèo podrobnej�ie. Iba knihy z Východoslo-
venského múzea uvádzame s ich signatúrami; knihy z iných zbierok uvádzame
v chronologickom poradí.

JEDLINKA, Chrám Pokrova presvätej Bohorodice
1. Euchologion, Kyjev, 1646. Zapasko-Isajevyè, 354, Ukr. kn. 93. Len malá èas�

(okolo 440 listov, bez zaèiatku) z ve¾mi rozsiahlej knihy (ktorú tvorí 1566 alebo a�
1670 listov). Známa je ako Trebník Petra Mohylu.

2. Triodion pôstne, ¼vov, 1717. Zapasko-Isajevyè, 927.
3. Apo�tol, ¼vov, 1719. Zapasko-Isajevyè, 954.
4. Evanjelie, ¼vov, 1722. Zapasko-Isajevyè, 1001.
5. Horologion, ¼vov, 1726. Zapasko-Isajevyè, 1055.
6. Menaion slu�obné, neidentifikované vydanie. Chýba titulný list; obsahuje 3

neèíslované listy, èíslované listy 2�492, jeden neèíslovaný list (posledný). Text je
rozdelený do dvoch ståpcov, v jednom sa nachádza 38 riadkov, vý�ka 10 riadkov
dosahuje 64 mm. V zoznamoch cyrilských kníh zo 16. a� 18. storoèia sa takéto vydanie

1 Pozri preh¾ad nedávno publikovaných prác na túto tému v èlánku: Földvári, S.:�Hodinka Antal és a
magyarországi cirill könyvészet�, Hodinka Antal Emlékkönyv: Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére, szerk.
Udvári István, Nyíregyháza, 1933, s. 295�301.

2 Tejto otázke sú venované výpisky z kore�pondencie mukaèevského biskupa Andreja Baèinského (1732�
1809), zaznamenané v rôznych archívoch historikom Antonom Hodinkom (1864�1946), zachované v kni�nici
Maïarskej akadémie vied (MS4813/21�22). Biskup sa znepokojuje, �e v gréckokatolíckych farnostiach sa
pou�ívajú knihy, tlaèené v pravoslávnych ukrajinských tlaèiaròach, a usiluje sa získa� zásobu kníh zo
�spo¾ahlivej�ieho� prameòa, najmä z viedenskej tlaèiarne Kurzböcka, ktorej vláda v tom období zverovala v�etku
oficiálnu cyrilskú tlaè, ale ktorá zrejme nebola schopná pokry� dopyt po nej. Autorovi týchto riadkov sa podarilo
nájs� v týchto výpiskoch dôkaz, potvrdzujúci jeho domnienky (Cleminson, 1996, s. 12�13) o zvlá�tnom nedostatku
hudobných bohoslu�obných kníh, menovite v liste z 23. apríla 1794, kde sa pí�e: �inde ab initio episcopatus mei
me continua fatigat sollicitudo, quali nam modo librorum choralium ruthenicorum in divino ritu nostro usuari
solitorum, quorum defectum maximum in diocesi observasti, supplere possum.�
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neuvádza; toto pochádza pravdepodobne z 19. storoèia.

KO�ICE, Východoslovenské múzeum
H37001. �altár, Kyjev, 1693. Zapasko-Isajevyè, 685, Ukr. kn. 159. Kniha je

neúplná; obsahuje zlomky listov, potom listy 5�6, 9�184, 197�200, ?210, 234�235.
Kyjevské vydanie malo 10 neèíslovaných a 250 èíslovaných listov. Nápisy na ll. 36�
36v: Ñ¿# Êíhæèöa || Ãëaãoëeìa# ¼aëò|ðú | Ãèì#ícêoè Öeðêâh a na ll. 95v�
96 Ñ¿# ¼aëò|ðü ãëa|/ãoëeìa# [...]. Dedina Hyma sa dnes nazýva Chym (okr. Ko�ice-
vidiek).

H37002. Octoechos, Kyjev, 1629. Zapasko-Isajevyè, 189, Ukr. kn. 57. Chýbajú
v�etky listy do l.20 vrátane. Nápisy na l.146v: Ñaëuòeì� ð|õòaðe Tèòèce Ïðè|
êaçue aá|còe Ïðèøëè, a na ll. 190�192: cèþ êíèãu êuïèëü || ðaáú á%æ³è äèåêü
còeôaíú muðúêo | ça ceäeì� ìaðè#̈øè¨ || [...] ía

ø
 | [...] ðaô[..] ía

x
 || ä

o
 õðaìu

c%ò|õ� âeðüõoaïë
s
òoëoú[!] ïeòða è ïaâëa äo ãèì| ð 0 á 0 a¼ì | ì ceï. ä[...].

Kniha tvorí konvolút s rukopisným �ivotom sv. Vladimíra (Cleminson 20), väzba
sa v�ak nezachovala.

H37003. Dva srbské �altáre, obidva neúplné, pravdepodobne Milo�ev, 1544 a
Benátky, 1638. (Karatajev, 34, 475). Z prvého sa zachovali hárky 33-8, 4�6, 71-6, 8, 91-6,

8
, 10

2-8
, 11�16, 20

1-3, 6-8
, t. j. 112  neèíslovaných listov, av�ak so signatúrami. Obsahujú

�almy a nede¾né tropariá. Z druhého sa zachovali ll.126�127, 129�259 a 262�267.
Obsahujú tropariá a kontakiá na rôzne dni a príle�itosti poèas roka. Za posledným
listom druhého �altára je ulo�ený e�te jeden list z prvého. �altáre tvoria konvolút v
spoloènej väzbe spolu s 28 rukopisnými listami (Cleminson 21).

H37004. �altár, neidentifikované vydanie. Chýba titulný list a nieko¾ko listov na
zaèiatku. Prítomné sú 4 neèíslované listy s neúplným úvodom k �altáru a 225
èíslovaných listov so �almami, piesòami a paschovou tabu¾ou. Hárok pozostáva zo 4
listov, na ka�dom liste v prostom rámèeku je alebo 20 riadkov (vý�ka 10 riadkov
dosahuje 75 mm) alebo 24 riadkov (vý�ka 10 riadkov dosahuje 65 mm). Kustódy.
Pravdepodobne ukrajinské vydanie 19. stor., urèite nie skor�ie ne� z polovice 18. stor.,
ale nezodpovedá �iadnej doteraz opísanej knihe obdobia do r. 1801.

H37005. Apo�tol, Kyjev, 1738. Zapasko-Isajevyè, 1309.
H37007. Anfologion, ¼vov, 1738. Zapasko-Isajevyè, 1308.

LADOMÍROVÁ, Chrám sv. Michala
1. Evanjelium, ¼vov, 1665. Zapasko-Isajevyè, 421, Ukr. kn. 184. Dátum sme urèili

pod¾a zmienky v knihe o krá¾ovi Jánovi Kazimírovi (1648�68); bibliografia neuvádza
iné cyrilské evanjeliá vydané za jeho panovania a typografické údaje tohto výtlaèku sa
zhodujú s opismi ¼vovského vydania z r. 1665. Pod¾a nich má evanjelium 10
neèíslovaných a 414 èíslovaných listov, ale tento výtlaèok obsahuje 11 neèíslovaných
a 411 èíslovaných listov. Chýba titulný list a niektoré listy (pravdepodobne 3) v závere.
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Pôvod �nadbytoèných� listov na zaèiatku zostáva nevysvetlený.
2. Triodion kvetné, ¼vov, 1666�67. Zapasko-Isajevyè, 433, Ukr. kn. 191. Chýba

v�etko do l.8.
3. Menaiá v�eobecné, Kyjev, 1680. Zapasko-Isajevyè, 584, Ukr. kn. 140.
4. Liturgikon, ¼vov, 1681. Zapasko-Isajevyè , 598, Ukr. kn. 208. Chýbajú zaèiatok

(do l.17 prvej foliácie) i koniec (po l.56 druhej foliácie). Pôvodne mala kniha 417
listov, a to 4 neèíslované a 350 + 60 èíslovaných, v závere e�te 3 neèíslované.

5. Triodion pôstne, ¼vov, 1689. Zapasko-Isajevyè, 653, Ukr. kn. 225. Prvý list
po�kodený, po òom 4 listy neèíslované (z ktorých posledné 2, tlaèené väè�ím typom,
pochádzajú pravdepodobne z iného vydania, lebo pod¾a uvedených opisov tejto knihy
by v nej mali by� 4 neèíslované listy, vrátane titulného; jeden z nich teda chýba) a 431
èíslovaných; v závere chýba 5 listov.

6.  Horologion, ¼vov, 1692. Zapasko-Isajevyè, 675, Ukr. kn. 232. Chýba prvých 6
(neèíslovaných) listov, väzba sa tie� nezachovala.

7. Euchologion, ¼vov, 1719. Zapasko-Isajevyè, 955.
8. Euchologion, Poèajiv, 1741. Zapasko-Isajevyè, 1399. Na zaèiatku chýba 6

neèíslovaných listov (zo 7) a 3 (z 11) na konci. V�etkých 348 èíslovaných listov sa
zachovalo. Nápis na prvom liste: Nikolaj Bojko.

9.  Triodion pôstne, ¼vov, 1753. Zapasko-Isajevyè, 1831.
10. Triodion pôstne, ¼vov, 1753. Zapasko-Isajevyè, 1831. Druhý výtlaèok. Vo

väzbe boli pou�ívané listy z rukopisu 17. storoèia.
11. �altár s dodatkami, Èernihiv, 1763. Zapasko-Isajevyè, 2291. Neúplný: iba ll.6�

419 z druhej foliácie. Kniha obsahovala pôvodne 581 listov ([2]+10+569).
12. Liturgikon, ¼vov, 1780. Zapasko-Isajevyè, 3013. Chýba zaèiatok (do l.2).
13.  Euchologion, Viedeò, 1795.
14. Liturgikon, Budín, 1799. Mihailoviæ, 390. Chýbajú v�etky listy po l.27 (pôvodne

malo 146 listov). V jednom rohu listy po�kodil oheò, ale bez ujmy na texte.
15.  Octoechos, ?Moskva, prvá �tvrtina 19. storoèia. Neúplný.
16. Modlitebná kni�ka neidentifikovaného, pravdepodobne ukrajinského vydania.

Chýbajú v�etky listy do l.4. Posledný list s èíslom 276 je súèasne �tvrtým listom hárku
so signatúrou úú; domnievame sa, �e to mô�e by� aj pôvodný posledný list knihy.
Listy majú alebo 11 riadkov, z ktorých 10 riadkov dosahuje vý�ku 122 mm, alebo 18,
z ktorých 10 riadkov dosahuje vý�ku 80 mm.

17.  �altár, Kyjev, 1856.
18.  Menaion za apríl, Moskva, 1868.
19.  Apo�tol, Moskva, 1869. Neúplný.
20.  Modlitby ranné, Poèajiv, 1903. Chýbajú v�etky listy po l.39.
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MIKULÁ�OVÁ, Gréckokatolícky chrám
1.  Evanjelie, ¼vov, 1722. Zapasko-Isajevyè, 1001. Kniha sa zachovala v

mimoriadne dobrom stave.

UB¼A, Pravoslávny farský úrad
1.  Liturgikon (Slu�ebnik), Poèajiv, 1744. Zapasko-Isajevyè, 1479. Chýba prvých

5, ako aj posledných 5 listov.
2.  Oktoechos, Poèajiv, 1758. Zapasko-Isajevyè, 2044. Chýba prvých 5 listov (t. j.

prvý neèíslovaný a 4 ïal�ie èíslované) a taktie� chýba posledný list.

* * *
Autor srdeène ïakuje Dr. Márii Rapo�ovej za jazykovú redakciu èlánku.
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SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 1

�TEFAN �VAGROVSKÝ*

Jazyková situácia v Rusku v 18. storoèí

�VAGROVSKÝ, �.:  Language Situation in 18th Century Russia. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 1, pp.
49�57. (Bratislava)

There are two languages used in Russia during the 18th century. Church Slavonic as well as Russian
language. The fight between these two languages was definitely solved in favour of modern literary Russian
only in the first third of the 19th century. Problems connected with coexistence of these two languages and
development of their use create the content of this article.

Linguistics. Church  Slavonic and Russian languages.

S prijatím kres�anstva východného byzantského obradu dostal sa do Ruska aj
cirkevnoslovanský jazyk. Na zaèiatku bol jazykom vnútorného a vonkaj�ieho �ivota
ruskej cirkvi, neskor�ie sa jeho funkcie roz�írili aj na mimocirkevnú spisbu. Roz�írenie
jeho funkcií bolo dôsledkom jednak jeho vysokého �tatútu, jednak na tú dobu
nedostatoène vypracovaného domáceho staroruského jazyka.1 V hovorenej forme sa
cirkevnoslovanský jazyk a staroruský jazyk vyvíjali ved¾a seba, do znaènej miery
autochtónne; v písanej forme, v závislosti od �ánrovej povahy mimocirkevnej spisby,
dochádzalo v rôznej miere k ich kontaminácii. Jazykový dualizmus v Rusku je realitou
u� od konca 10. storoèia. V ïal�ích storoèiach bolo smerovanie jeho vývoja úzko
spojené s vývojom ruskej spoloènosti a ruského �tátu. Jeho základnými mí¾nikmi po
zániku Kyjevskej Rusi boli: a) vznik moskovského ve¾koknie�atstva za vlády Ivana
Kalitu v prvej �tvrtine 14. stor.; b) roz�írenie moskovského ve¾koknie�atstva
(pripojením Novgorodu a Rostova) za Ivana III. v prvej pol. 15. stor.; c) rok 1547, keï
sa moskovské ve¾koknie�a Ivan IV. vyhlásil za cára zjednoteného ruského �tátu. So
zjednocovacím procesom ruských knie�atstiev (a vedúcim postavením Moskvy), ktorý
sa zavà�il vytvorením centralizovaného ruského �tátu, sa postupne formoval popri
cirkevnoslovanskom jazyku aj ruský jazyk vo svojich predspisovných formách pre
potreby zákonodarstva, súdnictva (zákonníky z r. 1497 a 1550), úradnej agendy a pod.
Rozhodujúcu úlohu pri jeho formovaní, pod¾a mienky významných ruských
jazykovedcov a historikov2, zohralo moskovské koiné, ktoré spolu s rokovacím jazykom

* Doc. PhDr. �tefan �vagrovský, CSc., J. Cígera-Hronského 26, 831 02 Bratislava.
1 V. V. Vinogradov na jeho oznaèenie pou�íva termín narodno-literaturnyj tip drevnerusskogo jazyka, Ju. S.

Uluchanov � narodno-razgovornaja vostoènoslavianskaja reè. Pou�ívajú sa aj iné termíny.
2 ISAÈENKO, A. V.: Historický, zemepisný a sociálny základ spisovnej ru�tiny. In: Fonetika spisovnej ru�tiny.

Bratislava 1947, s. 20.
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z 13. a 14. stor., plniacim �pecifické funkcie (zmluvy, testamenty, súkromné listy knie�at,
ich posolstvá a pod.), vyústilo do kon�tituovania tzv. jazyka moskovských kancelárií,
t. j. úradného jazyka centralizovaného ruského �tátu. Koncom 17. a zaèiatkom 18.
stor., za vlády Petra I., sa zaèal od základu meni� charakter ruského �tátu. Prevratné
zmeny poznaèili najmä jeho hospodársky a spoloèenský �ivot. Duchovenstvo, ktoré
v predchádzajúcich storoèiach bolo výluèným �írite¾om kultúry a vzdelanosti, muselo
za panovania Petra I. túto pozíciu prepusti� svetskej moci, najmä �¾achte3 a vzdelaným
me��anom. Práve tieto dve spoloèenské sily ovplyvnili v nasledujúcich desa�roèiach
osud tak cirkevnoslovanského, ako aj ruského jazyka.

Do rie�enia otázky dvojjazykovosti ako prvý zasiahol sám Peter I. Zasiahol síce
len do èisto formálnej stránky jazyka, do jeho abecedy, ale aj tak to malo v uvedenej
dobe ve¾ký význam. Treba si uvedomi�, �e keï Peter I. nastúpil na trón (1689),
v písaných prejavoch sa e�te slová od seba neodde¾ovali medzerami a sám Peter e�te
zaèiatkom 18. stor. písal listy bez medzier. Petrova reforma abecedy, jej zjednodu�enie,
bolo prvým zákonodarným aktom v dejinách ruského písma. Vznikla nová abeceda,
odli�ná od cirkevnoslovanskej, ktorou sa zaèali tlaèi� knihy a iné písomnosti so
svetským obsahom a zameraním. Pre túto abecedu pou�il po prvýkrát Peter I. termín
gra�danica, neskor�ie sa v�il termín gra�danka. Èím sa vyznaèovala nová ruská
abeceda? Jej litery mali jednoduch�iu grafickú podobu a viac sa priblí�ili svojím tvarom
literám latinskej abecedy. V tlaèených textoch sa prestal oznaèova� prízvuk a prestali
sa skracova� slová pomocou titla. Nová abeceda u� nemala litery ksi, psi, omegu a
jusy (x, Y, w, ¯, �). Prvé tri litery oznaèovali v cirkevnoslovanskej abecede èíslice
60, 700, 800 (ksi a psi okrem toho aj hlásky v prevzatých slovách z gréètiny). Jusy
zaviedol tvorca staroslovienskej abecedy Kon�tantín Filozof do abecedy v pol. 9. stor.
na oznaèenie nosových samohlások; preto�e v�ak nosové hlásky na východoslovanskom
území v èase, keï sa naò dostali staroslovienske pamiatky, t. j. v 10. stor., u�
neoznaèovali osobitné hlásky (denazalizovali sa na ústne samohlásky), jusy sa stali u�
dávno nepotrebné. Po Petrovej reforme boli z abecedy vylúèené, resp. prestali sa
pou�íva� litery i�ica n a fita Q, ktoré sa písali v slovách gréckeho pôvodu namiesto
litery i a f, ale neskôr sa do ruskej abecedy opä� dostali a zostali v nej a� do jej reformy
v r. 1917. Okrem týchto dvoch litier v spomínanom roku boli vyradené e�te dve ïal�ie
nepotrebné litery: ja� ª a I s toèkoj, I desiatiriènoje4, preto�e sa vo výslovnosti
neodli�ovali od litier e, resp. i. V. V. Vinogradov takto zhodnotil význam novej abecedy:
£Vvedenie russkoj gra½danskoj azbuki obozna�alo upadok cerkovno-kni½noj
kul«tury srednevekov«�, utratu cerkovnoslav�nskim �zykom gospod-

3 Niè nemení na tejto skutoènosti ani to, �e niektorí �¾achtici (bojare) boli negramotní.
4 Pomenovanie litery pod¾a toho, �e v cirkevnej slovanèine oznaèovala èíslicu 10, na rozdiel od i, ktoré

oznaèovalo èíslicu 8. Petrova reforma odstránila v Rusku oznaèovanie èísel literami a namiesto toho zaviedla
arabské èíslice.
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stvu�wego polo½eni� v strukture russkogo literaturnogo �zyka i vmeste s
nim name�alo puti dal«nejâej bor«by za sozdanie na narodnoj osnove
nacional«no-russkogo literaturnogo �zyka.� 5

Peter I. sa neprièinil len o ruskú abecedu, ale má ve¾kú zásluhu na roz�írení
kníhtlaèe v Rusku; hoci kníhtlaè bola v Rusku známa u� v 15. stor., a� Peter I. osobne
zriadil prvé kníhtlaèiarne v Petrohrade6, vyberal prvých prekladate¾ov kníh
západoeurópskych autorov z najrozmanitej�ích vedných odborov (vojenstva, stavby
lodí, architektúry, stavite¾stva, matematiky, fyziky, prírodných vied atï.). Peter I.
nariadil, �e prekladatelia majú by�: 1. cudzinci, ktorí u� zvládli ru�tinu; 2. prekladatelia
Poso¾skogo prikaza, t. j. ministerstva zahranièných vecí; 3. absolventi Kyjevskej a
Moskovskej akadémie; 4. prekladatelia Svätého synodu. Za panovania Petra I. a za
jeho priamej úèasti a finanènej podpory zaèali v Rusku vychádza� prvé noviny.7 Cár
Peter bol prvým redaktorom i korektorom prekladov z cudzích jazykov do ru�tiny; a
neraz pri ich èítaní s de�pektom pou�il slovo �slaven�èina�, vyèítajúc prekladate¾ovi
nadmerné pou�ívanie cirkevnoslovanizmov v preklade. Peter I. pri prekladoch svetskej
spisby, pri formuláciách zákonov, vo vojenských správach a pod. jednoznaène
uprednostòoval cudzie slová (najmä holandské, nemecké a francúzske) sèasti aj v
poru�tenej podobe pred slovami cirkevnoslovanského jazyka. �ia¾, po jeho smrti (1725)
nasledujúce desa�roèia neboli priaznivé pre pokraèovanie Petrových reforiem, vrátane
rie�enia otázky jazykového dualizmu. Zanikli viaceré kníhtlaèiarne a dva roky po jeho
smrti aj prvé ruské tlaèené noviny, ktoré v r. 1703 sám zalo�il. Cirkev získala opä�
stratenú moc v �írení vzdelanosti a kultúry, opä� sa uprednostòuje cirkevná slovanèina
aj v tých �ánroch a písomnostiach, z ktorých u� bola za Petra do znaènej miery
vytlaèená. Spomíname tieto skutoènosti najmä preto, �e ony nemohli nepoznaèi� aj
polemiku okolo jazykového dualizmu, teda okolnos�, do akej miery Trediakovskij,
Sumarokov, Lomonosov (pri príprave svojej gramatiky) a ïal�í vtedaj�í spisovatelia,
kultúrni predstavitelia, vedeckí pracovníci mohli nebra� do úvahy kultúrne
cirkevnoslovanské dedièstvo, vrátane cirkevnoslovanského jazyka.

V nadväznosti na Petrovu reformu ruskej abecedy podujal sa básnik a filológ V. K.
Trediakovskij reformova� aj pravopis. Svoje náh¾ady na reformu pravopisu vylo�il vo
vy�e �tyristostránkovej knihe pod názvom Razgovor me½du �u½estrannym �elovekom
i rossijskim ob orfografii starinnoj i novoj i o vsem �to prinadle½it k
sej materii (1748). V tejto knihe nastolil Trediakovskij dôle�itú otázku: èo má odrá�a�
pravopis. Pod¾a neho treba písa� �po zvonam�, èi�e pod¾a výslovnosti. To je zlo�itý

5 VINOGRADOV, V. V.: Oèerki po istorii russkogo literaturnogo jazyka XVII�XIX vv. Moskva 1938, s. 80.
6 Prvú zriadil v r. 1711, druhú � v r. 1720 pri Alexandro-Nevskom klá�tore, ïal�ie dve v r. 1721 a to: senátnu

a synodálnu, t. j. pre potreby Senátu a Svätej synody.
7 Vedomosti vychádzali od r. 1703 najprv v Moskve, neskôr v Petrohrade. Zanikli èoskoro po Petrovej smrti

v r. 1727.
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problém, ktorý vtedaj�ia jazykoveda sotva mohla rie�i�8, hoci Lomonosov o nieko¾ko
rokov po Trediakovskom vo svojej gramatike pripomína, �e pravopis má odrá�a� �sledy
proizvo½deni� i slo½eni� re�enij�, t. j. genetické väzby medzi slovami; bol teda
za historicko-etymologický pravopisný princíp, ale súèasne pripú��al v niektorých
prípadoch �rozumné� ústupky fonetickému pravopisnému princípu. Jazykovednými
otázkami sa v 18. stor. zaoberali vlastne len spisovatelia a historici. Ojedinelú mimoriadnu
výnimku predstavoval Lomonosov, ktorý bol vzdelaním metalurg-chemik. O nedostatoènej
pripravenosti Trediakovského rie�i� otázku dvojjazykovosti, resp. stanovi� hranicu medzi
cirkevnoslovanským jazykom a jeho terminológiou �prostym russkim �zykom� svedèia
nasledujúce slová z jeho prekladu knihy Ezda na ostrov l�bvi, ktorými vysvet¾uje,
preèo sa sna�il preklada� �po�ti samym prostym russkim slovom, to est« kakovym
my me½ soboj govorim�. Vo vysvetlení uvádza tieto tri argumenty: 1. svetskú povahu
knihy � ��zyk slavenskoj u nas est« �zyk cerkovnyj, a si� kniga mirska�; 2.
nezrozumite¾nos� �slavenskago, kotoryj v nyneânem veke u nas o��n« temen, i
mnogi� ego naâi �ita� nerazume�t� a knihe o sladkej láske majú porozumie� v�etci;
3. rigidita (½estkost«) cirkevnej slovanèiny � ��zyk slavenskij nyne ½estok moim
uâam slyâits�, xot� pre½de sego ne tol«ko � im pisyval no i razgovorival so
vsemi.� Ale v tomto �samom prostom russkom �zyke� je zá¾aha cirkevnoslovanizmov
(brem�, glas, breg, zrak, dreveca, now«, xowu, pone½e, tako½de, paki, zelo),
hoci súbe�ne sú v preklade aj èisto ruské slová a tvary, napr. xo�eâ«, perestan«, naxo½u,
ot beregu, oborotivâijs�, goroda (gen. sg.) atï. Ale ako dosvedèuje Trediakovského
poézia, tento chaos v pou�ívaní cirkevnoslovanských a �prostých ruských slov� nebol len
výsledkom jeho predstavy o rozdieloch medzi týmito dvoma jazykmi, ale aj
konzervatívneho prístupu k literárnemu jazyku. Potvrdzuje to aj fakt, �e keï sa Sumarokov
vysmieval tým cirkevnoslovanským slovám9, ktoré Trediakovskij pou�íval a ktoré u� v
tej dobe sa ve¾mi výrazne poci�ovali ako archaické, Trediakovskij mu takto odpovedal:

Ne golos �teni� tam10, a sladostnejâij glas
Ne lob tam, no �elo, ne weki, no lakity;
Ne guby i ne rot, usta tam bagr�nity...
Sv�wenna kniga vs� six ne½nostej polna
A takáto zámerná konzervatívna �tylizácia je prítomná tie� v Der�avinovom

básnickom jazyku, hoci v èase, keï obaja tvorili hovorový jazyk ruských vzdelancov
bol �tylisticky a frazeologicky znaène vypracovaný a fakticky nejestvovali rozumné
preká�ky uvies� ho v plnom rozsahu do literatúry.11 Nie je dodnes jasné, preèo vzdelaná

8 Podrobnej�ie o dejinách ruského pravopisu v populárnej knihe M. V. Panova I vsio-taki ona choro�a. Moskva
1964.

9 Kol« awe to�i� oby�aj istrebil;
Kto nudit, �tob ty ix op�t« v �zyk vvodil?
(Epistola o Russkom �zyke). Op. cit. sub 2, s. 36.
10 T. j. v cirkevnej slovanèine.
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ruská spoloènos� tak dlho váhala uvies� do literatúry jazyk, ktorý sa sformoval
prirodzeným vývojom.

Trediakovskij tvrdil, �e �vs� raznost« me½du russkim i slav�nskim kasaets�
tokmo, tak skazat«, do poverxnosti �zyka, a ne do vnutrennosti� a spoèíva len
vo výpo�ièkách �novovvodnyx slovax, vospri�tyx ot �u½ix �zykov�, ïalej
�otmennyx slovax (awe vmesto e½eli)� a �v prostejâem vygovore ot naroda
vvedennom (glava � golova, piti  � pit«). Ale tieto rozdiely nebránia, pod¾a
Trediakovského �byt« naâemu �zyku odnim i tem ½e s slav�nskim�.

Jazykovým otázkam v �ir�om zábere sa venoval aj ïal�í spisovate¾ A. P. Sumarokov.
Zo súèasného h¾adiska z jeho poèetných èlánkov a úvah sú zaujímavé jeho postrehy o
výslovnosti niektorých ruských samohlások v 18. stor. a presné údaje o tom, kedy
bola ve¾ká èas� cudzích slov prevzatá do ru�tiny. Zaujímavé je kon�tatovanie o vplyve
�maloru�tiny� na výslovnos� kòazov a iných cirkevných predstavite¾ov, spôsobené
tým, ��to znatnejâi� naâi duxovny� byli po stydu naâemu tol«ko odni
malorossi�ncy... ot�ego i vse duxovny�, slepo sledu� ix nepravil«nomu i
provincial«nomu nare�i�, vmesto vo veki i pro�. govorili vo viki... V pra-
vopisných úvahách Sumarokov u� celkom správne robí rozdiel medzi literou a hláskou
(výnimku tvorí y, ktoré nepokladá za osobitnú samohlásku). Jeho etymologické èlánky
poznaèila doba, v ktorej vznikli.

Normatívny jazyk sa nezaobíde bez gramatiky a slovníka. Ale a� do vydania
Lomonosovovej gramatiky bola normovaná len gramatická stavba a slovník cirkevnej
slovanèiny. Ru�tina do polovice 18. stor. nijakú po rusky napísanú gramatiku nemala.
Existovala len Ludolfova a Abadurovova; prvú napísal po latinsky a v r. 1696 vydal v
Oxforde anglický bádate¾ Ludolf, druhá bola napísaná po nemecky a tvorila prílohu k
nemecko-latinsko-ruskému slovníku, vydanému v Petrohrade v r. 1731. Ludolfova
gramatika bola originálnym dielom, Abadurovova gramatika (jeho autorstvo nie je dodnes
isté) bola skrátenou Smotrického gramatikou cirkevnej slovanèiny, prispôsobená ru�tine.
A� v r. 1735 bolo pri Ruskej akadémii vied (Rossijska� Akademi� Nauk) ustanovené
Rossijskoe sobranie l�bitelej russkogo slova, ktorého úlohou bolo �radet« o
vozmo½nom dopolnenii rossijskogo �zyka, o ego �istote, krasote i ½elaemom
potom soverâenstve.� Prvým reèníkom na zasadnutí bol Trediakovskij. V predná�ke
O �istote rossijskogo slova nastolil po�iadavku Ruskej akadémie vied vyda� �dobru�
i ispravnu� grammatiku i sostavlenie dikcionari� polnago i dovol«nago�.
Vo¾ba napísa� takúto gramatiku padla na M. V. Lomonosova, sotva dvadsa�pä�roèného

11 Vhodným príkladom sú Pamäti N. B. Dolgorukej (1717�1771), obshujúce list, ktorý napísala synovi krátko
pred smr�ou. Jeho jazyk sa vlastne nelí�i od súèasnej ru�tiny: �� ne imela takoj privy�ki, �tob segodn�
l�bit« odnogo, a zavtra drugogo; v nyneânij vek taka� moda, a � dokazala svetu, �to � v l�bvi verna.
Vo vsex zlopolu�i�x � byla svoemu mu½u tovariw; i teper« ska½u samu� pravdu, �to budu�i vo vsex
bedax, nikogda ne raska�valas�, dl� �ego � za nego poâla.� Op. cit. sub. 2, s. 38.



54

absolventa moskovskej Slaviano-greko-latinskej akadémie, neskôr tie� absolventa
petrohradskej univerzity a �tipendistu-asistenta na nemeckej univerzite v Marburgu, ktorý
u� od zaèiatku �tyridsiatych rokov zhroma�ïoval jazykový materiál na napísanie takejto
gramatiky. Gramatika vy�la a� po dvadsiatich piatich rokoch (1755) s názvom Rossijska�
grammatika a vytlaèila ju tlaèiareò Ruskej akadémie vied. Bola to na tú dobu originálna,
skutoène u� vedecká normatívna gramatika, ktorá unifikovala ortografické a ortoepické
pravidlá, stabilizovala gramatickú stavbu a aspoò rámcovo aj lexikálnu normu ru�tiny
(dokia¾ nebude k dispozícii normatívny slovník). Jej originalita tkvie jednak vo výbere
zhroma�deného jazykového materiálu, jednak v jeho spracovaní a systematizácii. Na jeho
spracovaní bada� induktívnu metódu exaktného bádate¾a. Vo vz�ahu k jazyku a jeho
faktom za normu pova�uje jeho �rassuditel«noe upotreblenie�, v nièom neopravuje
�ivý jazyk. V otázke pravopisu poukazuje, �e �pravopisanie odnomu upotrebleni�
povinovat«s� dol½no� a pripú��ajúc èiastoèné ústupky fonetickému pravopisu, zároveò
zdôrazòuje nevyhnutnos� etymologického princípu v pravopise, preto�e jeho
nedodr�iavanie by bolo �ves«ma stranno i protivno sposobnosti legkago �teni��.
Lomonosov vyèlenil v ru�tine dve kon�tituèné zlo�ky: 1. u� v tej dobe sformovaný, �ivý
hovorový jazyk, vrátane jeho regionálnych náreèí; 2. cerkovnoslav�nskij osadok,
vnesennyj mnogovekovoj sovmestnoj ½izn«� ½ivago narodnago �zyka s
kni½nym slav�nskim �zykom�. Cirkevnú slovanèinu, jej význam pre formovanie
ru�tiny prirovnal k významu latinèiny pre západoeurópske jazyky. Lomonosov uprednostnil
zo v�etkých ruských náreèí12 moskovské najmä z dvoch dôvodov: �dl� va½nosti
stoli�nogo goroda i dl� ego otmennoj krasoty.� Delimitácia �slavianizmov� a
�rusizmov� pridala Lomonosovovej gramatike porovnávací charakter. Mnoho poznámok
v Lomonosovovej gramatike o výslovnosti hlások, resp. slov, o výskyte a pou�ití urèitých
tvarov a pod. má aj v súèasnosti pre historika jazyka znaènú cenu. Za hlavný nedostatok
Lomonosovovej gramatiky pova�ovali niektorí ruskí jazykovedci13 na zaèiatku 20. stor.
spracovanie slovesa. Vyèítali autorovi gramatiky, �e slovesný vid, ktorého zárodok bol
pod¾a nich u� v Smotrického gramatike, ani neocenil, ani nerozvinul. Namiesto toho vraj
vytvoril komplikovanú sústavu desiatich èasov. B. A. Larin14 v �es�desiatych rokoch tvrdil,
�e kategória vidu sa vyvinula neskor�ie, �e 18. storoèie bolo e�te dobou, keï sa systém
vidových významov ruských slovies len vytváral a �e teda Lomonosov vo svojej gramatike
vlastne zachytil ten prechodný stav, kedy sa èasové a vidové tvary celkom nediferencovali.
Potvrdzujú to nakoniec úvodné kapitoly gramatiky, kde Lomonosov pí�e o troch èasoch
slovies, teda nemohol si poplies� kategóriu vidu s kategóriou èasu. Lomonosov sa a� na
výnimky vo svojej gramatike pridà�al tej terminológie, akú pou�il Smotrickij. Bolo to
dos� pochopite¾né, preto�e táto terminológia, poèínajúc Zizanijom a následne Smotrickým,

12 Lomonosov rozdelil ruské náreèia na moskovské, pomorské (severo-ve¾koruské) a maloruské (západoruské).
13 S. K. Buliè a E. F. Karskij.
14 LARIN, B. A.: Lekcii po istorii russkogo literaturnogo jazyka X � serediny XVIII v. Moskva 1975.
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mala u� stopä�desiatroènú tradíciu. Ani v súèasnosti neexistuje medzi rusistami jednotný
názor, do akej miery Lomonosovova gramatika fixovala normu kni�ného a do akej miery
vtedaj�ieho �ivého hovorového jazyka. K definitívnemu ustáleniu gramatickej normy
ru�tiny a k jej kodifikácii, opierajúcej sa o dve Vostokovove gramatiky, do�lo a� o
sedemdesiat�tyri roky (1831) neskor�ie. Pod¾a týchto gramatík sa u� v Rusku vyuèovalo
na v�etkých �kolách.

V diele Rassu½denie o pol«ze knig cerkovnyx v rossijskom �zyke
Lomonosov polo�il základy ruskej �tylistiky tým, �e delimitoval cirkevnoslovanskú a
ruskú lexiku v rôznych literárnych �ánroch. V historicky zameraných príspevkoch
Lomonosov robil zrete¾ný rozdiel medzi starou ru�tinou a cirkevnou slovanèinou,
poukazujúc na zmluvy ruských knie�at s Grékmi, na letopisy, zákonníky (Ruskú Pravdu)
ako na písomné pamiatky ruské, a nie staroslovienske, resp. cirkevnoslovanské.

Po ustálení ortografickej, ortoepickej a gramatickej normy ru�tiny bolo potrebné
v druhej polovici 18. stor. normatívne ustáli� aj slovnú zásobu. Aj tu bol obdobný problém
ako v prípade gramatiky. V�etky dovtedaj�ie slovníky boli slovníkmi cirkevnoslovanskej,
a nie ruskej lexiky. Hlasy o potrebe pripravi� slovník ru�tiny sa ozývali u� v 17. stor. (J.
Kri�aniæ), ale vá�ne sa o príprave a vydaní ve¾kého ruského slovníka zaèalo hovori� a�
po vzniku Ruskej akadémie vied v r. 1724. Tvorcovia budúceho akademického slovníka
ru�tiny boli u� od zaèiatku postavení pred mno�stvo problémov. Azda najhlavnej�ie z
nich boli tri: 1. aká èas� tzv. kultúrnej vrstvy cirkevnoslovanského jazyka, vrátane u�
jestvujúcej terminológie pre viaceré vedné odbory, prejde do pripravovaného slovníka; 2.
v akom rozsahu bude v slovníku zastúpená lexika zo staroruských pamiatok a �ivého
hovorového jazyka, vrátane náreèovej lexiky; 3. ktorá prevzatá lexika sa stane súèas�ou
slovníka. �tvorzväzkový slovník s názvom Slovar« Akademii Rossijskoj vy�iel
v rokoch 1789�1794. Druhé vydanie vychádzalo v rokoch 1806�1822. Ako sa vyrovnali
autori slovníka z konca 18. stor. so spomínanými problémami? Pokia¾ ide o zastúpenie
cirkevnoslovanskej lexiky, tá bola v slovníku zaznamenaná nedostatoène. Autori ju prevzali
zväè�a len z dvoch jestvujúcich cirkevnoslovanských slovníkov (P. Beryndu15 a P.
Aleksejeva 16). Aj lexika zo staroruských pamiatok bola v slovníku zastúpená nedostatoène,
na èo upozoròoval na zaèiatku 19. stor. v recenzii èeský slavista Josef Dobrovský. �ivá
hovorová lexika na�la miesto v slovníku tie� len v obmedzenej miere a náreèová vôbec,
hoci Lomonosov e�te v r. 1744 v materiáli ku svojej gramatike poznamenal, �e moskovským
náreèím hovoria na cárskom dvore, �¾achta a vôbec obyvate¾stvo v ostatných mestách
blízko Moskvy. A v akom poète sa dostali do slovníka slová z cudzích jazykov, ktoré od
konca 17 stor. temer masovo prenikali prostredníctvom prekladovej literatúry do ru�tiny

15 BERYNDA, P.: Leksikon slavenorosskij imen tlkovanije. Kiev 1627.
16 ALEKSEJEV, P.: Cerkovnyj slovar�. Moskva 1773.
Závereèná poznámka: Pre dejiny slovenského jazyka je pozoruhodný fakt, �e Lomonosov v úvode svojej

Rossijskoj grammatiky uvádza slovenèinu ako samostatný jazyk (v poradí �iesty) pod názvom slovakskoj.
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(nemecké � najmä v období vlády Petra I., francúzske � koncom 18. stor.), najlep�ie
svedèia tieto Pu�kinove ver�e z poémy Eugen Onegin:

...pantalony, frak, ½ilet,
Vsex qtix slov na russkom net,
A vi½u �, vin�s« pred vami,
�to u½ i tak moj bednyj slog
Pestret« gorazdo b men«âe mog
Inoplemennymi slovami,
Xot« i zagl�dyval � v star«
V Akademi�eskij slovar«.
Z celkového poètu 43 257 slov v Akademickom slovníku je len 74 slov z nemèiny

a 92 z francúz�tiny. To nezodpovedalo reálnej jazykovej situácii v Rusku v poslednej
�tvrtine 18. stor. Koncom 18. stor. znaèná èas� francúzskych rojalistov na�la azyl v
Rusku a francúz�tina sa stala salónnym jazykom ruskej aristokracie. V prvej polovici
19. stor. mala ruská �¾achta výluène francúzske vzdelanie. Opä� sa pritom odvoláme
na Pu�kinove slová z Eugena Onegina:

...po-russki ploxo znala
æurnalov naâix ne �itala,
I vyra½alas� s trudom
Na �zyke svoem rodnom...
Nezaradenie väè�ieho poètu francúzskych, nemeckých, ale aj holandských, po¾ských

a anglických slov, v tom èase pou�ívaných nielen v aristokratických salónoch, ale aj v
rôznych vedných odboroch, bolo u� zaèiatkom tých puristických tendencií, ktoré sa naplno
prejavili neskor�ie v polemikách A. S. �i�kova s N. M. Karamzinom. Slovník Ruskej
akadémie bol výkladovým slovníkom. Za heslovým slovom bola uvedená struèná
gramatická charakteristika a vysvetlený jeho význam. Význam slova bol dolo�ený
exemplifikáciou z písomnej pamiatky. Aj keï mal slovník u� v tej dobe, v ktorej vznikol,
podstatné nedostatky, predsa jeho kultúrny význam bol ocenený nielen v Rusku, ale aj v
ostatnej Európe. Druhé vydanie slovníka malo èiastoène roz�írený heslár a celkové
abecedné radenie slov, èo sa prejavilo aj v jeho názve Slovar« Akademii Rossijskoj
po azbu�nomu por�dku raspolo½ennyj (v prvom vydaní autori pou�ili hniezdove
radenie a len v jeho rámci abecedné). Nedostatoène vyexcerpovaný lexikálny materiál
cirkevnoslovanských a staroruských pamiatok, ako aj hovorovej lexiky, ktorá sa
vyskytovala v literatúre 18. a prvej polovice 19. stor., teda u� aj lexiky z Pu�kinových,
Lermontovových, Gogo¾ových diel,odstránilo a� tretie vydanie akademického slovníka,
ktorý pod názvom Slovar« cerkovnoslav�nskogo i russkogo �zyka vy�iel v r. 1847.
A� toto tretie vydanie, ktorého heslár sa zväè�il o sto percent oproti druhému vydaniu,
obsahovalo celú slovnú zásobu s p i s o v n e j ,  u� k o d i f i k o v a n e j   r u � t i n y . A�
autori tretieho vydania splnili �elanie jedného moskovského profesora z konca 18. stor.,
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ktorý vyèítajúc autorom prvého vydania slovníka nedostatoène zastúpenú
cirkevnoslovanskú lexiku, napísal: �My u� mnohým cirkevnoslovanským slovám málo
rozumieme, ba èasto si len domý�¾ame ich význam. Èo bude s na�imi potomkami o
nieko¾ko storoèí, keï mo�no aj ná� teraj�í jazyk bude u� pre nich �a�ký a nie vo v�etkom
zrozumite¾ný.�

Koncom 18. a zaèiatkom 19. stor. sa konèí Lomonosovská éra vo vývoji ruského
jazyka. Na zaèiatku novej éry stál historik, spisovate¾ a publicista N. M. Karamzin.
Keï sa Karamzin vrátil z ciest po nemecky hovoriacich krajinách zapísal si do svojich
cestopisných poznámok tieto slova: �Nado budet sostavl�t« ili vydumyvat«
novye slova, podobno kak sostavl�li i vydumyvali ix nemcy, na�av pisat«
na sobstvennom �zyke svoem.� Bolo to v r. 1791. Vo svojej tvorbe Karamzin
podstatným spôsobom ovplyvnil ïal�í vývoj ruskej slovnej zásoby, syntagmatiky a
frazeológie. Jemu vïaèí ruský jazyk za stovky roz�írených (nových) významov slov,
rozvinutých v predtým nepoznaných slovných spojeniach, za vydarené kalky hlavne z
francúz�tiny, nemèiny a latinèiny, ktoré u� ruskí spisovatelia prvej polovice 19. stor.
pou�ívali ako samozrejmé.

Z doteraj�ieho struèného náèrtu jazykovej situácie v Rusku vyplýva záver, �e
v 18. stor. nemo�no e�te jednoznaène hovori� o celkom stabilizovanom a jednotnom
spisovnom jazyku v dne�nom ponímaní; jednotný spisovný jazyk bol potvrdený a�
umeleckou, publicistickou a vedeckou literatúrou prvej polovice 19. stor. a potom
kodifikovaný vo v�etkých rovinách v �tyridsiatych rokoch uvedeného storoèia.
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�EÒUCH, P.: The Report of Research into Manuscript Departments in Transcarpathian Ethnographic
Museum and in University Library of Uzhgorod. Slavica Slovaca, 33, 1988, No. 1, pp 58�66. (Bratislava)

The research work on pre-revival and revival activities in 17th�19th centuries in Carpathian region, the
relations between Slovak, Ruthenian and Ukrainian cultural space and adjoining regions of Haliè, opens
new possibilities of recognition of the specific evolutionary tendencies in language, literature and history
and also offers conditions for research on relations between the separate ethnic communities. The documents,
which are saved in the departments of manuscripts of Transcarpathian Ethnographical Museum and in
University Library in Uzhgorod, enrich our knowledge and that�s why the business trip to Ukraine is important.
At the present stage of the scholarly research the great part of this heritage is forgotten. The grant task,
which investigates the Slovak-Ukrainian and the Slovak-Ruthenian relations may not omits this practically
resolve question. The research work on language, literature, history and culture in this region is the inseparable
base of cultural-social life and bases on tradions, which reached the climax in pre-revival and revival activities
and in forming of national, cultural, literary and language consciousness.

Linguistics. Language. Literature. History and culture. Songbooks in manuscripts. Slovak-Ukrainian
and Slovak-Ruthenian contacts. Pre-revival and revival activities

V rámci plnenia grantovej úlohy Slovensko-ukrajinské a slovensko-rusínske vz�ahy
v období národného obrodenia (èíslo projektu: 2/4009/97; doba rie�enia projektu: od
0197 do 1299) sú naplánované výskumné cesty do archívov na Ukrajine (U�horod,
Berehovo, ¼vov). V èase od 15. do 25. júla 1997 bol realizovaný archívny výskum v
Zakarpatskom národopisnom múzeu (VÁddÁl fondÁv Zakarpats«kogo kraÏznav�ogo
muze�) a v Rukopisnom oddelení Univerzitnej kni�nice (BÁblÁoteka der½unÁver-
sitetu) v U�horode. Zahraniènú výskumnú cestu  financovalo Národné literárne
centrum. Výskum sa sútredil najmä na získavanie materiálov historického a literárneho
charakteru, ktoré na základe lexikálnych prostriedkov, miestom vzniku jednotlivých
dokumentov (resp. provenienciou), patria do kultúrneho prostredia karpatskej oblasti
a východného Slovenska. V Národopisnom múzeu a v Univerzitnej kni�nici v U�horode
sa nachádzajú rukopisné spevníky z obdobia 17. � 19. storoèia. Písané sú cyrilským
písmom a cirkevnoslovanským jazykom s mnohými lexikálnymi prvkami

* Mgr. Peter �eòuch, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava.
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východoslovenských dialektov, rusinizmami, polonizmami a pod. Mo�no poveda�, �e
jazyková stránka a literárna podoba viacerých rukopisných zborníkov ulo�ených v
uvedených in�titúciách poukazuje na provenienciu karpatského regiónu a na kontakty
s Halièou.

Súèasný stav bádania vz�ahov rusínskeho, ukrajinského a slovenského kultúrneho
�ivota, jazykových a historických kontaktov sa v tomto priestore javí ako �terra
incognita�.  Predmetom archívnych výskumov na Zakarpatskej Ukrajine je získa�
údaje národopisného a historického charakteru. Realizovaná zahranièná výskumná
cesta do archívu a kni�nice v U�horode bola prvým krokom pri poznávaní reálií
predobrodenských a obrodenských aktivít rusínskeho �ivlu na východnom Slovensku.
Na tieto zaujímavé a doteraz málo známe procesy poukazujú mnohé materiály, ktoré
sa spájajú s ¾udovou kultúrou a dejinami osídlenia tejto oblasti. Grantová úloha
Slovensko-ukrajinské a slovensko-rusínske vz�ahy v období národného obrodenia�
chce prispie� k osvetleniu toho, preèo �rusínske obrodenie� nesmerovalo k ukrajinskej
jednote a preèo takéto záva�né otázky národného bytia, ako je otázka národnej identity,
otázka jazyka a kultúrnej orientácie ostali nevyrie�ené a� po na�e dni. Dôle�ité miesto
pri spracúvaní nastolenej problematiky tvoria otázky osvety, �kolstva, tie� nábo�enská
otázka najmä v období po U�horodskej únii (1646), jazyková situácia na pozadí
rukopisnej i tlaèenej spevníkovej (resp. Bohohlasníkovej tvorby; prvý tlaèený spevník
pod názvom Bohohlasník vy�iel zásluhou poèajevských baziliánov v roku 1790), vznik
prvých gramatík (Arsenija Kocaka, Michala Luèkaja a. i), tlaèená a rukopisná kázòová
tvorba, polemické spisy, didaktická tvorba pouèite¾ných evanjelií a pod. Ústrednou
otázkou zostáva problematika dejín a národného bytia rusínskeho �ivlu pod Karpatmi,
tie� otázka etnickej hranice a vz�ahy s okolitým prostredím. Treba zdôrazni�, �e región
pod Karpatmi (zahàòa dne�né Zakarpatsko, severovýchodné Slovensko a pri¾ahlé èasti
Halièe) jurisdikène patril do správy Uhorska; a dejiny Uhorska sú zároveò aj  dejinami
národov a národností �ijúcich v tomto zväzku.

Vo fondoch Zakarpatského národopisného múzea a v Univerzitnej kni�nici sa
uchováva mno�stvo dokumentov, ktoré svojou provenienciou patrili  do správy U�skej
�upy a religiózne spadali do Mukaèevského biskupstva (neskor�ie U�horodského
biskupstva). Po druhej svetovej vojne, keï Podkarpatská Rus pripadla bývalému
Sovietskemu zväzu a v súèasnom období tvorí èas� Ukrajiny, dokumenty a archívny
materiál oznaèovaný ako �Karpatiká� zostal ulo�ený v archívoch v U�horode, v
Berehove a v Mukaèeve. (�Karpatiká� tvoria predov�etkým historické materiály zo
17. a� 19. storoèia, tie� dokumenty z obdobia Èeskoslovenskej republiky po roku
1918, mnohé rukopisné a tlaèené spevníky, kázòová tvorba, národpisný a demografický
materiál, ktorý sa via�e ku karpatskému regiónu.) Treba poveda�, �e ve¾ká èas�
archívnych materiálov, matrík, agendy panstiev, urbariálne zápisy, súdne a iné právne
protokoly, donácie a pod., mnohé rukopisné spevníky, straré tlaèe, ktoré zvyèajne
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vykazujú karpatskú kultúrnu provenienciu, zostávajú bez nále�itého historického,
literárneho, národopisného i jazykovedného prístupu. Zriadením Ko�ického exarchátu
(dòa 21. februára 1997 pápe� Ján Pavol II. zverejnil dekrét o zriadení Ko�ického
apo�tolského exarchátu so sídlom v Ko�iciach a menoval vladyku Milana Chautura za
prvého exarchu pre veriacich byzantského rítu na tomto území), ktorý vznikol z èasti
Pre�ovského biskupstva a �de jure� aj z èasti U�horodského biskupstva (doteraz
niektoré obce na východnom Slovensku formálne spadali do jurisdikcie U�horodského
biskupstva), naskytla sa mo�nos� pre slovenskú historickú vedu, etnografiu, literárnu
vedu a jazykovedu bli��ie uva�ova� o tomto fenoméne a zároveò h¾ada� spôsoby pre
jeho moderný výskum. Rie�enie takýchto záva�ných historických, etnografických,
jazykových i literárnych kontaktov v uvádzanom priestore prispieva k sledovaniu vývoja
etnického a kultúrneho �ivota tamoj�ieho obyvate¾stva.

Prínosným pre výskum jazyka a literatúry karpatskej oblasti sú rukopisné oddelenia
Zakarpatského národopisného múzea a Univerzitnej kni�nice v U�horode, ktoré
obsahujú mno�stvo rukopisných materiálov z konca 16. do zaèiatku 20. storoèia
preva�ne zo zberate¾ských aktivít Naukovogo tov. Prosvªta (Prosvita) alebo zo
súkromných zbierok (napr. Lelekaèa, Levitzkých, Vajdu a i.). Vo fondoch spomínaných
in�titúcií sa archivuje napr. známy Mukaèevský �altár zo 14. storoèia, Bohohlasník z
roku 1790, rukopisné spevníky zo 17.�19. storoèia, rozlièné tlaèe zo známych tlaèiarní
v Halièi (¼vov, Poèajev, �ovkva, Przemys³ a i.). Rukopisné spevníky zhroma�dené vo
fondoch Zakarpatskéno národopisného múzea a v Univerzitnej kni�nici v U�horode
sú písané cyrilikou s prvkami slovenskej, po¾skej a rusínskej lexiky. Autorov
jednotlivých rukopisných zborníkov zvyèajne nepoznáme, mo�no sa o nich dozvedie�
najèastej�ie z akrostichov, prípadne signifikácií pod textom, ktoré sa v�ak v rukopisných
spevníkoch zriedkavej�ie vyskytujú. Rukopisy datujeme najèastej�ie pod¾a cyrilského
písma, ktoré je pre jednotlivé obdobia �pecifické. Tieto v  spomínaných fondoch
vytvárajú cennú literárno-historickú bázu pre poznávanie kultúrno-spoloèenského
vývinu karpatskej oblasti.

Pre potreby ïal�ieho výskumu pri plnení grantovej úlohy uvádzame krátku
charakteristiku a signatúry vybraných rukopisných spevníkov. V�eobecný preh¾ad a
základný opis rukopisov a tlaèí vo fondoch Zakarpatského národopisného múzea a v
Univerzitnej kni�nici v U�horode podáva V. L. Mikitas v publikácii: DavnÁ rukopisi
Á starodruki. Opis Á katalog. I., II. Vidavnictvo L«vÁvs«kogo unÁversitetu, 1964.
Z jednotlivých fondov uvádzame iba tie, ktoré sú zaujímavé predov�etkým z jazykového
a literárno-historického h¾adiska, resp. sa v nich nachádzajú signifikácie autorov alebo
miestopisné oznaèenia skúmaného regiónu.

Vo fondoch Zakarpatského národopisného múzea v U�horode sa nachádzajú tieto
rukopisné spevníky z oblasti východného Slovenska a z Podkarpatskej Rusi:

1. Rukopisný spevník ulo�ený pod sign. I-462 je zlo�ený z viacerých zo�itov,
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ktoré sú navzájom spojené. Najstar�ia, pod¾a poradia tretia èas� pochádza
pravdepodobne z prelomu 18. � 19. storoèia. V poradí druhá èas� je signovaná do
polovice 19. storoèia. Na fol. 10r sa nachádza signifikácia pravdepodobne autora
niektorých piesní, ale èo je hlavné, kantora (ä#êú /ïak = kantor/) v bli��ie
nemenovanej cerkvi (chráme). Na tejto strane je uvedené: 1855 Kûsz Iván, Êhcú
Èâaíú 1868 ïoìom§ ìo#. 1898 ï ãoäa ï#äec#[...] ä#êú ïo äoá[...] âcèaão
÷eòâðòaão. Úvodná èas� zborníka pochádza asi zo zaèiatku 20. storoèia. Usudzujeme
tak na základe papiera, pou�itej ceruzy a cyrilského písma. Na fol. 8r sa nachádza
signifikácia pravdepodobne ïal�ieho kantora Tomineos János bez vroèenia.

2. Pod signatúrou IÐ468 vo fonde Zakarpatského národpisného múzea v U�horode
sa nachádza rukopisný zborník piesní, ktorý sa oznaèuje ako Ïhceííèê öeðêoâí|é.
Mo�no ho datova� do obdobia prelomu 17. � 18. storoèia. Zborník je zo�ívaný. Na
prebale zborníka sú ve¾mi �a�ko èitate¾né latinské poznámky, v ktorých je uvedené
meno: Levický. Na tomto základe mo�no poveda�, �e zborník je zo zbierok  rodiny
Levických, ktorej èlenovia patrili k predstavite¾om halièskej inteligencie.
(Najznámej�ím bol Jozef Levický, ktorý v roku 1834 vydal prvú tlaèenú gramatiku.)
Pod predsádkou nájdeme ïal�ie málo zachované latinské poznámky prepísané mlad�ím,
slabo èitate¾ným maïarským textom. Na fol. 32r je latinkou signovaný Bandzak Janko.
Ide pravdepodobne o vlastníka rukopisnej zbierky. Vlastné meno Janko svedèí o
východoslovenskej proveniencii pamiatky. V cirkevnoslovanskom alebo rusínskom
jazyku by sa meno Ján uvádzalo ako Þaííú, éoan n, Ivan. Rukopisný spevník obsahuje
piesne na sviatky Pána, Bohorodièky a ostatných svätých, písané cyriliským písmom
v cirkevnej slovanèine s lexikálnymi prvkami východoslovenských dialektov,
rusínskeho a po¾ského jazyka. Piesne na jednotlivé sviatky Pána, Bohorodièky a svätých
nie sú tematicky usporiadané.  Do zbierky ich zapisovala jedna ruka (pravdepodobne
kantor). Najviac piesní je venovaných sviatku Narodenia Pána. (Lexikálne prostriedky
východoslovenských dialektov, polonizmy a rusinizmy vo v�etkých uká�kach
podèiarkujeme.)

Ðaäuéòec# âcè ëþä¿e â $: ðaäocòü íaì ç� Íá $a ïaäaeò

Ñcòuïhë � äo íac c� â|coêocòè â $: aá| íac ìoãëú qchõú cïacòè â $:
Ïðèøëè ê� íeìu òð¿e Öð $è â $: ïoêëoíú äaþò, êëaäuò äaðè â $:
Ë¿âaíú, cìvðíu, òaê� òeæú çëaòo â $: z§ ðozí|õ êðaeâú â � äað òo âç#�òo.
Ïacò|�ð¿e äaþò õâaëu â: Ïð³éìè ^ íacú Õðc$òe Öð $þ â$:
A� ì| eìu äaéìo cuìëeí# â$: äacòü íaì ãðhõoâ ^ïumeí#
Ñò$u Tðo$öu â|çíaâaéìo â$: Áã$u [...] õâaëu çäaâaéìo.

3. Ïal�í rukopisný cirkevný spevník (signatúra I- 464) pochádza pravdepodobne
z druhej polovice 18. storoèia alebo z prelomu 18. a 19. storoèia. Obsahuje piesne ku
Kristovi, Bohorodièke, k sviatkom a k svätým celého cirkevného roka. V rukopisnom
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spevníku sa nachádzajú aj piesne k niektorým zázraèným ikonám Bohorodièky: k
ikone poèajevskej Bohorodièky (dve piesne), k ikone kamjaneckej Bohorodièky, k
zázraènej ikone póèanskej (Pócsa; dne�né Maïarsko) a pod. Rukopisný spevník
pravdepodobne spadá do východoslovenskej oblasti, resp. �ir�ieho kontextu karpatskej
proveniencie, o èom svedèia lexikálne prvky práve východoslovenských dialektov.
Poukazuje na to pieseò k ikone póèanskej Bohorodièky. Ikona v Pócsi je známa iba v
karpatskom priestore. V�etky významné ikony východného obradu majú vlastnú liturgiu
zapísanú v minejách. Pócsanská ikona ju nemá. Tradícia tejto ikony sa rozvinula na
základe ¾udového uctievania jej zázraènej moci. Uvádzame niektoré príklady z tohto
rukopisného spevníka:

fol. 1r: íuæú M³õa³ëe íuæú â � äuä| íuæú
Çaãðaë [â|cêo÷íe*] Èwc³ôú còað|é, å�âío äeòåòêo cêa÷e
Áeçìhð| íuæú Ãuáo íuæú Èâaíe íuæú âaë#øêu íuæú ...
Ãä| aíäeë³ â� í%áh ïhcí � cïhâaþòú çaâøe M³õa¿ëa â í%áh
øuêaþò íuæ(!) Ãuáo íuæú Èâaíe íuæú âaë#øêu íuæú

fol. 11v: ... êoòð|é còðaõ cìeðòeë �í|é ía íac $ íacòuïueò

ãeðeò³÷ecêa ðuêa: âchõ íac � wãaðòueò
Ñëeç| â|ë³âaëa äo câoeão Ñí $a è ïëaêaëa
÷³còa(!) ïaía(!), #êú  ìò $êa eä³ía(!)
Ïëaêaëa â Ïoâ÷âè: q âec³(!) õuäoáíhì,

fol. 12r: íe _ q Ïoâ÷âè, qãeðcêoì � ïoâhòh
^còð[o]é ìe÷ú wcòð|é: ^ ðuê � íeïðè#òeëü
cê³õ, íeäaé ïoãuáèòè, âchõ äø$ú õðecò³#ícê³õú
Ïaío(!), ïðe÷³còa(!) õðaí³(!) câo# ähòè a áec(!) ìe ò#
qìèë�ío çaâøe ìoãëè ïhòè.

4. Rukopisný spevník cirkevných piesní z polovice 19. storoèia (sign. I-458)
pochádza zo zbierok Naukovogo tov. Prosvªta U�horode. Prosvita ho získala zo
zbierok Mikulá�a Vajdu, ktorého odtlaèok peèiatky v zborníku nájdeme na viacerých
miestach (fol. 19v, 28r, 29r, 43r, 51r, 59r, 63v, 64v, 71v, foliáciu dodatoène urobil
pravdepodobne L. V. Mikitas). Na predsádke sú uvedené mená pou�ívate¾ov zborníka:
Pany Káninecz János (dvakrát signovaný) Csehily Janos, Jevka Janos, Ku�ma Laszlo,
Forczok Andreas, Ilko Pankulen, Bara Petro, Csehily Laslo, Barna Gyóry, Csenily
Petro, Aneszka  [...], Aneszka Voszel. Na  fol. 2r je na hornej marginálii preèiarknutý
text: Csenily Laszlo  Kan[...] Csenily Laszlo, Na  fol 3r na hornej marginálii je
preèiarknutý text: Pany Kániécz János BP. Na fol 69r � 70r sa nachádza text modlitby:
chvály na Boha, napísaný iným rukopisom (o nieèo mlad�ím), ako sú jednotlivé texty
piesní v spevníku. Text modlitby v�ak nie je úplný, lebo úvodné èasti modlitby boli
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vytrhunuté alebo vypadli. Na fol. 70r pokraèujú signifikácie vlastníkov rukopisnej
zbieky: Kalaly Misko, Pínoska Stefan, Pínyioska Méter, Cheménécz Vaszko. Na fol
70v signifikácie pokraèujú: Csenily László, 1912 Kántor  Tanito, Orosz Zurk, Popowecz
Vaszko, Levka Lászlo, Hólczuk - Bapcsurek, Valasén Vaszek, K. Juvavecs Iván, Juvavecs
Pavel, Badan Michal. Jednotlivé piesne v zborníku sú písané cyrilikou,  obsahujú tie�
mno�stvo prvkov východoslovenskej a rusínskej lexiky. Uvedieme nieko¾ko príkladov:

fol. 13r: Ñò $|é Âeëèê¿é ïð %ðo÷e ²waíe
Ïðeäèòe÷e äo òeáe äíec âoëaeì �  ëacêè òâoeé æaäaeì

Ða÷ú íaì � òo q÷èíèò(!), Õð$còa Áã$a q
ïðocèòè aá| cìe òoé âhê � ïðoæèëè áez âøeë#êoé
zëoé õâhëh
A ì| áuäeì äeíü òâoé cò$|é zauøe
÷ecío(!) ïðazíoâaòè(!); Êðcòèòeëþ(!) ²waíh èì#
òâoe â� íeáh cëaâíe ...

fol. 20r: Þæe äeêðeòú ïoäïècueòú, Ïèëaòú Âhðoêú
þ�æú cêazueò; ía cìe $ðòü â$: Êðèæoâuþ Aãíöa,
òeáe âeceão(!) câhòa òâoðöa.
Þæú w�êðuòíe çãoòoâaíío, Êðc$òú é ãâoçä|
ïoêoâaíío; Ëaíöuõú â$: ía øèþ cêëaäaþòú, Õðècòa â $:
â ðuêè êaòoì äaþ�òú.
Èäeòú c Êðecòoì Ïaíú cðoìoòíe; ça íèì �
æèäoâe w�õoòíe, Êðè÷aòú â$: íe ecò � òo Ñí $ú Áoæ¿é
zaðaz â $: câoé æèâoò ïoëoæè(!)...

5. Zo zbierok M. M. Lelekaèa pochádza rukopisný spevník z 19. storoèia, ulo�ený
pod signatúrou ARX-5677. Uvádzaný rukopisný spevník je bez zaèiatku a konca a
bez väzby. Na jednotivé listy spevníka boli ceruzou dorábané linajky. Zborník
predov�etkým obsahuje piesne na sviatky Krista, Bohorodièky a ostatných svätých,
tie� pôstne a kajúcne piesne. Na fol. 20r - 20v sa nachádza pieseò na sviatok Zvestovania
Panny Márie. Poèiatoèné písmená jedotlivých ver�ov v citovanej piesní vytvárajú
akrostichon Äeèìåí. S menom Äeèìåí sa stretávme u� v 18.storoèí v rukopisnom
spevníku zo zberate¾skej èinnosti Kalu�òackého. Jeho zbierky piesní opísal M. Vozòak
v práci MaterÁali do ÁstorÁ´ ukra´ns«ko´ pÁsn´ Á vÁrâÁ., tom I., II., III.,  ¼vov 1913,
1914, 1925. Treba podotknú�, �e v rukopisných speníkoch sa nachádzajú nielen
pôvodné piesne, ale zvyèajne aj odpisy piesní z iných zborníkov, alebo sa v spevníkoch
nachádzajú piesne, ktoré si vlastník rukopisného spevníka zapamätal z procesií na
pútnické miesta a pod. Takýmto spôsobom sa aj uvádzaná pieseò mohla dosta� do
spomínaného spevníka. Zborník okrem piesní obsahuje aj legendu: Ñoíú Ïðc $òoé
äâhöh Mað¿è o ²c%ch Õð$còh, tie� Ñêaçaíèe W äâaíaäöåòü Ïåòêaõú. Jazykom
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jednotlivých textov je cirkevná slovanèina s prvakmi východoslovenskej lexiky.

s. 48 (fol. 44v): Ñoíú Ïð$òoé äâhöh Mað¿è o ²cch Õð $còh.
Çacíuëa á|ëa ïðec $òa áö $a áo âèfaí¿è ía ãoðh oëèÿíoé è ïð¿éäe êo íeé

²cucú Õðècòocú è ðe÷e eé, ìaòêo ìoå� íaèìèëhéøa öè cïèøú, öè ÷ueøú,
oía æe ðe÷e eìu cïaëa eìú c|íu aëe eì cå� çáuäèëa, cí| ìè cå� coíú
÷uäí|é o òeáh âhähëa eìú òeáe ïoéìaííaão, ía êðc$òh ðacïå�òaão, èçú
òâoeé ïðc $òoé ãëaâ| è èçú ðeáða òâoeão ïoáoäeííaão êðoâú ïëèíèëa è ðe÷e
²Ñ%ÑÚ Õð $còocú eé MATÊO MOÅ íaéìèëhéøaå�, êòo êoëüâeêú òoé ëècòú
áuäeòú q ceáå� èìhòè è ïðaâäèâo eão ïoäeðæèò¤ òoé ÷eëoâhêú ocoáëèâu
ëacêu áuäeòú  q ìeíe ìaòè ïðè cìeðòè eão ÑAM ¤ ïðeäcòaíu, ìaòêa ìoå � è
aí$ã| ìoé äuøu  eão ïð¿éìuòú âo æèâoòú âh÷í|é. aìèíü.

6. Pod signatúrou I-447 je v Zakarpatskom národopisnom múzeu ulo�ený ïal�í
rukopisný zborník, ktorý tie� pochádza zo zberate¾ských aktivít u�horodskej Prosvity.
Obsahuje iba kajúcne piesne, piesne o smrti, o zlom svete, pieseò kantorovi na pohrebe,
smútoèné a iné pohrebné a �alostné piesne. Na fol. 19r sa nachádza miestopisný názov
a signifikácia vlastníka z roku 1916: Melnik László, Sz. rosztoka 1916. VIII/29. (Sz.
Roztoka - ide o miestopisný názov dediny Kalná Roztoka na východnom Slovensku,
okr. Michalove). V zborníku sú e�te dva listy napísané iným rukopisom, pravdepodobne
mlad�ím, ako je text rukopisného spevníka. Na týchto vlo�ených listoch nájdeme
legendu �Sen Preèistej Panny Márie�, ktorá sa podobá na legendu v rukopisnom
zborníku APX-5677. Prevládajú v�ak lexikálne prvky východoslovenských dialektov,
podobne ako v celej pamiatke (cirkevná slovanèina je presiaknutá východoslovenskými
lexikálnymi prvkami):

²ècucú Õð³còoâè còðacòè âú cíh #âèëèc# áuëè ìaòeðè eão êoëè áuëa

çacíuëa ía ãoðh Eëeoícêoé ãäe ceé ëècòú èçú#âèëc#, ïðe÷ècòa# Ä[hâa]
ã[o]âoðèëa ïo òoìú cíh äo c|ía câoão íaéìè[ë]èéøèãoäo; c|íu ìoé
íaéìèëèéø¿é âèähëa [e]ìú ò# ïoèìaíoão çâ#[ç]aíoão äo Êa#ô|
ïðèâeäeíoão è äo còoëïa êaìeííoão ïðèâ#çaíoão ò#æêo cêaòoâaíoão ía ãëaâh
òeðíoâ|ìú âhíöeìú âhí÷aíoão ía êðecòh [...]#òoão ðuöh è íoçh
[ãâo]çäüìè äo êðecòa [â]oãâoæäeíí¿è è ðeáða êoï³eìú ïðoáoäeíí¿è ²ècucú
Õð¿còocú oòâhòèëú ìaòeðè câoeé; ìaòè ìo# íaèìèëèéøa# ïðaâäoâ| ceé
coíú ècïoëíèòc# âcêoðh ío ãoðe ÷eëoâ[...] êoòð|é ça ìoèõú ìuêú äë# ceáe
cïaceí¿# ïo÷eðïíuòè íe cõo÷e ç  òeí ïoêoí| Áoæe oòïucòè íaìú coãðhøeí¿#
íaøa.
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Vo fondoch Univerzitnej kni�nice v U�horode sa nachádzajú tieto rukopisy:

1. Rukopisný spevník cirkevných piesní z polovice 18. storoèia bez zaèiatku a
konca (sign. 56ä/76). Na fol. 48r je signovaný pravdepodobne vlastník rukopisu
Ñòeôaí Âaãaíoâcê³é. Na fol. 58r vidíme latinský zápis: Stephanus Wahanowski (ide
o toho istého majite¾a). Na fol. 68r je latinské vroèenie Anno Domini 1731 a signifikácia
vlastníka Stefan Dozdzanski: BM. Na základe tohto mo�no poveda�, �e rukopisný
spevník pochádza z 18. storoèia. Na fol. 80v sú podpisy viacerých osôb, o ktorých
mo�no usúdi�, �e boli pou�ívate¾mi zborníka. Medzi nimi sa objavuje u� spomínaný
Stefan Wahanowski, Þaíú Âaãaíoâcê³é, pod ním je cyrilsko-latinská signifikácia
Þaíú Wahanowski, ïalej je podpísaný Ãðèãoðèé Ïðaõa a i. Pravdepodobne ide aj o
viacerých autorov alebo vlastníkov zborníka, ktorí sa podie¾ali na jeho tvorbe. Na fol.
58v � 59r sa nachádza pieseò na sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodièky,
pod ktorým je podpísaný autor piesne: Stefan Wahanowski Skrybere ego. Okrem toho
na spodnej èasti listu vidíme nápis: Ïo÷aeâcêoe âèò#zcòâo: aõ %oe (1675), ²þë#, ê$
(20.) äí#. Na fol. 52r � 53r je zapísaná pieseò k zázraènej ikone v Bucneve. Jazykom
pamiatky je cirkevná slovanèina kni�ného (biblického) charakteru, ktorá dôsledne
zachováva javy tohto jazyka. V piesni sa v�ak zis�ujeme lexikálne jednotky po¾ského
a rusínskeho, resp. ukrajinského jazyka. Uvádzame krátky príklad:

fol. 52v: ...â� ìhcòe÷êu Áuöíeâoé ÷uäo á#øe c íeáeceé
ïëa÷eòú Öð$öa cëeçíeò Äâ $öa êo Ñí $u
Íeèçãëaõoëaíía áë $oäaòü ïoäaíía co âéøe,
^ Íá $cú öð $öa ïðecâhòëa# äeéíèöa,
ïa÷e cëoíöa c¿ååòú ÷uäo èç#âëaeò â � ìhcòe÷êu...

fol. 53r: Áoäðcòâuþme stojmo Mað¿þ âocïoéìo Öð $ö[u]
èíoöè â � ÷ècòoòh ¿eðeé â � ëhïoòh, còaðöè
co ìëaäí$öè còaðèöè co äâ$öè ïhcíeíío êðacío
Ñëeçåme ìoëèì� ò# qceðäío ïðocèì � ò#
öð$öe, áuäè ça íac $ ïðè÷èía äo òâoeão
òè cí $a, äa íe ïoãèáíeìú ëþòh âo cu
eòíoìú òu ïuòè âhêa ceão.

2. Pod signatúrou 344d/126 sa uvádza rukopisná Kniga Áechä|, ktorá obsahuje
opis cesty mnícha Daniila, archimandritu chorsunského monastiera  do  Svätej zeme,
známy v ruských letopisoch. Rukopis bol pôvodne v zbierkach Prosvity. Ide o odpis z
ruského letopisu z roku 1595. Odpis bol vyhotovený Ivanom Bradaèom, pravdepodobne
jedným z mníchov  z klá�tora v Bukovici na Zemplíne. V záhlaví tohto spisku sa
nachádua zápis: Spisas# ta# áechäa roku lö%oz (1777) fevruað³# dn# v$ (2)
ï ²w. Bðaäa÷a A.D.G.B.M.V. et OO. SS. ili vo ÷estü, slavu i xvalu, PDB i
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vsimú câ#ò|ìú. Tento spis obsahuje lexikálne jednotky zemlínskeho náreèia. Vidno
to u� na prvý poh¾ad pri písaní niektorých slov: mista - ìhcòa, ãðèøíoìu -
ãðhøíoìu, o ãðoáè - o ãðoáh a mnohé ïal�ie, ktoré pre krátkos� neuvádzame.
(Krátky opis a interpretáciu tohto spisu spolu s odpublikovaním èasti textu podáva I.
Paòkevyè v Naukovom ZbÁrniku tov. Prosvªta, t. IV. U�horod 1925 , s. 188 �194.)

3. Rukopisný spevník, resp. Irmologion z 19. storoèia (sign. 376d/182) obsahuje
cirkevnoslovanské liturgické a bohoslu�obné spevy: svitileny, tropáre, kondaky,
evanjeliové stichiry a irmosy na sviatky cirkevného roka. Ide o liturgický, resp.
bohoslu�obný spevník, ktorý slú�il kantorovi pri spievaní bohoslu�ieb.

Záver

Prvá archívna výskumná cesta na Ukajinu do Zakarpatského národopisného múzea
(Zakarpats«kÁj kraÏznav�ij muzej) a do Univerzitnej kni�nice (BÁblÁoteka
der½unÁversitetu) v U�horode bola úspe�ná. Roz�írila poznanie dokumentov
ulo�ených v rukopisných oddeleniach uvedených in�titúcií. Niektoré rukopisy boli
síce známe u� bádate¾om na poèiatku ná�ho storoèia (I. Paòkevyè, I. Franko, M. Vozòak,
S. A. �èegleva, N. Miroviè, F. Tichý a i.), ktorí sa zaoberali rukopisnou a tlaèenou
spevníkovou a kázòovou tvorbou v oblasti pod Karpatmi a v pri¾ahlých èastiach Halièe.
V súèasnom �tádiu vedeckého bádania v�ak ve¾ká èas� tohto dedièstva ostala
zabudnutá. Grantová úloha, ktorá sa zameriava na výskum slovensko-ukrajinských a
slovensko-rusínskych vz�ahov preto nemô�e obís� túto prakticky nerie�enú otázku.
Rozvoj jazyka, literatúry, histórie a kultúry v tomto regióne tvorí neoddelite¾nú bázu
kultúrno-spoloèenského �ivota. Styky Karpatskej oblasti s Halièou a Volyòou, s
trnavským prostredím (mnoho klerikov východného obradu po únii �tudovalo v Trnave
- napríklad aj bývalý biskup mukaèevskej diecézy M. M. Ol�avský bol �tudentom
Trnavskej univerzity) vytvárajú predpoklady na bohatý rozvoj kontaktov medzi týmito
oblas�ami. (Na to vo svojich prácach poukázali u� S. A. �èegleva, N. Miroviè, M.
Vozòak pri skúmaní Bohohlasníka poèajevských baziliánov, F. Tichý v práci
Èeskoslovenské písnì v Moskevském zpìvníku, Praha 1931 a pod.) Spoloèná história
v rámci Uhorského krá¾ovstva vytvárala predpoklady na vznik tradície, ktorá vrcholila
v predobrodenských a obrodenských aktivitách pri formovaní národného, kultúrneho,
literárneho a jazykového povedomia.

V najbli��om období sa plánujú ïal�ie dve výskumné cesty do archívov na Ukrajine
(Berehovo a ¼vov). Výskum predobrodenských a obrodenských aktivít v 17. � 19.
storoèí v priestore pod Karpatmi, vz�ahy slovenského a rusínskeho, resp. ukrajinského
kultúrneho priestoru s pri¾ahlými oblas�ami Halièe otvára nové mo�nosti poznávania
�pecifických vývinových tendencií jazyka, literatúry a histórie a zároveò ponúka
predpoklady na skúmanie vzájomných vz�ahov medzi jednotlivými etnickými
spoloèenstvami.



67

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 1

SPRÁVY A RECENZIE

K �ivotnému jubileu Jany Benkovièovej

V januári r. 1997 sa v plnom tvorivom rozlete a pracovnom tempe do�ila okrúhleho �ivotného jubilea
Jana Benkovièová, CSc.,  vedecká pracovníèka Jazykovedného ústavu ¼. �túra SAV a odborná asistentka
Katedry ruského jazyka a literatúry FFUK v Bratislave.

Jana Benkovièová sa narodila 24. januára 1947 v Kostoli�ti. V r. 1965�1970 �tudovala na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk � ruský jazyk. Ako stredo�kolská
profesorka pôsobila na Strednej po¾nohospodárskej �kole v Mo�ovciach a ako odborná asistentka na
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V r. 1979�1983 absolvovala internú a�pirantúru na Filologickej
fakulte Rostovkej �tátnej univerzity M. A. Suslova v Rostove na Done a r. 1984 dosiahla hodnos� kandidátky
filologických vied. V r. 1983�1986 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre jazykov Vysokej vojenskej
technickej �koly v Liptovskom Mikulá�i. V r. 1986�1997 pracovala v Jazykovednom ústave ¼. �túra SAV
na dlhodobej úlohe Ve¾ký slovensko-ruský slovník ako spoluautorka.

V súèasnosti sa venuje pedagogickej práci i vedeckovýskumnej èinnosti. Predmet jej vedeckého záujmu
tvoria najmä otázky lexikálno-�tylistické. Rozpracovala problematiku významových odtienkov. Sústavnú
pozornos� venuje konfrontaènému skúmaniu lexikálnych javov v ru�tine a slovenèine. Pri lexikografickej
práci uplatnila svoj zmysel pre precíznos� a dôslednos�.

Jana Benkovièová zaèala svoje praktické pôsobenie v pedagogickej práci a k tejto práci sa zasa vrátila.
Prajem jej z celého srdca v mene lexikografických spolupracovníkov i teraj�ích kolegov ako aj v mene

svojom ve¾a zdravia, pracovného elánu a optimizmu, aby e�te dlho mohla robi� prácu, ktorá ju te�í a je
u�itoèná, ako ve¾a ��astia a spokojnosti v osobnom �ivote.

Ella Sekaninová

Súpis prác Jany Benkovièovej za roky 1976�1996

Bibliografia prác J. Benkovièovej je uporiadaná chronologicky a ïalej v rámci jednotlivých rokov
pod¾a druhu príspevkov: najprv sa v príslu�nom roku uvádzajú kni�né práce a vedecké �túdie a odborné
èlánky v odborných jazykovedných a iných odborných èasopisoch a zobrníkoch (polotuèným petitom)� za
nimi (petitom) èlánky� referáty� recenzie a drobnosti.

1976
Russkij alebo rossijskij? � Ru�tinár, 11 (24), 1976, è. 10, s. 24�25.

1977
Russkij jazyk za rube�om� 1976. In: Ru�tinár� 12 (25)� 1977� è. 6� s. 31�32 (ref.).

1982
Problema ottenka znaèenija termina v russkoj lexikografièeskoj praktike. � Molodoj �urnalist (Rostov na

Donu� Rusko)� 1982� è. 3� s. 2 (tézy referátu na konferenciu).
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1983
Poòatie ottenka znaèenija v linfvistièeskoj literature. Moskva� INION AN SSSR� dep. è. 12331� 1983. 16 s.
Lexikografièeskaja fixacija ottenka znaèenija. Moskva� INION AN SSSR� dep. è. 12286� 1983. 20 s.

1984
Ruské v�evojskové uèebné texty. 1. vyd. Liptovský Mikulá�� Vysoká vojenská technická �kola èeskoslovensko-

sovietskeho priate¾stva 1984. 262 s. (spoluautori M. Firc� V. Balá�ová� H. Fedorková� E. Ge�ková� J.
Smar�a� M. Wollmannová).

Ottenok znaèenija slova v russkoj lexikografièeskoj praktike. Avtoreferat dissertacii na soiskanije uèonoj
stepeni kandidata filologièeskich nauk. Rostov na Donu� Rusko� Rostovskij gosudarstvennyj universitet
imeni M. A. Suslova 1984. 30s.

1985
Ako je to správne? (O prepise cudzích priezvisk do ru�tiny.) In: Zborník vedeckých prác. 2. Red.

M. Chebeò. Liptovský Mikulá�� Vysoká vojenská technická �kola ÈSSP 1985� s. 225�228.

1986
Formálno-sémantické obmieòanaie slova a paronymá. � Slovenská reè� 51� 1986� s. 153�162 (spoluautor J.

Dolník).
Vyu�ívanie zvukovo blízkych slov. � Kultúra slova� 20� 1986� s. 273�279.
Jazykový aspekt obsahu termínu. In: Sborník studií a zpráv katedr jazykù VV�. 3. Red. M. Muzikant. Brno�

VAAZ 1986� s. 57�64.
Zdru�ené pomenovanie v ruskom a slovenskom odbornom názvosloví. In: Zborník vedeckých prác. Red. L.

Chebeò. Liptovský Mikulá�� Vysoká vojenská technická �kola èeskoslovensko-sovietskeho priate¾stva
1986� è. 1� s. 165�172.

1987
Rusko-slovenská lexikografia. � Nede¾ná Pravda� 20� 1987� è. 44� s. 7.

1988
Otázka významového odtienku v sovietskej lexikológii a lexikografii. � Jazykovedný èasopis� 39� 1988� s.

79�86� rus. res. s. 86.
Obsah odborných termínov z h¾adiska vyuèovania. � Ru�tinár� 23 (36)� 1988� è. 1� s. 3�6.
K pravopisu ruských radových èísloviek. � Ru�tinár� 23 (36)� 1988� príl.� s. 112.
Sovremennaja lexikografija j jejo ro¾ pri obuèenii russkomu jazyku. In: Ob�èije i èastnyje voprosy

kommunikativno orientirovannogo obuèenija russkomu jazyku kak inostrannomu. Tezisy dokladov i
soob�èenij. Nitra� ÈSSR� 24�26 maja 1988 goda. Red. M. Soták et al. Nitra� Me�dunarodnaja associacija
prepodavatelej russkogo jazyka i literatury � Pedagogièeskij institut v Nitre � Èechoslovackaja
associacija rusistov � Associacija rusistov Slovackoj socialistièeskoj respubliki 1988� s. 22�23.

Ve¾ký slovensko-ruský slovník. 3. Red. E. Sekaninová. Bratislava 1986. In: Slavica Slovaca� 23� 1988� s.
99�101 (rec.).

Vo¾f� E. M.: Funkciona¾naja semantika ocenki. Moskva 1985. In: Slavica Slovaca� 23� 1988�
s. 291�293 (ref.).

1989
Reèové (kontextové) paronymá. � Textika a �tylistika. Zborník príspevkov z celo�tátnej �tylistickej

konferencie. Bratislava 29. �31. 1. 1986. Red. J. Mistrík. Bratislava� Univerzita Komenského
1989� s. 199�202.
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Rozsah významového odtienku (na ruskom a slovenskom materiáli). � Slavica Slovaca� 24� 1989� s.
3�12� rus. res. s. 12.

O slovanských priezviskách. � Nede¾ná Pravda� 22� 1989� è. 30� s. 7.

1990
Zlo�ené slová v súèasnej ru�tine. � Ru�tinár� 25 (38)� 1990� è. 1� s. 12�13.
Opisanie russkich polisemantov v sopostavlenii so slovackimi (v uèebnych ce¾ach). In: Russkij jazyk

i literatura v ob�èenii narodov mira. Problemy funkcionirovania i prepodavania. Doklady
i soob�èeniia èechoslovackoj delegacii. VII kongres MAPRJAL. SSSR� Moskva� 10�17 avgusta
1990 g. Praga 1990� s. 44�48.

Taranenko� A. A.: Jazykovaja semantika v jejo dinamièeskich aspektach. Kijev� Naukova dumka 1989. 256
s. In: Èeskoslovenská rusistika� 35� 1990� s. 121�123 (ref.).

1991
Metódy konfrontaènej lexikológie. � Slavica Slovaca� 26� 1991� s. 38�50� rus. res. s. 50.

1992
Lexikálna polysémia v aspekte medzijazykových vz�ahov. Slavia� 61� 1992� s. 53�60.

1993
Porovnávací opis lexikálnej zásoby. 1. vyd. Bratislava� Veda 1993. 192 s. (spoluautori J. Dolník�

A. Jaro�ová).
Ref.: Horecký� J.: Jazykovedný èasopis� 45� 1994� s. 55�57.
Ve¾ký slovensko-ruský slovník. 5. diel. Red. E. Sekaninová. T � Vú. 1. vyd. Bratislava� Veda 1993.

496 s. (spoluautori P. Ïurèo� A. Jaro�ová� M. Masárová� M. Petrufová� K. Sakanová�
A. �ebestová).

K probleme onomasiologièeskogo podchoda k sopostavleniju frazeologizmov (s akcentom na opisanije
ich znaèenija). �  In: Frazeológia vo vzdelávaní� vede a kultúre. Red. E. Kro�láková �  P. Ïurèo.
Nitra� Vysoká �kola pedagogická� Fakulta humanitných vied� katedra slovenského jazyka 1993�
s. 22�28.

Z výskumu lexikálnych rusizmov v spisovnej slovenèine. � Kultúra slova� 27� 1993� s. 104�112.
O gramatických dvojtvaroch v slovenèine. � Nede¾ná Pravda� 2� 1993� è. 6� s. 6. � Tam�e: Za siedmimi

horami (è. 24� s. 6). � Zo�tíhlie� � zo�tíhli�� zdra�ie� � zdra�i� (è. 43� s. 6).

1994
Pragmatický� pragmaticky. � Kultúra aslova� 28� 1994� s. 247�248.
Tak zaujímavo � taký zaujímavý. � Nede¾ná Pravda� 3� 1994� è. 10� s. 6. � Tam�e: Pragmatický� pragmaticky

(è. 12� s. 6). � �panielèina alebo �paniel�tina? (è. 32� s. 6). � Zavádza� verejnos� (è. 50� s. 6).

1995
Rusizmy v súèasnej slovenskej publicistike. In: Spisovná slovenèina a jazyková kultúra. Materiály z

konferencie konanej v Budmericiach 27. �29. októbra 1994. Red. J. Doru¾a. Bratislava� Veda
1995� s. 108�112.

Ve¾ký slovensko-ruský slovník. (Paralelný rus. názov.) 6. diel. Vy � �.  Red. E. Sekaninová.
1. vyd. Bratislava� Veda 1995. 704 s. (spoluautori ¼. Balá�ová� P. Ïurèo� T. Grigorjanová� A.
Jaro�ová� M. Masárová� M. Petrufová� K. Sakanová� A. �ebestová).

Ob¾ubujete thrillery? � Kultúra slova� 29� 1995� s. 226�228.



70

Javorskaja� G. M.: Lexiko-semantièeskaja tipologija v sinchronii i diachronii. Kijev 1992. In: Slavica Slovaca�
30� 1995� s. 75�76 (ref.).

O spojení �pinavé blond vlasy. � Nede¾ná Pravda v magazín� 4� 1995� è. 27� s. 19. � Tam�e: Kontraproduktívny
a neproduktívny (è. 39� s. 19).

1996
Aufbau� Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen. Red. B. Panzer. Frankfurt

am Main� Berlin� Bern� New York� Paris� Wien� Verlag Peter Lang 1993. 214 s. In: Slavica Slovaca� 31�
1996� s. 78�79 (ref.).

Vy�iel Synonymický slovník slovenèiny. � Nede¾ná Pravda� 5� 1996� è. 18� s. 19. � Tam�e: O výraze èasový
priestor (è. 21� s. 21). � Morálny a etický (è. 39� s. 19).

Výber z prác doc. Teodora Haburèáka za roky 1953�1987
pri príle�itosti jeho �ivotného jubilea

1954
Rusko-slovenský terminologický lekársky slovník. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo

1954. 168 s.

1955
Rusko-slovenský lekársky slovník. 1. vyd. Martin, Osveta 1955. 446 s.

1957
Ruská gramatika pre vysoko�kolákov neru�tinárov. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické

nakladate¾stvo 1957. 295 s. � 2. vyd. 1963. � 3. vyd. 1968. � 4. vyd.  1975 (spoluautor).

1959
Z pripravovaného slovensko-ruského lekárskeho slovníka. � Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959,

s. 116�120.

1964
Slovensko-ruský stavebný slovník.  1. vyd. Bratislava, Slovenské vydavate¾stvo technickej literatúry

1964. 208 s.
Slovotvorné postupy technickej terminológie v ru�tine a slovenèine. 1. vyd. Bratislava, Edièné stredisko

Slovenskej vysokej �koly technickej 1964. 184 s.

1967
Motivované a nemotivované termíny v ruskej technickej terminológii. In:  Sborník Filozofickej fakulty

Univerzity Komenského. Philologica. 19. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladate¾stvo 1967, s. 51�62, rus. res. s. 62.

1968
Niektoré produktívne sufixy tvorenia ruských odborných názvov. � Ru�tinár, 3 (16), 1968, s. 117�120.

1971
Audioorálna uèebnica ru�tiny pre poslucháèov a vedeckých a�pirantov Stavebnej fakulty. 1. vyd.

Bratislava,  1971. 370 s.



71

Audioorálna ruská konverzácia pre pracovníkov stavebníctva. 1. vyd. Bratislava, Ústav výchovy a
vzdelávania pracovníkov v stavebníctve 1971. 150 s. (spoluautor).

Verbálne substantíva ako odborné ruské technické termíny. � Ru�tinár, 6 (19), 1971, s. 129�132.

1973
Krátky preh¾ad ruskej gramatiky pre intenzívne kurzy vedeckých a�pirantov a poslucháèov. 1. vyd.

Bratislava, Edièné stredisko Slovenskej vysokej �koly technickej 1973. 176 s. � 2. vyd.  1977.
Zdru�ené pomenovania ako odborné termíny v ru�tine a slovenèine. � Ru�tinár, 8 (21), 1973, s. 289�

292.

1979
Komplexnyje lexièeskije jedinicy kak technièeskije terminy v russkom i slovackom jazykach. In:

Izbrannyje doklady i soob�èenija èechoslovackoj delegacii (èas� II). Red. M. Soták et al.
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo 1979, s. 41�49.

Problemy obuèenija russkomu jazyku na intensivnych kursach. � Ru�tina v teórii a praxi, 1979, è. 3,
s. 42�48.

1980
Ruský jazyk pre 1. a 2. roèník �tudijných odborov stredných odborných uèilí�� (�tvorroèných

uèebných odborov s maturitou). 1. vyd.  Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo 1980.
384 s. � 2. vyd.  1983 (spoluautorka N. Milecová).

1982
Ru�tina pre stavbárov. 1. vyd. Bratislava, Alfa 1982. 376 s. � 2. vyd.  1985. 394 s.
Nekotoryje trudnosti russkogo nauèno-technièeskogo texta d¾a slovakov. In: Doklady i soob�èenija

èechoslovackoj delegacii. Piatyj Me�dunarodnyj kongress prepodavatelej russkogo jazyka i
literatury. Praga, ÈSSR 1982. Sovremennoje sostojanije i osnovynje problemy izuèenija i
prepodavanija russkogo jazyka i literatury. Red. M. Soták. Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladate¾stvo 1982, s. 100�102.

1983
Adjektívne paronymá ako ruské technické termíny. � Ru�tinár, 16 (31), 1983, è. 4, s. 3�4.

1986
Ispo¾zovanije glagolov v kaèestve russkoj (slovackoj) nauèno-technièeskoj terminologii. In: Nauènyje

tradicii i novyje napravlenija v prepodavanii russkogo jazyka i literatury. Doklady
èechoslovackoj delegacii. Praga, Èechoslovackaja associacija rusistov 1986, s. 87�92.

Zostavil Ladislav Dvonè
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KURKINA, ¼. V.: Dialektnaja struktura praslavianskogo
jazyka po dannym ju�noslavianskoj leksiki.

Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1992. 261 s.

Autorka recenzovanej práce ¼ubov V. K u r k i n o v á je èlenkou pracovného tímu, ktorý pod vedením
O. N. Trubaèova od zaèiatku 60. rokov pripravuje fundamentálne dielo slovanskej etymológie �
Etimologièeskij slovar slavianskich jazykov. Praslavianskij leksièeskij fond (1. zv. Moskva 1974; v r. 1996
vy�iel 23. zväzok). ¼. V. Kurkinová sa v rámci prípravy slovníka �pecializuje na slovinskú lexiku, tejto
problematike je venovaná aj jej monografia. Cie¾om recenzovanej monografie je �identifikácia toho fragmentu
praslovanskej lexiky, ktorý mo�no poklada� za �pecifický pre slovinèinu a západné ju�noslovanské dialekty
ako celok� (s. 41), ako aj jeho lingvoetnická interpretácia.

Ak star�ia slavistika predpokladala, �e slovanské náreèové skupiny vznikli postupným èlenením èi
rozpadom pôvodne monolitného slovanského prajazyka, v súèasnom období sa prijíma názor o znaènej
dialektovej diferencovanosti praslovanèiny (nov�ie výskumy dokazujú mimoriadnu zlo�itos�
vnútroslovanských izoglos), ako aj o dynamickosti jej náreèového èlenenia, keï okrem tendencií k
diferenciácii tu treba predpoklada� aj pôsobenie protikladných tendencií k integrácii. Týmito otázkami sa
autorka zaoberá v úvode k monografii (s. 11�25), sústreïujúc sa na problematiku dialektového èlenenia
ju�noslovanskej jazykovej oblasti. Táto oblas� sa formuje �ako zväz blízko príbuzných jazykov/dialektov
u� v podmienkach �ivota v novej vlasti� (s. 20), kam Slovania prenikli poèas migrácií v 6.�7. stor.: v jej
rámci mo�no vyèleòova� západný a východný areál, celkovo v�ak ide o súvislé dialektové kontinuum, v
ktorom existujú minimálne �tyri dialektové zóny (severozápadná, juhovýchodná, �tokavská a torlacká) s
vlastnými genetickými východiskami. Pre rie�enie problému lingvistickej etnogenézy ju�ných Slovanov je
potrebné urèi�, èo je v jednotlivých náreèových zónach zachované e�te z obdobia pred slovanskou migráciou
na Balkán a do Východných Álp: z tohto h¾adiska je ve¾mi dôle�itá identifikácia izoglos, ktoré spájajú
ju�noslovanské dialekty so severoslovanským areálom, predov�etkým so západoslovanskými jazykmi. V
súèasnosti je pod¾a ¼. V. Kurkinovej vhodné sústredi� sa na výskum severozápadnej skupiny
ju�noslovanských dialektov (slovinèina, kajkavské, èakavské a západné �tokavské dialekty), ktorá si v
znaènom stupni zachováva svoju vývinovú kontinuitu; autorka taktie� uvádza fonetické a morfologické
izoglosy, spájajúce dialekty tejto skupiny medzi sebou i s inými slovanskými dialektmi.

Keï�e mo�nosti vnútornej rekon�trukcie na fonetickej a morfologickej úrovni sú u� v znaènej miere
vyèerpané, pri výskumoch dialektovej diferenciácie praslovanèiny zohráva stále väè�iu úlohu lexika.
Analyzujúc rôzne metodologické problémy súvisiace s interpretáciou izoglos (mo�nos� spoloèných inovácií
i nezávislého, paralelného vývinu), ¼. V. Kurkinová v 1. kapitole monografie (s. 26�51) poukazuje na
dôle�itos� tzv. separátnych izolex, ktoré v celoslovanskom kontexte charakterizujú výluène iba príslu�né
dialekty, a teda umo�òujú predpoklada�, �e medzi týmito dialektmi existujú urèité genetické vz�ahy; pri
rekon�trukcii procesov lingvoetnického charakteru sú zvlá�� cenné kompaktné zväzky takýchto izolex. Na
základe doteraj�ej odbornej literatúry ¼. V. Kurkinová uvádza preh¾ad lexikálnych izoglos v rámci
ju�noslovanskej jazykovej oblasti, ako aj izoglos spájajúcich ju�né a severné slovanské jazyky.

Materiálové �a�isko práce tvoria nasledujúce dve kapitoly. V 2. kapitole monografie (s. 52�110) autorka
analyzuje západnoju�noslovanské výrazy, ktoré sú na pozadí praslovanèiny zo �truktúrneho h¾adiska
izolované a majú izoglosné väzby iba v iných indoeurópskych jazykoch, ako aj výrazy, ktoré v slovanskom
kontexte nachádzajú izoglosy s odli�nou ablautovou charakteristikou koreòa; 3. kapitola (s. 111�197) je
venovaná lexikálno-slovotvorným dialektizmom západnoju�noslovanského areálu (substantívne sufixálne
deriváty, bezsufixálne deverbatíva, prefixálne formácie).

Syntetizujúci preh¾ad problematiky priná�a 4. kapitola (s. 198�215), v ktorej ¼. V. Kurkinová uvádza
dialektizmy západnoju�noslovanského areálu pod¾a jednotlivých skupín � výrazy s izoglosnými väzbami
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vo v�etkých severoslovanských jazykoch (kvantitatívne najpoèetnej�ia skupina), vo východo- a
západoslovanských jazykoch (medzi nimi je aj skupina výrazov s výraznými vz�ahmi k èeskému a
slovenskému areálu: *cìsta, *dorga, *drìkú, *obvülokú atï.), v jednotlivých bulharsko-macedónskych
dialektoch, ako aj výrazy v slovanskom kontexte izolované (archaická lexika s väzbami v iných
indoeurópskych jazykoch, ale aj niekedy �a�ko odlí�ite¾né dialektizmy z praslovanského obdobia a mlad�ie
inovácie); osobitnú pozornos� autorka venuje izolexám s baltskými jazykmi. ¼. V. Kurkinová sa taktie�
pokú�a o zaradenie jednotlivých skupín izoglos z h¾adiska relatívnej chronológie: najstar�ie sú izoglosy s
baltskými jazykmi, mlad�ie sú izoglosy s dialektmi lu�ickej a lechitskej skupiny a s východoslovanskými
jazykmi (pod¾a autorky ide o izoglosy pochádzajúce e�te z ranopraslovanského obdobia, èo znamená korekciu
star�ieho výkladu, pod¾a ktorého tieto izoglosy vznikli v dôsledku úèasti východných Slovanov na slovanských
migráciách na Balkán), ako aj s východoju�noslovanskými jazykmi; izoglosné väzby s èesko-slovenskou
skupinou mo�no pod¾a autorky zaradi� do obdobia tesne pred slovanskými migráciami z pravlasti
(lokalizovanej na sever od Karpát). Od 5. stor. Slovania prenikali zo svojej pravlasti aj do Panónie, v ktorej
nastalo spolu�itie slovanských etník západného i ju�ného typu; vytvára sa tu i naddialektný kultúrny jazyk,
ktorý na�iel odraz vo ve¾komoravských literárnych pamiatkach. Panónia sa taktie� stala centrom slovanských
migrácií smerom na juh, ale aj na juhozápad do Východných Álp a na juhovýchod (izoglosy medzi slovinèinou
a dialektmi bulharsko-macedónskej oblasti mo�no pod¾a autorky interpretova� ako zachovanie starého
stavu na perifériách ju�noslovanského areálu).

¼. V. Kurkinová sa vo svojej monografii opiera o bohatý lexikálny materiál: ako základné východisko
vyu�ila slovinsko-nemecký slovník M. Pleter�nika, pri svojej analýze v�ak zoh¾adòuje aj desiatky ïal�ích
prác z oblasti slovinskej lexiky i lexiky západnoju�noslovanských dialektov, ako aj ïal�ích slovanských
jazykov. Index foriem (�ia¾, nie v�dy úplný) uvádza vy�e 370 praslovanských formácií, ktorým sa v práci
venuje pozornos�. Autorkinu analýzu lexikálneho materiálu mo�no právom nazva� minucióznou (porov.
napr. výklad o praslov. *o(b)poka � s. 74�77): ¼. V. Kurkinová presvedèivo ukazuje, ako práve slovinské,
resp. západnoju�noslovanské dialekty neraz poskytujú materiál, ktorý je cenný pre slovanskú etymológiu
vo v�eobecnosti (porov. analýzu etymologických hniezd praslov. *pel-ti, *pel-jo ×; *plex-: *plox- � s. 104�
109 a i.). V nejednom prípade autorka priná�a nové hypotézy, ktoré predstavujú alternatívu k výkladom
uvedeným v etymologickom slovníku F. Bezlaja.

Na záver chceme poukáza� i na slovakistický aspekt recenzovanej monografie. Pri analýze slovinsko-
-inoslovanských izoglos venuje ¼. V. Kurkinová pozornos� aj slovenskému jazykovému materiálu a
publikáciám slovenských lingvistov: autorka cituje práce J. Stanislava, R. Krajèovièa (v bibliografii v�ak
chýba autorova monografia Slovenèina a slovanské jazyky. I. Praslovanská genéza slovenèiny. Bratislava
1974), F. Buffu, A. Habov�tiaka, J. Hu�anovej, slovníky M. Kálala, J. Matejèíka, I. Ripku, J. Orlovského;
trochu prekvapuje absencia akéhoko¾vek odkazu na �túdie �. Ondru�a. � Autorkina interpretácia slovinského
lexikálneho materiálu je neraz podnetná aj pre slovenèinu. Tak napr. slovinské plàn ,Schwung; Anfall� ¼. V.
Kurkinová vysvet¾uje ako bezsufixálne deverbatívum od psl. *plano×ti, prièom ako inoslovanskú responziu
uvádza slovenské gemerské plan ,epidémia� (s. 185): predlo�ený výklad slovinského dialektizmu sa vz�ahuje
aj na jeho gemerský pendant, a to aj pri zoh¾adnení mo�nosti nezávislého, paralelného vzniku uvedených
lexém v príslu�ných dialektoch (tu v�ak poznamenávame, �e J. Orlovský uvádza substantívum plan ,pliaga,
epidémia� ako feminínum: Plno chorich v celé ded�ine, to t aká  p lan  chod�í po lud�och � porov. Orlovský,
J.: Gemerský náreèový slovník. Martin 1982, s. 237; preto pokladáme za reálnej�ie interpretova� gemerské
plan ako reflex pôvodného *polnü, t. j. i�lo by tu o i-kmeòové abstraktum k praslov. *polnú(jü) ,planý�). V
�ir�ích súvislostiach sa autorka zmieòuje aj o slovenských výrazoch kres ,dolná èas� praslice� (s. 90�91),
trèník, trèu¾a ,Herminium� (s. 131), �perútki ,rázpinka, roz�ahovaè plátna pri tkaní� (s. 176), snoha ,hrubá
vetva stromu vyrastajúca z kmeòa� (s. 194) a i. Pravda, pokia¾ ide o predpoklad izoglosnej väzby slovinského
dial. dvôrec, dvô×rek ,rukovä� vrtáka� (< praslov. *dur-: *dvor- s ïal�ími mo�nými väzbami v keltských a
baltských jazykoch) a novohradského dóren, -òa ,nástroj na roz�írenie diery v ráfe� (s. 95), zaujímame tu
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skeptické stanovisko, keï�e uvedený slovenský dialektizmus je relatívne recentným prevzatím z nem. Dorn
,stachelige Pflanze; dornförmiges Gerät und Geräteteil; Werkzeug zur Herstellung bzw. Erweiterung von
Löchern� (porov. Králik, ¼.: Nieko¾ko drobných lexikálnych výkladov. Slovenská reè, 62, 1997, s. 3�5);
podobne východonovohradské �apta�i ,kríva� (o krave)� predpokladá východiskovú formu *èaptati (porov.
nov�ie aj Slovník slovenských náreèí. 1. Bratislava 1994, s. 238), preto nie je adekvátne zaradenie tohto
výrazu do etymologického hniezda praslov. *sup-: *svep-: *svap- (s. 97 recenzovanej práce). V niektorých
prípadoch mo�no autorkine údaje doplni� o slovenský materiál a takto upresni� konfiguráciu slovinsko-
-inoslovanských izoglos, naèrtnutú v monografii. Napr. izoglosa spájajúca hornolu�ické zeliæ (< *zoliæ)
,fluchen, Flüche ausstoßen� a slovinské dial. zoliti ,krièa�, reva�� (s. 21) zasahuje aj ju�nú strednú slovenèinu,
porov. gemerské zoli� ,ve¾mi plaka�� (Orlovský, 1982, s. 414; k sémantike porov. gemerské reveè ,reva�,
plaka��) � mo�no teda èiastoène korigova� názor, �e �außerhalb des Sorb[ischen] nur sloven. dial. zoliti�
(Schuster-�ewc, H.: Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. 23.
Bautzen 1989, s. 1746). Monografia ¼. V. Kurkinovej preto nevyhnutne vedie aj k úvahám o slovensko-
-inoslovanských izoglosných väzbách v oblasti lexiky a o praslovanských lexikálnych dialektizmoch v
slovenèine. �ia¾, pri súèasnom stave etymologického výskumu na Slovensku je príprava diela, ktoré by
bolo akýmsi slovakistickým pendantom recenzovanej práce (èi lexikálnym pendantom vy��ie spomenutej
monografie R. Krajèovièa), iba hudbou ïalekej budúcnosti...

Recenzovaná monografia ¼. V. Kurkinovej znamená cenný prínos pre slovanskú etymológiu i príbuzné
lingvistické disciplíny (morfonológia, slovotvorba, lingvistická geografia). Pri celkovom hodnotení práce
nemo�no nesúhlasi� so slovami, ktoré napísal akad. F. Bezlaj vo svojom predslove k monografii: �Zaradi
re�evanja kljuènih vpra�anj slovanskega etimolo�kega in zgodovinskega jezikoslovja in sprièo jasnih in
èistih izpeljav si bo ta razprava, ki je z izèrpno literaturo �e pravi etimolo�ki kompendij, nedvomno utrla pot
med temeljna slavistièna dela in si tam utrdila trajen polo�aj� (s. 8). O význame monografie napokon svedèí
� last but not least � aj èisto �technický� aspekt jej vydania: skutoènos�, �e dielo vy�lo v ¼ub¾ane, len
podèiarkuje jeho dôle�itos� pre slovenistiku; vydanie v ru�tine zároveò sprístupòuje túto cennú prácu aj
�ir�ej odbornej verejnosti.

¼ubor Králik

GOSTL, I.: Bohuslav �ulek. Otec chorvátskej odbornej
terminológie.

Záhreb, Spoloènos� chorvátsko-slovenského priate¾stva 1997. 139 s.

Popri významných Slovákoch, akými boli prvý záhrebský arcibiskup a kardinál Juraj Haulík, záhrebský
kanonik, prvý predseda Matice slovenskej �tefan Moyzes, spoluautor v�eobecnej chorvátskej encyklopédie
Ivan Branislav Zoch èi braèský lekár a spisovate¾ Martin Kukuèín, aj Bohuslav �ulek patrí k tým Slovákom,
ktorých pôsobenie zanechalo trvalé stopy v kultúrnom dedièstve chorvátskeho národa.

Chorvátske vydanie knihy Bogoslav �ulek. Otac hrvatskoga znanstvenoga nazivlja vy�lo v Záhrebe v
roku 1995 pri príle�itosti 100. výroèia smrti Bohuslava �uleka (1816�1895) v edícii Malá kni�nica, ktorú
zalo�ila Matica chorvátska v roku 1906. Publikácia mala mimoriadny èitate¾ský ohlas, èo svedèí o stálom
záujme chorvátskej kultúrnej verejnosti o �uleka a jeho celo�ivotnú vedeckú a kultúrno-spoloèenskú èinnos�.
Podnetom na jej slovenské vydanie, ako v predslove uvádza  prof. Ante Vukasoviæ, predseda Spoloènosti
chorvátsko-slovenského priate¾stva v Záhrebe, ktorá vydanie slovenskej verzie iniciovala, bol  predpoklad,
�e �rovnaký záujem o �uleka existuje aj medzi jeho krajanmi v Chorvátsku i na Slovensku� (s. 7).
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Autor monografie, Igor G o s t l , vedúci oddelenia Chorvátskej encyklopédie a v�eobecnej lexikografie
Lexikografického ústavu Miroslava Krle�u HAZU v Záhrebe, sa podujal z novodobej chorvátskej perspektívy
priblí�i� a zhodnoti� �ivot a dielo  slovenského vzdelanca,  ktorý sa poèas svojho pä�desiasedemroèného
pôsobenia v Chorvátsku  (1838�1895) stal jednou z jeho  najznámej�ích a najuznávanej�ích osobností,
ktoré udávali smer v politickej, kultúrnej i vedeckej orientácii krajiny.

Okrem predslovu (s. 7�9), bibliografie (s. 125�132), menného registra (s. 133�135) a poznámky o
autorovi (s. 137�139) má práca dve kapitoly: Osudné roky v dejinách Chorvátska (s. 12�40) a �ivot a dielo
Bohuslava �uleka (s. 41�124). V snahe poda� ucelený obraz o �ulekových vedeckých a kultúrno-
spoloèenských aktivitách priná�a Gostl syntetizujúci sumár väè�iny známych, dostupných a doposia¾
publikovaných faktov, ktoré èerpal z historických materiálov a novodobých chorvátskych prameòov.

V súvislosti s obsahovou náplòou prvej kapitoly treba oceni�, �e prostredníctvom dejinných udalostí
druhej polovice 19. storoèia vhodne rámcuje obdobie príchodu, poèiatky pôsobenia a vstupu B. �uleka na
scénu verejno-spoloèenského �ivota v Chorvátsku. Práca v tlaèiaròach ¼udevita Gaja a Fraòa �upana, ktoré
�ivo reagovali na politické pohyby v habsburskej monarchii a celej Európe, z tlaèiarenského praktikanta
sformovali názorovo vyhraneného aktívneho novinára-publicistu. I. Gostl poukazuje na to, �e jeho èlánky
vo viacerých periodikách (Danica Ilirska; Novine Horvatske, Slavonske i Dalmatinske, neskôr Narodne
novine; Slavenski jug, Obzor, Neven a i.) udávali tón nielen v názorovej orientácii èitate¾ov poèas jednotlivých
etáp procesu chorvátskeho národného obrodenia, ale aj v celkovom smerovaní novodobej chorvátskej
�urnalistiky, ktorú �ulek svojou rozsiahlou, �ánrovo a �týlovo pestrou publikaènou èinnos�ou  pový�il na
profesionálnu úroveò.

V úvode druhej kapitoly sa autor venuje �ulekovej osvetovej (tvorba uèebníc pre základné �koly a
gymnáziá), literárnej, vedeckej (práce z oblasti histórie, jazykovedy a prírodných vied), náuèno-popularizaènej
a prekladate¾skej èinnosti. V tejto èasti upozoròuje na jeho  jazykovedné èlánky (napr. Za�to izostavljamo
e pred r-om u rieèih n. p. krv?, 1854; O dvoglascu ie, 1854), ktoré mali z ortografického h¾adiska zásadný
vplyv na formovanie chorvátskeho spisovného jazyka (tzv. �ulekov pravopis). �a�iskom druhej kapitoly je
analýza lexikografických diel B. �uleka: Nìmaèko-hrvatski rìènik, 1860; Hrvatsko-njemaèko-talijanski
rjeènik znanstvenoga nazivlja, 1874�1875; a Jugoslavenski imenik bilja, 1879. Tu treba zdôrazni�, �e na
pomerne malej ploche (47 strán, z toho 10 strán uká�ok a ilustrácií) nemo�no vyèerpávajúco obsiahnu�
v�etky historické, filologické a lexikografické otázky spojené s koncipovaním rozdielneho slovníkového
materiálu (dvojjazyèný prekladový slovník, viacjazyèný slovník odborného názvoslovia, botanický
terminologický slovník), ak navy�e uvá�ime, �e spolu predstavuje 3648 tlaèených strán. I. Gostl okrem
faktografických údajov o podmienkach a èasovom horizonte vzniku týchto slovníkov cituje  aj náh¾ady na
�ulekove slovotvorné a lexikografické postupy (J. Torbar, A.Veber, P. Skok, ¼. Jonke, R. Katièiæ, I. �ugar a
i.). Ak v�ak autor na viacerých miestach zdôrazòuje slovenský pôvod B. �uleka a recenzovaná kniha �je
prvým novodobým výkladom jeho �ivota a diela� (s. 8), mohol prehodnoti� otázku pôvodu slovanských
výpo�ièiek v �ulekovom diele, ktoré vychádzajúc z hodnotenia ¼. Jonkeho (1971) klasifikuje iba ako
bohemizmy, rusizmy, slovinizmy, cirkevnoslavizmy a polonizmy. Slovenského èitate¾a èiastoène vyvádza
z omylu jediná poznámka pod èiarou prekladate¾ky A. Kulihovej: �Pod bohemizmami sa v chorvátskej
jazykovede èasto chápali aj slovakizmy� (s. 83). E. Horák (Slovenská reè, 61,1996, è. 4, s. 201) v súvislosti
s �bohemizmami� v �ulekovom diele kon�tatuje, �e �definitívna odpoveï na túto otázku sa bude musie�
h¾ada� v rámci komplexného �túdia slovakizmov v �ulekových slovníkoch ... a analyzova� ich tak zo
slovakistického, ako aj z komparatívneho slovakisticko-bohemistického h¾adiska�. Na margo �ulekovej
snahy o èistotu chorvátskeho spisovného jazyka sa �iada doplni�, �e ako cudzinec v kotli balkánskych
národov citlivej�ie vnímal mo�né trecie plochy. Navy�e pozorne sledoval a dobre poznal v�etky okolnosti,
ktoré viedli k uzákoneniu spisovnej slovenèiny.

Práve tento rozmer � náh¾ady na kodifikovanie spisovnej slovenèiny, vz�ah k obrodenskému hnutiu na
Slovensku, k ¼. �túrovi, ku �túrovcom, jeho kontakty so Slovenskom � v Gostlovej knihe chýba. Aj preto
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recenzovanú monografiu treba vníma� ako výzvu na håbkový rozbor �ulekovho mnohostranného a neobyèajne
rozsiahleho diela vo v�etkých historických súvislostiach minulosti i súèasnosti. A hoci o �ulekovom pôsobení
v Chorvátsku písali viacerí (�. Krèméry, J. Bodnár, J. Frýdecký, E. Horák, B. Choma, V. Matula, K. Palkoviè
a i.), Gostlovu monografiu treba chápa� aj ako podnet pre slovenských chorvatistov a slavistov, aby sa,
parafrázujúc slová J. �kultétyho (Slovenské poh¾ady, 12, 1887, s. 282), �nestratil pre nás� aj v 20. storoèí.

Mária Dobríková

HORBAÈ, O.: Zibrani statti. VIII. Istorija movy.
Dijalektolohija. Lexykolohija.

 München, Ukrajinskyj Vi¾nyj Universytet 1997. 381s.

 Filozofická fakulta Ukrajinskej nezávislej univerzity  v Mníchove vydala v poradí ôsmy zväzok
vedeckých prác prof. Olexy  Horbatscha z histórie jazyka, dialektológie a lexikológie.

O. Horbatsch je vo vedeckom svete známy najmä svojimi  jazykovednými prácami z ukrajinskej
dialektológie a historickej  gramatiky. Celý svoj plodný �ivot zasvätil vedeckému výskumu  a pedagogickej
èinnosti. Od r. 1965 do odchodu na dôchodok (1985)  pôsobil na univerzite vo Frankfurkte. Bol lektorom
ukrajinského  a po¾ského jazyka na univerzite v Göttingene a Marburgu. V r. 1993 vystúpil na XI.
medzinárodnom zjazde slavistov  v Bratislave.

Analyzovaná kniha obsahuje 13 autorových vedeckých prác  z rôzneho obdobia.
Otvára ju recenzia Zur Geschichte der ukrainischen  Lexikographie im 16.�17. Jh (s. 1�21), v ktorej

hodnotí Svobodov  Ukrajinsko-latinský slovník z prvej polovice 17. storoèia.
Druhý príspevok Lexika �dy�aèoji movy� v Ukrajini (s. 22�35) je z  r. 1963 a bol publikovaný

v Zapyskach Naukovoho tovarystva �evèenka  (New York, 177, s. 88�101). Autor v òom sleduje systém
slovotvorných  a lexikálnych prostriedkov, ktorý pou�ívajú dospelí (matky,  pestúnky) pri jazykovej
komunikácii s de�mi do 4.�5. roku ich  �ivota. Horbatschovi sa podarilo zapísa� detskú lexiku od  informátorov
(emigrantov) z 30 obcí na Ukrajine. Pod¾a neho  treba vo vývine lexiky detskej reèi rozli�ova� dve etapy.
V prvej  z nich (1.�2. rok �ivota die�a�a) deti pomenúvajú zvieratá,  predmety a rozlièné èinnosti pomocou
citosloviec a onomatopojí  (krava � mu, mu-mu, maèka � miau-miau). V druhej etape sa pod¾a  autora
v detskej reèi objavujú dvoj- a� trojslabièné slová na  pomenúvanie èlenov rodiny, okolitého sveta, jedla,
hraèiek,  fyziologických potrieb (ciacia ,hraèka�, pajkaje ,spí�).  O. Horbatsch prichádza k záveru, �e detská
reè je nerozluène spätá  s citoslovcami, ktoré napodobòujú hlas zvierat a zvuky na ich  privolanie. Detská
reè na Ukrajine sa i napriek príbuznosti  s ru�tinou a po¾�tinou (na Zakarpatskej Ukrajine a v Báèke
s maïarèinou a slovenèinou) vyznaèuje celým radom zvlá�tností  a svojrázností. Jej dôkladné preskúmanie
prinesie e�te ve¾a nového  materiálu a poznatkov. Autor si tie� v�íma, ako si deti osvojujú  lexiku
v cudzojazyènom prostredí (v Nemecku).

Príspevok Nimecki pozyèeni slova v ukrajinskij movi  (s. 50�74) odznel na Medzinárodnej konferencii
Nauka i ku¾tura mi�  slovjanskymy i nimeckomovnym svitom, ktorá sa konala v Kyjeve  r. 1995. Výskyt
germanizmov v ukrajinèine na základe  slovníkov �elechovského, Hrinèenka a historických materiálov
skúmal  I. �arovo¾skyj. Za hlavnú historickú  príèinu preberania  germanizmov pova�oval príchod nemeckých
remeselníkov do  ukrajinských miest v 13.�14. storoèí. Kriticky sa k výsledkom  výskumu �arovo¾ského
postavil D. �eluïko, ktorý mu vyèítal malý  poèet germanizmov identifikovaných v ukrajinèine. �eluïko
skúmal výskyt germanizmov v ukrajinskej právnickej terminológii,  v terminológii obchodu, remesiel
a rozvinutého priemyslu na Západe.  Výskumu germanizmov v ukrajinèine sa venoval aj R. Smal-Stockyj.
O. Horbatsch spracoval terminológiu plavby, vinohradníctva, kartársku  terminológiu, karpatské spracovanie
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dreva a plavenie dreva. Pod¾a  neho drevorubaèskú terminológiu a terminológiu plavenia dreva  priniesli na
Bukovinu v 19. stor. tirolskí Nemci.

O. Horbatsch skúmal výskyt germanizmov aj v ukrajinských náreèiach  na Slovensku. V náreèovej
lexike Osturne identifikoval 155  germanizmov, v Krásnom Brode pri Medzilaborciach � 314, v lexike
jedla, kuchynského riadu a tkáèstva v lingvistickom atlase  Z. Hanude¾ovej 91 germanizmov.

 V �túdii Vplyv Knapiusovoho �Tezavrusa� na Maxymovyèiv  latyno- �slovjanskyj� Lexykon (s. 75�
89) sleduje stopy vplyvu diela  po¾ského lexikografa 17. stor. na rukopisný Dictionarium  Latino�Slavonum
(ïalej Slovník) Joannisa Maximowicza. Maximowicz  chcel Slovník (1718�1724) venova� cárovnej Kataríne
I. pri  príle�itosti jej korunovania v nádejí, �e ho dá vytlaèi�. Do  Verejnej kni�nice v Peterburgu sa rukopis
dostal zo zbierky grófa  Tolstého a v roku 1991 urobil O. Horbatsch z mikrofilmu jeho  faksimile. Pri písaní
analyzovanej �túdie sa autor opiera aj  o poznatky po¾skej bádate¾ky dvoch vydaní Knapiuszovho Thesaurusa
Jadwigy Puzyninovej. Kon�tatuje, �e lexika Slovníka obsahuje  mno�stvo botanických, zoologických a
mineralogických termínov  podobne ako Thesaurus. Botanické názvy sú väè�inou kalky  z Thesaurusa.
Slovník po prvýkrát v ukrajinskej lexikografii uvádza  turcizmy, ktoré sú sèasti termíny prevzaté z Knapiusza.
Znaènú  skupinu slov v Slovníku tvoria germanizmy a rusizmy. Spätos�  Slovníka s Tezaurusom umo�nuje
pod¾a autora �túdie stanovi� èas  prenikania cudzojazyèných elementov (najmä orientalizmov)
zaznamenaných lexikogragicky do ukrajinèiny.

Jedenás� strán knihy tvorí slovníkové heslo o ukrajinistike,  ktoré O. Horbatsch vypracoval pre
Encyklopédiu ukrajinoznavstva  (Parí�-New York 1995).

 V �túdii Novohrecka mova v oxfordskomu Heptahloti (16.�17 st.) analyzuje rukopisný 7-jazyèný
slovník, v ktorom sú do  indexu 2 720 latinských slov zo slovníka A. Calepinu z roku 1574  uvedené
prekladové ekvivalenty z novogréètiny, krymskej tatárèiny,  osmanèiny, arménèiny, ukrajinèiny a rumunèiny.
Autor �túdie sa  vyjadruje ku gréckym vokálom a konsonantom, lexike a výpo�ièkám  z iných jazykov.

V príspevku Korotkyj nimeckomovnyj samonavèyte¾ ukrajinskoji  movy (s. 105�111) analyzuje krátku
knihu Èecha Karla Pichlera, ktorá  je urèená úradníkom v ukrajinskej èasti Halièe. Karol Pichler  poznával
slovanské jazyky a ich históriu, predov�etkým po¾�tinu.  Svoje vedomosti vyu�il pri prekladoch do èe�tiny,
ktoré uverejòoval  v èasopise Vèela v rokoch 1841�1843. V knihe podáva preh¾ad písma  (cyriliky) a
gramatiky, uvádza zbierku porekadiel, krátky  nemecko-ukrajinský slovník a zbierku najviac pou�ívaných
zvratov.  Ukrajinský jazykový materiál knihy tvorí vtedaj�í jazyk vzdelanej  vrstvy Halièe popretkávaný
náreèovými slovami ako ho poznáme  z gramatík J. Levyckého, J. Lozynského, J. Holovackého a I.
Vahylevyèa.

V nasledujúcej �túdií Mova perekladu vidozvy cisaria Franca  Josyfa �Do mojich narodov� 1866 r.
(s. 112�122) analyzuje text  pamiatky z 19. stor. Panovník Franti�ek Jozef v tomto dokumente  oslovuje
národy svojej koruny a objasòuje zo svojho stanoviska  budúcu vojnu. Výzva bola prelo�ená aj do vtedaj�ieho
halièského  variantu spisovného jazyka. O. Horbatsch skúma  foneticko-fonologickú �truktúru textu, jeho
morfológiu, syntaktické  a lexikálne zvlá�tnosti. Text pamiatky bol pravdepodobne prelo�ený  z nemèiny
(originál autor k dispozícii nemal). Záver �túdie tvorí  faksimile analyzovaného textu.

V ïal�ích troch �túdiách O. Horbatsch spracoval náreèový  materiál, ktorý získal z ukrajinských enkláv
na území Rumunska.

V �túdii Pivd.-bukovynska hucu¾ska hovirka i dijalektyènyj  slovnyk s. Brodyna pov. Radivci (s. 123�
275) analyzuje náreèový  materiál z Brodyny, ktorý zapísal poèas krátkej letnej náv�tevy  enklávy v rokoch
1967�1974. Po charakteristike náreèových javov  publikuje rozsiahly náreèový slovník a súvislé texty .V
závere  príspevku uvádza národné piesne lokality a ich melódie.

V nasledujúcom príspevku Marmaroska hovirka i dijalektnyj  slovnyk sela Po¾any nad r. Ruskovoju
(s. 276�323) podáva krátku  charakteristiku fonetických a lexikálnych javov tohto ukrajinského  náreèia v
Rumunsku, uvádza bohatý slovník a náreèové texty. Ako prvý  z ukrajinských dialektológov náreèie Po¾any
preskúmal Ivan Paòkevyè.
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V �túdii Pivdenna bukovynsko�pokutska hovirka s. Myle�ovec  bl.Radovec (s. 324�376) po krátkej
charakteristike náreèia  a folklórnych zvykov lokality autor publikuje bohatý náreèový  slovník.

Abecedný náreèový slovník, ktorý dopåòa v�etky 3 �túdie  z dialektológie, podáva v�estranný obraz o
slovnej zásobe územia  s náreèím, ktorého výskum je ve¾mi zaujímavý. Náreèový slovník  poslú�i nielen
ukrajinistom, ale v�etkým slavistom, ktorí sa  zaujímajú o slovanskú slovnú zásobu.

Analyzovanú knihu prác O. Horbaèa uzatvára príspevok  napísaný po nemecky Die mediterranen
Elemente in der ukrainischen  Schiffahrtsterminologie (s. 377�381).

Ka�ká �túdia obsahuje nemecké resumé.
8. zväzok vedeckých prác O. Horbatscha svedèí o v�estrannej  lingvistickej erudícii autora.
Prof. Olexa Horbatsch zomrel 23. mája 1997 v Nemecku vo veku  79 rokov, nieko¾ko tý�dòov po

vyjdení analyzovanej knihy.  Veríme, �e jeho ve¾kolepé vedecké dielo bude �i� naïalej a s ú�itkom  sa k
nemu budú vraca� aj nasledujúce generácie.

 Mária Èi�márová

�IGO,  P.: Kategória èasu v slovenskom jazyku

Bratislava, UK 1997. 115 s.

Èas ako kategória zaujíma dôle�ité miesto v systéme spoloèenských i prírodných vied. V jednotlivých
vedných odboroch sa èas chápe rozdielne. �pecifickým spôsobom sa táto kategória odrá�a v jazykovede.
Najnov�ia publikácia P. �iga nadväzuje na jeho predchádzajúce výskumy v tejto oblasti a priná�a syntetizujúci
poh¾ad na kategóriu èasu v slovenèine.

Autor na rozdiel od iných prác zaoberajúcich sa touto problematikou neskúma prostriedky, ktoré slú�ia
na vyjadrovanie jednotlivých èasových stupòov v slovenèine, ale ide mu �o postihnutie základných
významových zlo�iek jednotlivých èasových stupòov zo v�eobecného h¾adiska� (s. 11). Za východisko si
zvolil mieru postihovania metrických a topologických vlastností jednotlivými èasovými stupòami v
jednoduchej vete a jednotlivými typmi èasových viet v súvetí, ako ich definoval J. Dubnièka (Èas a kauzalita.
Bratislava, Veda 1986, 266 s.) pri charakteristike èasu ako filozofickej kategórie. Metrické vlastnosti èasu
(homogénnos�, izotropnos�) vyjadrujú jeho kvantitatívny aspekt, kvalitatívny aspekt èasu vyjadrujú jeho
topologické vlastnosti (jednorozmernos�, jednosmernos�, spojitos�, usporiadanos�, nekoneènos�).
Diachronicko-synchronický prístup umo�òuje komplexný poh¾ad na kategóriu èasu a zrete¾ne odrá�a zmeny
vo vyjadrovaní èasových významov v jednotlivých obdobiach � v staroslovienèine, v predspisovnej slovenèine
(16. � 18. stor.) a v súèasnom spisovnom jazyku.

V prvej èasti monografie (s. 10�49) sa autor zaoberá kategóriou èasu v rámci jednoduchej vety, t. j.
v morfologickej rovine, v druhej èasti (s. 50�102) sa zameral na charakteristiku tejto kategórie na syntaktickej
úrovni, v rámci súvetia.

V úvode prvej èasti autor venuje svoju pozornos� doteraj�ím definíciám kategórie èasu v jazykovednej
literatúre (Pauliny, Oravec, Horák, Krupa). Zhodne s nimi sa domnieva, �e východiskom pre èasové
posudzovanie dejov je subjektívne kritérium, ktorým je moment prehovoru. Na základe tohto kritéria
charakterizuje základné èasové stupne (prítomný, minulý a budúci èas) v primárnych i sekundárnych
funkciách. V prítomnom èase okrem indikatívu priná�a aj charakteristiku imperatívu, kondicionálu a
lexikálno-gramatickej kategórie vidu, preto�e kategórie spôsobu a vidu sa tie� podie¾ajú na vyjadrovaní
èasu. Pri minulom èase rozli�uje préteritum a dávnominulý èas, ktorý v�ak nie je základným, len pomerným
èasovým stupòom. V chápaní autora spoloèným termínom dávnominulý èas oznaèujeme predminulý èas
vyjadrujúci dej, ktorý sa uskutoènil pred iným minulým dejom aj dávnominulý èas vyjadrujúci dej, ktorý
nasleduje po inom minulom deji.
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Retrospektívna charakteristika obsahuje údaje o systéme èasov v staroslovienèine (aorist, imperfektum,
pluskvamperfektum, futúrum exaktum). V komentári k diachronickej charakteristike (s. 40�49) si autor
P. �igo kvôli nedostatku súvislých textov a absencii kodifikaèných prác z predspisovného obdobia v�íma
stav v predspisovnej èe�tine, ktorá bola slovenèine najbli��ia. Pri charakteristike metrických a topologických
vlastností vychádza zo systému èasov, ako ho opisujú jazykovedné práce J. V. Rosu, P. Dole�ala a
D. Krmana ml. Zo spisovného obdobia uvádza chápanie kategórie èasu v kodifikaèných prácach A. Bernoláka,
¼. �túra a M. Hattalu, ktoré je u� blízke dne�nému chápaniu.

V preh¾adnej tabu¾ke (s. 47�48) oznaèuje mieru postihovania metrických a topologických vlastností
jednotlivými èasovými stupòami. Na základe zmien v miere postihovania týchto vlastností vysvet¾uje
vývinové zmeny v sústave èasov. Autorovi sa podarilo dokáza�, �e napriek svojej �pecifickosti gramatický
èas odrá�a �v�eobecné zákonitosti kategoriálneho systému v�eobecných vied v celej jeho �írke i håbke�
(s. 49).

V druhej èasti monografie autor podrobne rozoberá èasový vz�ah dvoch dejov v súvetí. Zvolil si rovnaký
postup ako v prvej èasti práce � opis synchrónneho stavu (s. 50�70), charakteristika súvetí s èasovým významom
v staroslovienèine (s. 70�81) a v predspisovnej slovenèine (s. 81�94). Autor postihuje v�etky významové odtienky,
ktoré konkretizujú èasový vz�ah hlavnej a ved¾aj�ej vety. Okrem tejto klasifikácie sa doteraz èasovým vz�ahom
dvoch dejov v spisovnej slovenèine podrobne zaoberala len A. Ferenèíková (Temporal Relation of two Actions
and its Expressing by the complex Sentence. In: A Reader in slovak Linguistics. Studies in Semantics. München,
Verlag Otto Sagner 1992, s. 125�151). Analýzou èasového vz�ahu dvoch dejov v súèasnom spisovnom jazyku
autor P. �igo vyèleòuje 22 významových typov súvetí, v staroslovienèine 21 typov, pri súvetiach v predspisovnom
období opä� 22 typov. Vo v�etkých troch skupinách mo�no na základe rovnakých kombinácií topologických
vlastností (metrické vlastnosti tu nie sú relevantné) v rámci týchto typov vyèleni� 10 skupín. Ich opodstatnenos�
autor dokazuje aplikáciou poznatkov z oblasti kombinatoriky. Poèet mo�ných kombinácií ukazuje, �e 22
významových typov súvetí vytvára 10 základných skupín, �ktoré vyjadrujú z h¾adiska kategórie èasu univerzálie
nevyhnutné na vyjadrenie súèasnosti, následnosti alebo predèasnosti deja hlavnej vety a èasovej ved¾aj�ej vety
a postihujú zároveò kompaktnos� � nekompaktnos� jednotlivých dejov. Tieto univerzálie platia pre v�etky jazyky,
ktoré sú svojím jazykovým systémom schopné vyjadrova� minulos�, prítomnos� a budúcnos�� (s. 70). Autor na
základe dôkladnej analýzy dospel k záveru, �e významová �truktúra súvetí s èasovou ved¾aj�ou vetou v
staroslovienèine a predspisovnej slovenèine sa podstatne nelí�i od stavu v súèasnom jazyku, preto�e odrá�a
logické zákonitosti v jazyku, ktoré sa v rozlièných obdobiach nemenia. Menia sa len prostriedky na vyjadrovanie
jednotlivých významov.

V komentári k èasovým ved¾aj�ím vetám (s. 95�102) autor P. �igo uvádza preh¾adnú schému
jednotlivých významových skupín (súèasnos�, predèasnos� a následnos� dejov hlavnej vety a ved¾aj�ej
vety) a podskupín s uvedením konkrétnych príkladov súvetí z jednotlivých období. Schéma zrete¾ne ukazuje
sformovanos� v�etkých typov súvetí u� v star�ích obdobiach vývinu slovenèiny a rozdielnos� prostriedkov
na realizáciu rovnakých významov.

Autor sa vo svojej publikácii, ktorá podáva podrobnú charakteristiku kategórie èasu v slovenèine,
sna�il poukáza� na �pecifiká jazykového èasu, ako aj na to, èo sa v òom javí ako univerzálne. Práca zaujme
novým prístupom k skúmanej problematike. Text sa narú�a len väè�ím poètom tlaèových chýb, ktorým sa
pri textových korektúrach mohlo predís�.

Monografia P. �iga Kategória èasu v slovenskom jazyku je zaujímavým a podnetným príspevkom k
chápaniu kategórie èasu, ktorá je dôle�itou zlo�kou jazykového systému. Je dôkazom toho, �e aplikáciou
poznatkov iných disciplín (filozofie a prírodných vied) na jazyk mo�no objasni� podstatu jeho kategoriálnych
systémov a týmito výsledkami spätne prispie� k výskumu v iných �peciálnych i v�eobecných vedách.

Aneta Lalíková
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Slovenèina v historickom kontexte.

Nitra, Vysoká �kola pedagogická 1996. 174 s.

Príspevky prezentované v tomto zborníku sú výsledkom dlhodobého, diachronicky orientovaného
lingvistického, ale aj �ir�ie kulturologicky zameraného bádania zacieleného na predspisovné a star�ie spisovné
podoby slovenèiny, na výskum písomných pamiatok cirkevnej a inej proveniencie, na historickú dialektológiu
a onomastiku, na historickú frazeológiu a lexikológiu. Zborník obsahuje spolu 22 �túdií z pera popredných
slovakistov, slavistov, ale aj príspevky nastupujúcej generácie mladých, resp. mlad�ích jazykovedcov, ktoré
odzneli na konferencii Slovenèina v historickom kontexte v dòoch 16.�17. mája 1996 v Nitre. Tento zborník,
i keï to nie je vyjadrené explicitne, je venovaný okrúhlemu �ivotnému jubileu popredenej slovakistky a
slavistky doc. PhDr. Emy Kro�lákovej, CSc., dlhoroènej aktívnej pracovníèke Univerzity Kon�tantína Filozofa
v Nitre. Do zborníka medailón o vedeckej a pedagogickej práci jubilantky (s. 8�9) napísal M. M a j t á n .
Súpis prác doc. PhDr. E. Kro�lákovej, CSc. (s. 164�174) zostavil  L. D v o n è .

V poslednom èase D. N. Trubaèov (1991) aktualizuje teóriu stredodunajskej etnogenézy Praslovanov
a argumentuje najmä jazykovým materiálom. Reakciou na tieto podnety je �túdia R .  K r a j è o v i è a  Slovieni
na strednom Dunaji a praslovanská genéza slovenèiny (s. 10�13), v ktorej sa uva�uje o stredoeurópskom
priestore len ako o báze prvotnej genézy èi�e protogenézy Praslovanov, a to e�te v rámci indoeurópskej
pospolitosti. Stredný Dunaj sa stáva sídli�tným regiónom Slovienov � na�ich staroslovanských predkov �
u� ako výsledok druhej, návratnej fázy s�ahovania Praslovanov do Karpatskej kotliny. P.  � i g o  (s. 14�27)
skúma �truktúru èasového vz�ahu dvoch dejov v staroslovienèine cez spektrum metrických, ale najmä
topologických vlastností èasu, akými sú usporiadanos�, jednosmernos�, spojitos�, jednorozmernos� i
nekoneènos�. Autor na takomto základe zis�uje logiku sémanticko-syntaktickej �truktúry súvetí s èasovou
ved¾aj�ou vetou. J .  Doru¾a  (s. 28�31) sa zaoberá aktuálnym problémom vymedzenia a pou�ívania termínov
Slovák � Slovensko na oznaèenie na�ich bezprostredných predkov. P.  � e ò u c h  (s. 32�42) skúma zlo�itú
otázku jazyka v karpatskej oblasti od 16. do 19. storoèia na materiáli literárnej tvorby v podmienkach
cirkevnej únie, keï èas� pravoslávia pre�la pod jurisdikciu Ríma pri zachovaní cirkevnej slovanèiny ako
bohoslu�obného jazyka. Autor kon�tatuje, �e jazykom literatúry sa v skúmanej oblasti stáva cirkevná
slovanèina, ktorá sa prispôsobuje lokálnemu náreèovému prostrediu. O podiele levoèských �túrovcov na
formovaní spisovnej slovenèiny informuje J .  Horecký  (s. 42�43). K vedeckej profilácii zborníka významne
prispievajú nitrianski slovakisti. ¼ .  K r a l è á k  (s. 45�49) skúma lexiku �túrovského obdobia a kon�tatuje
znaènú rozkolísanos� normy, èo mo�no hodnoti� i ako pozitívne východisko, keï�e variantnos� podôb je
stimulom pre následnú sémantickú i �tylistickú diferenciáciu.

 Súbor �túdií, ktoré analyzujú jazyk najstar�ích písomných pamiatok otvára príspevok E .  Kro� l ákove j
Z lexiky �ivota Metoda (s. 50�60). Autorka skúma názvy osôb v rámci cirkevnej hierarchie i �ir�ie v
nábo�enskej sfére, interpretuje výrazovú podobu, vykladá sémantiku, zaznamenáva polysémiu i synonymiu
v rámci staroslovienèiny a uvádza aj ekvivalenty v latinèine, súèasnej slovenèine i v ru�tine, ktoré dokladá
uká�kami z pramenných zdrojov. L .  N a v r á t i l  (s. 61�67) oboznamuje so staroslovienskými pamiatkami
juridického obsahu.

 V èasti Historická dialektológia a onomastika I .  R i p k a  (s. 81�85) analyzuje schopnos� náreèových
slov (napr. èerstvý, chudoba, páchnu� a i.) vyjadrova� dva polárne protikladné významy a ukazuje, �e v
náreèiach je enantiosémia produktívnej�ia a pestrej�ie ako v spisovnom jazyku. Autor necharakterizuje iba
kontrérnos� významov, ale aj mnohoaspektovú projekciu do komplementárneho vz�ahu pojmov. A .
H a b o v � t i a k  v príspevku Lexika nitrianskeho regiónu z h¾adiska slovenskej a slovanskej lingvistickej
geografie (s. 86�93) na základe presvedèivých lexikálnych dokladov poukazuje na presah stredoslovenských
náreèí do nitrianskej oblasti a skúma ich prekrytie na tomto území expanziou poèetných prvkov
západoslovenskej proveniencie.
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Z geograficko-historického poh¾adu rozoberá èastice s významom pravdepodobnosti a pribli�nosti A .
F e r e n è í k o v á  (s. 106�110), prièom sa sústreïuje najmä na tie partikuly, ktoré sú slovesného a
príslovkového pôvodu a vyjadrujú stanovisko k obsahu výpovede. T.  B á n i k  (s. 111�116) ukazuje na
materiálivlastného výskumu  vývin lexiky v náreèí Èierneho Balogu. Pozornos� si zasluhujú i ïal�ie príspevky
(E .  K r a s n o v s k e j ,  J .  S k l a d a n e j ,  J .  K r � k a ,  K .  B a l á � i k o v e j ,  R .  K u c h á r a ,  A .  R a j è a n o v e j
a  T.  L a l i k o v e j ), ktoré osvet¾ujú kontinuitu súèasnej jazykovej situácie slovenèiny s predchádzajúcimi
vývinovými �tádiami..

V èasti Historická frazeológia a lexikografia (s. 136�144) M .  M a j t á n  informuje, �e celá Biblia bola
prelo�ená do slovenèiny  sedemkrát (v rozpätí rokov 1700�1995). Jazyk ka�dého prekladu si zasluhuje
osobitné monografické spracovanie. M. Majtán poukazuje na materiáli vybraného súboru frazém na
rôznorodos� i podobnos� prekladate¾ských rie�ení. K .  H a b o v � t i a k o v á  (s. 149�153) hodnotí slovenské
pranostiky ako vzácny relikt umeleckého slova, v ktorom sa zakonzervovali rozlièné náreèové archaizmy.

Súbor príspevkov tohto zborníka je istým prierezom aktuálneho historickolingvistického bádania na
Slovensku a chce by� impulzom na prehåbenie a ïal�í rozvoj výskumu v tejto oblasti.

¼udmila Benediková

O prekladoch Biblie do slovenèiny a do iných slovanských
jazykov.

Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1997. 284 s.

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie s analogickým názvom, usporiadanej Slavistickým
kabinetom SAV v októbri roku 1996, je prvým krokom k zaplneniu medzery vo výskume biblických textov,
ktorá u nás vznikla za predchádzajúce desa�roèia. Dominantné zameranie konferencie na rôzne prekladové
podoby Biblie je súèas�ou �ir�ieho kontextu záujmu európskej slavistiky a literárnej vedy o túto problematiku,
prejavujúceho sa, medziiným, aj vo vzniku edície Biblia Slavica v Nemeckej spolkovej republike. Prioritne
v�ak bolo motivované dlhodobej�ím sústredeným úsilím Slavistického kabinetu splati� jeden z na�ich dlhov
voèi vlastnej kultúrnej minulosti - vyda� prvý kompletný slovenský preklad Biblie z polovice 18. stor., tzv.
kamaldulskú Bibliu (ïalej KB), dostupnú doposia¾ iba v rukopisnej podobe. Konferencia sa tak stala
priestorom jednak na prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu KB, nevyhnutného pre kritické vydanie
textu, jednak na konfrontáciu názorov na problematiku prekladov sakrálnych textov v jednotlivých
slovanských kultúrach, obohatenú úèas�ou predstavite¾ov viacerých vedných disciplnín (jazykovedcov,
literárnych vedcov, historikov, teológov) aj o interdisciplinárny aspekt.

Prvý tematický blok príspevkov zborníka uvádza �túdia J .  D o r u ¾ u  o jazykovej situácii na Slovensku
v èase vzniku prekladu KB. Popri sumarizácii základných údajov o preklade zameriava sa najmä na tie
vývinové tendencie slovenského jazyka, ktoré vytvorili predpoklady pre formovanie nadnáreèovej kultivovanej
podoby slovenèiny u� v polovici 18. stor., tak ako to dokumentujú preklady kamaldulských mníchov. Hutná
syntetizujúca interpretácia zlo�itých peripetií vývinu jazyka prezrádza mimoriadnu erudíciu autora. Jej
základným leitmotívom je polemicky vyostrené odmietanie vplyvu èe�tiny na prirodzený jazykovo-historický
vývin slovenského jazyka v jeho predspisovných podobách a zdôrazòovanie autonómnosti jeho vývinu.
�túdia tak zasadzuje blok príspevkov venovaných KB do �ir�ieho kontextu a zároveò vymedzuje dominantný
zorný uhol v jej skúmaní. Skôr ne� prekladate¾ské aspekty problematiky autorov príspevkov zaujíma výsledná
jazyková podoba KB, vnímaná ako dôle�itý medzník vo formovaní spisovnej slovenèiny, ako doklad úsilia
slovenských vzdelancov o vytvorenie jej kultivovanej podoby u� v predbernolákovskom období.

Lingvistickú analýzu prekladov zo skriptória kamalduských mníchov (popri KB aj prekladu súboru
duchovných cvièení, modlitieb a �almov francúzskeho benediktína L. Blosia Raj vernej du�i) a súdobého
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latinsko-slovenského slovníka rovnakého pôvodu priná�ajú príspevky E .  Krasnovske j  a  J .  Sk l adane j .
Charakteristika morfologických tvarov, pravopisu a lexiky, bohato dokladaná materiálom analyzovaných
pamiatok ukazuje, �e normalizaèné jazykové snahy prekladate¾ov KB a autorov slovníka mali systémový
charakter. Smerovali k oèividnej diferenciácii od èeského pravopisného systému a k presadzovaniu domáceho
slovenského úzu v gramatických javoch, i keï zároveò obe autorky pripú��ajú, �e predspisovné jazykové
útvary, a práve tak jazyk kamaldulských diel, boli ovplyvòované vo väè�ej èi men�ej miere èe�tinou (s. 27,
53).

 Charakteristiku prekladu KB dokres¾ujú príspevky V.  G r e g o r a  Latinské exegetické marginálie v
KB a P.  � e n u c h a  K otázkam prekladu �almov KB a kalvínskeho �altára z r. 1752. Posledné dve �túdie
prvého bloku V.  J u d á k a  a  J .  Vo z á r a  sú dokladom plodnosti interdisciplinárneho prístupu k téme.
Prvá popri �ir�om kontexte dejín rehole kamaldulov priná�a informaène nasýtený a materiálovo precízne
dokumentovaný obraz ich aktivity na Slovensku a druhá poskytuje cenné informácie o archívoch
kamaldulských klá�torov z územia Slovenska v Budape�ti. Spoloèným menovate¾om v�etkých príspevkov
prvého bloku je dôsledná práca s pramenným materiálom a dôraz na pôvodný výskum.

Na rozdiel od tematicky jednotného a odborne vyvá�eného bloku �túdií v prvej èasti zborníka, jeho
druhá èas�, ktorú tvorí pätnás� príspevok domácich i zahranièných autorov, je rôznorodej�ia. Popri
lingvistickom prístupe, akcentujúcom èi u� teoretické h¾adiská témy (J .  S a b o l , Z problematiky znakovosti
biblického textu), alebo systémový materiálový výskum konkrétnych jazykových javov (E .  K r o � l á k o v á ,
Frazeologizmy v slovenských prekladoch biblických textov) zastúpená je tu i prekladate¾ská problematika
(najmä v príspevkoch J .  Z e m á n k a  a  J .  P a v l o v i è a ) a taktie� literárna alebo literárno-historická
(príspevky E .  F r i m m o v e j  a  I .  Va � k a ).

Chcela by som v�ak podotknú�, �e vzh¾adom na tému konferencie, ktorá sa premietla aj do názvu zborníka,
samotná prekladate¾ská problematika, ktorej podstatou je vz�ah pôvodného a prekladového textu, �pecifika
transformaèných operácií pri prenose textu ako organickej súèasti celého komplexu kultúrnych prejavov z jedného
jazykového systému do druhého, je v zborníku zastúpená predsa len v men�ej miere, ne� by sa dalo oèakáva�. Z
tohto h¾adiska nesporným obohatením zborníka sú príspevky zahranièných úèastníkov, najmä D .
B i e ñ k o w s k e j   z Po¾ska pod názvom Renesansowy charakter przekladów Biblii J. J. Wujka), potvrdzujúci
tradiène vysokú úroveò vedeckého skúmania biblických prekladov v Po¾sku, a A .  J a s k e v i è o v e j  (Bielorusko)
Pereklady Sviatoga Pisanija na belaruskuju movu, ktorá priná�a informácie o doposia¾ málo známych
bieloruských prekladoch a zároveò odkrýva zlo�itý historický kontext formovania bieloruskej kultúry s prelínaním
východných a západných kultúrnych i religióznych vplyvov. Determinovanos� vzniku prekladov tohto typu
�pecifikou jazykového a religiózneho vývinu ukazuje aj príspevok L .  N .  S m i r n o v a  (Moskva), zasvätený
prvému, tzv. synodálnemu prekladu Biblie do ru�tiny z r. 1876. Smirnov v òom osvet¾uje príèiny oneskoreného
formovania ruského prekladu v porovnaní so strednou a západnou Európou nielen tradièným konzervativizmom
východnej cirkvi, ale najmä zrozumite¾nos�ou a osobitným statusom cirkevnoslovanského jazyka. Problematiku
ruských prekladov dokres¾uje príspevok R .  Tu g u � e v o v e j  (Peterburg), venovaný básnickému prekladu �altára
klasicistu Trediakovského z polovice 18. storoèia.

K tomuto typu príspevkov by sme e�te mohli zaradi� podrobnú deskripciu, i keï miestami azda a�
príli� detailizovanú, dobových okolností vzniku prekladu a vydania prvého svätovojte�ského Svätého písma
J .  D e b n á r a  a sumarizujúci príspevok E .  F r i m m o v e j  �almy v slovenskej renesanènej a humanistickej
poézii, ale inak je prekladate¾ská problematika v príspevkoch domácich úèastníkov konferencie prezentovaná
len z teologického poh¾adu � najkomplexnej�ie v príspevku J .  Zemánka , formulujúceho k¾úèové problémy
a princípy ekumenického prekladu Biblie, so zrete¾om na preklad starozákonných textov. Zároveò je to
jediný príspevok, v ktorom je prekladová problematika Starého zákona nasto¾ovaná vo vz�ahu k hebrejskému
prototextu.

Ak u� vravíme o aspektoch, ktoré pri �irokom interdisciplinárnom prístupe k problematike v zborníku
chýbajú, tak je to hlb�í ponor do problematiky prekladu z literárneho zorného uhlu. Jeho absencia je cite¾ná
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najmä preto, �e absolútna väè�ina príspevkov je materiálovo orientovaná na texty �almov, prièom takmer
ka�dý z autorov zdôrazòuje ich literárnu povahu, ale tá je v analýzach prekladu reflektovaná buï iba okrajovo,
alebo je prezentovaná len na úrovni deskripcie materiálu a èitate¾skej reflexie (I .  Va � k o , Biblickým jazykom
básnikov).

Nechcime v�ak od iniciátorov zborníka viac, ne� mohli poskytnú�. Tým skôr, �e ako celok zborník
priná�a nielen mnohostranný, odborne fundovaný poh¾ad na jednu z dôle�itých etáp vo vývine ná�ho jazyka,
ale zároveò aj vytvára seriózny základ pre ïal�ie skúmanie textov, ktoré rozhodujúcim spôsobom poznamenali
podobu európskej kultúry vo v�etkých jej prejavoch.

 O¾ga Kovaèièová

Beiträge zur Onomastik. Reader zur Namenkunde.

Hildesheim. I. Namentheorie. Red. F. Debus a W. Seibicke, 1989. II.
Anthroponymie. F. Debus a W. Seibicke, 1993. III 1, 2. Toponymie. Red. F.
Debus a W. Seibicke, 1996. IV. Namenkunde in der Schule. Red. R. Frank a G.
Koß, 1994.

V 48. roèníku Jazykovedného èasopisu (1997, s. 43�47) sme venovali hodnotiacu sta� znamenitej
medzinárodnej onomastickej príruèke o vlastných menách (Namenforschung. Ein internationales Handbuch
zur Onomastik). V r. 1996 vydalo vydavate¾stvo Georg-Olms-Verlag v rámci série Germanistische Linguistik
posledný (piaty) zväzok ve¾kého súboru onomastických �túdií Reader zur Namenkunde. Výberom a
publikovaním príspevkov, ktoré sa týkajú predov�etkým nemeckej onomastiky a vy�li po r. 1945, boli poverení
Friedhelm Debus a Wilfried Seibicke, 4. zväzok Onomastika v �kole pripravili na vydanie  Rainer Frank a
Gerhard Koß.

V sérii Germanistische Linguistik vy�li doteraz � ako uvádzajú vydavatelia a vydavate¾stvo tohto
záslu�ného onomastického výberu � viaceré publikácie zo �irokej oblasti vlastných mien, predstavujúcich
dôle�itú zlo�ku slovnej zásoby, a vydavate¾stvo chce v tomto smere pokraèova�. Vïaka interdisciplinárnej
povahe náuky o vlastných menách sa popri jazykovedných aspektoch uplatòovali aj zretele iných vied, ako
je história, geografia, právne a nábo�enské dejiny. Nov�ia onomastika obohatila preva�ne jazykovohistorickú
a jazykovozemepisnú bádate¾skú perspektívu o h¾adiská jazykovoteoretické, sociolingvistické,
psycholingvistické, pragmatické a literárno-�tylistické. Do recenzovaného výberu Reader aur Namnekunde
sa vydavatelia usilovali zahrnú� príspevky, ktoré sú dôle�ité pre vývin onomastického bádania. Dielo má
slú�i� odbornej i laickej verejnosti a v neposlednej miere uèite¾om i �tudentom pri �kolskej výuke, ako aj pri
akademickom vzdelávaní. Usporiadanie príspevkov v rámci èiastkových onomastických disciplín, resp. vo
vymedzených tematických okruhoch (zväè�a) pod¾a doby publikovania ukazuje vývinovú líniu
onomastického bádania. Jednotlivé �túdie sa odtláèajú v pôvodnom znení; mnohí autori vyu�ili mo�nos�
naèrtnú� ïal�í priebeh svojich výskumov dodatkami alebo doplnkami k pôvodnému zneniu textu.

Usporiadanie príspevkov v tejto sérii sa výrazne odli�uje od spomenutej medzinárodnej príruèky. Kým
v Namenforschung stoja v popredí èlánky (250 autorov zo 45 krajín) informujúce o stave a dejinách
onomastických výskumov v rozlièných krajinách sveta a najmä �túdie zaoberajúce sa teoretickými a
metodologickými otázkami onomastiky a jej interdisciplinárnymi vz�ahmi, v sérii Beitrage zur Onomastik
boli zo 163 príspevkov zaradené do prvého zväzku èlánky týkajúce sa teórie mien (: o vz�ahu nomen
proprium a nomen appellativum, o onomastických �truktúrach, o jazykovozemepisných a sociolingvistických
aspektoch, ako aj literárno-�tylistických aspektoch vlastných mien), ale jadro súboru tvoria �túdie analyzujúce
z jazykovedného, historického, sociolingvistického, psychoonomastického i �pecificky onomastického
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h¾adiska preva�ne nemeckú súèasnú alebo historickú antroponymiu a toponymiu. Posledný zväzok je
venovaný prakticko-didaktickým otázkam vlastných mien.

Pri výbere príspevkov zostavovatelia kládli dôraz na fungovanie vlastných mien v spoloèenskej
komunikácii. Na zaèiatok jednotlivých zväzkov zaradili v�eobecnej�ie zamerané �túdie. Nasledujú príspevky
patriace do urèených �ir�ích tematických okruhov. V II. zväzku sú to: osobné mená v jednomennej sústave
a rodné mená; priezviská; väè�ia pozornos� sa venuje neoficiálnemu pomenovaniu; tematický okruh �osobné
mená v prenesenom pou�ití� sa týka najmä slovotvorných variantov v be�nej komunikácii. Podnetné sú tu
napr. príspevky, v ktorých sa uplatòuje textologické (R. Harweg), komunikaèné a socioonomastické (D.
H a r t m a n n , F. D e b u s ) a psychoonomastické (R. F r a n k , V. K o h l h e i m) h¾adisko. Základný význam
pre �túdium priezvisk má sta� E. P u l g r a m a  Historicko-sociologický výskum moderných priezvisk. �ir�ím
záberom zaujme príspevok H. Schwerd t a  o neoficiálnom menom systéme jednej obce i Debusove výskumy
kreatívnosti v osobnom pomenúvaní.

Vzh¾adom na �írku analyzovanej toponomastickej problematiky a na håbku historickej dimenzie
toponymie vydavatelia rozdelili toponomastickú èas� do dvoch zväzkov: III, 1: ojkonymia, III, 2: anojkonymia.
V predslove k tomuto 3. zväzku sa F. Debus a W. Seibicke zamý�¾ajú nad doteraz nejednotnými kritériami
èlenenia onymie (a onomastiky). Modifikujú návrh U. Diederichsena, odborníka pre právne aspekty vlastných
mien, a predkladajú na diskusiu svoj návrh. Na rozdiel od obvyklej�ieho èlenenia na tri základné onymické
priestory (bionymický, geonymický a chrématonymický) zaèleòujú pomenovania, ktoré vznikli ¾udskou
èinnos�ou a nie sú fixované v teréne, chrématonymá, do prvých dvoch okruhov. Pouká�eme aspoò na niektoré
príspevky. Metodickým otázkam výskumu ojkoným venuje pozornos� W. L a u r , G. K o ß  uva�uje o
diferenciácii a lokalizácii ako o �truktúrnych princípoch toponymie (pod¾a na�ich výskumov obsahovú
zlo�ku toponyma urèujú e�te niektoré ïal�ie onymicky relevantné vlastnosti, predov�etkým [sídelnos�] //
[nesídelnos�]). Otázke identifikácie miestnych názvov dolo�ených v historických listinách venujú prehåbené
príspevky R. S c h ü t z e i c h e l  a H. Ti e f e n b a c h . O. R i p e c k a  sa zamý�¾a nad klasifikaènými kritériami
nemeckých toponým slovanského pôvodu, E. E i c h l e r  ukazuje slovanský podiel na nemeckej ojkonymii.
V zväzku o terénnych názvoch zaujmú napr. èlánky venované metodickým otázkam výskumu ojkoným (W.
K l e i b e r, M. B o r n ), kriticky sa hovorí o vyu�ívaní �tatistických metód (G. B a u e r ), F. D e b u s  hodnotí
otázku terénnych názvov ako historického prameòa. Z historicko-etymologického h¾adiska sa skúmajú
germánske (J. U d o l p h ) a staroeurópske (W. S c h m i d ) hydronymá. Do tohto zväzku sú zaradené nielen
èlánky, ktorých predmetom je analýza názvov vrchov, ulíc, krajov, �tátov, ale aj mien hviezd a súhvezdí.

Zväzok (Onomastika v �kole) priná�a rozmanitý a ve¾mi u�itoèný materiál pre �kolskú výchovu, pre
uèite¾ov i �iakov. Aj pre na�u �kolskú prax je u�itoèné vidie�, ako sa mô�u onomastické poznatky prená�a�
do vyuèovacieho procesu. Najmä G. Koßove príspevky sú tu priam uká�kové.

Do recenzovanej onomastickej série boli zaradené iba nieko¾ké slavistické �túdie. Jednak príspevky,
ktoré sa týkajú nemecko-slovanských jazykových kontaktov (E. E i c h l e r , O. R i p e c k a, K. H e n g s t ),
jednak teoretické príspevky so v�eobecnej�ím dosahom (V. Blanár: Der linguistische und onomastische
Status des Eigennamens, I a  Personennamen und Sprachgemeinschaft, II).

Celkove predstavuje súbor �túdií Reader zur Onomastik, I�IV, vzácny výber onomastických príspevkov
publikovaných za posledné polstoroèie. Spolu s medzinárodnou onomastickou príruèkou Namenforschung
tvoria na dlhé roky základný prameò pre ka�dého bádate¾a, ktorý chce materiálovo, ale najmä metodicky a
metodologicky roz�íri� vlastné prístupy a poh¾ady. Vyu�ívaním týchto onomastických kompendií správnej�ie
postihneme, kde na�ej onomastike e�te ostávajú �prázdne� miesta a kde  (prinajmen�om) dr�íme krok
s vývinovým trendom súèasného onomastického výskumu.

Vincent Blanár

WOLNICZ-PAW£OWSKA, E.: Antroponimia
³emkowska na tle polskim i s³owackim XVI � XIX wiek.
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Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. Warszawa 1993. 340 s.

V krajine s bohatou onomastickou tradíciou vy�la publikácia, ktorá vo významnej miere prispieva aj k
poznaniu slovenskej antroponymie. Ústav slavistiky Po¾skej akadémie vied vydal v edícii Jazyk
v pohranièí (Jêzyk na pograniczach) v r. 1993 komparatívnu prácu po¾skej dialektologièky a onomastièky
Ewy Wolnicz-Paw³owskej, venovanú téme dosia¾ komplexne nespracovanej � lemkovskej antroponymii.

Lemkovia � na Slovensku oznaèovaní ako etnická skupina identifikovaná s Rusínmi alebo aj etnická
skupina ukrajinského národa � dnes �ijú preva�ne na území Ukrajiny a v pohranièných oblastiach
juhovýchodného Po¾ska a východného Slovenska. Ich dejiny sa spájajú s dejinami Po¾ska, Uhorska, Rakúsko-
Uhorska, Èeskoslovenska i ZSSR, prièom v rámci týchto �tátnych útvarov dochádzalo v priebehu storoèí ku
kultúrnemu, a teda aj jazykovému vplyvu najmä po¾skému, slovenskému, maïarskému, ale aj nemeckému
a rumunskému, na ukrajinský základ.

Autorka v úvode svojej �túdie podáva struèné, zato v�ak historikmi, etnografmi, onomastikmi i
lingvistami precízne dolo�ené dejiny lemkovského etnika od najstar�ích zmienok v historických prameòoch
v podstate a� po súèasnos�, prièom ve¾kú pozornos� venuje práve kontaktom so susedmi, najmä
západoslovanskými, ktorých vplyv, ako sa ukázalo, bol ve¾mi silný, èo mo�no zrete¾ne pozorova� práve na
vývine antroponymie.

Cie¾om práce je teda predstavi� historický materiál, analyzova� ho, porovna� lemkovské antroponymá
s antroponymami západných slovanských jazykových susedov na severe (Po¾sko) a na juhu (Slovensko) a
urèi� hlavné smery rozvoja lemkovského antroponymického systému na po¾skom a slovenskom pozadí.

�túdia je postavená na bohatom materiáli, ktorý autorka èerpala z tlaèených i rukopisných prameòov
rozlièných �ánrov, písaných v rozlièných jazykoch (po latinsky, po¾sky, ukrajinsky, slovensky, maïarsky a
nemecky), z obdobia od 16. do prvej polovice 19. storoèia, keï sa � ako uvádza Pawlowska v zhode so
v�eobecným kon�tatovaním � proces vývinu priezvisk, na rozdiel od krstných mien, ustálil. Pri krstných
menách � vzh¾adom na ich pokraèujúci vývin � autorka brala do úvahy aj materiál z 2. polovice 20. storoèia.
Tento materiál nebol doposia¾ predmetom komplexného �túdia v po¾skej lingvistickej literatúre. (Analyzovaný
bol len èiastkový materiál z rozlièných èasových úsekov v parciálnych prácach, na ktoré autorka nadväzuje.)

Zo sociálno-geografických súvislostí vyplýva, �e väè�inu excerpovaného materiálu tvoria preva�ne
mená z vidieckeho prostredia (ro¾nícke a pastierske), me�tianske sa vyskytujú zriedkavo a �¾achtické sú
výnimoèné, aj to väè�inou pomaïarèené alebo ponemèené, èo súviselo s identifikáciou obyvate¾stva práve
na sociálnej báze.

Lemkovská antroponymia potom okrem ukrajinského jazykového základu obsahuje v sebe viacero
iných elementov vrátane najstar�ích vrstiev rumunského pôvodu, nových po¾ských, slovenských, maïarských
a nemeckých. Tieto zlo�ky mô�eme nájs� ako v lexike, tak aj v morfologickom systéme lemkovských
vlastných mien.

Samotná analýza pozostáva z dvoch ve¾kých celkov: prvý je venovaný krstným menám � základným i
derivátom, cudzím hypokoristikám i menám nejasným. V skupine krstných mien je proces pribli�ovania
lemkovskej antroponymie k antroponymickým systémom západoslovanských susedov badate¾ný najmä na
výpo�ièkách po¾ských a slovenských mien v lemkovskej antroponymii, najmä v ich derivovanej podobe.

Druhá, obsiahlej�ia èas� sa zaoberá prímenami, ktoré sa v priebehu vývinu èasto ustálili ako priezviská.
V tejto sa práci oznaèujú ako �okreslenia dodatkowe� a chápu sa ako nadradený pojem nad termínom
priezvisko. Sú � pod¾a spôsobu tvorenia a vzniku � rozèlenené do nieko¾kých skupín: na prímená
pochádzajúce z krstných mien (tie sa delia na prímená majúce ekvivalent v súbore mien; základné mená vo
funkcii prímen, alternaèné deriváty vo funkcii prímen, paradigmatické deriváty vo funkcii prímen, sufixálne
deriváty vo funkcii prímen, tvary vokatívu vo funkcii prímen, cudzie hypokoristiká vo funkcii prímen � a na
prímená nemajúce ekvivalenty v súbore mien � sem sú zaradené základné mu�ské mená s apelativizovaným
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významom vo funkcii prímen, �enské mená vo funkcii prímen, paradigmatické deriváty, sufixálne deriváty,
neohybné formy genitívu singuláru i plurálu a vz�ahové deskripcie), prímená zhodné s apelatívami (prímená
charakterizujúce a prímená zhodné s názvami profesií a funkcií), prímená zhodné s etnickými
pomenovaniami, prímená zhodné s geografickými názvami, paradigmatické deriváty odvodené od
apelatívnych základov, etnických a geografických názvov, sufixálne deriváty odvodené od apelatívnych
základov, etnických a geografických názvov, neohybné formy genitívu singuláru i plurálu a jednotkové
deskripcie (vz�ahové deskripcie a miestne deskripcie).

V kategórii prímen autorka kon�tatuje proces konvergencie lemkovského, po¾ského a slovenského
antroponymického systému ako výsledok spoloènej tendencie redukova� poèet opisných foriem v prospech
sufixálnej derivácie. Vo v�etkých troch porovnávaných jazykoch je najvýraznej�ou tendenciou sufixálna
derivácia pomocou polyfunkènej prípony -s´kyj (Po¾sko: -ski, Slovensko: -ský). V analyzovanom materiáli
autorka zaregistrovala úbytok patronymických foriem ako -ov, -in (-yn), -oviè, (-ovyè) a *-êt. Na druhej
strane nenastali ve¾ké zmeny v pomere prímen odvodených od krstných mien a odvodených od iných základov.
Percentuálne zastúpenie derivácie od krstných mien je viac-menej kon�tantné. Ale keï sa porovná situácia
v 16. storoèí so súèasnos�ou, mo�no pozorova� vo vývoji lemkovských antroponým zbli�ovanie so
západoslovanskými antroponymickými systémami. V�etky (tieto) kon�tatovania autorka dokladá presnou
�tatistikou, ktorá je aj základom tabuliek, ve¾mi preh¾adne ilustrujúcich celú prácu.

Celkovo sú lemkovské antroponymá v Po¾sku charakterizované silným vývinovým dynamizmom
charakterizovaným �pecifickými vlastnos�ami, ako východiskovo silné zastúpenie singulárnych deskripcií,
�iroké vyu�itie pragmatických derivácií a petrifikovaných neohybných foriem a èastý výskyt matronymických
mien.

Analýza materiálu z rozlièných rovín ukázala, �e po¾ský antroponymický systém je ve¾mi stabilný a
ustálil sa u� koncom 16. storoèia s dvoma základnými spôsobmi tvorenia antroponým: sufixálnou deriváciou
a vytváraním prímen prenesením z iných slovných druhov, najmä z apelatív, a krstných mien.

Hlavným smerom rozvoja lemkovskej antroponymie bolo jej priblí�enie sa k západoslovanským
systémom (z prvotného východoslovanského základu), prièom vo v�eobecnosti sa dá kon�tatova�, �e sa
priblí�ila viac k slovenskému antroponymickému systému ako k systému po¾skému. Lemkovský
antroponymický systém je na rozdiel od po¾ského ve¾mi dynamický a zaznamenal prudký vývin. Slovenské
antroponymá stoja kdesi uprostred medzi výrazne stabilným po¾ským a výrazne dynamickým lemkovským
antroponymickým systémom.

Na záver nám nezostáva iné, len zopakova�, �e máme do èinenia s komplexnou prácou, ktorá je
významným prínosom do po¾skej antroponomastiky a zároveò prispieva aj k hlb�iemu poznaniu rusínskej
problematiky u nás.

Alexandra Rajèanová

MIROS£AWSKA, W.: Nazwy osobowe mieszkañców
Lutomierska (XVII�XVIII w.).

£ód�, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego 1997. 148 s.

 Monografia priná�a a spracúva antroponymický materiál z dvoch farností Lod�skej diecézy (z farnosti
Lutomiersk z r. 1615�1757, Kazimierz z r. 1622�1656).

 Autorka si vzala za cie¾ zhroma�di� a pod¾a mo�nosti v�estranne analyzova� historické osobné mená
zodpovedajúce dne�ným priezviskám, ako to sama presne v úvode formulovala, preto�e, ako ïalej pí�e
v úvode, zhroma�dené priezviská nezodpovedajú celkom obsahu tohto termínu v súèasnom chápaní � nie
v�dy sa nimi pomenúvali v�etci èlenovia rodiny, nie v�dy boli dedièné a vykazujú ve¾kú neustálenos�.
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Treba v�ak poveda�, �e ako publikovaný materiál umo�òuje sledova� neustálenos� priezvisk, tak neumo�òuje
získa� presvedèenie o dediènosti, hoci matriky z Lutomierska zachytávajú viac ako 140 rokov, teda obdobie
dostaèujúce natakéto zistenia. Bolo by iste zaujímavé, keby bola autorka popri úvodnom kon�tatovaní ukázala
aj na nieko¾kých príkladoch napr. nedediènos�, preto�e matriky samotné istotne dediènos� podporovali a
upevòovali. Neustálenos� formy priezviska mo�no dokumentova� desiatkami príkladov, to na neustálenos�
dediènosti poukazuje iba nepriamo, a tak sa treba uspokoji� s autorkiným u� spomenutým kon�tatovaním.

 Spracúvaný antroponymický materiál zo 17. a 18. stor. odrá�a nestabilnos�, neustálenos� priezvisk,
varianty zápisov priezvisk tých istých osôb sa vyskytujú dos� èasto, napr. Bugaj 1632 � Bugajski 1639 èi
Bugajczyk 1647 � Bugajski 1628 (po¾. bugaj býk, bujak); Bujnowicz 1731 � Bujnowski 1729 (bujný);
Grêda 1703 � Grêdka 1689, 1701 (po¾. grêda, grêdka hrada, hriadka); Skowronek 1700, 1713 �
Skowronkowicz 1686, 1701, 1711 (po¾. skowronek �kovránok); �wider 1642, 1656 � �widerek 1654 (po¾.
�wider nebo�iec); Wdowiec 1637 � Wdowczyk 1625; Wdowic 1642 � Wdowik 1639 � Wdowczyk 1648
(vdovec); vyskytuje sa aj viac variantov zápisov mena tej istej osoby, napr. Dziedzik 1711 � Dziedzio 1735
� Dziedziuch 1743 (dedo); Grzywa 1743 � Grzywka 1733, 1737 � Grzywiñski 1732, 1735 (po¾. grzywa
hriva); Marek 1686, 1705 � Maraszek 1688, 1705, 1708 � Markowicz 1867; Mordal 1689� Mordalik 1692
� Mordalowicz 1733 (po¾. morda papu¾a) alebo aj Rajek 1745 � Rajczak 1731 � Rajczaczek 1730, 1743 �
Rajczaszek 1740 � Rajczyk 1735 (po¾. meno Rajek < Reinhard) a pod.

�a�iskom práce je slovník priezvisk s dôkladnou dokumentáciou vyexcerpovaných mien, s krátkymi
výkladmi a s odkazmi na ïal�ie mená v hesle zachytených osôb (s. 8�119). V slovníku uplatnila autorka
zrete¾ predov�etkým na analýzu osobných mien ako jazykových jednotiek a tak jednotlivé varianty predstavuje
iba najstar�ím a najmlad�ím zápisom (preto v slovníku nemo�no sledova� napr. dediènos�). Dostatoèné
mno�stvo dokladov predstavuje tvorenie �enských prechýlených podôb priezvisk v po¾�tine.

V kapitole o klasifikácii sa autorka usilovala vyrovna� s otázkou �truktúry a tvorenia priezvisk so
zrete¾om na východiskové apelatívne i propriálne formácie. Prijala na rozdiel od vicerých star�ích prác
�onomastické� h¾adisko, zdôrazòujúce zrete¾ na tvorenie propria, v tomto prípade na tvorenie priezviska, a
nie iba na jazykovú �truktúru priezviska.

Monografia W. Miros³awskej priná�a pre slavistu i pre slovakistu primerane spracovaný cenný
porovnávací antroponymický materiál, zaujímavý aj z lexikálnej stránky, a zaraïuje sa medzi
antroponomastické práce po¾ských autorov o historickej antroponymii (o historických priezviskách), akými
sú monografie H. Boreka a U. Szumskej, J. Bubaka, J. M¹czyñského, E. Wolniczovej-Paw³owskej,
D. Kopertowskej, M. Czaplickej-Niedbalskej a i.

 Milan  Majtán

HANNAN, K. : Borders of  language and identity in
Teschen Silesia.

Peter Lang Publishers 1996.  244s.

V minulom roku vy�la v USA práca amerického slavistu, pôsobiaceho na Texaskej univerzite v Austine,
ktorá zaujme jednak dôsledným sociolingvistickým poh¾adom na zvolenú problematiku, jednak tým, �e
predstavuje poh¾ad �zvonka� v tom najlep�om zmysle tohto slova, teda pri dôkladnom poznaní problematiky
si zachováva odstup a nadh¾ad. Zaoberá sa jazykovo i sociálne prí�a�livou oblas�ou Te�ínskeho Sliezska,
najjuhovýchodnej�ím cípom historického Sliezska, ktoré sa zo súèasného geografického poh¾adu nachádza
na oboch stranách èesko-po¾skej hranice. Táto oblas� sa vyde¾uje na základe historického administratívneho
celku Te�ínskeho vojvodstva. Pre tú èas� vojvodstva, ktorá sa dnes nachádza na území Èeskej republiky,
pou�íva autor po¾ský termín Zaolzie (Zaol�ie).
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Skúmaná oblas� je prí�a�livá z nieko¾kých príèin: v oblasti Te�ínskeho Sliezska sa stretávajú hranice
historického Sliezska, Moravy, Slovenska a Malopo¾ska; Te�ínske Sliezsko stároèia existovalo ako hranièná
oblas� s prechodnou po¾sko-èesko-nemecko-slovensko-vala�skou kultúrou a  predstavuje tak oblas� s po-
merne komplikovanými etnickými vz�ahmi, o èom hovorí u� len jednoduchý výpoèet etnoným, pou�ívaných
na oznaèenie príslu�níkov etnika danej oblasti: Nemec, Rakú�an, �l¹zak/�l¹zok, Poliak, Èech, Moravan,
Èecho-Slovan, Èecho-Slovák. Priestorovo i jazykovo reprezentuje Te�ínske Sliezsko stred náreèového
kontinua, ktoré zahàòa èe�tinu, po¾�tinu a slovenèinu. Neèudo, �e jednými z ústredných pojmov práce sú
pojmy hranica a kontinuum, resp. hranica v kontinuu.  Na základe osvet¾ovania týchto pojmov,  vysvet¾ovania
peripetií vzájomných vz�ahov s nimi spojených otázok  prichádzame postupne spolu s autorom k výslednemu
obrazu. A hoci je základné urèenie práce lingvistické a  východiskovým bodom je  jazyk a jazyková situácia,
autor vykonáva nevyhnutné exkurzy do oblasti histórie, nábo�enskych dejín, geografie, etnografie, etnického
vedomia a politiky.  A práve tu treba oceni� autorov prístup, v ktorom sa zámerne usiluje zladi� niektoré
kontroverzné názory na danú problematiku. Pomáha mu v tom aj úctyhodná bibliografia, veï jednou
z autorových ambícií, ako sa k tomu v úvode práce sám priznáva, bolo zhroma�di� èo mo�no najkompletnej�iu
bibliografiu o danom území, neobmedzujúcu sa v�ak len na otázky jazyka a etnicity.

Základné ciele monografie mo�no teda vidie� v úsilí identifikova� a definova� signifikantné zemepisné
hranice, hranice etnografického, politického a nábo�enského vývinu, ako aj vývinu etnického vedomia vo
vz�ahu k jazykovým hraniciam; ïalej poukáza� na  základné smerovanie jazykových zmien danej oblasti a
uva�ova� o tom, do akej miery odzrkad¾uje jazykový vývoj územia sociálne pohyby medzi hovoriacimi.

Pri urèovaní jazykových hraníc sa autor zaoberá tak otázkou vývinu dialektov, ako aj otázkami
spisovného jazyka, èi lep�ie jazykov, ktoré sa na danom území uplatòovali. V súvislosti so skúmaním dialektov
danej oblasti nieko¾kokrát poukazuje na odli�ný poh¾ad po¾ských lingvistov a èeských (resp. slovenských)
lingvistov. Pod¾a lingvistov po¾skej národnosti predstavujú te�ínske dialekty (teda dialekty bývalého
Te�ínskeho vojvodstva), vrátane tých, ktorými sa hovorí na území Èeskej republiky, podskupinu sliezskych
dialektov, teda patria do jednej z piatich skupín po¾ských dialektov (okrem toho rozli�ujú na danom území
e�te la�ské dialekty); väè�ina èeských lingvistov odli�uje na jednej strane dialekty, ktorými sa hovorí na
území Po¾ska, na druhej starne dialekty po¾sko-èeského zmie�aného pruhu a la�ské dialekty. Oba poh¾ady
sa v�ak zhodujú v tom, �e v tejto oblasti je identifikovate¾ný zväzok izoglos, na ktorého  základe sa dá urèi�
jazyková hranica. Z poh¾adu �vlastného� a �toho druhého� jazyka v�ak definujú túto hranicu odli�ným
spôsobom. Pod¾a autora je naznaèená odli�nos� v  triedení dialektov zapríèinená odli�ným uhlom poh¾adu:
kým po¾skí lingvisti uprednostòujú diachronický prístup, z historického h¾adiska toti� prevládajú v týchto
náreèiach prvky po¾ského fonologického a morfologického systému, èeskí, naopak, synchronický prístup,
sústreïujú sa teda na obdobie, keï sa v týchto náreèiach posilòuje  zastúpenie èeských prvkov. Autor si
osvojuje oba prístupy a pri diachronických výkladoch pracuje s klasifikáciou po¾ských lingvistov, pri
synchronických sa zasa pridà�a názorov èeských dialektológov. Porovnáva hláskový systém a niektoré
morfologické znaky te�ínskych dialektov a spisovnej po¾�tiny, èe�tiny a slovenèiny (táto èas� by zrejme
potrebovala precíznej�iu korektúru, aby sa z nej odstránili niektoré nepresnosti a preklepy) a charakterizuje
susedné la�ské, goralské a kysucké náreèia. Dochádza k záveru, �e znaky jazykového vývinu reflektujú
historický vývin bývalého Te�ínskeho vojvodstva: kým najranej�ie obdobie vývinu jazyka tohto územia
bolo späté s lechickou jazykovou skupinou, a tak sú fonologické a morfologické znaky  pravidelne spoloèné
s po¾�tinou, ïal�ie obdobie vývinu nastalo vtedy, keï sa vojvodstvo dostalo pod politický a kultúrny vplyv
Èiech,  èo sa zasa odrá�a v charaktere slovnej zásoby a syntaxe. A len keï berieme do úvahy slovnú zásobu
a syntax, spåòajú te�ínske dialekty kritériá prechodných náreèí.

Hoci niektoré sociolingvistické prístupy k jazykovým zmenám majú tenenciu podceòova� dôle�itos� a
vplyv spisovných jazykov, pod¾a autorových pozorovaní to boli práve spisovné jazyky, ktoré v
sociolingvistických vz�ahoch Te�ínskeho Sliezska zohrávali významnú úlohu. Preto sa v práci venuje dos�
priestoru komplikovaným peripetiám pou�ívania spisovných jazykov na území Te�ínskeho Sliezska, teda
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postupne a striedavo spisovnej po¾�tine, èe�tine a nemèine, a ich vz�ahu k varietám, ktoré preva�ne slú�ili
na ústnu komunikáciu.  Sústreïuje sa na obdobie 20. storoèia a v skúmaní jazykovej situácie pokraèuje a�
do 90. rokov. Robí tak na základe �túdia literatúry, ako aj vlastného pozorovania a prieskumu, ktoré v danej
oblasti vykonal poèas viacerých pobytov v 80. a 90. rokoch.

Najzáva�nej�í medzník vo vývine Te�ínskych dialektov tvorí rok 1920, teda rok vytýèenia novej politickej
hranice medzi Po¾skom a Èeskoslovenskom. V medzivojnovom období sa te�ínske náreèia zaèali rozli�ova�
troma základnými smermi, ktoré v podstate kore�pondujú s rozdelením ich pou�ívate¾ov na: (1) etnických
Poliakov na po¾skom území, (2) etnických Èechov na území Zaol�ia a (3) etnických Poliakov na území
Zaol�ia. Pre v�etky tri skupiny je charakteristické, �e neexistujú monolingválni pou�ívatelia istého náreèia,
�e hovoriaci, pou�ívajúci varietu �po na�ymu�, teda be�ný hovorený jazyk Te�ínskeho Sliezska, zvyèajne
ovládajú a pou�ívajú buï spisovnú èe�tinu alebo po¾�tinu (etnickí Poliaci zo Zaol�ia najèastej�ie oba jazyky)
a �e v ovládaní a pou�ívaní tradièného dialektu sa prejavuje generaèné kontinuum. A hoci sa tradièný
dialekt na tomto území zachoval výraznej�ie ne� v ktorejko¾vek západoslovanskej oblasti, je pod¾a autora
evidentné, �e tu, ako aj  na území susedných la�ských a goralských dialektov, sa teritoriálne dialekty postupne
pretvárajú, a to pod vplyvom príslu�ných národných jazykov. Postupne sa strácajú tie èrty, ktoré sú prechodné
vzh¾adom na susedný jazyk, ale chýbajú v príslu�nom národnom jazyku. Takýto vz�ah medzi prechodnými
dialektmi a národným jazykom nie je reciproèný, keï�e ani jeden zo spisovných jazykov, ktoré sú v dotyku
so spomínanými dialektmi, nebol nimi ovplyvnený. Tie èrty tradièných dialektov, ktoré sa pretvorili pod
vplyvom národných jazykov, sú stratené a existuje len ve¾mi malá pravdepodobnos�, �e sa niekedy znova
objavia.

Medzníkový rok 1920 má význam aj pri formovaní národnej identity obyvate¾ov oblasti.  Te�ínske
Sliezsko, ktoré bolo dovtedy zjednotené spoloènou kultúrou a be�ným hovoreným jazykom, bolo rozdelené
hranicou, ktorá sa skoro stala aj  hranicou jazykového a etnického vedomia. Politická hranica sa tak zaèala
poci�ova� ako kultúrna hranica. Po 2. svetovej vojne sa etnické vedomie vyvíjalo v podstate tak, �e ten
spisovný jazyk, ktorý obyvatelia Te�ínskeho Sliezska prijali (èe�tina, resp. po¾�tina), kore�pondoval s ich
etnickým vedomím. Odli�né v�ak bolo postavenie be�ného hovoreného jazyka: aj ¾udia, ktorí sa etnicky a
jazykovo, teda vzh¾adom na spisovný jazyk, identifikovali ako Èesi, pou�ívali v be�nom styku varietu,
v ktorej prevládali po¾ské charakteristiky.

Práca je prínosná aj niektorými v�eobecnosociolingvistickými výkladmi. Zaujme prirovnanie spisovných
jazykov a dialektov k farbám spektra a vysvet¾ovanie vz�ahu prechodných a zmie�aných dialektov a
pid�inizovaných a kreolizovaných jazykov, výklady o nacionalizme, o vz�ahu jazyka a etnickej identifikácie,
o stereotypoch v posudzovaní a vnímaní odli�ných kultúr, ktoré sa predsa len trochu lí�ia od tých názorov,
ktoré sa tradiène pertraktujú v na�om geopriestore. Autor je presvedèený, �e ak definujeme jazyk len o nieèo
�ir�ie ako individuálny idiolekt, u� musíme bra� do úvahy sociálne faktory: tak len prostredníctvom odkazov
na sociálne hranice a iné sociálne javy mo�no vysvetli� jazykovú situáciu Te�ínskeho Sliezska. Autor je
presvedèený, �e aj fenomén jazykovej zmeny, tak ako komunikácia vôbec, je sociálnej povahy. A ak sa aj
nedá v�dy na základe sociálnych faktorov objasni� vznik jazykovej zmeny (tak je to napríklad pri tzv.
spontánnych zmenách), jej roz�irovanie si u� ináè ako prostredníctvom sociálneho kontaktu vysvetli�
nemo�no.

Keï�e je kniha urèená hlavne èitate¾ovi mimo slovanského sveta, treba oceni� aj preh¾adné mapky,
tabu¾ku najdôle�itej�ích historických udalostí spätých s daným územím a ilustratívne uká�ky autentických
textov. Autor predstavuje komplikovanú problematiku pútavým �týlom, miestami sa práca èíta ako zaujímavá
literatúra faktu, pravda, bez toho, aby sa uberalo z nárokov na vedeckú presnos� informácie. Je príkladom
napåòania po�iadavky, aby aj exaktný vedecký text bol textom �pre ¾udí�.

Daniela Slanèová

14. zasadanie Medzinárodnej komisie pre slovanské
jazyky  pri Medzinárodnom komitéte slavistov v
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Bratislave

V dòoch 9. � 11. 10. 1997 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského uskutoènilo
14. zasadanie Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov.
Organizátormi stretnutia boli slovenskí èlenovia tejto komisie J. Bosák (Jazykovedný ústav ¼. �túra Slovenskej
akadémie vied) � predseda komisie, E. Tibenská (Filozofická fakulta Univerzity Komenského) � tajomníèka
komisie, v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Zasadanie komisie bolo spojené so sympóziom
Internacionalizácia v súèasných slovanských jazykoch: za a proti, na ktorom okrem èlenov komisie vystúpili
aj viacerí pracovníci z obidvoch in�titúcií a pozvaní hostia.

Pracovné zasadanie komisie otvoril a viedol predseda komisie J. Bosák. Prítomných úèastníkov na
slovenskej pôde privítal Ivor Ripka, riadite¾ Jazykovedného ústavu ¼. �túra SAV.

Na zaèiatku zasadania J. Bosák oboznámil prítomných so zlo�ením novej komisie. Predov�etkým
vzh¾adom na vysoký vek bývalých èlenov komisie bolo prvým krokom jej zrekon�truovanie: v súèasnosti
má okrem 4 bývalých èlenov 13 nových èlenov. Proces kon�tituovania komisie trval dlh�ie, lebo v�etko sa
vybavovalo iba prostredníctvom kore�pondencie s národnými komitétmi. Na základe návrhov národných
komitétov z predchádzajúcich èlenov komisie zostávajú naïalej èlenmi: Ján Bosák (Bratislava), Karl
Gutschmidt (Drá�ïany), Peter Herrity (Nottingham) a Jo�e Topori�iè (Ljubljana). Helmut Faska (Budy�ín)
sa vzdal èlenstva a namiesto seba navrhol Janu �o³æinu-Schulze (Serbski institut z. t. Budy�in). Predseda
komisie sa mu poïakoval za celú jeho doteraj�iu prácu: prof. H. Faska patril medzi zakladajúcich èlenov
komisie a celé roky bol jedným z jej najaktívnej�ích a najzodpovednej�ích èlenov.

Novými èlenmi komisie sa stali: Julia Besters-Dilger (Wien), Bo�o Æoriæ (Belehrad), Stanis³aw Gajda
(Opole), Svitlana Jermolenko (Kyjev), Andrzej Markowski (Warszawa), Nina Meèkovskaja (Minsk), Galina
Ne�èimenko (Moskva), Dimitar Pandev (Skopje), Marko Samard�ija (Záhreb), Alexandr Stich (Praha),
Eva Tibenská (Bratislava) � tajomníèka komisie, Kina Vaèkova (�umen), Viktor M. �ivov (Moskva).

Na zasadaní komisie sa zúèastnili 9 èlenovia: K. Gutschmidt (Institut für Slavistik der TU Dresden),
H. Faska (Serbski institut z. t. Budy�in), z nových èlenov komisie S. Gajda (Uniwersytet Opolski), A.
Markowski (Uniwersytet Warszawski), N. Meèkovskaja (Belaruskaj dziar�avnaj universitet Minsk), M.
Samard�ija (Filozofski fakultet sveuèili�ta u Zagrebu), K. Vaèkova (�umenski universitet Episkop Konstantin
Preslavski �umen). Z ïal�ích prihlásených nepri�li 2 èlenovia komisie (S. Jermolenko, D. Pandev).

V diskusii sa podal návrh, aby sa zaviedla funkcia èestných èlenov komisie a expertov komisie, ktorých
by komisia navrhovala spomedzi najaktívnej�ích a najvýznamnej�ích slavistov. Èlenovia komisie návrh
prijali a prvá vo¾ba padla na prof. A. Jedlièku, predchádzajúceho predsedu komise a jej zakladajúceho
èlena. Návrhy na èestných èlenov sa predlo�ia na schválenie na budúcom zasadaní komisie v Krakove
r. 1998. Zároveò by sa na zasadnutí malo rozhodnú�, koho prija� za expertov komisie.

Ïalej J. Bosák oboznámil prítomných so správou o èinnosti komisie, ako ju predlo�il na zasadanie
Prezídia MKS r. 1997 v Po¾sku a predtým r. 1994 v talianskom Urbine. Ukazuje sa, �e v súèasnosti je práca
komisie � podobne ako ostatných odborných komisií v rámci Medzinárodného komitétu slavistov � ove¾a
nároènej�ia na organizáciu. Kým v prvom desa�roèí (1970�1980) sa komisia schádzala ka�dý rok a z ka�dého
zasadnutia vychádzali samostatné zborníky, po r. 1980 sa mohla stretáva� zriedkavej�ie (raz za 2�3 roky) a
aj materiály zo zasadnutí vychádzali preva�ne v èasopisoch. Po r. 1989 sa situácia e�te viac skomplikovala.
Komisia sa stretla r. 1989 vo Varne (bez jej predsedu). Tu sa prediskutovali východiská chystanej kolektívnej
monografie Charakteristika súèasných slovanských jazykov, ktorá mala vyjs� k XI. medzinárodnému zjazdu
slavistov r. 1993 v Bratislave a mala by� zavà�ením predchádzajúcej práce komisie. No na plánované redakèné
stretnutie do Smoleníc (január 1991) nemohla prís� väè�ina èlenov komisie: zo 17 èlenov sa prihlásili 4, aj
to bez pripravených materiálov; na písomné urgovanie pri�lo len 6 príspevkov. Aj na zjazde v Bratislave r.
1993 nebola prítomná ani polovica èlenov komisie.
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Problematika práce komisií by sa mala zrejme rie�i� globálne na pôde Medzinárodného komitétu
slavistov. Ide toti� o základnú otázku, èi komisie v období medzi dvoma zjazdmi mô�u pracova� naozaj tak
aktívne, ako sa to predpokladalo pri ich kon�tituovaní po slavistickom zjazde r. 1968 v Prahe. Najmä vzh¾adom
na súèasnú (recesnú) finanènú situáciu sa ponúka aj efektívnej�ie rie�enie, a to príprava medzinárodných
výskumných projektov (grantov), akým je napríklad �iroko koncipovaný projekt opisu slovanských
spisovných jazykov Zmeny v súèasných slovanských jazykoch (1945�1995) pod gesciou prof. S. Gajdu z
Opole. Takýto projekt má aj ïal�iu výhodu: kým na projekte spolupracujú vybraní odborníci spriaznení aj
metodologicky, èlenovia komisií sú pod¾a predmetu svojho bádania i metodologických prístupov orientovaní
dos� divergentne.

Vo svojich vystúpeniach sa jednotliví èlenovia komisie prihovárali za to, aby komisia pod¾a mo�ností
nadviazala na predchádzajúcu dobrú tradíciu stretnutí, sympózií a spoloène vydávaných zborníkov
venovaných výskumu súèasných slovanských spisovných jazykov. Predseda komisie pris¾úbil, �e zo sympózia
vydá zborník referátov, pod¾a mo�nosti e�te do slavistického zjazdu v Krakove.

V rozprave sa ïalej rokovalo o aktuálnych výskumných témach, na ktoré by sa mala zamera� èinnos�
komisie v ïal�ích rokoch. (Väè�ina návrhov pri�la e�te pred zasadaním aj písomne.) I�lo o tieto tematické
okruhy: problémy súèasnej ortografie; regionalizmy a spisovný jazyk; kolokvializmy; spisovný jazyk �
ideálny kon�trukt a reálne variácie; zmena sociálneho statusu národného jazyka a hodnotenie spisovných
noriem (puristické tendencie); zmeny noriem v súèasných slovanských jazykoch; dynamika súèasnej reèovej
etikety; opozícia �nosite¾ jazyka � pou�ívate¾ jazyka� a jej vplyv na súèasný stav jazykovej kultúry; sociálno-
politická situácia v súèasných slovanských jazykoch; sociolingvistické zmeny v postkomunistickom období;
cesty �tandardizácie slovanských spisovných jazykov; zaèiatky �tandardizácie slovanských spisovných
jazykov; internacionalizácia v historickom pláne, textológia a história slovanských spisovných jazykov a i.
Úèastníci zasadania sa rozhodli aj naïalej zoh¾adòova� sociálno-komunikaèný a komparatívny aspekt vo
výskume súèasných slovanských spisovných jazykov.

Na pracovné zasadanie komisie nadviazalo sympózium Internacionalizácia v súèasných slovanských
jazykoch: za a proti. Úvodný referát na tému Internacionalizácia a europeizácia predniesol ako hos� J.
H o r e c k ý . Upozornil v òom na to, �e v tzv. európsko-americkom areáli má pevné základy europeizácia,
teda grécko-latinský základ preberaných slov. Svedèia o tom mnohé súèasné prevzatia z angliètiny, opreté o
grécko-latinský základ, a tie� prevzatia v rómskom jazyku, do ktorého sa dostali z rôznych európskych
jazykov vplyvom migrácie jeho nosite¾ov. K. G u t s c h m i d t  v referáte K voprosu o su�ènosti tendencii
internacionalizacii v sovremennych slavianskich jazykach poukázal na to, �e internacionalizácia je
univerzálny jav, ktorý vplýva na univerbizáciu (dvoch alebo viacerých) jazykov a vykazuje systémové
tendencie, akými sú napr. aktivizácia slovortvorby a rast aglutinácie. Ovplyvòuje v�etky jazykové roviny,
predov�etkým v�ak lexiku a syntax. Prejavuje sa predov�etkým vo formálnych a sémantických inováciách v
slovotvornom a sémantickom systéme slovanských spisovných jazykov, v syntaxi zvý�ením kompaktnosti
syntaktických �truktúr, rastom predlo�kových predikátových výrazov a zvý�ením výskytu slovesných
podstatných mien typu marketing. Internacionalizácia je síce univerzálny jav, ale zároveò iba jeden
z prebiehajúcich procesov, preto�e sa nachádza vo vzájomných vz�ahoch s autochtonizáciou,
terminologizáciou, intelektualizáciou a determinologizáciou súèasných slovanských spisovných jazykov. J.
M l a c e k  (Filozofická fakulta UK Bratislava) v referáte Problémy internacionalizácie v súèasnej slovenskej
frazeológii ukázal, �e idiomatickos� ako základná vlastnos� frazeológie sa v nej vyskytuje v ove¾a men�ej
miere, ako sa pôvodne predpokladalo, a teda nebráni postupujúcemu procesu jej internacionalizácie. Posuny
nastávajú v slovotvornej motivácii frazém (pribúdajú frazémy s abstraktnými prvkami), vo vyu�ívaní
frazeologických jednotiek (návrat k biblickým frazémam), univerzálnym javom je masívny nástup novej
frazeológie spätej so súèasným moderným �ivotom. K. Va è k o v a  úèastníkov podrobne a preh¾adne zasvätila
do internacionalizaèných procesov v bulharskom spisovnom jazyku na konci 20. storoèia. S. O n d r e j o v i è
(Jazykovedný ústav ¼. �túra SAV) v referáte Postoje k internacionalizmom a k cudzím slovám na základe
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analýzy nieko¾kých �amatérskych� slovníkov a jazykových príruèiek kon�tatoval, �e postoj slovakistov a
pou�ívate¾ov slovenského jazyka k internacionalizmom je viac pozitívny. Tým sa odli�ujeme napríklad od
postojov v chorvátskom jazyku, kde internacionalizmy pova�ujú za zbytoèné. Seriózny výskum tejto
problematiky v slovenèine nás v�ak iba e�te èaká.

S. Gajda sa v referáte nazvanom  Internacionalizacja a aktualne problemy polityki jêzykowej w krajach
s³owiañskich prihováral za prijatie �rozumnej� internacionalizácie, ktorá by zodpovedala mnohojazykovej
a mnohokultúrnej Európe, zároveò by v�ak vyhovovala Európe zjednotenej, smerujúcej k medzikultúrnej
komunikácii a integrácii. Príspevok M. K r è m o v e j  Nejen lexikum (Masarykova univerzita Brno) presvedèil
o tom, �e súèasné prenikanie internacionalizmov, predov�etkým amerikanizmov, je èasto späté s prenikaním
cudzorodej, nie v�dy pozitívnej kultúry. Táto �mcdonaldizácia� jazyka i kutúry vyvoláva oprávnenú negatívnu
reakciu nosite¾ov èeského (a nielen èeského) jazyka. A. M a r k o w s k i  (Najnowsze zapo¿yczenia semantyczne
w polszczyznie jako przejaw ukrytej internacjonalizacji leksyki) na základe analýzy vy�e 2000 významov
zis�oval, èi v procese anglosémantizácie ide o sémantické prevzatia, o rozvoj významov domácich slov,
alebo o homonymiu. V zhode s M. Krèmovou kon�tatoval, �e cez jazykové prevzatia sa zároveò preberá
cudzí, anglo-americký spôsob reakcie na svet. J. D o l n í k  (Filozofická fakulta UK Bratislava) sa v príspevku
Preberanie lexikálnych významov zamý�¾al nad tým, èi nadu�ívanie cudzích výrazov je reflexívny jazykový
problém (z poh¾adu jazykovedcov), alebo ide o reálny jazykový jav (z poh¾adu pou�ívate¾ov jazyka).
Reflexívna jazyková logika sa toti� neprekrýva s intuitívnou jazykovou logikou, ktorá sa v danom prípade
riadi prestí�nou a adaptaènou funkciou èi pseudofunkciou. Vyzdvihol potrebu skúma� danú problematiku
z komunikatívnej pozície a pri hodnotení jazykových javov odporuèil pou�íva� etnokomunikaènú analógiu,
zalo�enú na generaènej kontinuite v jazykovom správaní.

Referát E. Ti b e n s k e j  bol venovaný problematike vz�ahu medzi internacionalizáciou a ideologizáciou
v jazyku. Tento vz�ah, spätý navy�e s procesom intelektualizácie a terminologizácie, skúmala na pozadí
publicistických textov z rôznych èasových období. Ich konfrontáciou zistila, �e kým publicistické texty
prednovembrového obdobia r. 1989 obsahovali stereotypne sa opakujúce internacionalizmy, ktoré úplne
stratili svoju pôvodnú agitaènú a neskôr aj informatívnu silu, v novembrovom období túto silu opä� nadobudli,
význam mnohých internacionalizmov sa postupne prehodnotil. V súèasnom období internacionalizmy
v publicistických textoch slú�ia alebo na zastieranie pravého zmyslu slov a na dezinformáciu, alebo na
zostrený ideologický boj, tentoraz v�ak u� nie triedny boj, ale skôr na ideologický a politický boj medzi
jenotlivými stranami organizáciami, skupinami, ba aj jednotlivcami. Na tému Internacionalizácia jazykového
systému ako synergetický jav predniesla podnetný, teoreticky ladený referát J. Wa c h t a r c z y k o v á
(Jazykovedný ústav ¼. �túra SAV). Referát H. M e è k o v s k e j  mal názov Etno ku¾turnyje a¾ternativy v
slavianskich terminologijach gumanitarnogo znanija a bol zameraný predov�etkým na literárnovednú
terminológiu. M. S a m a r d � i j a  (Dvojbe oko internacionalizacije leksika na primjeru hrvatskoga glazebnog
i raèunalnog nazivlja) venoval pozornos� vzniku terminológie v chorvátskom spisovnom jazyku v 2. pol.
19. stor., keï prostredníctvom �ulekovej terminologickej práce vnikli do chorvátskej terminológie aj mnohé
slovakizmy a bohemizmy. O. O rg o ò o v á  (Filozofická fakulta UK Bratislava) sa v referáte O lexikálnych
galicizmoch v súèasnej slovenèine zaoberala najmä procesom ich postupnej polysémizácie. Interna-
cionalizaèné tendencie v novej adjektívnej lexike v slovenèine predstavila M. N á b ì l k o v á  (Jazykovedný
ústav ¼. �túra SAV). Témou referátu M. � i m k o v e j  (Jazykovedný ústav ¼. �túra SAV) boli pohyby
v slovenskej lexike v 90. rokoch. Téma vyplynula z práce na pripravovanom akademickom výkladovom
slovníku slovenèiny. Autorka sa zamý�¾ala sa nad tým, èi by nebolo vhodné oznaèi� mnohé internacionalizmy,
ktoré v jazyku kedysi existovali, potom zanikli a dnes znovu �o�ili�, osobitným kvalifikátorom
(revitalizovaný).

Zhròujúco mo�no kon�tatova�, �e internacionalizácia sa osvetlila ako potrebný a predov�etkým v
prelomových obdobiach vývoja spoloènosti nevyhnutný jazykový jav, ku ktorému treba zaujíma� odbornou
analýzou podopreté a primerané postoje.
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Pre zahranièných úèastníkov zasadania boli pripravená aj vychádzka po Bratislave spojená s výkladom,
ako aj spoloèná veèera, ktorú pre èlenov komisie a pozvaných hostí usporiadal Ján Doru¾a, predseda
Slovenského komitétu slavistov a riadite¾ Slavistického kabinetu SAV.

Ján Bosák � Eva Tibenská

Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov sa konalo 16. decembra 1997 v Slavistickom
kabinete SAV v Bratislave. Predseda SKS predniesol správu o èinnosti Slovenského komitétu slavistov,
správu o hospodárení a revíznu správu predniesla H. Urbancová.

Správa o èinnosti SKS obsahovala podrobné údaje o príprave slovenských slavistov na XII.
medzinárodný zjazd slavistov v Krakove, o príprave vydania Aktov XI. medzinárodného zjazdu slavistov
v Bratislave, o èinnosti komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov, najmä tých, v ktorých sú predsedami
slovenskí slavisti, o príprave zborníka príspevkov slovenských slavistov na XII. medzinárodný zjazd slavistov
v Krakove, o práci predsedníctva SKS a Slavistického kabinetu SAV, ktorý vybavuje celú agendu Slovenského
komitétu slavistov.

Do programu XII. medzinárodného zjazdu slavistov v Krakove bolo prijatých 46 príspevkov slovenských
slavistov. V prílohe sa v tomto èísle publikuje ich úplný zoznam.

Celkové náklady spojené s úèastou na zjazde v Krakove tvoria na jedného úèastníka 11.000.- Sk (vlo�né,
ubytovanie a strava v �tudentskom domove, cestovné), èo je iste vysoká suma. Slovenský komitét slavistov
oznámil usporiadate¾om zjazdu v Krakove, �e pre vysoké náklady bude pravdepodobne ohrozená úèas�
viacerých slovenských slavistov na zjazde; hoci Predsedníctvo SAV schválilo pracovné cesty znaènému
poètu slovenských úèastníkov zjazdu z pracovísk Slovenskej akadémie vied (zahrnulo ich do výmennej
kvóty v rámci medziakademickej dohody s Po¾skou akadémiou vied), nedostali sa do tohto poètu práve tí
pracovníci Slavistického kabinetu SAV, aktívni úèastníci zjazdu, ktorí zabezpeèujú celú prípravu úèasti
slovenských slavistov na XII. medzinárodnom zjazde slavistov v Krakove.

V Slavistickom kabinete SAV sa pripravujú na vydanie Akty XI. medzinárodného zjazdu slavistov,
ktoré budú obsahova� diskusné príspevky prednesené k jednotlivým referátom na slavistickom zjazde v
Bratislave. Budú uverejnené v�etky zo zvukového záznamu prepísané a autorizované príspevky.

V súèinnosti so Slovenským komitétom slavistov, s jeho materiálnou podporou, sa v roku 1997
uskutoènili na Slovensku zasadnutia troch komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov, a to komisie pre
slovanské spisovné jazyky (predseda J. Bosák), komisie slovanského etnologického atlasu (predseda M.
Ben�a) a komisie pre dejiny slavistiky. Na pracovné zasadnutia komisií nadväzoval odborný program s
charakterom medzinárodných vedeckých podujatí.

Na návrh predsedníctva Slovenského komitétu slavistov schválilo plénum SKS toto nové znenie
formulácie èl. II bodu 8 v stanovách SKS: Plénum SKS sa schádza raz do roka. Zvoláva ho predsedníctvo
SKS. Pod¾a potreby sa mô�e zvoláva� aj viackrát za rok (pod¾a doteraj�ej formulácie by sa malo plénum
SKS schádza� najmenej dvakrát do roka).

Na základe ïal�ieho návrhu predsedníctva SKS zvolilo plénum SKS za nových èlenov Slovenského
komitétu slavistov PhDr. Jána Ko�ku, CSc., doc. PhDr. Júliu Dudá�ovú, CSc., a Mgr. Petra �eòucha. Za
èlena predsedníctva SKS zvolilo plénum Jána Ko�ku.

Plénum SKS si uctilo pamiatku zosnulých èlenov - Ivana Slimáka, Dionýza Ïuri�ina a Jána �tevèeka.
Predseda SKS vyzdvihol najmä zásluhy profesora Jána �tevèeka, ktorý sa významne prièinil o úspech XI.
medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave predov�etkým v období jeho príprav.

So správou o hospodárení a s revíznou správou vyslovilo plénum SKS jednomyse¾ný súhlas.
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V diskusii k správe o èinnosti SKS sa vyslovilo viacej návrhov súvisiacich s prípravou úèasti slovenských
slavistov na XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Návrhy sa dotýkali zabezpeèenia na�ej úèasti na
výstave publikácií na zjazde, prípravy zborníka príspevkov i mo�ností finanèného zabezpeèenia úèasti
slovenských slavistov na zjazde v Krakove.

Ján Doru¾a

Referáty slovenských slavistov na XII. medzinárodný
zjazd slavistov v Krakove

I. JAZYKOVEDA
1. Etnogenéza Slovanov. Paleoslavistika

1. Anton Habov�tiak, Niektoré slová cudzej proveniencie z predve¾komoravského obdobia
2. Rudolf Krajèoviè, Z lexiky jazyka Slovanov v oblasti stredného Dunaja
3. ¼ubor Králik, Zo �túdia praslovanských lexikálnych dialektizmov v slovenèine

2. Jazykové kontakty
4. Ferdinand Buffa, Z po¾sko-slovenských jazykových vz�ahov
5. Ján Doru¾a-Elena Krasnovská-Peter �eòuch, Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine
alebo slovensko-èeské vz�ahy v predspisovnom období

3. Konfrontatívne výskumy a typológia jazyka
6. Ján Findra, Dynamika �tylistiky lexém (v�eobecnoteoretický poh¾ad)
7. Emil Horák, Systém podvojných predlo�iek v slovenèine v porovnaní s ostatnými slovanskými
jazykmi
8. Ján Sabol, Fonetický, fonologický a morfonologický �tatút zvukových javov v slovenèine a v èe�tine
9. Juraj Furdík, V�eobecnojazykovedné súvislosti teórie slovotvorby v slovanských jazykoch
10. Ema Kro�láková, Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte
11. Marta Panèíková, Internacionalizácia lexiky v súèasnej spisovnej po¾�tine a slovenèine
12. Michal Varchola, K otázke determinácie kompatibility lexém a identifikácii ich významov z
makrotypologického h¾adiska
13. Pavol �igo, Kvalitatívny aspekt èasu vo vývine lexiky

4. Areálové výskumy slovanských jazykov. Súèasný stav slovanských náreèí. Onomastika
14. Vincent Blanár, Teória vlastného mena z h¾adiska porovnávacej slovanskej jazykovedy
15. Júlia Dudá�ová-Kri��áková, Osobitosti východnej slovenèiny nezápadoslovanského pôvodu
16. Milan Majtán, Zlo�ené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii
17. Ladislav Bartko-�tefan Lipták-Natália Dzendzelivska, Jazykové kontakty a ich odraz v lexike
slovenských náreèí na Zakarpatskej Ukrajine
18. Adriana Ferenèíková, Typy podmienkového súvetia v slovenských náreèiach z porovnávacieho
h¾adiska
19. Ivor Ripka, Typy slovanských celonárodných náreèových slovníkov

5. Jazykové zmeny (kontrolovaný i nekontrolovaný vývin)
20. Klára Buzássyová, Slovenèina ako stredoeurópsky slovanský jazyk

II. FOLKLORISTIKA, LITERÁRNA VEDA, KULTUROLÓGIA
1. A. Slovanská mytológia. Slovanská archeológia

21. Du�an Èaploviè, �afárikove Slovanské staro�itnosti a najnov�ie výsledky slovanskej archeológie v
stredoeurópskom prostredí
22. Matú� Kuèera, Poèiatky historického vedomia u Slovákov
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23. Alexander Ruttkay, Ve¾ká Morava - teraj�í stav poznatkov o sídliskovej a spoloèensko-hospodárskej
�truktúre v 9. storoèí a vo vývine stredodunajského priestoru v 10.�11. storoèí
24. Tatiana �tefanovièová, Slovanské osídlenie Slovenska pod¾a najnov�ích výskumov slovenskej
archeológie
25. Vincent Sedlák, Zásahy do etnického zlo�enia staroslovenského historického areálu

1. B. Folklór a ¾udová kultúra
26. Mojmír Ben�a, Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase
27. Viera Ga�paríková, Izmail I. Sreznevskij v kontexte slovenskej kultúry
28. Eva Krekovièová, Typológia slovenských kolied a ich moravsko-èesko-po¾ské paralely
29. Gabriela Kiliánová, Prozaické tradície v súèasnom kultúrno-spoloèenskom kontexte (komparatívne
a teoretické aspekty)
30. Hana Hlô�ková, Slovanské paralely jedného poves�ového cyklu

1. C. Literatúry stredoveku a ich kontexty
31. ¼ubor Matejko, Kult sv. Dimitra Solúnskeho a jeho recepcia v slovanskom prostredí

2. Slovanské literatúry XVIII. a XIX. storoèia
32. Jozef Hvi�è, Význam A. Mickiewicza pre formovanie slovenského romantizmu
33. Zuzana Káko�ová, Humanistický básnik Juraj Koppay v kontexte doby a literatúry16. storoèia
34. Ján Ko�ka, Superiorita prijímajúceho v preklade
35. Ján Jankoviè, Podiel dolnozemských Slovákov na prekladoch z chorvátèiny do slovenèiny
36. Soòa Pa�teková, Typologická príbuznos� slovenského a ruského expresionizmu

3. Filozofické, nábo�enské, politické a spoloèenské myslenie u Slovanov
37. Daniela Kodajová, Nábo�enská otázka a idea slovanskej spolupráce
38. Michal Eliá�, Fenomén slovanských matíc
39. Kvetoslava Kuèerová, Chorvátska inteligencia a Trnavská univerzita

TEMATICKÉ BLOKY
1. Zmeny v súèasných slovanských jazykoch (1945�1995)

40. Ján Bosák, zahranièní úèastníci: Stanis³aw Gajda, K. Gutschmidt, J. Koøenský, E. N. �iriajev, M.
Radovanoviæ

2. Geopolitické determinanty umeleckého prekladu v slovanskom svete (motivácie, funkcie, preferencie)
41. Katarína Bednárová-Kení�ová, 42. Mária Kusá, 43. Eva Maliti, 44. Barbara Suwara-Marèoková,
zahranièní úèastníci: Piotr Piast, Bo¿ena Tokarzová

3. Gramatika národného mýtu (folkloristika)
45. Zuzana Profantová, 46. Zuzana Vanovièová, zahraníèní úèastníci: H. Janaszek-Ivanièková, S. N.
Azbelev, K. Michajlova, T. Kmetova

Zo správy o èinnosti Slavistického kabinetu SAV
za rok 1997

V roku 1997 pracovalo v Slavistickom kabinete SAV (SK SAV) 7 kmeòových pracovníkov, ktorí
pracovali na týchto výskumných úlohách:

l. Vedecké vydanie rukopisu prvého prekladu Biblie do slovenèiny. V roku 1997 sa kolacionoval
prepísaný text prekladu, dokonèilo sa prepisovanie latinských marginálnych poznámok a prípiskov, pripravil
sa poèítaèový program umo�òujúci �listovanie� v prepísanom texte. Vykonal sa archívny výskum vo fonde
písomností kamaldulskej rehole, ulo�ených v Mad�arskom �tátnom archíve v Budape�ti, pracovalo sa na
príprave textu komentárov k faksimilnému vydaniu Biblie. Pripravil sa na vydanie zborník, ktorý vy�iel pod
názvom O prekladoch Biblie do slovenèiny a do iných slovanských jazykov (284 strán).
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2. Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie. V roku 1997 sa v podstate
dokonèili terénne výskumy jazyka a ¾udovej kultúry Slovákov v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Treba
pokraèova� v archívnych výskumoch. Zaèali sa prepisova� zvukové nahrávky súvislých rozprávaní, do
poèítaèa sa prepisoval lexikálny materiál zo zemplínsko-u�skej oblasti (892 strán). Prvé informácie o
výsledkoch terénnych výskumov sa predlo�ili na medzinárodnom odbornom seminári Minulos� a prítomnos�
Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine v Dome zahranièných Slovákov v Bratislave, kde predniesli svoje
príspevky v�etci rie�itelia tejto úlohy.

3. Výskum latinských písomností 16.-18. storoèia vo vz�ahu k Slovensku. 6.-9. októbra 1997 sa na
pôde Matice slovenskej v Martine konalo interdisciplinárne vedecké kolokvium Obdobie protireformácie v
dejinách slovenskej kultúry z hl�adiska stredoeurópskeho kontextu, ktoré významne prispelo k rie�eniu
cie¾ov tohto projektu. Rie�itelia projektu sa sústred�ujú na prípravu kritických vydaní viacerých rukopisov
a tlaèí (práce J. Parlagia, D. Krmana, T. Masníka, R. Bartholiniho).

4. Slovensko-ukrajinské a slovensko-rusínske vz�ahy v období  národného obrodenia. V rámci
plnenia cie¾ov tohto projektu vykonali jeho rie�itelia archívne výskumy v U�horode a vo ¼vove. Výskumy
sa sústred�ujú na dokumenty zo 16.-19. storoèia, na získavanie materiálov historického a literárneho
charakteru, ktoré svojím pôvodom patria do kultúrneho prostredia karpatskej oblasti a východného Slovenska.

5. Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník. Rozbehla sa �pecializovaná  doplnková excerpcia
pod¾a jednotlivých právnych odvetví; slovenskí právni experti zredigovali východiskový text slovníka. Bol
spracovaný druhý (doplnkový) základný variant textu slovníka, ktorý obsahuje 217 dvojståpcových strán vo
formátovej podobe A-5.

6. Hudobná kultúra reholí na Slovensku v stredoeurópskom kontexte. Tento dvojroèný projekt
bol ukonèený vydaním zborníka referátov z konferencie Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen
Tridentinum und Josephinismus (315 strán v nemeckom a anglickom jazyku). Aj z h¾adiska medzinárodného
bádania ide o prvú publikáciu, ktorá  zhàòa danú problematiku v takej �írke. Prínosom výskumu je najmä
zaradenie hudby reholí na Slovensku do stredoeurópskych vz�ahov.

Popri úèasti na plnení uvedených úloh (vo v�etkých sú zodpovednými vedúcimi projektov pracovníci
SK SAV - J. Doru¾a,  �. Lipták, P. �eòuch, T. Grigorjanová, L. Kaèic) spolupracovali pracovníci kabinetu
aj v roku 1997 pri rie�ení d�al�ích výskumných úloh; ako externí spolupracovníci predná�ali a viedli seminárne
cvièenia pre poslucháèov na Trnavskej a �ilinskej univerzite. Výsledkom ich úsilia je jedna vedecká 
monografia a dve kapitoly v d�al�ích monografiách, 17 vedeckých �túdií publikovaných v odborných
èasopisoch a zborníkoch, 13 vy�iadaných predná�ok, ktoré odzneli na vedeckých podujatiach s
medzinárodnou úèas�ou a 21 vy�iadaných predná�ok, ktoré odzneli doma i v zahranièí na podujatiach
organizovaných pri rozlièných príle�itostiach.

V�etky výskumné úlohy SK SAV majú interdisciplinárny charakter, na ich rie�ení sa zúèastòujú bádatelia
z rozlièných pracovísk SAV, vysokých �kôl, z Matice slovenskej a z ïal�ích in�titúcií v Slovenskej republike
i v zahranièí; SK SAV plní tu aj významnú koordinaènú funkciu.

 Personálne a organizaène sú pripravené ïal�ie výskumy - v úlohe Kultúra reho¾ných spoloèenstiev na
Slovensku z hudobného, jazykového a literárneho h¾adiska a v úlohe Slovensko-bulharské vz�ahy (bulharsko-
slovenský slovník stredného typu). Z vedeckovýskumného programu pracoviska bola vyradená úloha
Etymologické výskumy slovenskej lexiky (v súvislosti s odchodom jej hlavného rie�ite¾a zo Slavistického
kabinetu SAV).

Aj v roku 1997 vykonávali pracovníci kabinetu v�etky èinnosti a funkcie uvádzané v správe za rok
1996, z ktorej by sme aj teraz mohli ako naplno platné odcitova� jej posledné dva odseky (Slavica Slovaca,
32, 1997, 95).

Ján Doru¾a


