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SHAPOSHNIKOV K. A.: Place of Potisie and Pannonia in the oldest ethno-genealogical legends of Slavonic
peoples. Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 97-106.
The paper deals with the oldest place, ethnic and personal names from Pannonia and Dacia (I-II AD), as well as from
Circummaeotic region (III-IV AD), having Common Slavonic features. Common Slavonic place names and hydronyms
mark the oldest areas of Slavonic language in Pannonia, Poland, Volyn and Podonie. The distribution of early Slavonic
place names correlates with regions of large Slavonic communities of Oseriatae (Pannonia), Venetae (Poland), Sclavini
(Volyn) and Antae (Podonie) in the I-VI cc. AD. The movement eastwards changed into westward migrations in 375-453
AD. The empire of Hunni and its movement from Circummaeotic regions to Pannonia correlates with the Old Bulgarian
legend of migration and settlement of five brothers, sons of Kubrat, and their tribes (Chronicle of Theophanes and Breviarium of Nicephorus). At the same time late Roman historians and Bulgarian ethno-genealogical legend describe interregional migrations of Slavonic communities and their settlement in the countries of traditional habitation till today.
Key words: Slavonic ethnogenesis, areas of Common Slavonic place names, direct ethno-linguistic contacts, Slavonic
ethno-linguistic periphery, endemic hydronymia, Hunnic ethno-linguistic component, inter-regional migration, movement of population, lexical borrowing, lingual innovation, ethno-genealogical legend.

Ìåñòî, êîòîðîå çàíèìàþò îáëàñòè Ïîòèñüÿ è Ïàííîíèè â ñëàâÿíñêîé òðàäèöèè, îñîáîå.
Â äðåâíåðóññêîé Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò Íåñòîðà íàïèñàíû ñëîâà, êîòîðûì ñóæäåíî áûëî
ñòàòü êðàåóãîëüíûì êàìíåì îáùåé òåîðèè ñëàâÿíñêîãî ýòíîãåíåçà Î. Í. Òðóáà÷åâà: Ïî
ìíîçhõú æå âðåìåíhõú ñhëè ñîóòü Ñëîâhíè ïî Äîóíà~âè ãäh åñòü íûíh Îóãîðüñêà
çåìëå è Áîëãàðüñêà. Íî ñóùåñòâóþò åùå áîëåå ðàííèå ñâèäåòåëüñòâà î ñâÿçÿõ ïðàñëàâÿí
è ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí ñî Ñðåäíåäóíàéñêèì ðåãèîíîì.
Àðåàë ðàííåãî ïðàñëàâÿíñêîãî ÿçûêà â Ïàííîíèè, Ïîòèñüå, â Çàêàðïàòüå è ïðèëåãàþùèõ
äîëèíàõ Òðàíñèëüâàíèè èëëþñòðèðóåòñÿ, ïî ìíåíèþ Î. Í. Òðóáà÷åâà, òàêèìè ðåëèêòîâûìè
îíîìàñòè÷åñêèìè ïðèìåðàìè:
 ãèäðîíèì Áàëàòîí (ñþäà æå ãîìîãåííûå äàêî-ðîìàíñê. Balticum, blatea, balta)
çàêîíîìåðíî ñîîòâåòñòâóåò ïðàñëàâ. *bolto áîëîòî èëè äàæå *boltünú áîëîòíûé, íî
ïîëíîãëàñèå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîçäíåì äèàëåêòíîì ïðîèñõîæäåíèè äàííîãî ãèäðîíèìà
(ñð. Øóëüãà÷ 46 èëè 47). Îñîáåííî ââèäó ñóùåñòâîâàíèÿ òîïîíèìîâ Áëàòüíú ãðàäú
è Áëàòíåíñêî êíÿæåñòâî;
 òîïîíèì þãî-çàïàäíîé Äàêèè Berzovia íåîòäåëèì îò ïðàñëàâ. ôîðìû *berzovú(jü)
(ñð. Øóëüãà÷ 41);
 ýòíîíèì Davos, Daos (Acc.), Daoi (ïðåæíåå ñàìîíàçâàíèå äàêèéñêîãî ïëåìåíè)
íåîòäåëèì îò ïðàñëàâ. *davú (ñð. ðóñ. âîëêî-äàâ);
 òîïîíèì ×åõèè Doksy ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðàñëàâÿíñêîé àäàïòàöèè è ïåðåíîñà
â íîâûå ìåñòà îáèòàíèÿ èëëèðèéñêîãî ñëîâà daxa (*daksa): thalassa, ìîðå, ñð. î-â Daxa
â Àäðèàòèêå;
*
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 èìÿ ïåðåâàëà â Êàðïàòàõ Äóêëÿ, Äóêëüà âîñõîäèò òàêæå ê àäàïòèðîâàííîìó äðåâíåìó
èëëèðèéñêîìó òîïîíèìó Doclea;
 îðîíèì Êàðïàòû, ýòíîíèì Karpoi, Carpi ìîæåò îêàçàòüñÿ ðåçóëüòàòîì ïåðåíîñà
òîïîíèìè÷åñêîé íîìåíêëàòóðû èç ïðåæíèõ ìåñò ðàññåëåíèÿ ìèãðàíòîâ â íîâûå (ñð. Äîêñû,
Äóêëÿ, Ñàìîø, Ñîìåø). Ïðîòîòèïîì ìîã áûòü òîïîíèì Karpaqoõ, Karpaqh (îñòðîâ ìåæäó
Ðîäîñîì è Êðèòîì) ñ ïðåäïîëàãàåìûì çíà÷åíèåì ñêàëèñòûé. Ýòî ñêîðåå âñåãî íå
íîâîîáðàçîâàíèå îò àëáàí. êarpë, à ïåðåíîñ àðõàè÷íîãî òîïîíèìà ïðàñëàâÿíñêèì ïî ÿçûêó
ýòíîñîì;
 ãèäðîíèì Òðàíñèëüâàíèè âåíã. Maros, ðóìûí. Mureº, âåíãåðñêèé êîìèòàò Maramaros, ðóìûí. èñòîðè÷åñêàÿ îáë. Maramureº, ìîæåò áûòü è àíòè÷íûé ãèäðîíèì lacus Mursianus, Morsianus stagnum (Iordan.)  Osijek?; Morimarusa hoc est mortuum mare (Plin.); Mariõ potamoõ (Hrdt) âîçâîäÿò ê ïðîòîñëàâ. ñëîâîñî÷åòàíèþ *more mürúe (< *mari-mrusia)
ìîðå óìåðøèõ, ìåðòâîå ìîðå;
 àíòè÷íûé ýòíîíèì Oseriates ïëåìÿ áëèçü îçåðà Áàëàòîí ñðàâíèâàþò ñ ïðàñëàâ. *ozero
/ *ezero.
 àíòè÷íûé õîðîíèì Pathissus, Pathissum (Plin.) íàïîìèíàåò ïðàñëàâ. ïðèñòàâî÷íîå
îáðàçîâàíèå íà *pa- / *po-, è *Tisüje, ãäå âòîðîé êîìïîíåíò ãèäðîíèì Òèñà (âåíã. Tisza, íåì.
Theiss, ðóìûí. Tisa). Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â îñíîâå ýòîãî ãèäðîíèìà ëåæàò ëèáî ïðîòîñëàâ.
*teisos, *teisa, *teison (ñð. ïðàñëàâ. *tixú, *tixa, *tixo òèõèé, òèõàÿ, òèõîå), ëèáî ïðàñëàâ.
*tisú (ñð. ãèäðîíèìû Áåðåçà, Âåðáà, Ëèïà, Îëüõà), âåñüìà âåëèêà;
 àíòè÷íûé ãèäðîíèì Pelsonis lacus (Plin.) â Ïàííîíèè ñîïîñòàâëÿþò ñ ïðàñëàâ. *pleso
îòêðûòàÿ øèðîêàÿ ÷àñòü òå÷åíèÿ ðåêè, ãëóáîêîå ìåñòî â îçåðå;
 èìÿ ñîáñòâåííîå â àíòè÷íîé ýïèãðàôèêå Ïàííîíèè Pribina filius ex alia coniuge
ñðàâíèìî ñ ïðàñëàâ. ôîðìîé *pri-jebina;
 ãèäðîíèì Szamos, Someº âîçâîäÿò ê ïðàñëàâ. *somú. Îñìåëèìñÿ ïðåäëîæèòü èíóþ
òðàêòîâêó. Ñêîðåå âñåãî (êàê è â ñëó÷àÿõ ñ Äîêñû è Äóêëÿ) ïåðåä íàìè ïåðåíîñ ïðèâû÷íîé
îêðåñòíîé îíîìàñòèêè íîñèòåëÿìè ïðàñëàâÿíñêîãî ÿçûêà ñ ìåñò ïðåæíåãî ïðîæèâàíèÿ.
Áëèæå âñåãî ïî âíåøíåé ôîðìå  èìåíà îñòðîâîâ Samoõ, Samoõ Qra/kh, Samoqra/kh,
Samoqrhkh, Samothracia. Ýòèìîí ãèäðîíèìà  ïðàñëàâ. *samú(jü);
 ãèäðîíèì àíòè÷íîé Ïàííîíèè Tierna, Tsierna äåéñòâèòåëüíî íàïîìèíàþò ïðàñëàâ.
*èürna ÷åðíàÿ (ðåêà) (ñð. Øóëüãà÷ 69);
 ãèäðîíèì àíòè÷íîãî Èëëèðèêà Vrbas, ïðèòîê ðåêè Ñàâû, ñîïîñòàâèì ñ ïðàñëàâ. *vürba
âåðáà (ñð. ãèäðîíèìû Áåðåçà, Ëèïà, Îëüõà) (åùå Øóëüãà÷ 320);
 èìÿ ñîáñòâåííîå â àíòè÷íîé ýïèãðàôèêå Èëëèðèêà Ulka, Uulca íàïîìèíàåò ïðàñëàâ.
*vülkú.1
Äðåâíåéøåå ñëàâÿíñêîå çåìëåäåëèå â öåëîì áûëî îðèåíòèðîâàíî íà ÄóíàéñêîÀëüïèéñêèé î÷àã ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ êàê â îòíîøåíèè îðóäèé òðóäà (*plugú), òàê
è â îòíîøåíèè çåðíîâûõ êóëüòóð è îãîðîäíûõ ðàñòåíèé (ïîëáà, ðîæü, ìîðêîâü). Åñòü
ìíåíèå, ÷òî ãåðìàíñêèå ïëåìåíà óñâîèëè êóëüòóðó ðæè âìåñòå ñ åå íàçâàíèåì îò ñëàâÿí.
Äðåâíèå èçîãëîññû ñâÿçûâàþò ïðàñëàâÿíñêèé ñ êåëüòî-èëëèðèéñêèìè äèàëåêòàìè (*korva, *dübrü, *konü è äð.).
Èìåííî Ñðåäíèé Äóíàé áûë îáëàñòüþ äðåâíåéøåãî ðàññåëåíèÿ ïðàñëàâÿíñêèõ ïëåìåí,
èñõîäíûì ðåãèîíîì ñëàâÿíñêèõ ìèãðàöèé ê ñåâåðó è âîñòîêó îò Êàðïàò. Â òîì æå
íàïðàâëåíèè íåêîãäà ìèãðèðîâàëè è äðóãèå è.-å. ïëåìåíà Ïîäóíàâüÿ  èëëèðû è êåëüòû,
êîòîðûå ïðèøëè â Ïîëüøó è Âîëûíü ðàíüøå ñëàâÿí, à çàòåì äîëãî ñîñåäñòâîâàëè ñ íèìè.
ÒÐÓÁÀ÷ÅÂ, Î. Í.: Ýòíîãåíåç è êóëüòóðà äðåâíåéøèõ ñëàâÿí. Ëèíãâèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ìocêâà : Íàóêà
1991. 271 s.; GEORGIEV, V.: Theiss, Temes, Maros, Szamos (Herkunft und Bildung). In: Beiträge zur Namenforschung,
1961, roè. 12, è. 1; MOOR, E.: Die slawischen Ortsnamen der Theissebene. In: Zeitschrift fur Ortsnamenforschung,
1930, roè. 6, è. 2, s. 131.
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Ïîäòâåðæäåíèåì ïðèñóòñòâèÿ íåñëàâÿíñêèõ è.-å. ïëåìåí ê ñåâåðó îò Ñóäåòñêèõ
è Êàðïàòñêèõ ãîð ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé òðåòèé ýòíè÷åñêèé ýëåìåíò ìåæäó
ïðàñëàâÿíàìè è ïðàãåðìàíöàìè, ïðåäïîëîæèòåëüíî èëëèðî-êåëüòñêèå ïî ÿçûêó âåíåòû.
Ðàññìàòðèâàÿ ýòó òåîðèþ â äðóãîì íàïðàâëåíèè, Òðóáà÷åâ âûÿâëÿåò ñëåäû ïðÿìûõ
ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèõ êîíòàêòîâ âåíåòîâ è ñëàâÿí (ñð. ýòèìîëîãèþ èìåí Ñèëåçèÿ (Silingi 
l¹sk), Ìèëèíãîâ (Milingi  Ml¹dz), Ëèöèêàâèêîâ (Licicaviki), rem è äð. â îíîìàñòèêå Ïîëüøè
è Ïðèêàðïàòüÿ). Ê VI â. ñèìáèîç âåíåòîâ è ñëàâÿí äîñòèã òàêîé ñòåïåíè, ÷òî íåêîòîðûå
âåíåòñêèå íàèìåíîâàíèÿ ôèãóðèðóþò óæå êàê ñëàâÿíñêèå (ê ïðèì. ñëàâÿíå Mhliggoiv íà
Ïåëîïîííåñå VII-X ââ.).
×àñòü ñëàâÿíñêèõ ýòíîíèìîâ îò÷åòëèâî óêàçûâàþò íà îáðàç æèçíè è çàíÿòèÿ èõ íîñèòåëåé: *poljane æèâóùèå â ïîëÿõ, *lêdjane öåëèííèêè, è íà èõ ìèãðàöèè. Ïîñëåäíèé
ýòíîíèì óêàçûâàåò íà îòíîñèòåëüíî ïîçäíèé ïðèõîä ïîëüñêèõ ïëåìåí â äîëèíó ðåêè Âèñëû
(ãèäðîíèì êåëüòî-èëëèðèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ!), êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü êîëûáåëüþ âñåãî
ñëàâÿíñòâà (âîïðåêè ó÷åíèþ ïîëüñêîé àâòîõòîíèñòñêîé øêîëû).
Áîëåå ïîçäíèé õàðàêòåð èìåþò äâà àðåàëà ñëàâÿíñêîé ãèäðîíèìèè  îäèí â áàññåéíàõ
ðåê Îäðû è Âèñëû, âòîðîé  â Ïðèêàðïàòüå, Âîëûíè è Ïîäîëèè (â ñåðåäèíå I òûñ. äî í. ý.
âòîðîé àðåàë óæå ïîïàë â ïîëå çðåíèÿ àíòè÷íîé ãåîãðàôèè è ñòàë èçâåñòåí êàê ñòðàíà
íåâðîâ). Ãëóõèì îòãîëîñêîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ýòíè÷åñêîãî äåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèìåíîâàíèå
ðîäñòâåííûõ ýòíîÿçûêîâûõ îáùíîñòåé, íàñåëÿâøèõ ýòè àðåàëû, äâóìÿ ýòíîíèìàìè:
âåíåòàìè (ïðåäêè çàï.-ñëàâ., âåðíåå ïîëÿêîâ) è ñëàâèíàìè (ïðåäêè âîñò.-ñëàâ., þãî-ñëàâ.,
è ÷àñòè çàï.-ñëàâ. íàðîäîâ).
Îáà àðåàëà äîñòàòî÷íî ïîëíî èññëåäîâàíû â îíîìàñòè÷åñêîì îòíîøåíèè. Òåõ, êîãî
èíòåðåñóþò ïîäðîáíîñòè, îòñûëàåì ê ðàáîòàì ïîëüñêèõ òîïîíèìèñòîâ è ïóáëèêàöèÿì
Òðóáà÷åâà (1968, 1971), Ôðàíêî (1979), Òîïîðîâà è Òðóáà÷åâà (1962), Â. Ï. Øóëüãà÷à (1998).2
Îòìåòèì, ÷òî íàñòîÿùåé äðåâíåé îíîìàñòèêè ïðàñëàâÿíñêîãî îáëèêà â ýòèõ àðåàëàõ
ïðàêòè÷åñêè íåò. Âñÿ ñëàâÿíñêàÿ îíîìàñòèêà èìååò îò÷åòëèâûå ÿçûêîâûå ÷åðòû òåõ ÿçûêîâ
(çàï.-ñëàâ. è âîñò.-ñëàâ.), êîòîðûå èçäàâíà äîìèíèðóþò â äàííûõ ðåãèîíàõ. Âñÿ äðåâíÿÿ
ïðàñëàâÿíñêàÿ ãèäðîíèìèÿ áûëà ïîëíîñòüþ àññèìèëèðîâàíà ñîâðåìåííûìè ïîëüñêèì è
óêðàèíñêèì ÿçûêàìè.
Îêîëî ïåðâîé ÷åòâåðòè I òûñ. í. ý. îáîñîáèëñÿ, âåðîÿòíî, êðàéíèé þãî-âîñòî÷íûé àðåàë
ïðàñëàâÿíñêîé îíîìàñòèêè â Ñåâåðíîì Ïðèàçîâüå è Ïîäîíüå, êîòîðûé äîíûíå ñîõðàíèë
ýíäåìè÷íóþ îáùåñëàâÿíñêóþ ãèäðîíèìèþ:
 ãèäðîíèì Áåðäà, Áåðäû  ìåòîíèìè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå îáùåñëàâÿíñêîãî íàçâàíèÿ
òêàöêîãî ñíàðÿäà *bürdo;
 òîïîíèì Âèòàâà âåñüìà àðõàè÷åí ïî êîðíåâîé ïðèíàäëåæíîñòè ê ñëàâÿíñêîìó
ñëîâîîáðàçîâàíèþ;
 ãèäðîíèì Âûðü ñ þæíîñëàâÿíñêèìè ñâÿçÿìè, ñð. Ëåïåíñêè Âèð â Ñåðáèè;
 ãèäðîíèì Èäîëãà  ðåäêîå ñëîæåíèå ñ è-ïðåôèêñîì, íàçâàíèå-ýíäåìèê Ïîäîíüÿ;
 ãèäðîíèì Èçëåãîùà  àðõàè÷íûé ñëàâÿíñêèé ãèäðîíèì-ýíäåìèê;
 ãèäðîíèì Èëîâàòêà ñîïîñòàâèì ñ àíàëîãè÷íûì ïî ìîðôîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ
ãèäðîíèìîì Ñâèäîâàòàÿ;
 ãèäðîíèì Êàëèòâà  àðõàè÷íûé ñëàâÿíñêèé ñî çíà÷åíèåì òèíèñòûé, ãðÿçíûé, ñð.
Êàëèòâèíà, Êàëúêú, Êàëåö;
 ãèäðîíèì Êàëèòâèíà  ïðèìåð ñëàâÿíñêîãî îáðàçîâàíèÿ äðåâíåãî âèäà, íî áåç ñâÿçåé
â èçâåñòíîé íàðèöàòåëüíîé ëåêñèêå;
ÒÎÏÎÐÎÂ, Â. Í.  ÒÐÓÁÀ÷ÅÂ, Î. Í.: Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç ãèäðîíèìîâ Âåðõíåãî Ïîäíåïðîâüÿ. Ìocêâà 1962;
ÒÐÓÁÀ÷ ÅÂ, Î. Í.: Íàçâàíèÿ ðåê Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû. Ìocêâà 1968; Ø ÓËÜÃÀ÷, Â. Ï.: Ïðàñëîâÿíñüêèé
ãiäðîíiìíèé ôîíä (ôðàãìeíò ðåêîíñòðóêöiï). Êèïâ 1998. 368 s.
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 ãèäðîíèì Êàëêà, Êàëêè, Êàëúêú, Êàëü-(ìèóñ) ïðîèçâîäåí îò ïðàñëàâ. *kalú, *kalü
ãðÿçü;
 ãèäðîíèì Êàëåö, Êàëü÷èê îáúÿñíÿåòñÿ àíàëîãè÷íî, êàê ñóô. ïðîèçâîäíîå îò
ïðåäûäóùåãî;
 ãèäðîíèì Ìå÷à  ñëàâÿíñêèé ýíäåìèê Ïîäîíüÿ;
 ãèäðîíèì Íåïðÿäâà  àðõàè÷íîå îáðàçîâàíèå îò ðåêîíñòðóèðîâàííîé îñíîâû *neprêdy, -úve íåïðîòîê, íåïðîòî÷íîå;
 ãèäðîíèì Îáûòî÷íàÿ (< *obi-toè-üna(ja)) îáðàçîâàí îò èíà÷å íåñîõðàíèâøåéñÿ
ïðàñëàâ. ëåêñåìû *obitokú îáòåêàíèå;
 ãèäðîíèìû Ïëîòà, Ïëàòà, Ïîëòà âîçâîäÿòñÿ ê ðåêîíñòðóèðóåìîìó ïðàñëàâ. ñëîâó
*plúta, ðîäñòâåííîìó ãëàãîëó ïëûòü;
 ãèäðîíèì Ñâèäîâàòàÿ, Ñâèäóâàòà (< *svidovata)  ïðîèçâîäíûé îò îñíîâû *svidú
êèçèë;
 ãèäðîíèì Ñâèíîðûéêà ïðåäñòàâëÿåò ïðîäîëæåíèå äðåâíåé ìîäåëè ñëàâÿíñêîãî
ñëîæåíèÿ íà *ryja;
 ãèäðîíèì Ñóïîé âûâîäèòñÿ èç ïðàñëàâ. ïðèñòàâî÷íîãî îáðàçîâàíèÿ *soþ-pojü;
 ãèäðîíèì Òèì  ïðàâûé ïðèòîê Ñîñíû, áàññåéí Äîíà, âîçâîäèòñÿ ê timy, timenú,
timeno áîëîòî;
 ãèäðîíèì Òîëîòûé âîñõîäèò ê íåñîõðàíèâøåìóñÿ ïðàñëàâ. ïðè÷àñòèþ *tültújü,
ðîäñòâåííîìó ëèòîâñêîìó ñëîâó ìîñò  tiltas;
 ãèäðîíèì ×åðòîðûÿ îáúÿñíÿåòñÿ àíàëîãè÷íî ïðåäûäóùåìó (ïðàñëàâ. *èürta, *ryja)
(ñð. Øóëüãà÷ 70).
Ñþäà æå ïðèìûêàþò ÿðêèå ïðèìåðû ðàííåãî îñîçíàííîãî êàëüêèðîâàíèÿ äîñëàâÿíñêîé
òîïîíèìèè:
 íàçâàíèå ãîðîäà Êîïûëü â îáëàñòè ïëåìåíè Tykanditai íà íèæíåé Êóáàíè âîñõîäèò
ê ïðàñëàâÿíñêîé ôîðìå *kopylü îòïðûñê, îòðîñòîê, ðóêàâ ðåêè;
 òîïîíèì Ïåðåêîï, Ïåðåêîïü, ñëîâî äðåâíåãî ñëàâÿíñêîãî âèäà, - ïðèìåð îñîçíàííîãî
êàëüêèðîâàíèÿ ðåëèêòîâîãî èíäîàðèéñêîãî òîïîíèìà Buges coreto maeotis (ãäå *krtañäåëàííûé, âûðûòûé âðó÷íóþ);
 òîïîíèì ÎëDøüå (îäèí èç çàñåëåííûõ ïðèòîíîâ ó ìîðÿ)  ïðèìåð îñîçíàííîãî
êàëüêèðîâàíèÿ ðåëèêòîâîé íåñëàâÿíñêîé òîïîíèìèè (ñð. äð.-ãðå÷. Øla±a ëåñèñòàÿ (îáëàñòü
Ñêèôèè)).
Àðåàë ýíäåìè÷íîé äîíåöêî-äîíñêîé è ïðèàçîâñêîé îáùåñëàâÿíñêîé ãèäðîíèìèè âñå
åùå õðàíèò ìíîãèå ñóùåñòâåííûå ÷åðòû ñëàâÿíñêîé ýòíîÿçûêîâîé ïåðèôåðèè.3 Îí ìîæåò
ÿâëÿòüñÿ íàñëåäèåì ïðàñëàâÿíñêîé äèàëåêòíîé (âîñòî÷íî- è þæíîñëàâÿíñêîé) ãëîòòîôîííîé
ýòíè÷åñêîé ãðóïïû.
Òàêèì îáðàçîì, ê ñåðåäèíå IV â. í. ý. â Âîñòî÷íîé Åâðîïå ñóùåñòâîâàëè
4 îíîìàñòè÷åñêèõ àðåàëà ïðàñëàâÿíñêîé ÿçûêîâîé îáùíîñòè: Ïàííîíñêî-Ïîòèññêèé
(äðåâíåéøèé), Âèñëî-Îäåðñêèé (Âåíåòñêèé), Âîëûíñêî-Ïîäîëüñêèé (Ñëàâèíñêèé)
è Ïðèàçîâñêî-Ïîäîíñêèé (Àíòñêèé).
Â ïîñëåäíåé òðåòè IV  ïåðâîé ïîëîâèíå V ââ. í. ý. íà àðåàëû ïðàñëàâÿíñêèõ äèàëåêòîâ
íàêëàäûâàåòñÿ òàê íàçûâàåìûé õóííñêèé ýòíîÿçûêîâîé êîìïîíåíò. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
ÿâëåíèåì ïðîèñõîäèëè çíà÷èòåëüíûå âíóòðåííèå ìèãðàöèè ïðàñëàâÿíñêèõ ïëåìåí êàê
âíóòðè äàííûõ àðåàëîâ, òàê è ìåæäó íèìè.
Ñîáñòâåííî õóííû ìîãóò îêàçàòüñÿ íåêèì ñîîáùåñòâîì ïëåìåí, ïðåäêîâ ñîâðåìåííûõ
ñåâåðîêàâêàçñêèõ íàðîäíîñòåé, â ãëóáîêîé äðåâíîñòè îáèòàâøèì â Ñåìèðå÷üå, Äæóíãàðèè è ó
Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ. ß âïîëíå äîïóñêàþ, ÷òî íîñèòåëè ñîâðåìåííûõ ñåâåðîêàâêàçñêèõ ÿçûêîâ
3
ÒÐÓÁÀ÷ÅÂ, Î. Í.: Ê èñòîêàì Ðóñè (íàáëþäåíèÿ ëèíãâèñòà). Ìocêâà : Ìåæä. ôîíä ñëàâÿí. ïèñüì. è êóëüòóðû
1993. 68 s.
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(àáõàçñêî-àäûãñêèõ, êàáàðäèíñêîãî, ÷å÷åíñêîãî, èíãóøñêîãî è äàãåñòàíñêèõ) è åñòü ïîòîìêè
òåõ ñàìûõ çàãàäî÷íûõ õóííîâ. Àíàòîëèéñêàÿ ãèïîòåçà èõ ïðîèñõîæäåíèÿ çèæäåòñÿ íà ñëèøêîì
øàòêîì ëèíãâèñòè÷åñêîì îñíîâàíèè. Ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñ÷èòàòü ýòè ñåâåðîêàâêàçñêèå
íàðîäíîñòè îñòàòêàìè îñîáîé ÿçûêîâîé è êóëüòóðíîé îáùíîñòè, íåñêîëüêî âåêîâ ïðîæèâàâøåé
â îêðóæåíèè ïëåìåí èíäîåâðîïåéñêîé, óðàëüñêîé, àëòàéñêîé è êèòàéñêî-òèáåòñêîé ÿçûêîâûõ
ñåìåé, à âî âòîðîé ïîëîâèíå II â. äî í. ý. ïîä äàâëåíèåì ñþííó (íàðîäîâ àëòàéñêîé ÿçûêîâîé
ñåìüè) ïîêèíóâøåé Ãîáè è Óðóì÷è è óñòðåìèâøåéñÿ â Ñðåäíþþ Àçèþ è Ïðåäêàâêàçüå.4
Ïî âñåé âèäèìîñòè, õóííû è áóëãàðû (þý÷æè è ÷óâàøè), óãðû (âåíãðû), ñàðìàòû (àñû,
ïðåäêè îñåòèí), òóðàíöû (ñàêè, àëàíû, ñîãäû), ãîòû (îñòãîòû, ñêèðû, õåðóëû) è àíòû
(ïðåäêè âîñò. è þæ. ñëàâÿí) â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîãî ñèìáèîçà, ìåæïëåìåííûõ áðà÷íîðîäñòâåííûõ ñâÿçåé è êóëüòóðíî-ÿçûêîâîé êîíâåðãåíöèè ïîðîäèëè îñîáóþ èñòîðèêîêóëüòóðíóþ îáùíîñòü óæå â ñåðåäèíå III â. í. ý. â Ïîäîíüå, Ïðèàçîâüå è Ïðåäêàâêàçüå.
Íàçâàíèå åå ê ñåðåäèíå IV â.  õóííû (ïîçäíåàíòè÷. òðàäèöèÿ) èëè áóëãàðû (ñð. àðì. ñâèä.
î áóëãàðàõ Âóíäà â 350-å ãã., ïîñëåäíåå íàèìåíîâàíèå, âïðî÷åì, ìîæåò áûòü ðåçóëüòàòîì
ðåòðîñïåêòèâíîãî èçëîæåíèÿ ñîáûòèé àâòîðîì VII â.).
Íàçâàíèå áóëãàð èìååò àëòàéñêèé îáëèê (ñð. ìîíã. ãë. êîðåíü bulga- âçáàëòûâàòü, ìóòèòü,
ñìåøèâàòü è ñóô. ñîáèðàòåëüíîé ìíîæåñòâåííîñòè -r?). Â òàêîì ñëó÷àå ýòîò ýòíîíèì
îáîçíà÷àåò êàê èçâåñòíóþ ïîëèýòíè÷íîñòü, òàê è äîñòèãíóòûé óðîâåíü îñîçíàíèÿ åäèíñòâà
îáùíîñòè. Óòâåðæäàòü, ÷òî ïåðåä íàìè ñàìîíàçâàíèå, íåò îñíîâàíèé. Ñêîðåå âñåãî, ýòî
àëëîýòíîíèì, áûòîâàâøèé â àëòàéñêîé (÷óâàøñêîé) ÿçûêîâîé ñðåäå.
Ìåæäó òåì, ïîçäíåé ãðåêî-ðèìñêîé òðàäèöèè ýòà îáùíîñòü èçâåñòíà áîëåå ïîä
íàçâàíèåì õóííû, íî ïîÿâëÿåòñÿ ýòî íàçâàíèå íå ðàíüøå 366 ã. í. ý. Ýòèì íàçâàíèåì äàííàÿ
îáùíîñòü îáîçíà÷àëàñü íà ïðîòÿæåíèè IV-VII ââ. Ïðèìå÷àòåëüíà êîíñåðâàòèâíàÿ òðàäèöèÿ
íàèìåíîâàíèÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ñîþçà ãåòåðîãåííûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï
Ïðåäêàâêàçüÿ è Ïðèàçîâüÿ ãðîçíûì èìåíåì äàëåêîé êî÷åâîé èìïåðèè ñþííó (àðì. siunnik,
ïåðñ. hun, ãðå÷. ou{nnoi, ëàò. hunni). Âåðîÿòíåå âñåãî, ýòî æå ñëîâî ñîõðàíåíî â ñîáñòâåííî
õóííñêèõ èëè áóëãàðñêèõ (ì. á. âåðíåå óãîðñêèõ?) ôîðìàõ ñîáèðàòåëüíîé ìíîæåñòâåííîñòè è êîëëåêòèâíîñòè íà -óð-: îíîãóðû (*honog-ur-), îíîãóíäóðû (*hunog-und-ur-).
Òðè-÷åòûðå ãåòåðîãåííûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï ñîñòàâèëè õóííî-áóëãàðñêóþ îáùíîñòü
óæå ê ñåðåäèíå IV â. í. ý. â Ïðèàçîâüå (âîñòî÷íîì è ñåâåðíîì). Îäíàêî äàëüíåéøèå ìèãðàöèè
âíîâü ðàçäåëèëè íàðîäû ðàçíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, è îíè ïðåîáëàäàëè â íàñåëåíèè íåêîòîðûõ
ìåñòíîñòåé.
Â ïåðèîä ìåæäó 367 è 375 ãã. â ñòåïÿõ Ïðåäêàâêàçüÿ è Ïðèàçîâüÿ ñêëàäûâàåòñÿ âîåííîïîëèòè÷åñêèé ñîþç ïëåìåí, âîçãëàâëÿåìûé îïðåäåëåííî õóííàìè. Ñîáûòèÿ ïîñëåäíåé
÷åòâåðòè IV â. í. ý. ñâèäåòåëüñòâóþò íå òîëüêî î øèðîêîé òåððèòîðèàëüíîé ýêñïàíñèè
õóííîâ, íî è î âîâëå÷åíèè â èõ ñîþç ñëàâÿíñêèõ è ãåðìàíñêèõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï íà Òàìàíè
è ïî Ñåâåðñêîìó Äîíöó.
Õàðàêòåð ìèãðàöèé õóííîâ áûë ìàññîâûì, õîòü è íå èñêëþ÷àë âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ
÷àñòè ýòíîñà íà ïðåæíèõ ìåñòàõ ïîñåëåíèÿ ïîñëå óõîäà îñíîâíîé åãî ÷àñòè. Â âèçàíòèéñêîé
òðàäèöèè äâå îáùíîñòè õóííîâ â Ïðèàçîâüå è Ïîäîíüå èìåíîâàëèñü ñîîòâåòñòâåííî
óòèãóðàìè è êóòðèãóðàìè.
Â 375 ã. îáùíîñòü õóííîâ (êîíãëîìåðàò õóííñêèõ, áóëãàðñêèõ, àëàíñêèõ, ãåðìàíñêèõ
è ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí) âòîðãëàñü èç Ïðèàçîâüÿ âî âëàäåíèÿ âåñòãîòîâ  â Áóäæàê è Ìîëäîâó.
Îòñþäà áîëåå ÷åòâåðòè âåêà õóííû ñîâåðøàëè ãðàáèòåëüñêèå ðåéäû â Ïîäóíàâüå. À ê 400
ã. áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèàçîâñêîãî íàñåëåíèÿ ïåðåñåëèëàñü â ìåæäóðå÷üå Äíåñòðà è Ïðóòà,
ïîêèíóâ ñâîè ïîñåëåíèÿ è ñòîéáèùà (îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò àðõåîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ Ñåâåðíîãî Ïðèàçîâüÿ).
Ñð. ÑÒÀÐÎÑÒÈÍ, Ñ. À.: Ãèïîòåçà î ãåíåòè÷åñêèõ ñâÿçÿõ ñèíî-òèáåòñêèõ ÿçûêîâ ñ åíèñåéñêèìè è ñåâåðîêàâêàçñêèìè
ÿçûêàìè. In: Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà è äðåâíåéøàÿ èñòîðèÿ Âîñòîêà. ×. 2. Ìocêâà : Íàóêà 1984, s. 19-38.
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Â ïåðâîé ÷åòâåðòè V â. õóííñêàÿ îáùíîñòü ïåðåâàëèëà Êàðïàòû, ðàññåëèëàñü â áàññåéíå
Òèñû è âñòóïèëà â ïðîòèâîáîðñòâî ñ ãèáíóùåé Ðèìñêîé èìïåðèåé çà Ïàííîíèþ è âåñü
Èëëèðèê. Ñóäÿ ïî äîøåäøèì èçâåñòèÿì ïîçäíèõ àíòè÷íûõ ïèñàòåëåé â ïðàâëåíèå Àòòèëû
íàèáîëåå ìàññîâûì ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèì êîìïîíåíòîì îáùíîñòè õóííîâ áûë ÿâíî
ñëàâÿíñêèé.5
Ïîñëå ñìåðòè Àòòèëû è ðàñïàäà åãî èìïåðèè, â 453-454 ãã. õóííû (à ñëåäîâàòåëüíî
è ñëàâÿíå) ðàññåëÿþòñÿ êàê ðàç â òåõ ìåñòàõ, ãäå èõ çàñòàåò è ðàííåñðåäíåâåêîâàÿ òðàäèöèÿ.
ÕÓÍÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ ÕÀÇÀÐÑÊÎÃÎ ÊÀÃÀÍÀÒÀ
1. Áàòáàÿí è Äåíãèöèõ
Àêàòèðû, Àêàöèðû, ïîçäíåå îõîöèðû  âîçâðàùàÿñü âî ãëàâå ñ Äåíãèöèõîì (Äåíöèêîì)
èç Ïîòèñüÿ, ïîñåëèëèñü ñíà÷àëà â Ì. Ñêèôèè (454-460/1), ÷àñòü ïëåìåí ýòîé îáùíîñòè
(ñêèðû, àëàíû è ñàðàãóðû) ïåðåøëè Äóíàé è îñåëè â Ì. Ñêèôèè è Í. Ìèçèè, â 461 ã.
àêàöèðû áûëè èçãíàíû îñòãîòàìè, äîëãî êî÷åâàëè â ñòåïÿõ Ñêèôèè â VI â., ïîçäíåå
ñîõðàíÿëèñü òîëüêî â Òàâðèêå (ã. Õàðàñèé è ã. Ôóëëû) (äî 860-900-õ ãã.). Â ýòîé îáùíîñòè
ïðåîáëàäàëè ÷èñëåííî òóðàíöû (àëàíû è ñàêè).
Óòèãóðû, îíîãóðû, áàÿíäóðû (ïîòîìêè áàòè-Áàÿíà) îáèòàëè â Ïðèêóáàíüå è Ïðèàçîâüå
óæå â ïîñëåäíåé òðåòè III â., ñîõðàíÿÿ ñâîþ ñàìîáûòíîñòü äî 540-550-õ ãã. Â VII â. èçâåñòíû
êàê Êóïè-áóëãàð (ïî ðåêå Êîôèñ-Êóáàíè), è ìíîãî ïîçæå äî ðàçãðîìà ïå÷åíåãàìè â êîíöå
890-õ ãã. êàê áàòáàÿí.
Ñ îáùíîñòüþ àêàöèðîâ è óòèãóðîâ ñâÿçàíû ïàìÿòíèêè ïðàáîëãàðñêîãî âàðèàíòà
Ïðèàçîâüÿ ñàëòîâî-ìàÿöêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû âòîðîé ïîëîâèíû VIII - íà÷àëà IX ââ.
(Ïëåòíåâà Ñ. À. Ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà. In: Ñòåïè Åâðàçèè â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ.
Ìocêâà: Íàóêà 1981, 62-75).
Õàéëàíäóðû, ñàðàãóðû, õóííû, áàðñèëò, ñàâèðû îáèòàëè â Ïðåäêàâêàçüå óæå â 461-463
ãã. Õóííñêîå ïëåìÿ ñàðàãóðîâ îòêî÷åâàëî èç Ì. Ñêèôèè ê Äåðáåíòó (Àëàíñêèì Âîðîòàì)
â 461 ã., îòêóäà ïîçäíåå áûëî âûòåñíåíî îáùíîñòüþ îóàð-õîóííè. Ñàðàãóðû ïûòàëèñü ïðîéòè
â Àëâàíèþ, íî âñòðåòèëè ñîïðîòèâëåíèå ïåðñèäñêîé îõðàíû Äåðáåíòà. Òîãäà ÷åðåç Äàðüÿë
ñàðàãóðû ïðèøëè ê Èâåðàì. Îíîãóðû, áàðñèëò è ñàâèð â ñåðåäèíå VI â. ïðèíÿëè áåæàâøèõ
èç Ñðåäíåé Àçèè óàð-õóííè. Â ýòîé îáùíîñòè ïðåîáëàäàëè õóííû, àñû (ñàðìàòû) è àëàíû
(òóðàíöû).
Ïîòîìêè ñàðìàòîâ (àñû) ñ÷èòàþòñÿ ñîçäàòåëÿìè òàê íàçûâàåìîé àëàíñêîé
àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû öåíòðàëüíîãî Ïðåäêàâêàçüÿ. À â ñåðåäèíå VIII â., ïîñåëåííûå
õàçàðñêèì êàãàíîì â ëåñîñòåïíóþ îáëàñòü Ïîäîíüÿ, àñû îñòàâèëè àëàíñêèé ëåñîñòåïíîé
âàðèàíò ñàëòîâî-ìàÿöêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû.6
Â ñåðåäèíå VI â. ê ñåâåðî-êàâêàçñêèì õóííàì ïåðâîé ïåðåñåëåí÷åñêîé âîëíû (îãîðû)
ïðèñîåäèíèëèñü ñðåäíåàçèàòñêèå óàð-õóííè (20 òûñ.) èç Áàêòðèè (Êóíäóç, Áàëõ), êó÷è-áóëãàðû
(êîöàãèðû) èç Êó÷è, îòîãõîíòîð-áóëãàðû, ÷äàð-áóëãàðû, áóëõ èç Ñàêàñòàíà, Õîðåçìà (Õîëîçìà)
è Ñîãäà. Íî â ïîñëåäíåé òðåòè VI â. îáùíîñòü óàð-õóííè ïåðåêî÷åâàëà â Ïàííîíèþ.
Õóííñêèå ïëåìåíà õàéëàíäóðîâ, ñàâèðîâ, áàðñèëîâ, êàêèå-òî îñòàòêè óàð-õóííè, êó÷èáóëãàðîâ, îòîãõîíòîð-áóëãàðîâ, ÷äàð-áóëãàðîâ, áóëõîâ îñòàëèñü è â ñîñòàâå Õàçàðñêîãî
êàãàíàòà. Èì ìîæíî ïðèïèñàòü äîâîëüíî ñêóäíûå íèæíåâîëæñêèå ïàìÿòíèêè ñàëòîâîìàÿöêèõ òèïîâ.7 Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ýòà õóííñêàÿ îáùíîñòü ñî âðåìåíåì áûëà ïîëíîñòüþ
Ñì. Ñâîä äðåâíåéøèõ ïèñüìåííûõ èçâåñòèé î ñëàâÿíàõ, Ò. I.
ÊÎÂÀËÅÂÑÊÀÿ, Â. Á.: Ñåâåðîêàâêàçñêèå äðåâíîñòè. In: Ñòåïè Åâðàçèè â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ. Ìocêâà : Íàóêà
1981, s. 83-93; ÏËÅÒÍÅÂÀ, Ñ. À.: Ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà. In: Ñòåïè Åâðàçèè â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ. Ìocêâà :
Íàóêà 1981, s. 62-75, 152.
7
ÏËÅÒÍÅÂÀ, Ñ. À.: Ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà. In: Ñòåïè Åâðàçèè â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ. Ìocêâà : Íàóêà 1981,
s. 62-75.
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àññèìèëèðîâàíà ñåâåðîêàâêàçñêèìè íàðîäàìè (äàãåñòàíöàìè, ÷å÷åíöàìè, èíãóøàìè
è êàáàðäèíöàìè), åñëè òîëüêî ñàìè ïîñëåäíèå íå ÿâëÿþòñÿ â ÿçûêîâîì îòíîøåíèè ïðÿìûìè
íàñëåäíèêàìè çàãàäî÷íûõ õóííîâ. Â òàêîì ñëó÷àå èõ ëèíãâîãåíåç è êóëüòóðíàÿ
ïðååìñòâåííîñòü ïîëó÷èëè áû áîëåå óáåäèòåëüíîå îáúÿñíåíèå, íåæåëè äàâàåìîå âîñòî÷íîàíàòîëèéñêîé ãèïîòåçîé ïðîèñõîæäåíèÿ ñåâåðîêàâêàçñêèõ ÿçûêîâ.
2. Êîòðàã
Êóòðèãóðû, êîòðàãè  â Ïîäîíüå. Â ýòîé îáùíîñòè ñîñóùåñòâîâàëè îñòàòêè õóííñêèõ
(êîòðàãè) è âîñò.-ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí (àíòû), äðåâíèå ÷óâàøè (áóëãàðû) è äðåâíèå âåíãðû
(ìîãåð). Â VIII â. â ëåñîñòåïíîì ïîÿñå ïîãðàíè÷üÿ õàçàðñêèìè ïðàâèòåëÿìè áûëè ðàññåëåíû
àñû (ÿñû), ò. å. äðåâíèå îñåòèíû. Ñ ýòîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé îáùíîñòüþ ñâÿçàíû ïàìÿòíèêè
ïðàáîëãàðñêîãî âàðèàíòà Ïîäîíüÿ ñàëòîâî-ìàÿöêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû.8 Èç Ïîäîíüÿ
æå ïîä äàâëåíèåì êî÷åâûõ ïëåìåí â ïîñëåäíåé òðåòè VI â. - ïåðâîé òðåòè VII â. áîëüøàÿ
÷àñòü âîñò.-ñëàâ. ïëåìåí, ïîòîìêîâ àíòîâ, ìèãðèðîâàëà â Ïîî÷üå è â Ïîäíåïðîâüå, ïîëîæèâ
íà÷àëî ñîâðåìåííûì òðåì íàðîäàì âåëèêîðîññàì, ìàëîðîññàì (óêðàèíöàì) è áåëîðóñàì.
Õóííñêèå ïëåìåíà Áîëãàðñêîãî êàíñòâà
3. Àñïàðóõ è Õåðíàõ
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàòåëåé ñîáñòâåííî áîëãàðñêîãî ýòíîãåíåçà
è êóëüòóðîãåíåçà ïðåäñòàâëÿåò õóííñêèé ñîþç ïëåìåí, âîçãëàâëåííûé â 453 ã. ñûíîì Àòòèëû
ïî èìåíè Õåðíàõ (ãðå÷. JHrnac, ëàò. Hernac, áîëã. Èðíèêú).
Õóííû-Êèäàðèòû (îáû÷íî òðàêòóþò êàê íîñÿùèå ïåðñèäñêèå îñòðîêîíå÷íûå ìèòðû,
íî ìîæíî òîëêîâàòü èç äð.-èíä. kedâra- çàëèâíîé ëóã, îðîøàåìîå ïîëå, kaidaryaïðîèñõîäÿùèé ñ çàëèâíûõ ëóãîâ (Mon.-Will.; Êî÷åðãèíà 173), èìåâøèå â ñâîåì ñîñòàâå
õóíîãóðîâ, õóíîãóíäóðîâ è åäèíîïëåìåííûõ èì êóòðèãóðîâ, à òàêæå àëàíîâ, àñîâ è ñëàâÿí,
ñíà÷àëà ïîñåëèëèñü â Ì. Ñêèôèè (453-454 ãã.). Çàòåì ïîä äàâëåíèåì ðèìëÿí è ñîþçíûõ èì
îñòãîòîâ Õåðíàõ (äð.-áîëã. Èðíèêú) ïåðåñåëèëñÿ â äîëèíó ðåêè Ãåðð (Äíåïð) è îñíîâàë
ãîðîä Õóííîâàð (454-460 ãã.). Ñ òåõ ïîð Âåëèêàÿ Ñêèôèÿ ñòàëà èìåíîâàòüñÿ ãåðìàíöàìè
Õóíàëàíä Çåìëÿ Õóííîâ. Ýðíàõ çàêëþ÷èë ñîþç ñ öàðåì àëàíîâ è ïîñëàë ïîñîëüñòâà
ê õóííàì-ýôòàëèòàì (Ñðåäíÿÿ Àçèÿ è Ñèíä) è õóííàì, æèâóùèì áëèç äåðæàâû Ñåðîâ. Ñàì
Õåðíàõ íå âåë âîéí ñ ðèìëÿíàìè, èáî âíóòðåííèå âîéíû îòâëåêàëè åãî. ×åðåç åãî âëàäåíèÿ
â 461 ã. ïðîøëè èç Ì. Ñêèôèè íà Êàâêàç ñàðàãóðû.
Ñîãëàñíî Èìåííèêó ýïîõà Õåðíàõà-Èðíèêà äëèëàñü 150 ëåò (ò. å. îêîëî 453-603 ãã.).
Åãî ïðååìíèêè âîåâàëè ñ ðèìëÿíàìè. Â 469 ã. õóííû íàïàëè íà ïðîâèíöèè Ì. Ñêèôèþ è Í.
Ìèçèþ, äîøëè äî õðåáòà Õåì, íî áûëè èçãíàíû ðèìñêèì ïîëêîâîäöåì Àñïàðîì. Â 480 ã.
õóííû ñòàëè ñîþçíèêàìè ðèìëÿí â áîðüáå ñ îñòãîòàìè. Â 486-488 õóííû è ðèìëÿíå
èìïåðàòîðà Çåíîíà âìåñòå âîåâàëè ïðîòèâ îñòãîòîâ. Â 491, 493, 499, 502 ãã., íàðóøèâ ñîþç
ñ ðèìëÿíàìè, õóííû ñîâåðøàëè îïóñòîøèòåëüíûå ïîõîäû âî Ôðàêèþ. Â 513-514 ãã. õóííû
ïîääåðæàëè âîññòàíèå Âèòàëèàíà â Ì. Ñêèôèè. À â 517 ã. õóííû è ñëàâèíû ïðîøëè
Ìàêåäîíèþ, Ýïèð, Ôåññàëèþ äî Ôåðìîïèë è óäàëèëèñü, ëèøü ïîëó÷èâ îòêóï â 1000 ôóíòîâ
çîëîòà. Â 527 ã. õóííû è ñëàâèíû íàïàëè íà Ôðàêèþ è Ãåëëåñïîíò, Èëëèðèê è Ýëëàäó.
Â 530 ã. õóííû (áóëãàðû) îïóñòîøèëè Ôðàêèþ. Â 537 ã. áûëè ðàçáèòû ðèìëÿíàìè ó ðåêè
ßíòðû è âûäâîðåíû çà Èñòð. Íî â 539-540 ãã. ñîâåðøèëè ïîáåäîíîñíûé ïîõîä â Í. Ìèçèþ,
Ôðàêèþ è Ýëëàäó, óâåäÿ 120000 ïëåííûõ ðèìëÿí çà Èñòð.
Îáùíîñòü õóííîâ-êèäàðèòîâ èçíà÷àëüíî ñîñòîÿëà ïðåèìóùåñòâåííî èç õóííîâ è ñëàâÿí
(ïðåäêîâ áîëãàð è ìàêåäîíöåâ), à òàêæå èç íåìíîãî÷èñëåííûõ ïëåìåí ñàêîâ, ñàëìîâ è óãðîâ.
Â 440 ã. ê íèì äîáàâèëîñü îãðîìíîå íàñåëåíèå, ãîâîðèâøåå íà âîñò.-ðîìàíñêèõ íàðå÷èÿõ
8
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(ïðåäêè âîëîõîâ è ìîëäàâàí). Ïðè ýòîì ÷àñòü ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí ýòîé îáùíîñòè íà
ïðîòÿæåíèè âòîðîé ïîëîâèíû VI â. ïîñòåïåííî ïåðåñåëèëàñü íà òåððèòîðèþ Âîñòî÷íîé
Ðèìñêîé èìïåðèè. Èõ æå ïóòÿìè ïðîñà÷èâàëèñü îáðàòíî çà Äóíàé ÷åðíûå âëàõè, ìåíãëåíîðóìûíû è äð. âîñò.-ðîìàíñêèå îáùíîñòè.
Îñòàâøèåñÿ â Ïîäíåïðîâüå è Ïîäíåñòðîâüå ñëàâÿíå è õóííû èñïûòàëè ñèëüíîå
êóëüòóðíîå âëèÿíèå ñî ñòîðîíû âîñò.-ðîìàíöåâ, àâàðîâ (óàð-õóííè) è òþðêîâ â ïåðèîä ìåæäó
565 ã. è ïðåäïîëàãàåìûì ãîäîì îêîí÷àíèÿ ïðàâëåíèÿ Êîóðúòú-êàíà (665?). Ëåêñè÷åñêèå
çàèìñòâîâàíèÿ äð.-òþðê. îáëèêà (èíîãäà ïðè ÿâíîì âîñò.-ðîìàí. ïîñðåäñòâå) çàìåòíû
â ñîñòàâå äðåâíåãî (æîàïàí, êàí, êàâõàí, áîëÿðèí, òàðêàí) è ñîâðåìåííîãî (áèñåð, áåëåã,
áåë÷óã, áúáðåê, êàïèùå, êóìèð, ñàí, òîÿãà, ÷èïàã) áîëãàðñêîãî ñëîâàðíîãî ôîíäà.9
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ìåñòî çàõîðîíåíèÿ Êîóðúòú-êàíà îáíàðóæåíî àðõåîëîãàìè
â Ïîäíåïðîâüå.10
Ïîñëå Êîóðúòà 3 ãîäà ïðàâèë êàí Áåçìªðú (665-668). Ñîãëàñíî Èìåííèêó, ïÿòü êíÿçåé
ïðàâèëè ïî òó ñòîðîíó Äóíàÿ 515 ëåò: Àâèòîõîëú, Èðíèêú, Ãîñòîóíü, Êîóðúòú è Áåçìªðú.
Îñòàòêè õóííîâ-êèäàðèòîâ (àñïóðãèàí, óíîãóðîâ è óíîãóíäóðîâ) è ñîþçíûõ èì ñëàâÿí
ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì êàíà Åñïåðåðèõà èëè Èñïåðèõà ïîêèíóëè Ïîäíåïðîâüå
è ïåðåñåëèëèñü çà Äóíàé â îáë. ã. Ïëèñêà â ïåðèîä ìåæäó 668 è 679/680 ãã. Òåì íå ìåíåå,
îíè ñîõðàíèëè êîíòðîëü íàä Áóäæàêîì è Ìóíòåíüþ. Âîñòî÷íîé ãðàíèöåé äåðæàâû Èñïåðèõà
ñòàë Äíåñòð, ãäå äî ïå÷åíåæñêîãî îïóñòîøåíèÿ ïðîöâåòàëè ïîãðàíè÷íûå êðåïîñòè Åâóêàòû,
Ñàëìàêàòû, Ñàêàêàòû, Òóíãàòû, Êðàêíàêàòû è ãëàâíûé ãîðîä Àñïðîêàñòðîí (Áåëãîðîä
Äíåñòðîâñêèé), çàñåëåííûå òóðàíöàìè (ñàêè), ñàðìàòàìè (ñàëìû) è âîñò.-ðîìàíöàìè
(ðîìýè). Â êîíöå IX - íà÷àëå Õ ââ. ýòî ñìåøàííîå íàñåëåíèå îñòàâèëî òàê íàçûâàåìóþ
áàëêàíî-äóíàéñêóþ àðõåîëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó (Êàëôà, Õàíñêà).11
Íîâàÿ ýïîõà ñèìáèîçà õóííîâ-êèäàðèòîâ (òàê íàçûâàåìûõ àñïàðóõîâûõ áóëãàð), ñëàâÿí
è ÷åðíûõ âëàõîâ ê þãó îò Äóíàÿ íà÷àëàñü â ïîñëåäíåé òðåòè VII â. è ïðîäîëæàëàñü äî
ïîñëåäíåé òðåòè Õ â. 300 ëåòíåå ïðàâëåíèå êàíîâ Òåðâåëÿ (21 ãîä, îêîëî 695-714 èëè 701718), Àíîíèìà (ïðàâèâøåãî 28 ëåò?), Ñåâàðà (15 ëåò, 724-739), Êîðìèñîøà (ãðå÷. Kormesioò) (17 ëåò, 739-756), Âèíåõà (7 ëåò, 756-761), Òåëåöà (3 ãîäà, 761-763), Ñàáèíà (763-765),
Îóìîðà (40 äíåé, 765), Òîêòó (765-767), Ïàãàíà (767-771), Òåëåðèãà (772-777), Êàðäàìà
(777-802), Êðîóìà (802- 13. 04. 814), Îìóðòàãà (814-831), Ìàëàìèðà (831-836), êàâõàíà
Èñáîóëà (831-838), Ïåðñèÿíà (836-852), Áîðèñà I (852-889), Âëàäèìèðà-Ðàñàòå (889-893),
Ñèìåîíà (893-27. 05. 927), Ïåòðà (927-968), Áîðèñà II (968-971) äîñòàòî÷íî ïîëíî îñâåùåíî
èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè.12 Íà ýòî âðåìÿ ïðèõîäÿòñÿ ëåêñè÷åñêèå çàèìñòâîâàíèÿ
âåíãåðñêîãî è ÷óâàøñêîãî îáëèêà â ñëàâÿíñêèé ÿçûê áîëãàð, òèïà ïàøåíîã (áàäæàíàê).13
Íàïðîòèâ, â Èìåííèêå áîëãàðñêèõ êàíîâ çàìåòíû èìåíà, èìåþùèå î÷åâèäíîå ñëàâÿíñêîå
ïðîèñõîæäåíèå: Ãîñòîóíú èëè Ãîñòîóíü, Òåëåö, Ìàëàìèð, Âëàäèìèð.
Õóííñêèå ïëåìåíà Àâàðñêîãî êàãàíàòà
4. Ýëëàõ
Áåëûå õîðâàòû, ÷àñòü ñåðáîâ (ñîðáû), ñëàâèíû (ïðåäêè ñëîâåíöåâ, ñëîâèíöåâ, ñëîâàêîâ)
ïîñëå ãèáåëè Ýëëàõà è ðàñïàäà äåðæàâû õóííîâ ðàññåëèëèñü ïî þæíûì è ñåâåðíûì ñêëîíàì
WENDT, H. F.: Die türkischen Elemente im Rumänischen. Berlin 1960.
ñì. ÂÅÐÍÅÐ, É.: Ïîãðåáàëíàòà íàõîäêà îò Ìàëàÿ Ïåðåø÷åïèíà è Êóáðàò-õàí íà áúëãàðèòå. Ñîôèÿ 1988, s. 39-44;
ÑÅÔÒÅÐÑÊÈ, Ð.: Ðåö. in Èñòîðè÷åñêè ïðåãëåä, 1989, è. 2, s. 104-107.
11
Ï ËÅÒÍÅÂÀ, Ñ. À.: Áàëêàíî-äóíàéñêàÿ êóëüòóðà. In: Ñòåïè Åâðàçèè â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ. Ìocêâà : Íàóêà 1981,
s. 75-77.
12
Êðàòêà èñòîðèÿ íà Áúëãàðèÿ. Ñîôèÿ: Íàóêà è Èçêóñòâî 1981, s. 41-54.
13
MENGES, K.: Bulgarische Substratfragen. In: Ural-Altaische Jahrbücher, 1960, roè. 32, è. 1-2.
9
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Êàðïàò, âûñîêèõ Áåñêèä, Ñóäåò è Ðóäíûõ ãîð (453/4). Ïðî÷èå õîðâàòû, ñåðáû è ñëîâåíöû
âìåñòå ñ ãåïèäàìè è ëàíãîáàðäàìè îñòàâàëèñü â Ïîòèñüå è Ïàííîíèè äî ïðèõîäà òóäà àâàð
(â 565 ã.), ïîçäíåå îíè ïîä äàâëåíèåì àâàð çàñåëèëè â 610-å ãã. Èëëèðèê (ñåðáû è õîðâàòû)
è Ðåöèþ (ñëîâåíöû). Ýòà îáùíîñòü ñîñòîÿëà ïðåèìóùåñòâåííî èç ñëàâÿí (ñëîâàêè, ñëîâèíöû, ñëîâåíöû, õîðâàòû, ñåðáû), àëàíîâ, ãåðìàíöåâ (ãåïèäû) è õóííîâ. Íåêîòîðîå
êóëüòóðíîå âëèÿíèå íà íåå îêàçàëè àâàðû (çàèìñòâîâàííûå ñëîâà îðäà, êàãàí, æóïàí?).
Â ïîñëåäíåé òðåòè VI â. ê íèì ïåðåñåëèëèñü 20 òûñ. óàð-õóííè, è 10 òûñ. òàðíèàõ, êîöàãèð
è çàáåíäåð (Ñèìîêàòòà VII 8: 16, 17). Â 890-å ãã. Ïîòèñüå è Ïàííîíèÿ áûëà çàñåëåíà âåíãðàìè,
ïðîäîëæàâøèìè òðàäèöèè õóííîâ.
ÕÓÍÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÈÒÀËÈÈ
5. Êóáåð (?)
Ïðî÷èå õîðâàòû, ñåðáû è ñëîâåíöû âìåñòå ñ ãåïèäàìè è ëàíãîáàðäàìè îñòàâàëèñü
â Ïîòèñüå è Ïàííîíèè äî ïðèõîäà òóäà àâàð (â 565 ã.), ïîçäíåå îíè ïîä äàâëåíèåì òåõ æå
àâàð çàñåëèëè â 610-å ãã. Èëëèðèê (ñåðáû è õîðâàòû) è Ðåöèþ (ñëîâåíöû).
Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü çàìåòèò óäèâèòåëüíîå ñõîäñòâî ýòîé êàðòèíû ñ ëåãåíäàðíûì
ïåðåñåëåíèåì ïÿòè ñûíîâ öàðÿ Êîâðàòà (ñì. Áðåâèàðèé Íèêèôîðà è Õðîíèêó Ôåîôàíà).
Î÷åâèäíî, ïåðåä íàìè ýòíîãåíåàëîãè÷åñêîå ïðåäàíèå, êîòîðîå îïèñûâàåò íå åäèíîâðåìåííûå ñîáûòèÿ ïîñëåäíåé òðåòè VII â., êàê ïðèâûêëè äóìàòü ìíîãèå â áîëãàðèñòèêå,
à ãîðàçäî áîëåå äàâíèå ñîáûòèÿ ìåæäó 367 è 453 ãã. Ïðè ýòîì, îïèñàíèå ðàññåëåíèÿ ñûíîâ
Êîâðàòà ïðàêòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò ìèãðàöèè íå òîëüêî ïðåäêîâ ñîâðåìåííûõ áîëãàð, íî
è ñåðáîâ, õîðâàòîâ, ñëîâåíöåâ, ò. å. ìèãðàöèè íîñèòåëåé þæíîñëàâÿíñêîé è ÷àñòè
çàïàäíîñëàâÿíñêîé ãðóïï äèàëåêòîâ.
Ïåðâûé áðàò, Áàòáàÿí (ò. å. ñòàðøèé áðàò (áàòÿ) Áàÿí) îñòàëñÿ íà ðîäèíå (Ïðèàçîâüå
è Ïðèêóáàíüå)  ýòî óòèãóðû 533-566 ãã., à ïîçäíåå àäûãè, ÷åðêåñû è àáõàçû è æèâøèå
÷åðåñïîëîñíî ñ íèìè àëàíû, àñû è âîñòî÷íûå ñëàâÿíå.
Âòîðîé áðàò Êîòðàã îáîñíîâàëñÿ ó Äîíà  ýòî ïðåäêè êóòðèãóðîâ 533-566 ãã. â Ïîäîíüå,
ïîçäíåå  ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå îñåäëîå íàñåëåíèå õàçàðñêîé Äåíòèè (âñå òå æå õóííû,
áóëãàðû, âåíãðû, àëàíû, àñû è àíòû (600-900 ãã.), åùå ïîçäíåå äðåâíåå ÷óâàøñêîå è àëàíñêîå
íàñåëåíèå Âîëæñêîé Áóëãàðèè (900-1250-å ãã.).
Òðåòèé áðàò ïî èìåíè Àñïàðóõ, ïåðåïðàâèâøèñü ÷åðåç Äíåïð è Äíåñòð, ïîñåëèëñÿ
ó Èñòðà, â òðóäíîäîñòóïíîé îáëàñòè Îíãëîñ  ýòî õóííû Àòòèëû, Õåðíàõà, Êóðòà, Èñïåðèõà
è ñëàâÿíå, ïîçäíåå  äðåâíèå áîëãàðû.
×åòâåðòûé áðàò, ïåðåéäÿ Èñòð, ïîñåëèëñÿ â Ïàííîíèè, ïîçäíåå âîøåë â ñîþç ñ àâàðàìè
(ñ 565 ã.)  ýòî îñòàòêè õóííñêîãî ïëåìåíè Àòòèëû è Ýëëàõà, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå
ïëåìåíà ñëàâÿíñêîé îáùíîñòè (ñëîâàêè, ñëîâèíöû, ñîðáû è áåëûå õîðâàòû).
Ïÿòûé áðàò ïîñåëèëñÿ â Ðàâåííñêîì Ïåíòàïîëå è ñòàë ïîääàííûì ðèìëÿí  ýòî ÷àñòü
ïëåìåíè Àòòèëû è Ýëëàõà, ïåðåñåëèâøèõñÿ âìåñòå ñî ñëîâåíöàìè.
Âíîâü îäíèì èç ìåñò ïîñåëåíèÿ äðåâíèõ ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí íàçâàíà Ïàííîíèÿ. Íî íà
ñåé ðàç ðå÷ü èäåò î âòîðè÷íîé ñëàâÿíèçàöèè ïðàñëàâÿíñêîé ïðàðîäèíû, íåêîãäà ïîêèíóòîé
ïîä äàâëåíèåì ðèìëÿí. Ïîõîæå, èìåííî ïàìÿòü î ïðàðîäèíå ïîáóæäàëà ñëàâÿíñêèå ïëåìåíà
õóííñêîé îáùíîñòè Àòòèëû äâèãàòüñÿ â íàïðàâëåíèè Ïàííîíèè. Âîëíû ñëàâÿíñêèõ
ïåðåñåëåíèé V-VI ââ. í. ý. îñòàâèëè ïëàñòû äèàëåêòíîé îíîìàñòèêè âî âñåì Ïðèàëüïèéñêîì
ðåãèîíå.14
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Place of Potisie and Pannonia in the oldest ethno-genealogical legends
of Slavonic peoples
Alexandr K. S h a p o s h n i k o v
The main point of the authors conception is the use of historical onomastics, etymology, areal linguistics and
narrative sources in search of the oldest area of Common Slavonic in the First half of the I millennium AD. Author
correlates data of historical onomastics from Pannonia, Poland and Ukraine with narrative sources of Late Antiquity
writers of III-VI AD, as well as the Old-Bulgarian legend of migration and settlement of five sons of kan Kobratos
(VII AD).
Besides a tribal ideology, the Slavic lexicon testifies the existence of the ideology of an agricultural society. The
name of a part of Western Slavs  *ledjane virgin soils ploughmen  mirrors both this ideology and the secondary
coming of Polish tribes into the Vistula basin as well. The Slavic agriculture has been oriented towards the ancient
Danubian-Alpine agricultural center as to the agricultural implements (Slavic *plugú), the sorts of cereals and their
names (Russian noëáa the spelt, Slavic *rúú rye, with its new etymology that tears (the wheat)).
The Slavic concerned before all the Middle Danube, whose name the Slavs loaned in its Celtic-Germanic form
(probably from the Upper Danube). Author sees the Middle Danube lands as a center of the further Slavic migrations,
including that to the north of the Carpathians, along the Vistula valley. It was a sort of a northern infiltration not only of
the Slavs, but also of other I.-E. tribes that came into the future Poland earlier than the Slavs and together with them
what led to an intermingled coexistence.
What specially proves the presence of non-Slavic Indo-Europeans to the north of Sudeta mountains is this Third
ethnic element between the Germanic and Slavic tribes, supposedly of Venetic (Illyro-Venetic) linguistic origin. Author
stresses to the contrary the reality of direct Venetic-Slavic ethnolinguistic contacts (cf. the etymology of Licicaviki,
rem and much other names inherited by the onomastics of Polish lands), hence a considerably earlier appearance of the
Slavs in this country. As the Preslavic Illyrians to the north of the Carpathians we regard also the Silingi (Polish l¹sk <
*sülêg-, Silesia) and Milingi, concealed under a placename Ml¹dz, near Warsaw (<*mülêg-, according to Stieber),
carried then away by the Slavic reflux up to the Greek Peloponnese (in Constantine Porphyrogenetos De administrando
imperio oiJ Mhliggoi are already a Slavic tribe).
The eastward movement and migrations of Slavonic tribes in the III-IV AD reached the river Don and Taman
peninsula. It is proved by numerous Common Slavonic endemic river and place names in Circummaeotic region (sometimes just a translation loan words like Kopyl < Tykanditai, Oleshie < Hylaia, Perekop < Taphrai). From this region
originated some ethnic names like Serbi Cephalotomoi and Chorouathos (Gynaikokratoumenoi in regnum Amazonum), to say nothing about Bulgar and Rus. In 375-453 AD numerous Slavonic and Germanic tribes migrated westward
together with Hunni and returned back to Potisie and Pannonia. Author considers it possible to study the origins of
different Slavonic tribes closely connecting them with migrations and settlement of multiethnic communities lead by
Attilas sons (Ellac, Dengitzic, Hernac) or five sons of Kobratos (Batbaian, Kotrag, Asparuc and others).
As to the linguistic characteristics of the Middle Danube area it should be indicated that the river-name Morava
which spread then in the East, West and South has been initially endemic for the Middle Danube area. Slavic Morava,
evolved from an earlier Maru-s is one of non-differentiated Indo-European (alteuropaisch) Wasserworter, etymologically congener to I.-E *mori, Slavic *more sea. The Slavic hydronymic inventory of the Middle Danube area reveals,
notwithstanding a millennial domination of the Hungarian language with quite different structure, the presence of
undoubtedly Early Slavic wordformational and morphological features (derivatives and composita) and some archaic
moments (a nearly exclusive use of the physiographic lexicon of the type of mentioned Krahes Wasserwörter
What was said above can be repeated about the western part of the Middle Danube basin, the so-called Pannonia.
Step by step are being clarified the details of Early Slavic nomenclature of the Balaton lake and its environs. So Slavic
*Pleso (lacus Pelso, Plin. NH III, 24) has been the name of the greater, straight part of the lake, and only the lesser, more
marsh-ridden, part of it has had the Slavic name *Bolto marsh swamp, hence a Church-Slavic city-name *Blatünú
gradú, an ancient city at the western shore of the lake. Very near to Slavic nomenclature stands an ancient tribal name
Oseriates (perhaps only the suffixal formation -iat- of the latter tends to non-Slavic, Illyrian; here we cannot but evoke
an obviously hybrid ethnonym Ezeritai, Const. Porph. De adm. imp., mentioned there as an already Slavic tribal name,
beside the Milingi, in the southwestern Peloponnese).
Hereby we touch an important question of neighbourhood and coexistence of Slavic and non-Slavic within the
same territory, namely the Illyrian-Slavic succession, because the Slavic meaning marsh, marshy (in Hungarian Balaton, see above) correctly reproduces the meaning of yet Illyrian names Pannonia, *Pannona. One such pair of IllyrianSlavic successivity does outweigh substantially the negative factor of paucity of what has been really attested.
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EMIL HORÁK*
Slovensko-macedónske jazykové paralely
HORÁK, E.: Slovak-Macedonian Language Parallels. Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 107-114.
The author compares the circumstances of the origin of the standard Slovak language and the standard Macedonian language, and explores the similarities and differences in the codification processes of the two standard languages. The author concludes that the both standard languages originated fully in accordance with divergent tendencies of
the development of standard Slavic languages. The special attention is given to the comparison of ¼udovít túrs and
Krste P. Misirkovs codification principles.
Slavonic mutuality, Codification of the literary Slovak language, Codification of the literary Makedonian language, ¼udovít túr, Krste P. Misirkov, divergent tendencies of the development of standard Slavic languages.

0. Ak si slovenský národ v minulom roku pripomínal 160. výroèie kodifikácie túrovej spisovnej slovenèiny, macedónsky národ v minulom roku zaznamenával 100. výroèie prvého pokusu o kodifikáciu spisovnej macedónèiny Krste P. Misirkova v diele Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè.
Ak si Slováci v auguste tohto roku pripomínali 160. výroèie vyhlásenia strednej slovenèiny za
slovenský spisovný jazyk na zasadnutí Tatrína roku 1844, Macedónci si v auguste tohto roku
pripomínali 60. výroèie vyhlásenia strednej macedónèiny za macedónsky spisovný jazyk na prvom zasadnutí Macedónskej národnej rady v klátore sv. Prohor Pèiòski v auguste 1944. Èasový
rozdiel medzi uzákonením spisovnej slovenèiny a uzákonením spisovnej macedónèiny je teda
presne 100 rokov. Ak sa v tomto príspevku pokúsime h¾ada príèiny tohto storoèného rozpätia a
odkrýva zhody a rozdiely v kodifikaèných procesoch týchto dvoch slovanských jazykov, nazdávame sa, e výsledky tohto náho úsilia môu by prínosom i do teórie vzniku slovanských spisovných jazykov. Budeme si pritom víma (1) èasové relácie kodifikácie týchto dvoch spisovných jazykov, (2) potrebu kodifikácie týchto dvoch spisovných jazykov, (3) jazykové, ako aj
mimojazykové podmienky obidvoch kodifikácií a napokon (4) budeme porovnáva kodifikaèné
princípy Krste P. Misirkova s kodifikaènými princípmi ¼. túra, ako aj uplatòovanie týchto princípov v ich kodifikaèných postupoch.
V príspevku budeme vychádza zo zistenia, e obidva porovnávané spisovné jazyky  spisovná slovenèina i spisovná macedónèina  vznikli v plnej zhode s divergentnými tendenciami
v rozvoji slovanských spisovných jazykov (E. Horák, 2000, s. 150-155), ktoré sa pecificky odráali pri vzniku a rozvoji aj týchto dvoch slovanských spisovných jazykov.
1. Èasové relácie. Z h¾adiska synchrónneho nemá podstatný význam historicita, èas kodifikácie spisového jazyka, ak si dnes spisovný jazyk plní vetky svoje funkcie. Konfrontaèné
h¾adisko pri geneticky príbuzných jazykoch, ktorých spisovné jazyky vznikli v rozdielnom èase,
vyaduje si vak bra oh¾ad i na èasové relácie, keïe sa pritom porovnávajú aj mimojazykové
javy i také relevantné historické udalosti, ktoré sa odohrávali a zasahovali obidva porovnávané
spisovné jazyky na kvalitatívne rozdielnej úrovni rozvoja. Platí to aj o vzahu spisovnej slovenèiny a spisovnej macedónèiny. Aj keï sa obidve etniká, resp. národnosti  slovenská i macedónska  od poèiatku nachádzali v oblasti východnej Európy, ili v dvoch rozdielnych impériách 
slovenská národnos v uhorskej èasti habsburskej monarchie, macedónska národnos najprv
v rámci Byzantskej ríe, neskôr Tureckej ríe, prièom politické, sociálne i kultúrne pomery pre
E. HORÁK, Teplická 98/27, 921 01 Pieany
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rozvoj týchto národností pre národné obrodenie, a tým i smerom k samobytnému národu boli
podstatne rozdielnå. Tieto pomery boli nesporne priaznivejie pre Slovákov, ktorí si prvú podobu
spisovného jazyka kodifikovali u koncom 18. storoèia kodifikaènými prácami A. Bernoláka
(A. Bernolák, 1787 i 1790) a potom v èase vyvrcholenia slovenského národného obrodenia v diele
¼udovíta túra Náreèia slovenskuo alebo potreba písaòja v tomto náreèí, ako i v normatívnej
gramatike Nauka reèi slovenskej (¼. túr, 1846). V dôsledku mimoriadne nepriaznivých politických i sociálnych pomerov v Macedónsku bola spisovná macedónèina úplne kodifikovaná takmer
celých sto rokov neskôr, a po získaní plnej nacionálnej emancipácie a tátnej suverenity v roku
1944, a to aj napriek tomu, e jazykové podmienky boli pre kodifikáciu zrelé u najmenej polstoroèia predtým, èo napokon potvrdzuje prvý pokus o jej plnú kodifikáciu, ktorý urobil Krste
P. Misirkov v knihe Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè (1903), kde svoje kodifikaèné zásady i uplatnil.
2. Potreba kodifikácie spisovnej slovenèiny a spisovnej macedónèiny. Kodifikáciu spisovnej
slovenèiny  ako jedného z atribútov samostatného národa  podmieòovalo najmä postupné vyvrcho¾ovanie zakonèenia samobytnosti slovenského národa v 40. rokoch 19. storoèia, keï mladej túrovskej romantickej generácii u nepostaèoval zastaraný èeský jazyk, ktorý sa ako bohosluobný jazyk pouíval v evanjelickej cirkvi, prièom nevyhovoval jej ani spisovný jazyk bernolákovskej generácie, ktorý bol zaloený na úzkej západoslovenskej náreèovej osnove, a tak nemohol ani plni funkcie celonárodného spisovného jazyka.
Potrebu celonárodného spisovného jazyka si nástojèivo uvedomovala nastupujúca tvorivá
generácia, èo sa prejavilo u v tom, e svoje literárne umelecké plody vydala ete pred oficiálnym priznaním kodifikácie nového spisovného jazyka v zborníku Nitra II. (1844), národno-emancipaèný zápas si zasa vyadoval vydávanie novín, a tak Slovenskje národòje novini s literárnou
prílohou Orol Tatranskí (1845) zaèali vychádza taktie u pred vydaním základných kodifikaèných príruèiek ¼. túra.
Macedónska národnos pod politickou a ekonomickou porobou Tureckej ríe a pod silným
gréckym duchovným útlakom nedospela v tomto èase ete k potrebe nevyhnutnej kodifikácie
spisovnej macedónèiny. Prebúdzajúce sa národné obrodenie macedónskej národnosti sa nestalo
takou hnacou silou, ktorá by uzákonenie spisovného jazyka urých¾ovala. Uvedomelá macedónska inteligencia sa teda mohla sústredi viac-menej iba na starostlivos o zabezpeèovanie základného vzdelania a osvetu ¾udu, ako aj o prebudený záujem o ¾udovú duchovnú tvorivos  písanie
uèebníc a zbieranie ¾udovej umeleckej tvorivosti. Lene macedónska inteligencia sa nemohla
v úplnosti venova vyiemu duchovnému uvedomovaniu národa ani v poslednej tvrtine 19. storoèia, keïe práve v tejto tvrtine sa musela posväti takmer výluène národno-oslobodite¾skému
hnutiu, keïe macedónska národnos zostala aj po roku 1878 naïalej pod tureckým panstvom,
ako aj pod gréckym duchovným útlakom. Významný krok v tomto smere vykonala najmä generácia separatistov, ktorá v rámci uceleného národného programu, poväèine ani nie na vlastnom macedónskom území, vypracovala nacionálny program, ktorý zahàòal i kodifikáciu spisovnej macedónèiny ako nevyhnutný predpoklad pre nacionálnu autonómiu v rámci Tureckej ríe,
ako aj spisovnej macedónèiny ako atribútu rodiaceho sa macedónskeho národa. A práve túto
významnú úlohu sa podujal pred storoèím splni Krste P. Misirkov vo svojom diele Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè (1903).
Z naznaèeného porovnania potrieb dvoch spisovných jazykov vychodí, e základná potreba
kodifikácie obidvoch porovnávaných spisovných jazykov bola v podstate jedna  uzákoni spisovný jazyk ako nevyhnutnos rodiaceho sa národa a jeho samobytnosti. Prirodzene, na Slovensku sa táto potreba prejavovala intenzívnejie, èo vyplývalo z odliných spoloèenských, kultúrnych a politických podmienok dvoch národov; národno-emancipaèný proces na Slovensku znaène pokroèil a takmer ivelne ho podporovala tvorba umeleckej literatúry, osvety i ïalí rozvoj
národnej emancipácie.
3. Podmienky kodifikácie spisovej slovenèiny a spisovnej macedónèiny. Podmienky kodifikácie spisovnej slovenèiny a spisovnej macedónèiny sa odliujú najmä v dôsledku rozlièného
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stupòa národno-emancipaèného rozvoja i rozdielneho historického kontextu oboch národov, èo
sa prejavilo najmä vo vzahu k (1) idei slovanskej vzájomnosti, ako aj vo vzahu k (2) jazykovej
tradícii, resp. k predchádzajúcim formám spisovného jazyka.
3.1. Skutoènos, e Slováci v Uhorsku nemali nijaké politické práva ani zastúpenie v parlamente, do znaènej miery dala peèa i slovenskému národnému obrodeniu, ktoré bolo duchovne
mimoriadne ovplyvnené ideou slovanskej vzájomnosti, ktorú formuloval práve Slovák Ján Kollár. Avak táto idea, aj keï na jednej strane dávala Slovákom nádej a vieru, e v zápase o svoju
národnú samobytnos a emancipáciu nie sú sami, e majú za sebou celý ve¾ký slovanský svet, na
druhej strane podstatne, ba paradoxne znemoòovala ich úplnú emancipáciu práve strohou poiadavkou Jána Kollára, aby sa ako samobytné rozvíjali iba tyri slovanské národy a s nimi tyri
slovanské literatúry a tým iba tyri slovanské spisovné jazyky: ruský, po¾ský, èeský a ilýrsky
jazyk. V tejto tvorkmeòovej koncepcii slovanskej vzájomnosti Jána Kollára nebolo miesto pre
samostatný slovenský spisovný jazyk. A tak sa táto podmienka, prirodzene, stala akou prekákou na ceste k uzákoneniu spisovnej slovenèiny. Ak mala spisovná slovenèina vzniknú, musela
sa s òou vyrovna mladá generácia romantikov na èele s ¼. túrom, ktorý spomenutú koncepciu
musel prekona jednak teoreticky, jednak v tvrdom spore s Jánom Kollárom i s nieko¾kými ïalími prísluníkmi starej generácie, èím napokon potrebu kodifikácie spisovnej slovenèiny úspene
obhájil a uskutoènil. O tomto zápase najlepie svedectvo podáva spis Hlasové o potøebe jednoty
spisovného jazyka pro Èechy, Moravany a Slováky (1846), v ktorom J. Kollár túrovskú kodifikáciu spisovnej slovenèiny príkro odsúdil.
Krste P. Misirkov sa na rozdiel od ¼. túra s takouto prekákou pri kodifikácii spisovnej
macedónèiny nestretol. Toti princíp tvorkmeòovosti v Kollárovej idei slovanskej vzájomnosti bol na rozhraní 19. a 20. storoèia u prekonaný, napokon významne aj zásluhou ¼. túra,
a sama idea slovanskej vzájomnosti v èase Krste P. Misirkova sa prejavovala u v ideách slavianofilstva, ktoré bolo macedónskym Slovanom naklonené, najmä slavianofilstvo ruské èi u poskytovaním tipendií macedónskym tudentom alebo pri zakladaní ich literárnych a vedeckých
zdruení a spoloèností, akou bola aj macedónska vedecko-literárna spoloènos Ìàêåäîíñêî
íàó÷íî-ëèòåðàòóðíî äðóãàðñòâî zaloená v Petrohrade v roku 1902 s komplexným nacionálnym programom, èo napokon potvrdzuje ve¾mi ièlivý vzah k nastupujúcej macedónskej inteligencii takých slavianofilov, akými boli napríklad V. I. Lamanskij èi T. D. Florinskij a ïalí, ktorí
ostatne boli i priamymi profesormi èi uèite¾mi Krste P. Misirkova. Pri kodifikovaní spisovnej
macedónèiny sa teda Krste P. Misirkov na rozdiel od ¼. túra na Slovensku nemusel polemicky
priamo vyrovnáva s významnejou domácou opozíciou, ktorá by sa akýmko¾vek spôsobom
stavala proti uzákoneniu spisovnej macedónèiny ako samostatného spisovného jazyka.
3.2. So zloitým vzahom k idei slovanskej vzájomnosti na Slovensku úzko súvisela i otázka
vzahu nastupujúcej generácie k spisovnej èetine ako k jazyku, ktorý Slováci pouívali od 15. storoèia ako bohosluobný jazyk evanjelikov a ktorý u v polovici 19. storoèia nijako nevyhovoval
novým potrebám. Preto sa musel ¼. túr pri kodifikácii spisovnej slovenèiny dôkladne vyrovna aj
s touto otázkou. A ona zaberá významné miesto v spomenutom túrovom kodifikaènom diele.
¼. túr porovnávaním vetkých jazykových rovín slovenského a èeského jazyka dochádza k záveru, e slovenský jazyk sa v podstatných javoch odliuje od èeského jazyka, èo je dostatoèný dôvod
pre jeho samostatnos. Ale rozdiely medzi slovenèinou a èetinou neboli túrovi jediným dôvodom
pre kodifikáciu spisovnej slovenèiny. Hlavným dôvodom pre jej kodifikáciu mu bola skutoènos,
e Slováci sú a chcú by svojbytný slovanský národ, a preto chcú ma i svoj vlastný spisovný jazyk.
V Macedónsku by obdobou pouívania starej biblickej èetiny na Slovensku mohlo by pouívanie staroslovienskeho jazyka v macedónskej redakcii, resp. cirkevnoslovanského jazyka. Krste
P. Misirkov vo svojom diele osobitne nenasto¾uje otázku vzahu rodiacej sa spisovnej macedónèiny a tohto jazyka. Toti na rozhraní 19. a 20. storoèia tento jazyk bol u z h¾adiska benej komunikácie anachronizmom. Túto pozíciu nadobudol zrejme aj vïaka tomu, e sa od polovice 19. storoèia v Macedónsku intenzívne vyvíjal kultúrny ¾udový jazyk s funkciou komunikatívneho prostried109

ku, ktorý postupne nadobúdal nadnáreèovú povahu a smeroval k tvorbe interdialektu, o èom svedèí
aj jazyk diel macedónskych spisovate¾ov i kultúrnych dejate¾ov tohto obdobia.
3.2.1. V spomenutom kodifikaènom diele Náreèja slovenskuo alebo potreba písaòja v tomto
náreèí sa ¼. túr pozitívne vyrovnáva aj s prvou kodifikáciou spisovnej slovenèiny, s kodifikáciou A. Bernoláka, a to tak, e nepopiera jej ve¾ký význam. Naopak, nielene ju vysoko oceòuje,
ale pochvalne hodnotí i tvorcov, ktorí tvorili v tejto spisovnej slovenèine, osobitne dielo klasika
slovenskej literatúry Jána Hollého. ¼. túr chápe svoju novú kodifikáciu ako kontinuum vo vývine slovenského jazyka k jeho spisovnej podobe. Navye ¼. túr vedome nadväzoval na Bernolákovu kodifikáciu i v niektorých kodifikaèných princípoch, napríklad vo fonetickom, resp. fonologickom pravopise. Krste P. Misirkov otázke kodifikácie spisovnej macedónèiny venoval pozornos vo svojom diele iba v rámci jednej krátkej kapitoly Íåêîëêó çáîðîâè çà ìàêeäîíñêèîò
ëèòåðàòóðåí ¼àçèê (K. P. Misirkov, s. 210-225). Preto u Krste P. Misirkova môeme o kodifikácii spisovnej macedónèiny hovori iba s istou podmienenosou. Oprávòuje nás na to skôr jej
hodnotenie z h¾adiska jej perspektívnosti v budúcnosti, vo vedeckej kodifikácii spisovnej macedónèiny o tyri desaroèia neskôr, keïe tri kodifikaèné princípy K. Misirkova, hoci i nakrátko
formulované, sa v nej takmer úplne verifikovali. O takejto jeho perspektívnosti sa môeme presvedèi porovnávaním textu jeho kniky Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè so súèasnými textami spisovnej macedónèiny po jej vye polstoroènom lingvistickom pestovaní.
Krste P. Misirkov sa vo svojom diele, na rozdiel od ¼. túra, nevyrovnáva s jazykovou praxou svojich literárnych predchodcov a kultúrnych dejate¾ov, nad èím sa niektorí posudzovatelia
Misirkovovho diela pozastavujú (D. Brozoviæ,1975, s. 32). Jeho postup si môeme vysvetli
tým, e podstatu Misirkovovej kniky Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè netvorí jazyková problematika, èo potvrdzuje aj názov kapitoly Íåêîëêó çáîðîâè ¾à ìàêåäîíñêèîò ëèòåðàòóðåí ¼àçèê
i slová êå òðåáèò äà ñå êàæèò íåêîëêó çáîðîâè çà ñâîåâðåìåíîñòà íà êíèãàòà è íàøèîò
ëèòåðàòóðåí ¼àçèê (K. P. Misirkov,1991, s. 210). Êrste P. Misirkov si bol teda dobre vedomý
toho, e aj o macedónskom jazyku, osobitne o spisovnom by bolo treba napísa celú osobitnú
knihu, ¼åäíà öåëà êíèãà. ia¾, k dôkladnému spracovaniu otázok spisovnej macedónèiny sa
Krste P. Misirkov u nedostal.
3.2.2. U z naznaèeného porovnania podmienok kodifikácie spisovnej slovenèiny a spisovnej
macedónèiny vychodí, e podmienky pre kodifikáciu spisovnej macedónèiny boli neporovnate¾ne
aie ne podmienky pre kodifikáciu spisovnej slovenèiny, ktoré zasa v porovnaní s podmienkami
kodifikácie ostatných slovanských spisovných jazykov boli taktie ve¾mi nepriaznivé.
4. Kodifikaèné princípy ¼. túra a Krste P. Misirkova. U na prvý poh¾ad sa ukazuje, e
kodifikaèné princípy ¼. túra a Krste P. Misirkova boli aj napriek rozdielnym podmienkam kodifikácie slovenského a macedónskeho spisovného jazyka ve¾mi blízke. Navye obidvaja kodifikátori svoje princípy aplikovali u vo svojich prácach. ¼. túr v knihe Náreèja slovenskuo alebo
potreba písaòja v tomto náreèí (1846) a Krste P. Misirkov v diele Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè
(1903). Rozdiel medzi nimi je v tom, e ¼. túr celé spomenuté dielo venuje výluène teoretickým
otázkam kodifikácie spisovnej slovenèiny. túrova práca je zaloená na komparatívnom základe;
¼. túr sa v nej zamý¾a nad kmeòovitosou slovanských národov, zaraïuje slovenèinu medzi
ostatné slovanské jazyky, porovnáva slovånský jazyk s ostatnými slovanskými jazykmi, prièom
osobitne porovnáva slovenský jazyk s èeským jazykom. Svoju kodifikáciu ¼. túr navye podoprel opisom normy spisovnej slovenèiny v normatívnej gramatike Náuka reèi slovenskej (1846).
4.1. Náreèové východisko. ¼. túr zvolil za východisko spisovnej slovenèiny stredoslovenské náreèia, rovnako za základ spisovnej macedónèiny poloil Krste P. Misirkov centrálne macedónske náreèia z oblasti Velesa, Prilepu, Bitoly a Ochridu.
Pod¾a ¼. túra je reè stredoslovenských náreèí najpravdivejia slovenská, najzavarovanejia, najèistejia, najplnohlasnejia a pritom najrozírenejia! (¼. túr, 1957, s. 104). ¼. túr teda
pripisuje stredoslovenským náreèiam také vlastnosti, pôvodnos, zachovanos, èistota, výraznos a rozírenos. A èo sa týka pôvodnosti a zachovanosti stredoslovenských náreèí, pod¾a
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¼. túra najèistejie a najvernejie je toto náreèie zadrané tam, kde bolo najlepie ukryté v hlbine
Tatier, najviacej sa popremeòovalo tam, kde mali naò susedné náreèia slovanské najväèie pôsobenie, predsa ale jednota tohto náreèia dobre sa vidí z najviacej foriem slovenèine vlastných, od
iných susedných slovanských náreèí odchodných, i zo slov, ktoré vetky rozliènoreèia prebehujú
a vetky v jedno klbko, v slovenèinu, sa spletajú (¼. túr, 1957, s. 155). Takéto prívlastky
a obdobné atribúty pre spisovný jazyk má zrejme na zreteli aj Krste P. Misirkov, lebo stredomacedónske, centrálne náreèia sú pod¾a neho najpôvodnejie a najzachovanejie, keïe sú najviacej vzdialené îd susedných slovanských jazykov  bulharského a srbského. A èo sa rozírenosti
centrálneho náreèia týka, K. Misirkov sa obrazne vyjadruje tak, e àêî Ìàêåäîíåöîò îä ñåâåðíà
Ìàêåäîíè¼à ïîäàèò ðàêà íà ñâî¼îò áðàò îä ¼óæíà Ìàêåäîíè¼à, è Ìàêåäîíåöîò îä èñòî÷íà
Ìàêåäîíè¼à ïîäàèò ðàêà íà òî¼ îä çàïàäíà. Ïîäàäåíèòå ðàöè êå ñå ïðåêðñòàò îêîëî Ïðèëåï
è Áèòîëà (Ê. Ìisirkov, ¾. 220).
4.2. Slovná zásoba. ¼. túr vyslovil kodifikaènú zásadu, aby sa spisovná slovenèina zaloená
na stredoslovenských náreèiach lexikálne obohacovala zo vetkých slovenských náreèí. Krste
P. Misirkov taktie vyslovil zásadu o potrebe rozvíjania spisovnej macedónèiny zo vetých náreèí.
¼. túr túto poiadavku obrazne vyjadruje tak, e z rozliènoreèí slovenských, ako zo svojich vlastných haluzí, berie slovenèina, bra bude a môe i bra má slová, aby sa èím najväèmi
obohatila, k úplnému sa svojich (potrieb) vysloveniu spôsobnou i docela príhodnou stala a ivota
toho, ktorý sa medzi nami vzmáha, opravdivou a dokonalou vyslovovate¾kyòou bola (¼. túr,
1957, s. 155).
So túrovým vzletným týlom kontrastuje vecný týl Krste P. Misirkova, pod¾a ktorého
v spisovnom jazyku ðå÷íè÷êèîò ìàòåðè¼àë äà áèäå ñîáðàå îä ñèòå ìàêåäîíñêè íàðå÷¼à
(Misirkov, 1991, s. 225).
Pravda, pri prevzatí jedného, a to centrálneho náreèia za základ spisovného jazyka mal ¼.
túr a rovnako i Krste P. Misirkov na zreteli zachovanie celistvosti, ústrojnosti èi systémovosti
spisovného jazyka, èo by sa nedalo dosiahnu zmieaním viacerých náreèí. ¼. túr to vyjadril
presne kontàtovaním: Docela bludné a nepravé by bolo, keby sme z viacej rozlièností slovenských velijaké formy povybera a do jednej reèi spláta chceli, bo by tak sme nestvorili niè
pravdivého a skutoèného, ale by sme len mali strakatinu, ktorá by ani svojich pevných zákonov,
ani istého rázu (charakteru) nemala... (¼. túr, 1957, s. 169).
4.3. Pravopis. ¼. túr pri kodifikácii spisovnej slovenèiny zaloil pravopis na fonetickom,
resp. fonologickom princípe. Krste P. Misirkov zaloil spisovnú macedónèinu taktie na fonetickom, resp. fonologickom pravopise.
túrov pravopis spisovnej slovenèiny sa od Misirkovovho pravopisu odliuje iba tým, e
zachováva aj morfematický princíp, v ktorom sa repektujú morfémy v pôvodnej podobe. Pri
prijatí foneticko-fonologicého pravopisu sa ¼ túr oprel aj o slovenskú pravopisnú tradíciu
v kodifikácii spisovnej slovenèiny Antona Bernoláka.
Krste P. Misirkov pri uvádzaní fonetického pravopisu sa zasa nepochybne oprel o ivelnú
prax písania svojich predchodcov, hoci ako model mu do istej miery mohol poslúi i fonetický
pravopis v spisovnej srbèine Vuka S. Karadiæa. Pravopis Krste P. Misirkova sa v základných
èrtách, iba po èiastoèných modifikáciách, zachoval aj v kodifikácii spisovnej macedónèiny v roku
1944. Naproti tomu túrov foneticko-fonologický pravopis bol pravopisnou reformou z roku
1853, pravda, viacej z mimojazykových ne z vedeckých dôvodov, doplnený aj o etymologický
princíp.
4.4. Ak sme vyslovili mienku, e o kodifikácii Misirkova môeme hovori s istou podmienenosou, mali sme na zreteli aj pecifické uvedenie jeho princípov do spisovnej praxe, èo sa
prejavuje aj pri porovnaní zavádzania kodifikaèných princípov u ¼. túra do spisovnej slovenèiny. Kodifikácia spisovnej slovenèiny toti prebiehala postupne u od roku 1843, keï dolo
k dohode popredných túrovcov o jej uzákonení, cez teoretické zdôvodnenie potreby tejto kodifikácie (1846), normatívnu gramatiku (1846), a po jej oficiálne prijatie v celonárodnom spolku
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Tatrín v roku 1847. Ak má túrova kodifikácia spisovnej slovenèiny povahu procesu, kodifikácia
K. Misirkova má povahu rázneho, rozhodného èinu. Túto osobitos Misirkovovej kodifikácie
má zrejme na zreteli i B. Koneski, ktorý ju povauje za ¼åçè÷åí åêñïåðèìåíò ñìåë è äëàáîêî
ïðîìèñëåí êàêîâ øòî ðåòêî å ñå ñðåòíå ïðè ñîçäàâàåòî íà åäåí íîâ ëèòåðàòóðåí ¼àçè÷åí
åêñïåðèìåíò (K. P. Misirkov, 1974, s. 536). Treba súhlasi s B. Koneským aj v tom, e táto
kodifikácia vyvoláva aj irí vedecký záujem i àkî óñïåøíî ðåàëèçèðàíà ¼àçè÷íà ñèíòåçà,
øòî ìîæå äà ôðëè îä ïîâåå ñòðàíè ñâåòëèíà âðç ïðîöåñîò íà îôîðìóâàå íà íîâè ëèòåðàòóðíè ¼àçèöè (K. P. Misirkov, 1974, s. 536).
4. 5. Po zistení naznaèených zásadných zhôd kodifikaèných princípov ¼. túra a Krste P. Misirkova v rozlièných jazykových podmienkach vzniká otázka, èi Krste P. Misirkov poznal kodifikaènú
prácu ¼. túra Náreèja slovenskuo alebo poteba písaòja v tomto náreèí (1846), v ktorej ¼. túr
podal svoje kodifikaèné princípy. Nateraz, prirodzene, môeme vyslovi iba predpoklad, e Krste
P. Misirkov ako filológ slavista poznal nielen filologické a jazykovedné dielo ¼. túra, ale i kodifikaèné práce A. Bernoláka, ktoré dobre poznali aj ruskí filológovia slavisti; ostatne sám Krste
P. Misirkov bol ich iakom. Nepriamym dôkazom toho, e Krste P. Misirkov poznal dielo ¼. túra,
by mohla by aj skutoènos, e túrova monografia Slovanstvo a svet budúcnosti vyla v ruskom
preklade pod názvom Ñëàâÿíñòâî è ìèð áóäóùaãî a dvakrát  prvý raz poèas slovanského zjazdu v Moskve v roku 1867 a druhý raz v roku 1909. V tomto kontexte je dôleité, e jej prvé vydanie
pripravil ruský slavianofil V. I. Lamanskij, ktorý si rukopis tohto diela priniesol u zo svojho pobytu
v Uhorsku v roku 1862 a toto dielo výdatne pouíval. Druhý raz vydal toto túrovo dielo zasa
slavianofil T. D. Florinskij. Toto dielo teda pripravovali na vydanie bezprostrední uèitelia Krste
P. Misirkova. Dokonca T. D. Florinskij ho vydával v èase, keï bol Krste P. Misirkov s ním v priamom
kontakte (K. P. Misirkov 1991, s. 641).
Krste P. Misirkova mohlo v spomenutom diele inpirova túrovo zdôrazòovanie slovanskej
kmeòovitosti ako typickej slovanskej èrty, z ktorej mu vyplynul záver neobmedzova slovanské
národy v ich snahe po národnej samobytnosti a po samostatnosti ich spisovných jazykov. Prirodzene nie bez ohranièenia, lebo ¼. túr odporúèa rozvinú samobytnos a spisovnos kadému
takému slovanskému kmeòu, ktorý má daèo duchovného, osobného, slovanského, ktorého sily
duchovné i materiálne k tomu vystaèia, ktorý v náreèí sebe najbliom nemohol by sa dobre
vyslovi a diela v òom písané ¾ud jeho dobre zai a spotrebova! (¼. túr, 1957, s. 49), à to
v tesnej zhode s princípom historickej podmienenosti a závislosti. Vari nebude náhoda, e
v túrovom kodifikaènom diele sa èasto vyskytuje pojem konkrétnych historických okolností,
a to i v takej podobe, e èo sa stalo, mohlo sa len v tých istých, v akých bolo, okolnostiach sta
(túr, 1957, s. 49), èo uèí a potvrdzuje história. Ale tento princíp nie je nijako cudzí ani Krste
P. Misirkovovi. Naopak. Potvrdzuje to aj skutoènos, e vo svojom diele èasto zdôrazòuje historicko-kultúrne okolnosti, keï napríklad opätovne kontatuje, e èñòîðèñêî-êóëòóðíèòå ïðèëèêè
âî ñîçäàâàåòî íà ëèòåðàòóðíè ¼àçèöè ãîñïîäñòâóâàà ñåêîãàø, ãîñïîäñòâóâàààò îíè è ñåãà
(K. P. Misirkov, 1991, s. 216), èo ilustruje bezprostredným príkladom: À ñåãàøíèòå èñòîðèñêè
ïðèëèêè òîà ãî ñàêààò, êàî øòî ñàêàëå neêoãaø îáðàçóâàåòî íà áóãàðñêèîò, ñðïñêîõðâàòñêèîò è ñëîâåíñêèîò íàðîäè îä ¼óæíîñëîâåíñêèòå, èëè ... (Ê. P. Ìisirkov, 1991 ¾. 178).
V zhode s týmto historickými okolnosami sa napokon obidvaja zrejme rozhodli pre zápas za
samobytnos svojich národov a samostatnos ich spisovných jazykov.
Ak sa Krste P. Misirkov vo svojom diele vyjadruje aj o èesko-slovenskom národe a èesko-slovenskom jazyku, neznamená to, e by vari popieral, v rozpore s ¼. túrom, samobytnos
slovenského národa a samostatnos spisovnej slovenèiny popri èetine. Bude to skôr preto, e
Krste P. Misirkov sa za svojho pobytu v Prahe v roku 1898 s pojmom èeskoslovenský národ
a èeskoslovenský jazyk naisto stretal. Práve v tom èase, na rozhraní storoèí, sa toti opätovne
zaèala rozvíja koncepcia jednotného èeskoslovenského kmeòa, resp. èeskoslovenského národa a èeskoslovenského jazyka. S týmto cie¾om bol zaloený aj spolok Èeskoslovenská jednota, ktorej vedúcou osobnosou bol jazykovedec F. Pastrnek. Napokon blízko k idei èeskoslo112

venského jazyka mal i slovenský èasopis Hlas zaloený práve v roku pobytu Krste P. Misirkova
v Prahe (1898). Teda termín v podobe ÷åøêî-ñëîâà÷êè Krste P. Misirkov mohol poui pod
vplyvom aktuálneho pozorovania situácie v Prahe, hoci, prirodzene, poh¾ad na èeskoslovenský
národ a èeskoslovenský jazyk bol na Slovensku podstatne iný. Je pritom zaujímavé, e
K. Misirkov pri danom termíne spája dve adjektíva spojovníkom  ÷åøêî-ñëîâà÷êè, zatia¾ èo
èeský termín je ako kompozitum bez spojovníka. Napokon tento pojem, a to i v takejto podobe,
napriek nespornej svojbytnosti slovenského národa a vtedy u aj vedecky dokázanej a v praxi
osvedèenej samostatnosti spisovnej slovenèiny, teda aj napriek jeho anachronizmu, bol politicky aktuálny ete i pri vzniku prvej Èesko-slovenskej republiky (1918). Napokon obdobne mono u Krste P. Misirkova vysvetli i pouívanie termínu srpsko-hrvatski, keïe Krste P. Misirkov písal svoje dielo práve v èase najvyej aktuálnosti chorvátskych vukovcov, ktorým bol
pojem srpsko-hrvatski èi hrvatsko-srpski ve¾mi blízky.
Napriek vetkému Krste P. Misirkovovi pri jeho úsiliach o tvorbu nacionálneho macedónskeho programu a o oslobodenie macedónskeho národa z fyzickej i duchovnej poroby musela
by osobitne blízka výzva ¼. túra: Píte, kmene slovanské, ktoré máte náreèia ete èisté, nenakvasené, k vyjadreniu svojich mylienok spôsobilé, píte v náreèiach svojich, to je poadovanie
opravdivého ivota náho. Ná svet, ak u rozumie sám seba, pomôe vám, jestli nenachádzate sa
pri lepích vzneených okolnostiach, pomôe vám iste, veriac, e to, èo robíte, nerobíte z dajakého chvastania alebo vari z dajakého zahrávania si na samostatné v duchovnom ivote stanie, ale
e to robíte z vnútornej potreby, úplného sa vyslovenia a vyèrenia vetkého, èo vo vás skryté je,
i aby ste rozmnoili vzneenos a slávu ducha (¼. túr, 1957, s. 166). Òáto výzva musela by
Krste P. Misirkovovi blízka aj preto, e preòho bráni si svoj vlastný národný jazyk znamená u
povinnos, nielen sväté právo, keï vyzýva svojich íèå èìàìå è ïðàâî, îñåì äîëãîò äà áðàíèìå
íàøèîò ¼àçèê è òîà ïðàâî íè ¼åò ñâååíî... (Ê. Ð. Ìisirkov, 1991, s. 213).
5. Záverom. Porovnávané dva spisovné jazyky  spisovná slovenèina i spisovná macedónèina  vznikli v plnej zhode s divergentnými tendenciami vývinu slovanských spisovných jazykov. Z porovnávania kodifikaèných procesov spisovnej slovenèiny a spisovnej macedónèiny,
ako aj z porovnania kodifikaèných princípov ¼. túra a Krste P. Misirkova vyplýva, e aj napriek èasovému rozdielu i rozdielnym politickým, kultúrnym a sociálnym pomerom slovenského a macedónskeho národa, obidvaja kodifikátori pouili pribline rovnaké kodifikaèné princípy: po prvé, obidvaja kodifikátori vzali za základ spisovného jazyka stredové, centrálne náreèia  ¼. túr stredoslovenské náreèia, resp. stredoslovenský interdialekt a K. P. Misirkov
stredomacedónske náreèia, resp. stredomacedónsky interdialekt. Po druhé, èo sa týka slovnej
zásoby, obaja kodifikátori vyslovili poiadavku, aby sa ich spisovné jazyky obohacovali lexikou zo vetkých náreèí, z celého národného jazyka, a napokon po tretie, obidvaja kodifikátori
 ¼. túr i K. P. Misirkov  zaloili spisovné jazyky v podstate na fonetickom, resp. fonologickom pravopise. Takáto zhoda vyplynula zo zákonitostí kodifikaèných procesov obidvoch spisovných jazykov. Pritom treba predpoklada, e Krste P. Misirkov  ako filológ slavista 
poznal túrovo kodifikaèné dielo Náreèja slovenskuo alebo potreba písaòja v tomto náreèí
(1846).
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Slovak-Macedonian Linguistic Parallels
Emil H o r á k
The standard Slovak language and the standard Macedonian language originated in accordance with divergent
tendencies of the development of standard Slavic languages.
Despite the historical, political, cultural and social differences in developments of the Slovak nation and the
Macedonian nation (1) both standard languages are based on central dialects, i. e., the central Slovak interdialect in
Slovakia and the central Macedonian interdialect in Macedonia; (2) both standard languages follow the rule of including the lexis of all national dialects, i. e., eastern and western dialects of Slovak and Macedonian language; and (3) the
orthography of the both standard languages is based on a phonetical (morphonological) principle. We suppose that this
coherence was a result of the similar principles of the codification processes of both standard languages, and that the
first codifier of the standard Macedonian language, Krste P. Misirkov, was familiar with the linguistic works of the
Slovak codifier ¼udovít túr.
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KATARÍNA EÒUCHOVÁ*
¼udová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnauka
 prameò etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov**
EÒUCHOVÁ, K.: Folk Prose in the Collections of Samo Cambel and Volodymyr Hnauk  A Source of Ethnic,
Linguistic and Religious Identification of Slovaks. Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 115-123.
In her paper, the author investigates folk-prose collecting activities in East Slovakia at the turn of the 20th century,
presenting the accomplishments of Samo Cambel and Volodymyr Hnauk. Leaning on authentic samples of folk narratives, she tries to outline the complicated development of ethno-confessional identification of the inhabitants of East
Slovakia in regard to their language consciousness.
Folk narrative, East Slovakia, Slavonic studies; consciousness of ethnicity, language and confession.

I. Geografická, kultúrno-historická, jazyková aj konfesionálna charakteristika východného Slovenska naznaèuje, e ide o región mimoriadne zaujímavý z h¾adiska výmeny i mobility medzi jednotlivými etnickými, jazykovými, kultúrnymi a konfesionálnymi celkami, ktoré sa v tomto priestore po
stároèia koncentrovali a ovplyvòovali. Územie východného Slovenska tvorí hranicu troch národných
a kultúrnych celkov (Po¾sko, Ukrajina, Maïarsko). V tomto regióne ijú viaceré národno-kultúrne èi
etnicko-kultúrne spoloèenstvá  Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maïari, idia, Nemci, Rómovia. Hoci sa
zdá, e tieto spoloèenstvá existujú v relatívne uzavretých celkoch, nie je tomu tak, lebo dochádza k ich
vzájomným jazykovým, kultúrnym i spoloèenským kontaktom. Osobitnú zloku tvoria prastaré a
prirodzené cezhranièné kontakty. Skúmaný región preto utvára taký kontaktný areál, ktorý je charakteristický nielen východo-západným a severo-juným prúdením, ale aj etnicko-sociálnymi napätiami
(etnicko-sociálna agresivita), ktoré vznikajú priamo v danom prostredí. Týmto prostredím je práve
východ Slovenska, pre ktorý je osobitá aj konfesionálna skladba obyvate¾stva, kde popri tradiènej
katolíckej cirkvi nachádzame veriacich byzantsko-slovanskej obradovej tradície (pravoslávnych a
gréckokatolíkov), ïalej veriacich protestantskej cirkvi augsburského a helvétskeho vyznania a do
druhej svetovej vojny aj prísluníkov idovskej náboenskej obce.
¼udová slovesná tvorba, ktorá sa formovala v etnicky, jazykovo i konfesionálne zmieanom
prostredí, odráa na rozlièných úrovniach viaceré formy sociálneho, religiózno-kultúrneho, jazykového i tradièného ¾udového vedomia. Hoci artefakty ¾udovej slovesnej tvorby nemono poklada za prvoradý prameò historického poznania, napriek tomu prozaická tradícia tvorí bohatý
zdroj informácií o etnickom zloení obyvate¾stva, o úrovni etnického vedomia, o sociálnych,
medzietnických a medzikonfesionálnych vzahoch a napätiach na východnom Slovensku. Zápisy
¾udovej slovesnej tvorby preto vyadujú interdisciplinárny výskum. Vyaduje sa vyuívanie zápisov ¾udovej slovesnosti nielen na poli folkloristiky a dialektológie, ale aj pri historických,
demografických a sociologických výskumoch. Príkladom interdisciplinárneho prístupu je aj vedecké a zberate¾ské dielo Samuela Cambla a Volodymyra Hnauka, ktorí takmer paralelne na
sklonku 19. storoèia zapisovali, zhromaïovali, zbierali a aj z rozlièných h¾adísk interpretovali
ánre ¾udového rozprávaèského repertoára z východného Slovenska.
Katarína eòuchová, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
Príspevky K. eòuchovej, J. Pácalovej a P. eòucha sú do podoby túdií spracované referáty, ktoré odzneli na konferencii Pavol Dobinský a jeho dedièstvo (slovenské ¾udové rozprávky a ich odkaz v dnenej literatúre, ktultúre a
umení), konanej 22. - 24. septembra 2004 v Teplom Vrchu.
*

**

115

Zberate¾ská práca slovenského jazykovedca Sama Cambla bola primárne podnietená dialektologickým výskumom v jednotlivých regiónoch Slovenska. Jeho zámerom bolo vytvori rozsiahle monografické dielo o slovenských náreèiach v troch zväzkoch. Po trinásroènom výskume (1892-1905) na
slovenskom východe sa mu podarilo spracova a vlastným nákladom vyda prvú èas venovanú náreèiam na východnom Slovensku.1 Texty ¾udovej prózy (celkový poèet 122), ktoré sa S. Camblovi
podarilo na východnom Slovensku zozbiera, poslúili predovetkým ako náreèový materiál, ako
východisko pri formulovaní dialektologických záverov.2 Hoci v diele S. Cambla nenájdeme vyjadrené
zberate¾ské zámery pre úèely etnologického èi folkloristického výskumu, ukazuje sa, e zhromadené
texty ¾udovej prózy v súèasnosti predstavujú väèiu hodnotu pre folkloristov ako pre dialektológov.
Netreba vak zabudnú na skutoènos, e Camblova monografia po prvý raz na poli dialektológie
priniesla ucelený obraz o východoslovenských náreèiach. Pred vyjdením monografie boli známe iba
niektoré postrehy Frantika Pastrnka v Slovenských poh¾adoch a T. D. Florinského v Lekcix§ po
slavnskomu zykoznanÁ. Neskôr vak pri hodnotení Camblových výskumných metód dialektológovia poukázali na nedôslednosti predovetkým pri zázname náreèového textu. Práca Sama Cambla
vak ïaleko presiahla hranice zamý¾aného dialektologického diela  nielene riei otázky vzahu
východoslovenských náreèí k ostatným slovanským jazykom, ale prispieva aj k rieeniu iných zloitých historických, etnografických a demografických otázok.
V diele ukrajinského bádate¾a Volodymyra Hnauka vidno zrete¾nejí zámer folkloristu,
etnografa, ktorý väèiu èas svojej práce zasvätil zbieraniu a vydávaniu ukrajinského folklóru.
Cie¾om prvých Hnaukových výskumných ciest do oblastí východného Slovenska bolo navtívi
vetky regióny bývalého Uhorska osídlené Rusínmi, spozna ich kultúru a jazyk a zozbiera
artefakty ¾udovej slovesnosti. S týmto predsavzatím uskutoènil prvé tri výskumné cesty v rokoch
1895-1896. Zapísané folklórne prejavy uverejnil v dvoch zväzkoch edície Naukového tovarystva im. evèenka vo ¼vove urèenej na publikovanie ¾udovej slovesnosti.3
Prvé tri cesty Volodymyra Hnauka (1895-1896) boli zamerané na výskum v náreèovo rusínskych oblastiach východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi (dnená Zakarpatská oblas Ukrajiny), ktoré tvorili vtedajie Mukaèevské biskupstvo.4 Poèas prvých dvoch ciest V. Hnauk preskúmal niektoré zakarpatské obce dnenej Ukrajiny. Pozornos vak sústredíme práve na jeho tretiu
cestu, ktorú absolvoval peo z Ve¾kého Berezného (dnená Zakarpatská oblas Ukrajiny) cez
Ub¾u, Klenovú, Roztoku, Uliè, Zboj a Novú Sedlicu spä do Lavoèného. V. Hnauk tak preiel
èas Uskej a Zemplínskej stolice. V prvom zväzku práce EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´
RusÁ (1897) Hnauk publikoval 83 textov legiend a noviel, z toho 26 prozaických textov zapísaných v troch slovenských obciach  Zboj (10 legiend, 12 noviel), Ub¾a (3 legendy) a Uliè (1
1
CZAMBEL, Samuel: Slovenská reè a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turèiansky Svätý Martin 1906. (Citácie z textov publikovaných v Camblovej práci oznaèujeme skratkou S. C.)
2
Bez osnôv, ktoré som pracne sosbieral..., nebol by som mohol nakresli skutoèný obraz východnoslovenskej reèi, bez
vlastných sbierok nebol by mohol sostavi ani sbierku slovníkových svojskostí východoslovenských, aspoò nie jasnú,
prieh¾adnú a vhodnú pre náreèoslovné ciele. (S. Cambel: Slovenská reè a jej miesto v rodine slovanských jazykov,
s. 201.)
3
GNATK, Volodimir: EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ. Tom 1, 2. EtnografÁnij zbÁrnik Naukovogo Tovaristva Ám. êevenka. Tom. 3, 4, L«vÁv 1897, 1898. 236 s., 251 s. (Citácie z textov publikovaných v Hanukových Etnografièných materiáloch oznaèujeme skratkou EM.)
4
Súèasou Mukaèevského biskupstva ako cirkevno-organizaènej jednotky bola dnená Zakarpatská oblas Ukrajiny,
východné Slovensko a do roku 1777, keï vzniklo Krievacké biskupstvo, aj enklávy osídlencov na Dolnej zemi. Pápe
Pius VII. bulou Relata semper v roku 1818 zriadil ïalie dve eparchie: Mukaèevskú so sídlom v Uhorode a Preovskú
s katedrou v Preove, prièom mesto Preov povýil na biskupské sídlo pre gréckokatolíkov ijúcich v Zemplínskej,
ariskej, Spiskej stolici a v èasti Gemerskej, Abovskej a Turnianskej stolice. V roku 1912 vzniklo maïarské gréckokatolícke bikupstvo v Hajdúdorogu. Po druhej svetovej vojne a do vzniku Koického apotolského exarchátu v roku
1997 obce v oblasti ¾avobreného toku Laborca v èasti bývalej Uskej upy patrili de jure do správy Mukaèevského
biskupstva, hoci boli ordinované preovským biskupom. Z bývalého Mukaèevského biskupstva sa v roku 1777 oddelilo
rumunské ve¾kovaradínske biskupstvo (Oradea). Pozri k tomu HÚSEK, Jan: Národopisná hranice mezi Slováky
a Karpatorusy s mapou a obrázky. Bratislava: Prúdy 1925, s. 75.
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legenda). Treba vak upozorni, e zaradenie folklórnych textov k jednotlivým ánrom ¾udovej
prózy uvádzame tak, ako ich vníma V. Hnauk. ánrová charakteristika Hnaukových zbierok si
vyaduje kritickú reinterpretáciu, ktorá sa musí oprie o súèasné kritériá ánrovej klasifikácie
¾udovej prózy (Gusev, Èistov, Melicherèík). Kadý text ¾udovej prózy V. Hnauk opatril aj jednoduchou pasportizaènou poznámkou, kde uvádza mesiac a rok záznamu, meno rozprávaèa i
miesto zápisu so zaradením do príslunej stolice.
Pre bádate¾ov sú cenné paralely i varianty prozaických látok zo slovanského i neslovanského prostredia, ktoré Hnauk uvádza na záver ku kadému folklórnemu textu. Pri h¾adaní variantov k jednotlivým folklórnym látkam èerpal Volodymyr Hnauk z prameòov ruského (A. N. Afanasjev, P. P. Èubinskij), ukrajinského (M. Drahomanov, I. Franko) bieloruského (P. V. ejn,
J. R. Romanov, I. A. Chuïakov), lotyského, nemeckého (Grimm), po¾ského (K. W. Wójcicki,
S. Che³kowski, R. Zawiliñski), èeského ( K. J. Erben, B. Nìmcová), srbského (Vuk Karadiæ,
Vuk Vrèeviæ), dánskeho, gréckeho a albánskeho folklóru. Zo slovenského prostredia V. Hnauk
do svojej variantológie zahrnul vetkých osem zoitov Prostonárodných slovenských povestí
Pavla Dobinského vydaných v Martine5 a Chrestomatiu Jevmenija Sabova,6 ktorý popri textoch
z iných oblastí Uhorska (z Báèky, Sriemu, Marmaroa, zo Zakarpatskej Ukrajiny) publikoval
¾udové prozaické útvary zo Slovenska  anekdotu z Lipníka na Spii a humoristické rozprávanie
zo Zaluíc na Zemplíne. Treba vyzdvihnú aj katalogizaènú èas práce V. Hnauka, ktorá si ete
v èase pred vznikom medzinárodných katalógov ¾udovej prózy vyadovala mimoriadne úsilie.
Mnostvo etnografických zbierok vyuíval V. Hnauk vïaka obetavosti a kninej podpore Ivana
Franka. Ivan Franko bol V. Hnaukovi prospený aj pri h¾adaní variantov k prozaickým látkam
(V. Hnauk ich vïaène oznaèuje iniciálami I. F.).
Aj druhý zväzok Hnaukových Materiálov (1898) je usporiadaný pod¾a ánrov. Prvá èas
obsahuje èarovné a realistické rozprávky (V. Hnauk ich oznaèuje ako kazki), do druhej zaradil
rozprávky o zvieratách (bajki), historické rozprávania a anekdoty.7 Z celkového poètu 65 textov
pochádza 20 z východného Slovenska. Sú to 3 texty z Uble (1 realistická rozprávka a 2 historické
rozprávania o krá¾ovi Matejovi), jedno historické rozprávanie o Matejovi pochádza z Ulièa,
16 prozaických textov je zo Zboja (13 rozprávok a 3 anekdoty). Druhý zväzok obsahuje popri
pasportizaèných údajoch a výpoète variantov aj register motívov obsiahnutých v prvom a druhom zväzku Materiálov. Spolu so slovníkom uhroruskych miestnych náreèových výrazov preloených do ukrajinského jazyka tvoria záver druhého zväzku.
V roku 1899 pokraèoval V. Hnauk vo svojich cestách po východnom Slovensku. Teraz postupoval z východu na západ. Navtívil zemplínsku obec Èertiné, ambron v arii, spiské obce
Sulín, Ve¾ký Lipník, Jarabinu, Litmanovú, Jakubany, Krempach a vrátil sa do Vyného Svidníka,
Kru¾ova a Ma¾cova v arii. Keïe zastával názor, e obyvatelia východného Slovenska sú poslovenèení Rusíni, zvolil si postup svojej trasy od východu na západ, èím chcel poukáza na postupné poslovenèovanie Rusínov smerom k západnejím oblastiam Slovenska.8 S prihliadnutím na tento zrete¾ V. Hnauk usporiadal celý tretí zväzok Etnografických materiálov, kde sú publikované
prozaické texty z 11 spomenutých obcí východného Slovenska. Toto Hnaukovo priznanie slúi
na vysvetlenie, preèo prozaické texty neusporiadal pod¾a ánrovej klasifikácie tak, ako to urobil
v predolých dvoch zväzkoch. Uvádzame poèet prozaických podaní:
5
Prostonárodné slovenské povesti. Usporiadal a vydal Pavol DOBINSKÝ. Zoit 1-8. Turèiansky Sv. Martin 18801883.
6
XristomatÁ cerkovno-slavnskix§ i ugro-russkix§ literaturnyx§ pamtnikov§ s§ pribavlenÁem§ ugro-russkix§ narodnyx§ skazok§ na podlinnyx§ narªÁx§. Sostavil§ EvmenÁj Sabov§. Ungvar§: Knigopeatnyj fond§
eparxÁi mukaevskoj 1893, s. 229, 221.
7
GNATK, Volodimir: EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ. Tom 2. EtnografÁnij zbÁrnik Naukovogo
Tovaristva Ám. êevenka. Tom 4. L«vÁv 1898. 254 s.
8
O tomto zámere pozri v predhovore k tretiemu zväzku. EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ. Tom 3. EtnografÁnij zbÁrnik Naukovogo Tovaristva Ám. êevenka. Tom 9. L«vÁv 1900. 284 s.
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Èertiné (Zemplín)
(9)
ambron (ari)
(10)
Sulin (Spi)
(4)
Ve¾ký Lipník (Spi)
(19)
Jarabina (Spi)
(2)
Vyný Svidník (ari)
(5)
Litmanová (Spi)
(7)
Jakubany (Spi)
(5)
Krempach (Spi)
(7)
Kru¾ov (ari)
(1)
Ma¾cov (ari)
(2)
V. Hnauk publikoval v treom zväzku 71 prozaických textov vetkých ánrov a nieko¾ko
piesní z východného Slovenska, ktoré spolu s predolými v I. a II. zväzku mali poda obraz tzv.
uhroruských dialektov.
Mimoriadne obsiahly materiál získal V. Hnauk v roku 1897, keï navtívil dve dolnozemské
spoloèenstvá gréckokatolíkov v Keresture a Kocure. Obyvatelia Kerestura a Kocury sú kolonisti
z východného Slovenska, ktorí vo viacerých vlnách od prvej polovice 18. storoèia osídlili územia
na Dolnej zemi. Osíd¾ovanie Dolnej zeme prebehlo v troch ve¾kých vlnách. Prvá migrácia sa
uskutoènila v rokoch 1751 - 1780. Jej základ tvorili rodiny prisahovalcov z juného Zemplína
(dnená Zemplínska Teplica a zo západnej èasti Uskej upy z okolia Seredného). Druhá vlna
zloená predovetkým z kolonistov z oblasti Makovice a ariskej stolice sa uskutoènila v rokoch 1848 - 1880. Etnicky a jazykovo lemkovsko-ukrajinská kolonizácia Dolnej zeme sa realizovala a v rokoch 1890 - 1914. Na margo tohto osíd¾ovacieho procesu Miron iro, jeden
z najvýznamnejích historikov zaoberajúcich sa osíd¾ovaním Dolnej zeme, uvádza: Lemki
i Ïdni i drugi, alÏ preto ½e priselÏnci drugej migraci´ priselÏli z togo boku Karpatox, a nÏ pravej Lemkovini Ð mi ix navolali Rusinami-Gornkami, k ix u aâe
nasel«ovan navolali priselenci perâej migraci´ Ð Rusnaci.9
V. Hnauk poèas svojho pobytu na Dolnej zemi v roku 1897 zaznamenal jazyk a kultúrne
dedièstvo kolonistov (obrady, zvyky, ¾udovú slovesnú tvorbu), ktoré si priniesli z východného
Slovenska. Druhú èas tretieho zväzku Etnografických materiálov teda tvoria zápisy ¾udových
piesní z Báèky.10
V piatom a iestom zväzku Etnografických materiálov uverejnil V. Hnauk 217 prozaických
ánrovo rozmanitých textov  rozprávky (50), bájky (8), historické rozprávania (17), legendy
(62), anekdoty (37) a novelistické rozprávania (43).11 Èo sa týka formálneho usporiadania textov,
Hnauk sa riadil kritériom ánrovej klasifikácie, tak ako pri prvých dvoch zväzkoch. Okrem
folkloristického materiálu v tomto zväzku publikoval aj viacero teoretických túdií, ktoré sa týkajú jazyka a etnicko-religióznej príslunosti gréckokatolíkov na Dolnej zemi.12 Tie vyvolali celý
rad kritických ohlasov v kruhoch domácich a zahranièných jazykovedcov (F. Pastrnek,
A. I. Sobolevskij, O. Broch, . Miík, J. kultéty).13
9
Pozri bliie ÿiroâ, Miron: Tri migraci´ Rusinox do krajox neâkajâej SFR. In: Ukra´ns«kÁ Karpati.
MaterÁali mÁ½narodno´ naukovo´ konferencÁ´ Ukra´ns«kÁ Karpati: etnos, ÁstorÁ, kul«tura. Ed. Pavlo uka.
U½gorod: Karpati 1993, s. 218-224.
10
EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ. Tom 3. (c.d.), s.119-277.
11
EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ Rusi. Tom. 5, 6. EtnografÁnij zbÁrnik Naukovogo Tovaristva Ám. êevenka. T. 29 a T. 30. L«vÁv: 1910, 1911. 318 a 355 s.
12
Gnatk. V: Rus«ki osel´ v Bac´ (v poludnevÁj Ugorwin´). In: Zapiski naukovogo tov. Ám. êevenka. Ed. M.
Gruâevs«kij. Tom XXII, kn. 2, L«vÁv: 1898, s. 1-58; Rusini PrâÁvs«ko´ ÏparxÁ´ j ´x govori. In: Zapiski naukovogo tov. Ám. êevenka. Ed. M. Gruâevs«kij. Tom XXXVXXXVI. L«vÁv 1900, s. 1-70; Slovaki i Rusini? In:
Zapiski Naukovogo tov. Ám. ðevenka 1901, t. 42, kn. 4.
13
Preh¾ad názorov a diskusiu s V. Hnaukom spracoval tefan vagrovský v práci K otázke genézy a kontituovania
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Aj Samo Cambel v práci Slovenská reè a jej miesto v rodine slovanských jazkov nasto¾uje
problém jazyka a etnicko-religióznej príslunosti východoslovenských gréckokatolíkov a tzv.
baèvanských rusnákov.14 V tejto súvislosti treba upozorni na to, e predmetom diskusie bola
sporná a nejasná otázka významovej náplne etnonymu Rusnák, ktorým sa ete v období úèinkovania V. Hnauka a S. Cambla oznaèovali vetci prísluníci byzantsko-slovanského obradu. Obyvate¾ov Kerestura a Kocury, ale aj východoslovenských veriacich byzantsko-slovanského obradu pokladal V. Hnauk za Rusínov. Výskumu tejto problematiky venovali pozornos nai i zahranièní (predovetkým ukrajinskí) bádatelia od 2. polovice 19. storoèia, prièom ich názory sa èasto
rozchádzali a boli poznamenané subjektívnym prístupom a etnickou príslunosou bádate¾a.
Samo Cambel pri zbieraní a zapisovaní prozaických prejavov cielene sledoval otázku vzahu etnickej (súvisiacej s pouívaným jazykom) a religióznej príslunosti v tých obciach východného Slovenska, kde ilo etnicky a konfesionálne zmieané obyvate¾stvo. 27. júla 1898 zapísal
rozprávanie gréckokatolíka Ïura Halajèika v Beovciach.15 Pod¾a tradície by sa malo v tejto
oblasti hovori po rusínsky, lebo vetci gréckokatolíci sú Rusíni. Samo Cambel vak prekvapujúco zistil, e jazyk gréckokatolíkov v Beovciach (bývalá Uská stolica) nie je rusínske, ale
prechodné usko-sotácke náreèie. Preto 29. septembra 1904, teda o es rokov neskôr, Cambel
priiel opa do Beoviec, porovnal jazyk gréckokatolíkov a kalvínov ijúcich v tejto obci a potvrdil, e jazyk kalvínov sa nijako nelíi od jazyka prísluníkov ruskej viery (rusnákov), gréckokatolíkov. V tejto súvislosti treba upozorni na správnos a výstinos Camblovho záveru: Rusnák znamená èloveka ruskej viery. Je to prvotne názov na oznaèenie náboenstva, ktorý stotoòovaním náboenstva s národnosou prenáa sa èasto i na ruskú národnos.16 Samo Cambel
teda pri túdiu jazyka nezachytáva iba synchrónny stav dialektov východného Slovenska, ale
vníma etnografické pomery, vzah histórie a jazyka, vplyv ostatných jazykov na dialekty tohto
regiónu a narúa zauívané tézy (èi hypotézy) o vzahu etnika a relígie.
Pôvodným úmyslom V. Hnauka pri výskumnej ceste po tzv. uhorskej Rusi nebolo len zozbiera a zaznamena texty ústnej ¾udovej slovesnosti. V predhovore k druhej èasti Materiálov
(1898) V. Hnauk jasne formuluje svoj cie¾: Zadai moÏ tod´ bude pere´xati vs´ komÁtati zaselenÁ Rusinami, zvid´ti vs´ rus«kÁ kol«on´´, podati dokladne islo RusinÁv dosi
nevÁdome z rÁ½nix priin, viznaiti etnografÁnÁ granic´ rus«kÁ, spisati nazvi geografÁn´ rus«kÁ, usuneni zovs´m z u½ivan najnovÁjâo uxvalo madrs«kogo peâtens«kogo sojmu ta zvernuti golovnu uvagu na etnol«ogÁnij bÁk, a ne k dosi obme½uvati s maj½e viklno na zbiran ustno´ slovesnosti.17
Ak sledujeme Camblov i Hnaukov bádate¾ský prístup, vimneme si nielen to, èo ich spája a
èo odliuje, ale uvedomíme si nevyhnutnos interdisciplinárneho poh¾adu pri výskume jazyka,
folklórnej tradície, etnických a konfesionálnych súvislostí.
II. Folklórny fond obidvoch zberate¾ov zachytáva prozaický repetoár na východnom Slovensku v rokoch 18921905. Tvoria ho ¾udové rozprávania rozlièných ánrov. Pri porovnaní so
starími zbierkami ¾udových rozprávaní zistíme, e popri starích èarovných rozprávkach prináajú novie rozprávania zostavené z viacerých motívov, kde sa prekrývajú i spájajú archaické,
jazyka juhoslovanských Rusínov (Rusniakov). In: Slavica Slovaca, 1984, roè. 19, è. 3, s. 248-263. Najnovie pozri Peter
oltés v práci Reflexia Slovákov byzatsko-slovanského obradu v slovenskej historiografii ako príklad historickej reinterpretácie. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov v ¼ub¾ane. Príspevky slovenských slavistov. Ed. Ján Doru¾a. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV 2003, s. 243-267. Pozri tu aj eòuch, Peter  Vasi¾, Cyril:
Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Cyrilské
rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckoktaolíci, vzahy a súvislosti. Monumenta Byzantino-Slavica et
Latina Slovaciae. Vol. I. Roma  Bratislava  Koice: Pontificio Istituto Orientale / Slavistický kabinet SAV / Centrum
spirituality Východ  Západ Michala Lacka 2003, s. 107-109, 315-317.
14
S. CZAMBEL: Slovenská reè a jej miesto v rodine slovanských jazykov, s. 126-128.
15
Ibidem, s. 412.
16
Ibidem, s. 76-77.
17
Porovnaj EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ. Tom 2. (c. d.), s. VIII.
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mytologické a démonologické prvky, ktoré sa èasto premieavajú s novými motívmi. ¼ahko to
mono postihnú aj v rovine jazyka, kde èasto nájdeme nové, moderné lexikálne výrazy, ako
napr. kaviareò (kavehaus), èaník (ke¾ner), novinár (novinkar), fotografia (S. C., s. 295), namiesto princeznej drak uväzní kiasonku (sleènu, maï.). V. Hnauk zapísal v roku 1896 v dedine Zboj
zaujímavé rozprávanie Èudova maina o gramofóne, ktorý slúi bohoslubu namiesto kòaza
alebo kantora (EM I., s. 172-173), èo dokazuje aktuálnos a mobilitu ¾udovej prózy.
Ve¾mi zaujímavé je sledova aj vplyv starích predlôh na zloenie rozprávaèského repertoára. Na základe Camblovho materiálu mono tvrdi, e medzi ¾udom na východnom Slovensku
boli známe látky z vydaní Dobinského Povestí  Jelenèek (S. C., s. 288-290; 329-330), Dvanásti bratia a trinásta sestra (S. C., s. 439), Zlatovláska (S. C., s. 302-303; 349-351). Dobinského
rozprávkové látky kolovali na východnom Slovensku v takmer nezmenenej podobe. Je prirodzené, e vo viacerých prípadoch ilo len o strohé vyrozprávanie dejovej línie bez ornamentálnej
tylistiky typickej pre romantické obdobie Pavla Dobinského. Do repertoára Camblových informátorov prenikali aj látky z kniiek tzv. ¾udového èítania. Rozprávaèka so Spiského tvrtku
(S. C., s. 219) v úvode svojho prejavu hovorí, e raz èítala jednu rozpoviestku. Charakter textu
potvrdzuje, e zdrojom mohli by kniky ¾udového èítania, ktorých obsah bol predovetkým
náboensko-didaktický, moralizujúci.
Tendencia zjednoduova sa markantne prejavuje aj v úvodných formulách. Rozprávaèi zaèínajú svoje prejavy jednoducho: Bol m¾in a minar mal jednu dzjevku (S. C., s. 239), Bul jeden
parobek a toten mal frajirku (S. C., s. 260). Iba v dvoch prípadoch zo Spiskej stolice sa stretávame s obraznejou úvodnou formulou frekventovanejou v zborníkoch Pavla Dobinského,
v ktorej sa rozprávaè snaí bliie urèi miesto a èas dejovej línie: Dze bulo tam bulo; v esdzeatej edzmej krajiòe; za Èervenim morom; dze e voda sipala a pjesek e ¾al (S. C., s. 210, s. 442)
a pod.18 Tento vývoj potvrdzuje aj prozaický materiál V. Hnauka. Jidná ínka bula, vdova, ta
mála seméro ïitýj (EM I, s. 115), Jedén èelovík umer; ostáli po òum dva synóvy (EM I, s. 220),
De búla, de ne búla raz vadáska jedná (EM I, s. 193). Jedna anekdota z Malovesky zo ariskej
stolice (S. C., s. 332) sa dokonca zaèína takto: Chodze³ som po vece i vidze³ som, e jeden po¾ski
id voel hnoj na somarovi. Rozprávaè sa snail zosilni dôveru publika a umocni vernos
a reálnos príbehu.
Výnimoèné sú vak závereèné formuly v prozaických útvaroch zozbieraných Camblom, èo
si vimol u folklorista Jiøí Polívka. Napríklad záver rozprávania z Hrabuíc zo Spia A tam bula
ve¾ka hoscina, z kanonoch stre¾ali, i ja tam bu³, òema¾i u co nabic, co icko vistre¾a¾i, ta mòe
v¿ali a nabi¾i a vistre¾i¾i a do Hrabuic (S. C., s. 219) sa nenachádza v nijakej slovenskej
zbierke. Závereènými formulami Moje ¾ube blazòi, u po itkej kazòi...(S. C., s. 247), I ja tam bul
na tim vee¾u. Za pecem som sta³. Ma³em v ruce dzvonek, ta i tej pripovidki koòec (S. C., s. 313),
Stari boèkor novi remeò a na veky vekov amen (S. C., s. 349), Iol d¿ad do Rosanovec  mojej
pripovedce koòec (S. C., s. 355), Dve d¿urki v noe, skoòèilo e... (S. C., s. 452) sa rozprávaè
snaí vtipne ukonèi svoje rozprávanie. Podobné závereèné formuly sme nali aj v Hnaukovom
zbere, napr. A my sili na vesló, ta sjudy nas prinesló (EM II., s. 136, 160). V Dobinského
rozprávkach najèastejie èítame závery, ktoré viac súvisia s textom. V Camblových a Hnaukových (redakène neupravených) textoch ¾udovej prózy závereèné formuly majú tendenciu zoveobecòova, ba èasto sa ani sémanticky ani tematicky nespájajú s textom rozprávania. Zraèí sa
v nich aktuálny rozprávaèský humor, vtip a jednoduchos ¾udového myslenia.19
Pozri o tom POLÍVKA, Jiøí: Slovenská reè a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Práca dra. Sama Czambla.
1. oddelenie. Osnovy a iný materiál reèový. 1. èiastka. Východoslovenské náreèie. Nákladom vlastným. V Turèianskom
Sv. Martine. 1906, s. 624. In: IzvªstÚ OtdªlenÁ russkogo zyka i slovesnosti Imperatorskoj AkademÁi
Nauk§. XII., kn. 3. Petrograd§ 1907, s. 369-370.
19
Podnes v rozprávaniach akéhoko¾vek ánru v okolí Michaloviec sa mono stretnú so závereènou formulkou: Ilo
mièe a po Tarhovièe, huterec ci ièe? Pod tlakom televízie a rozhlasu sa u iba zriedkakedy mono stretnú
s dobiedzajúcimi vnúèatami, ktoré dychtivo poèúvajú rozprávania èi spomienky svojich starých rodièov.
18
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Pozoruhodná a vzácna je najmä Hnaukova zbierka legiend, etiologických a legendárnych
rozprávok, ktoré Samuel Cambel na východnom Slovensku vôbec nezachytil. Zvlátnosou sú
najmä starozákonné legendy o Sodome a Gomore (EM I, s. 7-13), viaceré varianty legiend o ivote
alamúna (EM I, s. 22-29), ktoré V. Hnauk zapísal v Zboji na Zemplíne od rozprávaèa Michala
Pustaja. V Camblových zápisoch tie chýba v slovenskom prostredí znaène rozírený cyklus
legendárnych rozprávok o putovaní Krista a jeho uèeníkov Petra a Pavla. V. Hnauk od Michala
Pustaja v Zboji zaznamenal 5 rôznych látok z tohto námetového cyklu.
Sledované zbierky ¾udovej prózy reflektujú aktuálne spoloèenské a sociálne pomery na východnom Slovensku (hromadné vysahovalectvo do Ameriky), mentalitu a charakteristické vlastnosti obyvate¾ov (nadmerné pitie alkoholu, vynaliezavos a vtipnos), rôznorodos konfesionálnych a etnických spoloèenstiev v prostredí východného Slovenska a vzahy medzi nimi. Aj dnes
aktuálna otázka vzahu etnicity a konfesie, etnickej identifikácie obyvate¾ov východného Slovenska bola predmetom vedeckého záujmu S. Cambla a V. Hnauka. Mnohé prozaické texty prináajú
zmienky o etnickom vedomí na východnom Slovensku, ktoré bolo na prelome 19. a 20. storoèia
pomerne málo rozvinuté. Pri sèítaniach obyvate¾stva bolo pravidlom, e sa konfesijná príslunos
stotoòovala s národnosou: rímskokatolíci sa priratúvali k Slovákom, gréckokatolíci k Rusínom,
kalvíni k Maïarom. Podobne slovenský jazyk na východnom Slovensku bol vo veobecnosti stotoòovaný s reèou rímskokatolíkov, jazyk gréckokatolíkov bol rusínsky/rusnácky.
V. Hnauk uverejnil rozprávanie zo spiskej obce Jakubany, v ktorom sa jasne zraèí slovenské etnické vedomie (EM III, s. 90). Rozprávaè rozpráva príhodu z èias Rakúsko-Uhorska, keï
sa dostal do nemeckého regimentu. Velite¾, Nemec, drastickým spôsobom nútil vetkých vojakov rozpráva po nemecky. Rozprávaè vo výpovedi vak jasne formuluje svoju etnicitu: Ne slybydno bylo a hadáti po slovensky, ¾em po òemecky.... Svójim èasom jak a òimeckóho podúèil,
ta ¾ipe bylo Slovjakovi jak Òimcovi. Rozprávaè vyjadruje dva znaky  slovenský jazyk a etnonym Slovák, na základe ktorých si uvedomuje príslunos k slovenskému etniku. Zároveò sa tým
diferencuje od iných spoloèenstiev. Z etnicko-konfesionálneho h¾adiska je zaujímavé rozprávanie, ktoré V. Hnauk zapísal od toho istého informátora. V tomto rozprávaní sa mono dozvedie,
ako ako sa ije rusnakom na Spii (EM III, s. 89-90). Rozprávaè sa tak na jednej strane jednoznaène etnicky identifikuje (charakterizuje) ako Slovák hovoriaci po slovensky a na druhej strane sa oznaèuje za rusnáka. Oznaèením rusnák vak deklaruje svoju sociálno-konfesionálnu príslunos a oznaèuje svoje náboenské vedomie. Obidve rozprávania prináajú cenné záznamy
o jednotlivých zlokách etnicity  o etnonyme, etnickom vedomí a zároveò potvrdzujú konfesionálnu motivovanos slova rusnák, oznaèujúceho prísluníka ruskej viery.
Ako vidno, vývoj etnicity ako historickej kategórie v mnohonárodnostnom i konfesionálne
pestrom regióne východného Slovenska má svoje pecifiká. Kadá etnická èi konfesionálna skupina sa formuje v neustálej konfrontácii so svojím okolím na úrovni my  oni. V procese socializácie viacerých etnických a konfesionálnych celkov a v rámci vlastnej identifikácie sa vo vedomí
èlenov jednotlivých skupín formoval súbor znakov utvárajúci ich vlastný obraz  autoobraz, ale
aj obraz ostatných etnických, sociálnych èi religióznych spoloèenstiev, tzv. heteroobraz.20 Sú to
predstavy a kvalifikaèné postoje o sebe i o iných, ktoré nali svoje vyjadrenie aj v artefaktoch
¾udovej slovesnosti.21
20
Bliie o vzahu autoobrazu a heteroobrazu pozri KREKOVIÈOVÁ, Eva: Medzi autoobrazom a heteroobrazom. In:
Etnické stereotypy z pohledu rùzných vìdních odborù. Brno: Etnologický ústav AV ÈR 2001, s. 17-34.
21
pecifikám etnických stereotypov v slovenskom folklóre sa venuje Eva KREKOVIÈOVÁ. Závery výskumu idov a Rómov
aj z h¾adiska ich etnickej charakteristiky v slovenských ¾udových piesòach a parémiách publikovala vo viacerých
túdiách doma i v zahranièí. Pozri Krekovièová, Eva: Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a idov v slovenskom
folklóre. Bratislava: AEP 1999. 228 s.; nemecká mutácia: Zwischen Toleranz und Barrieren. Das Bild der Zigeuner
und Juden in der slowakischen Folklore. Studien zur Tsiganologie und Folkloristik. 21. Frankfurkt a. M.: P. Lang 1998.
Zaujímavý exkurz do osudov a zvlátností ostatných národov a národností ponúkajú túdie ¼ubice Droppovej, ktorá
vychádza tie z textov slovenských ¾udových piesní a parémií, prièom struène mapuje reflexiu etník aj v niektorých
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V slovenskom folklórnom fonde sa s etnickými obrazmi najèastejie stretávame v parémiách
(príslovia, porekadlá, pranostiky, povrávky), druhou frekventovanou ánrovou skupinou sú ¾udové piesne. V sledovanom materiálovom fonde, ktorý prináa výluène prozaické texty z východného Slovenska, mono postihnú nieko¾ko charakteristických znakov, dotýkajúcich sa reflexie obrazov jednotlivých etník a konfesionálnych skupín na východe Slovenska. Z prozaických ánrov obraz o etnických, sociálnych alebo konfesionálnych skupinách prináajú predovetkým etiologické legendy, anekdoty, vtipy, ale aj humoristické rozprávania èi memoráty. Obrazy
v anekdotách, vtipoch èi v humoristických rozprávaniach sa aktualizujú v súlade s vývojom spoloènosti, reflektujú zakadým novú realitu a tým majú vyiu historickú a sociologicko-kultúrnu
konotáciu ako parémie a ¾udové piesne.22
Zistili sme, e prozaický materiál z východného Slovenska najèastejie modifikuje obraz
Rómov a idov, podobne ako je tomu v ostatných ánrových skupinách z iných regiónov Slovenska.23 Nae úvahy vak zameriavame na reflexiu etnicko-konfesionálnej opozície Slovák-Rusnák, Slovák-Rusín v ¾udovej próze z východného Slovenska, z regiónu, kde sa problematika
týchto etnicko-konfesionálnych spoloèenstiev výrazne prejavuje.
V. Hnauk uverejnil etiologickú legendu zo Zboja na Zemplíne Jak Boh rozdavav narodam do¾ju
(EM I, s. 54-55), kde Kristus pride¾uje zástupcom jednotlivých etník ich typickú úlohu, predurèuje im
typické povahové èrty a územie, kde budú i. Pod¾a rozprávania Michala Pustaja Kristus najal Rusína, kalvína-Maïara a ida na prácu, aby si zarobili peniaze. Noc pred dohodnutým stretnutím Rusín
nemohol nijako usnú, celú noc, a kým slnko nevylo, plátal baèkory a svoju enu tie zobudil, aby
varila. Zdralo ho to. id a Maïar sa dobre vyspali. id vstal, urobil vetky ranné rituály, naraòajkoval
sa a potom odiiel za Kristom. Kalvín vstal, niè nerobil, len zabalil kus chleba a kus slaniny do tanistry
a predstúpil pred Krista ako prvý. Boh mu vraví: Poveduá t«a kal«vÁne, na dobru zeml«u, prinese ti
voda ribi, use budeâ jisti ribi, aej mn«aso i koaninu. Nato priiel Rusín a Kristus mu hovorí:
Zabaviu jis sa! ...Uz«au kal«vÁn sast«a. Dam ti robotu. Odviedol Rusína do ruského kraja, kde je
neúrodná zem, a kto chce tam i, musí ako pracova. Kalvín dostal astie a keï má robotu, Rusín
mu príde dobrovo¾ne na pomoc. Rusín kalvínovi-Maïarovi môe iba závidie, e nepracuje ako
a aj tak kadý deò je slaninu, huspeninu a pije dobrú pálenku. Maïar dostal astie, Rusnák robotu
a idovi dal Kristus udierstvo, podvodníctvo. id si potom kúpil velijaké papieriky, zápalky, noe,
ihly, farbu, aby chodil pomedzi ¾udí, klamal a podvádzal ich. Konfrontácia etník v tejto etiologickej
legende je pomerne výrazná, zaloená na jednostrannom, v slovenskom folklóre pomerne ustálenom
obraze  Maïarom sa prisudzuje bohatstvo, ikovnos, idom podvodníctvo. Obraz Rusína má síce
pozitívnu vlastnos  pracovitos, ale vïaka jeho prácechtivosti a arbavosti sa omeká a ujde sa mu
len tá robota a neúrodná zem. Rozprávanie zo Zboja prináa v slovenskom folklóre rozírenú legendárnu látku o osudoch a zvlátnostiach jednotlivých etník, kde predstava Rusína celkom zodpovedá
obrazu Slováka. Zaujímavosou je, e rozprávaè najprv pomenúva zástupcu maïarského etnika kal«vÁn,
Mad«ar, neskôr vak vo¾ne strieda oznaèenie buï kalvín alebo Maïar ako dva rovnocenné pojmy.
Vidíme, e prísluníkov reformovanej protestanskej cirkvi helvétskeho vyznania (kalvínov) vo veobecnosti stotoòujú s maïarskou etnickou príslunosou.
Tento jav potvrdzuje aj anekdota Volodymyra Hnauka zapísaná v dedine Zboj v Zemplínskej
prozaických ánroch  v etiologických legendách a anekdotách so zameraním na etnickú identitu Slovákov. Pozri
DROPPOVÁ, ¼ubica: Reflexia svojho a iných etník v slovenskom folklóre (K otázkam etnickej identity). In: Slovenský
národopis, 1998, roè. 46, è. 2, s. 147-160.
22
Pozri o tom aj TONCROVÁ, Marta: Reflexe Cikána v lidových písních èeských zemí. In: Etnické stereotypy z pohledu
rùzných vìdních odborù. Brno: Etnologický ústav Akademie vìd Èeské republiky 2001, s. 43.
23
¼ubica Droppová pri analýze Zátureckého zbierky slovenských prísloví (dovedna 13 000) uvádza presný poèet parémií venovaných reflexii etník a ich charakteristických vlastností. Najpoèetnejie sú parémie o Rómoch (67), idoch
(21), Nemcoch (16), Slovákoch (15), Poliakoch (6), Turkoch (3), Rusoch, Rusnákoch (2), Tatároch (1), Francúzoch (1),
Talianoch (1) a Anglièanoch (DROPPOVÁ, ¼ubica: Poh¾ad na Slovákov a iné etniká cez zbierku slovenských prísloví
Adolfa Petra Zátureckého. In: Národopisný zborník. 12. Martin: Matica slovenská 1998, s. 39-48).
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stolici Preèo chodia kalvíni s kvetmi do kostola,24 ktorá poukazuje aj na medziobradovú rivalitu, ktorá je
medzi veriacimi jednotlivých konfesionálnych spoloèenstiev ivá podnes. Ide o vzahy medzi rímskokatolíkmi, rusnákmi (prísluníkmi cirkvi byzantsko-slovanského obradu) a kalvínmi (prísluníkmi protestanskej cirkvi helvétského vyznania), ktoré zas netreba vníma ako prejavy vzájomnej nenávisti.25 Jednoduchá sujetová línia hovorí o tom, e kalvíni nevedeli prís na to, preèo sa v ich kostole íri ve¾mi èudný
zápach. Ich kostol mal magnetickú klenbu a keï doò priniesli màtvolu svojho farára v eleznej rakve,
magnet pritiahol nebotíka a ku klenbe. Kalvínski veriaci sa teili, e ich farára prijal Pán Boh do svojho
krá¾ovstva. Pre íriaci sa zápach na radu pána uèite¾a zaèali nosi do kostola voòavé kvety. Keï ani to
nepomohlo, poprosili o pomoc svojho maïarského biskupa, ktorý iiel na radu k ruskému biskupovi.
Ruský biskup povedal maïarskému, e to nebotík tak smrdí. Kalvínsky biskup ïakoval za radu ruskému biskupovi a priznal sa, e sa obával, e cirkevníci u nebudú pre smrad chodi do kostola, e viera
zahynie a Maïari u nebudú potrebova biskupa. Prísluníci byzantsko-slovanského obradu sa oznaèujú
za rusnákov a reformovaní, kalvínski veriaci iba za Maïarov.26
Camblom a Hnaukom zozbieraný slovesný materiál neprináa ve¾ké mnostvo rozprávaní
s tematikou etnických stereotypov, èo dokumentuje aj niiu mieru etnocentrizmu platnú pre folklór
v celoslovenskom meradle, predsa vak slovesný materiál ponúka zaujímavý (aj keï nie historicky
hodnoverný) poh¾ad na problematiku vnímania seba v konfrontaènom vzahu s okolím, ktorý je vybudovaný na etnicko-jazykovom, konfesionálnom alebo sociálnom kontraste. Na nieko¾kých príkladoch z materiálovej základne sme sa pokúsili naèrtnú stupeò zloitého vývinu etnicko-konfesionálnej identifikácie obyvate¾stva, teda stupeò vedomia príslunosti k etniku, regiónu èi konfesii. Interpretáciou a analýzou ¾udových rozprávaní z uvedených zbierok mono prispie k urèeniu stupòa etnickej
identifikácie, k ozrejmeniu vzahu jazyka, etnickej a konfesionálnej príslunosti obyvate¾stva na východnom Slovensku na prelome 19. a 20. storoèia. Ukazuje sa, e uvedené folklórne pramene poskytujú vhodný materiál pri skúmaní vybraných historických, religionistických èi kulturologických aspektov vývinu východného Slovenska na etnickom, sociálnom a konfesionálnom princípe a zároveò
dávajú východiská pre plánovaný komplexný výskum východoslovenského regiónu.

Volksprosa aus den Sammlungen von Samo Cambel und Volodymyr Hnauk
 Quelle der ethnischen, sprachlichen und konfessionellen Indentität der Slovaken
Katarína  e ò u c h o v á
Eine umfangreiche Sammlung ostslovakischer Märchen gab Samuel Cambel in seiner Schrift Slovenská reè a jej
miesto v rodine slovanských jazykov [Das Slovakische und sein Platz in der Familie der slavischen Sprachen] (Turèiansky Sv. Martin 1906) heraus. Eine ähnliche Kollektion der Volksprosa stammt auch von Volodymyr Hnauk, der am
Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts die Forschungen in der ostslovakischen Region durchführte. Im
Beitrag wird die Sammeltätigkeit beider Forscher vorgestellt. Samuel Cambel und Volodymyr Hnauk versuchten die
Mundarten in den Aufzeichnungen der Volksprosa deutlich zu erfassen. Die Texte von S. Cambel und V. Hnauk stellen
eine Basis für die Erforschung der Volkserzählungen in der Ostslovakei vor, weil sie einen authentischen Stand der
Entwicklung der Volksprosa am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts präsentieren. Besondere Aufmerksamkeit wird dem religiösen und nationalen Bewusstsein der Bevölkerung gewidmet. Ebendeshalb gestalten diese
Texte der Volksprosa eine Grundlage für ethnische, sprachliche, ethnologische, konfessionelle und soziologische Untersuchungen auf dem Teritorium am Fusse der Karpaten, besonders in der Ostslovakei.
24
EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ. Tom 1. (c. d.), s. 113-114. Text rozprávania publikuje aj J. Polívka (Súpis
slovenských rozprávok. 5. Turèiansky Svätý Martin: Matica slovenská 193, s. 70-71).
25
Jedna konfesinonálna skupina si rada zaironizuje z druhej. Volodymyr Hnauk v práci Rusini priaevskoj eparchii (s.
14-15) uvádza príklady obojstranných prekáraèiek: Sloviak-katolik, siv na kolik, a skoèiv na ram, stav sa z òoho baran,
roztripav misku, dostav po pisku. Naopak: Rusnaci bortaci, predali organy za korec smetani alebo Rusnak z buka
spadnul, a eèi sebe odpoènul. (Pozri o tom aj S. CZAMBEL: Slovenská reè a jej miesto v rodine slovanských jazykov,
s. 148-149.)
26
O problematike kalvínov na východnom Slovensku pozri napríklad HOROV , Pavol: Slovenskí kalvíni. In: Slovenské
kalvínske hlasy, 1938, roè. 9, è. 7-8, 10-11, s. 2-4, 5-7; KIRÁLY, Péter: A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei.
Budapest: Akademiai kiadó 1953.
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NAÏA RÁCOVÁ*
O vzahu individuálnej identity jednotlivca a jeho príslunosti k spoloèenstvu
(na príklade kartuziánkseho klátora na Skale útoèia)
RÁCOVÁ, N.: On the Relationship between Individual Identity and Belonging to the Community (at the Example
of the Carthusian Monastery at Lapis Refugii). Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 124-131.
Carthusian Monastery at Lapis Refugii in Scepusia (Spi) was active in the period of years 12991543. The author
analyses in the study circumstances of its foundation and community of the monastery (monks  fathers, priors, ) and
also circle of donors from the view-point of their individual ethnic identity or origin. The analysis on the base of
Chronicle of the Anonymous Carthusian and of the preserved documentary material reveals a varied picture of different
ethnic and social identities. At the same time the author tries to characterize the relationship between individual identity
and belonging to the society  community of the monastery. This belonging to the community of christians is revealed,
especially from the view-point of the medieval universality of the Christianity, as more general, more containing, able to
include the whole spectrum of the individual identities.
Carthusians. Monaster. Ethnic Identity. Christian Community. Zarad.

Stredoveký uhorský mnohonárodnostný tát sa na dlhé storoèia stal spoloèným domovom viacerých národov strednej Európy. Práve mnohos národov a vzájomné spoluitie etník v jednom
priestore èoraz viac zaèínajú rezonova i v dnenej spoloènosti. Typickým príkladom etnicky rôznorodého územia sú oblasti pozdå tátnych hraníc. Pohranièné regióny boli oddávna charakteristické pestrou etnickou truktúrou svojho obyvate¾stva. Viac èi menej pomyselnou hraniènou èiarou
nemono striktne oddeli obyvate¾stvo susediacich tátov, ktoré sa navzájom premieava, pôsobí
na seba a vytvára tak rôznorodé spoloèenstvo ¾udí. Na prvý poh¾ad jednotná komunita skrýva v
sebe mnostvo rozdielnych elementov. Takým príkladom je i teritórium Spia. Ná poh¾ad na jeho
etnickú truktúru bude trochu netradièný. Na multietnicitu Spia a vzájomné (zväèa harmonické)
spoluitie viacerých etník v rámci jedného spoloèenstva sa pokúsime nazrie cez optiku komunity
klátora kartuziánov na Skale útoèia (Lapis Refugii), pôsobiaceho na Spii v období rokov 1299
1543. Podstatou sú tu dva pojmy  christianitas (kresanstvo) a communitas (spoloèenstvo), ktoré
sa poèas celého stredoveku javia ako dôleitejie ne ove¾a individuálnejie pokrvné zväzky, medzi
ktoré neodkriepite¾ne patrí i etnicita. Treba tie podotknú, e èlovek neskorého stredoveku nedisponoval len jednou identitou. Jednotlivec konfrontovaný s konkrétnymi spoloèenskými pomermi
danej doby i svojou individuálnou situáciou, získava na rozlièných úrovniach viacero identít, identifikuje sa s nimi, uvedomuje si svoju príslunos k nim.
Christianitas, kresanská identita, príslunos indivídua k spoloèenstvu veriacich sa najmä
z poh¾adu stredovekého univerzalizmu kresanstva javí ako veobecnejia, iria, obsanejia.
Univerzalita kresanskej identity je schopná obsiahnu rozmanitos ostatných identít, èi u teritoriálnych (tátnych, stolièných èi vôbec miestnych) alebo rodovo-pokrvných (etnických, spoloèenských, rodinných, ...). Communitas, príslunos k istému spoloèenstvu (sociálnej skupine,
cechu, ...) je druhým dôleitým pojmom stredovekej spoloènosti. Spoloèenstvo je èasto schopné
tlmi napätia pochádzajúce z pocitu inakosti, aliterity. So zrete¾om na uvedené spoloèenstvá
(christianitas, communitas) i na mnohorakos ïalích identít, resp. ich vzájomný vzah, harmóniu èi disharmóniu by sme chceli analyzova komunitu spomenutého klátora ako reprezentanta
*

Naïa Rácová, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
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irieho spoloèenstva obyvate¾ov pohranièného slovensko-po¾ského regiónu, ktorého bol klátor súèasou.
Nae informácie pochádzajú predovetkým z prvotných prameòov  z Kroniky anonymného
kartuziána,1 spísanej na základe starích predlôh v klátore na Skale útoèia niekedy v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 16. storoèia i z viacerých listín dotýkajúcich sa majetkov a samej
existencie klátora. Ïalím prameòom je iná spiská, tzv. Hainova kronika2 zo 17. storoèia.
V menej miere èerpáme informácie zo sekundárnej literatúry o dejinách daného konventu èi
veobecne o problémoch multietnicity na po¾sko-slovenskom pohranièí.
Etnické pomery na Spii sú znaène komplikované. Prvá èas túdie predstavuje ich krátky
preh¾ad, ktorý je úvodom k druhej èasti, k dejinám klátora na Skale útoèia.
Práve v èase, keï tu klátor vznikal a pôsobil, zisujeme príchod viacerých etník a tým
i formovanie budúceho multietnického obrazu Spiskej stolice. Väèinu nepochybne tvorilo pôvodné domáce slovenské obyvate¾stvo. Hoci tu ete nemono hovori o sformovanom slovenskom
národe v modernom zmysle, v tomto období u Slováci iste pociovali svoju etnicitu ako odlinú
od spoloènej slovanskej a zároveò ako odlinú od ostatných etník pohybujúcich sa na tomto
teritóriu. U v poslednej tretine 13. storoèia vystupuje v prameòoch Provincia Sclavorum èi
Comes Sclavorum.3 Zo Spia pochádza z 15. storoèia vôbec najstaria zbierka modlitieb v staroslovenskom jazyku, známa ako Spiské modlitby.4
Silné zastúpenie (viacej svojím vplyvom ako poèetnosou) malo obyvate¾stvo hovoriace
nemeckým jazykom. Istý poèet hostí (hospites) z rozlièných nemeckých krajín zaèína prichádza
do Uhorska pravdepodobne u v druhej polovici 12. storoèia, no ich najväèia kolonizaèná vlna
spadá a do obdobia po tatárskom (mongolskom) vpáde, teda do druhej polovice 13. storoèia.
Okrem Spia sa usádzali najmä v Sedmohradsku a v bohatých banských mestách na východnom
a strednom Slovensku. Tu sa na základe svojej etnickej príslunosti rýchlo zorganizovali do uzavretých spoloèností (Saská provincia, Provincia Saxonorum na èele s grófom) a u od 13. storoèia zaèali získava kolektívne privilégiá (na Spii v roku 1271 od tefana V.).5 Neskôr formulovali svoj vlastný právny systém  Sachsenspiegel, Zipser Willkür.6 S výnimoèným právnym postavením sa prehlboval ich význam v celej spoloènosti týchto regiónov. Nemecký element na
Spii reprezentovali najmä Spoloèenstvo XXIV krá¾ovských miest, v ktorých mal nemecky hovoriaci patriciát prevahu, rovnako ako spoloèenstvo Fraternita XXIV krá¾ovských farárov. Ilo
Fundatio Lapidis Refugii, seu Monasterii beatae Joannis Baptistae (ïalej Fundatio). In: WAGNER, C.: Analecta Scepusii sacri et profani, pars 2. Viennae : Typis Joan. Thomae nobil. de Trattnern 1774, s. 6979.
2
BAL, J.FÖRSTER, J.KAUFMANN, A.: Hain Gáspár Lõcsei krónikája. Lõcse : Reiss Józs. T. Könyvnyomo intézete 1910.
558 s.; MALLY, F.: Die Leutschauer Chronik des Caspar Hain in Auszügen zusammen gestellt und mit Bildern versehen
von Fritzi Mally. Prag : Volk und Reich 1943. 93 s.
3
BEÒKO, J.: Prechod severospiských osád z dedinského emfyteutického práva na mestské právo. In: Spiské mestá
v stredoveku. Ed. Richard Marsina. Koice : Východoslovenské vydavate¾stvo 1974, s. 3334. Novie interpretácie
pozri HOMZA, M.: Vzahy Spia a Malopo¾ska od roku 1138 do roku 1241. In: túdie z dejín stredovekého Spia.
Krakov : Spolok Slovákov v Po¾sku 1998, s. 6397.
4
Antológia starej slovenskej literatúry. Ed a trans. Ján MIIANIK. Bratislava : Veda 1981, s. 4850.
5
VARSIK, B.: Pôvodné slovanské osídlenie Spia a korene spiských miest. In: Spiské mestá v stredoveku, s. 1516;
CHALUPECKÝ, I.: K niektorým problémom najstarích dejín spiských miest. In: Spiské mestá v stredoveku, s. 26.
O formovaní a fungovaní organizácie Sasov  Saskej provincii obírnejie informuje RUCIÑSKI, H.: Prowincja saska na
Spiszu do 1412 roku (Na tle przemian spo³ecznych i ustrojowych w komitacie spiskim i na obszarach przyleg³ych).
Bia³ystok : Dzia³ Wydawnictw Filii UW 1983, 475 s. Z najnovej literatúry pozri MAREK, M.: Saxones nostri de Scepus:
K niektorým otázkam príchodu saských hostí a ich ivota na Spii. In: Terra Scepusiensis (Stav bádania o dejinách
Spia). Ed. Martin Homza a Ryszard G³adkiewicz. Levoèa a Wroc³aw : Klátorisko, n. o. a Centrum Badañ l¹skoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wroc³awskiego 2003, s. 353365.
6
K právnemu systému spiských Sasov pozri podrobnejie LEHOTSKÁ, D.: Vývoj mestského práva na Slovensku. In:
Sborník FFUK, 1959, roè. 10, s. 88; MERTANOVÁ, .: Vznik a vývoj spiského práva. In: Spiské mestá v stredoveku,
s. 9199. Z novej literatúry PIIRAINEN, I. T.: Collectanea Allerlay Nutzlicher Vund Nothwendiger Regeln des Rechtens:
ein deutsches Rechtsbuch aus dem Jahre 1628 aus der Slowakei. Levoèa : Modrý Peter 1995. 183 s.; TENE: Tradition
der deutschen Rechte in Handschriften der Frühen Neuzeit in der Zips. In: Terra Scepusiensis, s. 577591.
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o kòazov 24 slobodných spiských miest, ktorí pochádzali prevane z prostredia dorozumievajúceho sa nemeckým jazykom. Treba zdôrazni, e kým slovenské obyvate¾stvo malo prevahu
najmä na vidieku, mestá na Spii mono poklada za zmieané, v neskorom období výrazne
nemecké (najmä z h¾adiska zastúpenia nemeckého elementu medzi richtármi, radnými, notármi
èi sudcami, t. j. z h¾adiska jeho podielu na patriciáte týchto miest). Ako príklad mono uvies
Levoèu. V nemecky písanej kronike Gapara Haina zo 17. storoèia Zipserische oder Leütschaverische Chronica undt Zeit-beschreibung Zusamen getragen der Lieben Posterität zur nachricht
von Caspar Hain sa v krátkom opise Levoèe, ktorý predchádza samu kroniku, uvádza: Die
Einwohner sindt alle deutsch ... (Vetci obyvatelia sú Nemci).7
19. decembra 1273, udelil krá¾ Ladislav IV. obyvate¾om z Latina villa de Scepes (Spiské
Vlachy) také isté privilégiá ako jeho otec tefan V. spiským Sasom.8 Tak sa stretávame na Spii
aj s obyvate¾stvom románskym, o ktorého pôvode sa vak podnes vedú spory (jedni tvrdia, e ide
o Románov z Valónska, iní zas h¾adajú ich pôvod v Dalmácii).
Málo vieme o pôsobení maïarského obyvate¾stva na Spii. V dokumentoch nachádzame
o òom len skromné zmienky, mono teda kontatova, e na celkovom obyvate¾stve Spia malo
len ve¾mi malý, nevýrazný podiel.9
Od 13. storoèia registrujeme na Spii i obyvate¾stvo po¾ského a ruténskeho pôvodu (resp.
obyvate¾stvo z Malopo¾ska a Halièe), najmä na územiach v blízkosti severnej hranice. Najstarou zmienkou o nich je listina z roku 1256, ktorou komesovi Jordanovi, synovi komesa Arnolda,
zakladate¾ovi rodu pánov z Hrhova Belo IV. daruje pozemky inter indagines regni nostri et
confinia Polonie.10 Jordan za svoje diplomatické sluby získava právo kolonizova toto územie
obyvate¾stvom, ktoré bude schopný zohna, respektíve u zohnal de circumiacentibus regnis et
diversis regionibus, to jest aj tými z Po¾ska èi halièskej Rusi. Vlastný Spi teda nedisponoval
takým prebytkom ¾udí, ktorí by boli schopní danú osadnícku akciu realizova.11
V nasledujúcich storoèiach sa etnické spektrum Spia ete viac komplikuje. Na konci 14. storoèia, ako i poèas celého 15. a na zaèiatku 16. storoèia pestrú zmes etník obohatilo obyvate¾stvo
východoslovanského pôvodu, ktoré sa identifikovalo kolektívnym oznaèením Valachi. V prevanej miere lo o pravoslávne obyvate¾stvo, ktoré na základe tzv. valaského práva (ius Vallachorum) osíd¾ovalo dovtedy pusté, horské polohy Zemplína, aria, Spia a iných severných uhorských stolíc.
Obraz multietnicity Spia v stredoveku dotvorili Rómovia  Cigáni. Najstariu zmienku o nich
máme u z konca 14. storoèia, keï im krá¾ igmund Luxemburský udelil privilégium v Spiskom Podhradí.12
Mono ete doda, e èas obyvate¾ov nemala vyhranenú etnickú príslunos, ich identita sa
spájala jednoducho s územím, na ktorom ili. Dôleitý je i fakt, e vetky tieto etnické skupiny
ili ved¾a seba pokojne, len zriedka sa vyskytli rozpory medzi jednotlivými etnikami. Okrem
BAL, J.FÖRSTER, J.KAUFMANN, A.: Hain Gáspár Lõcsei krónikája, s. 5.
FEJÉR, G.: Codex diplomaticus Hungariæ ecclesiasticus ac civilis. T. V, 2, Budae: Typis Typogr. Regiae Univesitatis
Ungaricae 1829, s. 127-129; JUCK, ¼.: Výsady miest a mesteèiek na Slovensku (12381350). Bratislava : Veda 1984,
s. 58-59, è. 47.
9
K pôsobeniu maïarského obyvate¾stva na Spii pozri ZACHOROWSKI, S.: Wêgierskie i polskie osadnictwo Spi¿u do
po³owy XIV wieku. In: Rozprawy Akademii Umiejêtnoci. Wydzia³ Historyczno-Filozoficzny, 1909, roè. 27, t. 52,
s. 191283. Novie interpretácie pozri HOMZA, M.: Vzahy Spia a Malopo¾ska od roku 1138 do roku 1241. In: túdie
z dejín stredovekého Spia, s. 6397.
10
MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. T. 2. Bratislava : Obzor 1987, s. 382383, è. 550.
11
Hlbiu analýzu dokumentu pozri HOMZA, M.: K niektorým vzahom stredovekého Spia a Malopo¾ska v rokoch
12411270. In: K stredovekým dejinám Spia. Ed. Miroslav tevík. Stará ¼ubovòa : ¼ubovnianske múzeum 2003,
s. 7374.
12
Pozri IFÈÁK, F.FURMAN , J. a i.: Kronika mesta Spiské Podhradie slovom i obrazom. Spiské Podhradie : Mestský
úrad 1999, s. 18; HORVÁTHOVÁ-ÈAJÁNKOVÁ , E.: Cigáni na Slovensku. Bratislava: Vydavate¾stvo SAV 1964, s. 41, 48, 97.
Novie KOLLÁROVÁ, Z.: Rómovia a Spi. In: Terra Scepusiensis, s. 805-815.
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obyvate¾stva hovoriaceho po nemecky, ktoré sa identifikovalo ako Sasi a ktoré sa výraznejie
odliovalo od ostatného obyvate¾stva, nemáme dochovaných ve¾a záznamov o tom, e by sa
obyvate¾stvo priamo hlásilo k nejakému etniku. Vo väèine prípadov mono jeho príslunos
urèi len pod¾a udaného miesta pôvodu.
Multietnicita regiónu sa vo výraznej miere odráa aj v miestnych názvoch. Jedna obec (èi
mesto) má zvyèajne viacero názvov, ktoré sú doslovným prekladom pôvodného slovenského
názvu do viacerých jazykov pouívaných v danej lokalite (väèinou slovenský, latinský, nemecký, maïarský, po¾ský alebo rusínsky jazyk), v niektorých prípadoch je názov v jednotlivých
jazykoch úplne odliný. Ako príklad mono uvies názov samého Spia  Spi, Scepusia, Zips
alebo názvy niektorých miest, ako napr. Levoèa / Leutschau / Lõcse, Niné Lape / Unterlapsch,
Spiské Vlachy / Wallendorf / Szepes Olaszi / Villa Latina. Názvy niektorých osád sú v rozlièných jazykoch utvorené od rozdielneho základu, ako napr. Vrbov / Menhardsdorf / Villa Menhardi alebo Spiská Sobota / Georgenberg / Szepes Szombat / Forum Sabathi / Mons Sancti Georgii.13 Tak je to aj pri naom klátore kartuziánov. Pôvodný Mons Speculationis  Strány èi
Vyhliadkový vrch sa v prameòoch postupne menil na Lapis Refugii / Skala útoèisa / Zufluchtsstein. V niektorých prameòoch sa uvádza aj pod názvom dediny, nad ktorou stojí: Letanovce /
Letonkew / Letánfalva / Letankó, dnes Klátorisko v Slovenskom raji.
Ani reho¾u kartuziánov netvoril jediný etnický element. V duchu stredovekého latinského
kresanského univerzalizmu v sebe zjednocovala rozmanité európske národy. Sama reho¾a bola
zaloená svätým Brunom z Kolína v roku 1084. Sám bol nemeckého pôvodu, no svoju kariéru
zaèal vo Francúzsku a skonèil celkom na juhu Talianska v Serra San Bruno medzi zväèa taliansky a grécky hovoriacim obyvate¾stvom a mníchmi. Jeho volanie po reforme v cirkvi bolo len
jedným z mnohých, ktoré sa objavili na konci 11. storoèia ako reakcia na zhorujúce sa pomery
v nej. Inpiráciou pre kartuziánov boli aj pútni otcovia, ktorí h¾adali samotu a askézu v púti.
Kartuziánski mnísi h¾adajú samotu a blií vzah s Bohom vo svojich celách na od¾ahlých miestach, èasto vysoko v horách. Ich regula je zaloená na regule benediktínskej a je podnes jednou
z najprísnejích. Výrazným znakom kartuziánskeho spôsobu ivota je kontemplácia v mlèaní
(silentio) a samote cely (solitudo). ivot mníchov spája v sebe prvky odlúèenia a samoty (cenobitizmu) s prvkami spoloèného ivota klátorného spoloèenstva (monasticizmu). Na Slovensku
existovali dva kartuziánske konventy  na Skale útoèia a v Lechnici (dnes Èervený klátor).
Klátor na Skale útoèia (Lapis Refugii) bol zaloený v roku 129914 ako prvý kartuziánsky
klátor v stredovýchodnej èasti Európy (dovtedy existujúce klátory pôsobili vo Francúzsku, Taliansku a v rámci rímsko-nemeckej ríe). Zaujímavé sú (z h¾adiska etnicity) u okolnosti jeho zaloenia, keï podnet k nemu vyiel z prostredia spomenutej Fraternity XXIV krá¾ovských kòazov, t. j.
z prostredia napospol nemeckého, saského.15 Fundáciu klátora schválil najvyí svetský i cirkevný
predstavite¾ Spia, kapitán celého spiského ditriktu komes Jordan z rodu pánov z Hrhova, ktorý
bol zároveò najvyím predstavite¾om, grófom spiských Sasov,16 a spiský prepot, ktorým bol
v tom èase biskup Jakub pochádzajúci zo spiskej dediny Farkaovce (Vlková, Villa Farkasi).17 No
VARSIK, B.: Pôvodné slovanské osídlenie Spia a korene spiských miest. In: Spiské mestá v stredoveku, s. 1620.
Fundatio, s. 71. Podrobnejiu literatúru k dejinám klátora pozri v prácach SLIVKA , M. CHALUPECKÝ, I.: Klátorisko,
Skala útoèia. Spiská Nová Ves : Vydavate¾stvo R. S. U. 1995. 48 s., PAJDUÁK, M.: Klátorisko. Dejiny klátora
kartuziánskeho na Skale útoèia. Levoèa : Historický spolok spiský 1924. 29 s., DEDEK, L. C.: A karthausiak Magyarországban. Budapest 1889, TÖRÖK, J.LEGEZA, L.: Kartausiak. Budapest : Mikes kiadó 2001. 61 s.
15
Fundatio, s. 71. Tandem Anno Dominicæ Incarnationis MCCXCIX. tempore Andreæ Regis Veneti, instigante, ac
favente Divina Clementia, quidam devotus, ac Venerabilis Pater Dnus Martinus Plebanus de Villa Isaac cæpit inducere caeteros XXIV. Plebanos de Fraternitate Regalium, quod fundarent Monasterium Fratribus Carthusiensium in
Monte Speculationis, sive Lapide Refugii ad laudem Dei et in memoriam victoriae a Tartaris ...
16
WAGNER , C.: Analecta Scepusii sacri et profani 1, s. 393394; BÁRDOSSY, J.: Supplementum Analectorum Terrae
Scepusiensis. Leutschoviae : Typis Michaelis Podhoránszki 1802, s. 433436.
17
WAGNER , C.: Analecta Scepusii sacri et profani 1, s. 394395; BÁRDOSSY, J.: Supplementum Analectorum Terrae
Scepusiensis, s. 437439.
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a nakoniec listinu konformoval i sám uhorský krá¾ Ondrej III., ktorý síce pochádzal z rodiny arpádovcov, ale svojou výchovou a kultúrnym kontextom skôr reprezentoval benátske pomery, odkia¾
priiel. Sami mnísi prili z klátora v Seitzi (ièe),18 ktorý bol vtedy najbliím existujúcim kartuziánskym konventom. ièe, mater Lapis Refugii, sa nachádza na území dneného Slovinska. V èasoch,
o ktorých hovoríme, bola ako Marcha Sclavonica súèasou rímsko-nemeckej ríe. Pravdepodobne
i to bolo dôvodom, preèo sa v rámci rozdelenia kartúz do provincií (ditriktov) stal konvent na
Skale útoèia súèasou Provincie Alemania, teda provincie nemeckej, hoci oèividne leal mimo
hraníc ríe, v Uhorsku.19 Hoci leal na uhorskom území, nikdy právne nespadal pod právomoc
miestnej cirkevnej autority (spiského prepota), ba nestretli sme sa ani s údajom, e by v nejakom
prípade iadal vyjadrenie èi odobrenie od ostrihomského arcibiskupa. Pravidelne sa obracal na
vyie autority priamo v rámci kartuziánskej rehole. Klátor bol podriadený priamo generálnej
kapitule, ktorá sídlila v prvom kartuziánskom klátore v údolí Grande Chartreuse vo Francúzsku.20
Najbohatie kontakty mal klátor s konventami v Gamingu, Aschbachu a Mauerbachu, ktoré sú
dnes na území Rakúska, vtedy dedièných krajín Habsburgovcov na území ríe.
Multietnicita pomerov, v ktorých bol klátor zaloený a v ktorých pôsobil, sa dôkladne
odrazila aj medzi osobami priorov a bratov spoloèenstva konventu. Silné postavenie nemeckého elementu na Spii reflektuje i poèetné zastúpenie priorov a mníchov konventu pochádzajúcich z tohto prostredia. Len ako mono pochybova o tom, e prví mnísi, ktorí na
èele s priorom Konrádom prili zo ièe,21 boli v prevanej miere nemeckého pôvodu. Hoci
bol konvent v ièi po svojom zaloení v roku 1160 osídlený mníchmi z pôvodného klátora
vo francúzskom La Grande Chartreuse, po viac ne storoènom pôsobení na území rímskonemeckej ríe sa etnické zloenie jeho obyvate¾ov s ve¾kou pravdepodobnosou zmenilo
v prospech domáceho obyvate¾stva, príp. obyvate¾stva z iných èastí ríe. Pri tomto predpoklade vychádzame analogicky z etnickej situácie klátora na Lapis Refugii, kde, ako uvidíme neskôr, domáce obyvate¾stvo pomerne rýchlo infiltrovalo medzi èlenov klátorného spoloèenstva a postupne jeho prísluníci apirovali aj na vedúce postavenie priora. Etnický pôvod
nieko¾kých nasledujúcich priorov kronikár konventu neuvádza, mono sa vak domnieva,
e boli volení spomedzi pôvodného spoloèenstva zo ièe, teda, e boli nemeckého pôvodu.
Naisto vieme, e z nemeckého prostredia priiel v roku 1463 prior Tomá, ktorý bol predtým
mníchom v Gamingu a neskôr priorom v Aschbachu.22 Niè presnejie o jeho etnicite nevieme, ale keïe celý dovtedají èas pôsobil v rímsko-nemeckej ríi, mono predpoklada, e
bol tie Nemec. Z prostredia dneného Rakúska (z kartúzy v Mauerbachu) priiel v roku
1478 na príkaz generálnej kapituly i ïalí prior Mikulá.23 O jeho etnicite a pôvode vak
nevieme niè bliie.
Ako sme u uviedli, pomerne rýchlo sa medzi bratmi konventu (èi u laickými alebo priamo
medzi otcami) zaèali objavova i zástupcovia z radov domáceho obyvate¾stva. Ich etnicita vzh¾adom na pestré etnické pomery na Spii a kusé informácie o ich osobách nie je vdy úplne jasná.
in Zeitz in Sclavonia ... Fundatio, s. 72. Klátor v ièe (Seitz, ièka kartuzija, Vallis S. Joannis Bapt.) sa nachádza
v dnenom Slovinsku. Jeho zaloenie v roku 1160 podporoval markgróf Ottokar V. zo tajerska. Klátor bol vtedy
osídlený mníchmi z pôvodného kartuziánskeho centra vo francúzskom La Grande Chartreuse. Pozri POSADA, G.: Der
heilige Bruno. Vater der Kartäuser. Ein Sohn der Stadt Köln. Köln : Wienand Verlag 1987, s. 267.
19
Takzvaná Provincia Alemania sa vyèlenila v roku 1335 z Provincie Lombardia. O dvadsa rokov neskôr sa pre nárast
poètu klátorov, ktoré spadali pod jej právomoc, rozdelila na dva samostatné okruhy  na Provinciu Alemania superioris, teda hornonemeckú, ktorej mater claustrum boli klátory v ièi (zal. 1160) alebo v Gairachu (zal. 1169) a do ktorej
patril i klátor na Skale útoèia, a Provinciu Alemania inferioris, teda dolnonemeckú. Pozri POSADA, G.: Der heilige
Bruno. Vater der Kartäuser, s. 268.
20
Známy je prípad, keï konvent iadal od generálnej kapituly povolenie o prekroèenie klauzúry pre jednu zo svojich
najtedrejích mecénok Hedvigu Zápo¾skú, vdovu po uhorskom palatínovi tefanovi Zápo¾skom. Fundatio, s. 79.
21
Fundatio, s. 72.
22
Fundatio, s. 77.
23
Fundatio, s. 7778.
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U pri zakladaní klátora pomáhal mníchom na Skale útoèia miestny farár Martin z dediny
akovce.24 Keïe pochádzal z prostredia u spomínanej Fraternity, dá sa takmer s istotou predpoklada, e bol Nemec. V roku 1313 zastupoval konvent pri vyhotovení istej darovacej listiny
ïalí miestny farár Ján z dediny Harichovce.25 Ten istý kòaz zastupuje konvent aj v roku 1320 pri
spísomòovaní inej donácie, kde ho u pisár listiny oznaèuje za èlena klátorného spoloèenstva.26
O jeho etnicite niè bliie nevieme, je ale známe, e Harichovce patrili do saského okruhu. Zaujímavou a nepochybne významnou osobou, ktorá sa v klátore objavila v roku 1320 a ktorej
kronikár konventu venuje pomerne ve¾a miesta, je Dionýz z Liptova.27 Pochádzal z miestnej
¾achtickej rodiny, avak rozhodol sa odís zo svetského ivota a vstúpi do klátora. Skromnú
kronikárovu informáciu o òom upresòujú zachované listiny Spiskej kapituly, ktoré presne identifikujú aj jeho bratov  grófa Boda, magistra Mikuláa, magistra Vavrinca (Laurenca), ktorý bol
uèite¾om na Spiskej kapitule, a Boga.28 Od jeho bratov si odvodzujú svoj pôvod významné
miestne ¾achtické rody, ako páni zo Smreèian èi páni zo Svätého Jána (Sentivaniovci). Listiny
zároveò zachytávajú, e boli synmi istého Bugumera èi Bogomera z Liptova a identifikujú ïalieho zo súrodencov  Jána, ktorý bol u v tom èase pravdepodobne màtvy.
V neskorom období sú mnísi pochádzajúci z miestnych pomerov volení dokonca za priorov.
V kronike sú spomenutí bratia Ján Monesser z Kemarku (1454),29 páter Gabriel z Novej Bane
(1463), ktorý predtým pôsobil v klátore v Levelde (dnes v Maïarsku),30 pán Andrej z Trnavy
(1492), ktorý bol predtým mníchom v inom maïarskom klátore v Tarkane,31 páter Jodokus
z Vondrie¾a (dnené Nálepkovo), ktorého kronika opisuje ako vynikajúceho pisára a iluminátora manuskriptov32 èi páter Michael Thyr, ktorý bol predtým farárom v Koiciach.33 Ako vidie,
domáci element mal v spoloèenstve konventu vcelku silné postavenie.
Dochovalo sa aj nieko¾ko zmienok o bratoch pochádzajúcich odinakia¾. Zaujímavý je zápis
v kronike o priorovi Jánovi, ktorý bol síce na Skalu útoèia vyslaný z klátora v Mauerbachu, ale
zároveò sa uvádza, e pochádzal zo Sedmohradska.34 Je nepochybné, e èas mníchov konventu
pochádzala z Po¾ska. Obidva klátory z územia Slovenska mali ve¾mi dobré styky s Po¾skom,
najmä s Krakovom. Dochovali sa doklady o kúpe aj darovaní tovaru (najmä soli) èi kníh z Krakova.35 Ako dôkaz môe slúi záznam po¾ského mnícha Swantoslawa (Swantoslau) na prebale
jednej knihy z klátornej kninice na Lapis Refugii, ktorý knihu daroval konventu a ktorý sám
v danom konvente istý èas pôsobil. Ilo o dva zväzky diela Summa Theologica od Tomáa Akvinského, ktoré Swantoslaw kúpil za desa uhorských florénov v Krakove. Swanthoslaus Silentiosus
bol významný misionár z Krakova, daroval knihy viacerým klátorom.36
Fundatio, s. 71; WAGNER , C.: Analecta Scepusii sacri et profani 1, s. 393; BÁRDOSSY, J.: Supplementum Analectorum
Terræ Scepusiensis, s. 433; SEDLÁK, V.: Regesta diplomatica, nec non epistolaria Slovaciae (ïalej RDESl), tomus
1. Bratislava : Veda 1980, s. 223, è. 506.
25
Vincent Sedlák: RDESl 1, s. 469, è. 1101.
26
Vincent Sedlák: RDESl, tomus 2. Bratislava : Veda 1987, s. 242243, è. 521.
27
Fundatio, s. 7374.
28
Vincent Sedlák: RDESl 2, s. 314315, è. 703 a s. 315, è. 704.
29
Fundatio, s. 76.
30
Fundatio, s. 77.
31
Fundatio, s. 78.
32
Fundatio, s. 78.
33
Fundatio, s. 79.
34
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Zaujímavá môe by aj analýza etnickej príslunosti èi pôvodu donátorov klátora, ktorí konvent poèas celej jeho existencie podporovali finanène alebo rozirovaním jeho majetku, resp. priamymi dodávkami tovaru, ktorý mnísi potrebovali ku kadodennému chodu klátora. Keïe ich
súpis by bol pomerne dlhý, spomenieme len tých najvýznamnejích. Spoèiatku ilo urèite najmä
o dary z prostredia miestneho obyvate¾stva. Samo územie klátora dostali mnísi od grófa spiských
Sasov Jordana,37 teda z prostredia nemeckého. Zanedlho hranice pozemku klátora rozíril vtedají
uhorský panovník Karol Róbert z Anjou.38 Karol Róbert potvrdil i viacero donácií klátoru zo
strany miestneho ¾achtica magistra Kokoa (Kakasa).39 Vieme o òom, e bol jedným z najväèích
dobrodincov konventu, e na výstavbu nového klátora daroval kartuziánom z Lapis Refugii dedinu Lechnica spolu so 62 lánmi zeme a viacerými právami,40 daroval mlyn v dedine Brezovièka a
výnosy z viacerých majetkov.41 Pochádzal z rodiny pánov z Brezovice, ktorá bola jednou z najvýznamnejích spiských rodín. Z nej pochádzal aj páter Ladislav, ktorý na konci 14. storoèia daroval
bratom peniaze na ve¾kú prestavbu klátora. Sám bol kòazom, ba dokonca biskupom v Knine. Po
jeho dobytí Benátèanmi sa stal správcom opátstva v Spiskom tiavniku.42 Isté dary poskytol aj iný
u spomínaný ¾achtic, Dionýz z Liptova, jeden z bratov konventu.43 Po dvoch vyplieneniach konventu v polovici 15. storoèia sa kartuziáni zo Skaly útoèia uchýlili do neïalekej Levoèe. Niet
pochybností, e stavbu nového klátora i jeho ïalie pôsobenie vtedy vo ve¾kej miere podporili
obyvatelia z Levoèe a blízkeho okolia i levoèské ¾achtické rodiny.44 Dochovala sa písomná zmienka o istom farárovi z dediny Vrbov, ktorý kúpil bratom polia v blízkosti Levoèe a tri vinice, aby mali
z èoho i.45 Po krátkom èase sa mnísi znovu vrátili do samoty a odlúèenia na Skale útoèia a zaèali
na tomto mieste viac-menej od zaèiatku. V tom èase (v druhej polovici 15. storoèia) sa v záznamoch
kronikára èasto objavuje rodina Henckelovcov.46 Patrili medzi najvýznamnejie a najvplyvnejie
rodiny Spia, pôvodne pochádzali zo Spiského tvrtku, neskôr sa èas rodiny presahovala do
Koíc. Èas rodiny sa usadila v Sliezsku a objavuje sa v súpise ¾achty rímsko-nemeckého impéria.
V tomto období poskytli viaceré dary meania z Koíc. Jedným z najvýznamnejích období klátora (ak nie vôbec najvýznamnejím) bol mecenát po¾skej vojvodkyne (ducissa) Hedvigy Sliezskej, manelky palatína tefana Zápo¾ského na zaèiatku 16. storoèia.47 Odrazom ve¾kej úcty k tejto
ene zo strany kartuziánov je fakt, e jej v sprievode jej dám bolo dovolené vstúpi za klátornú
klauzúru, na èo museli mnísi iada súhlas od generálnej kartúzy vo Francúzsku. Sám kronikár ju
nazýva matkou klátora.48 Pre konvent to bolo posledné obdobie jeho rozkvetu.
FODOR, A.: Die Bibliothek der Kartause Lechnitz in der Zips vor 1500 (Geschichte und Buchbestandrekonstruktion). In:
Armarium. Studia ex historia scripturae, librorum et ephemeridum. Budapest : Akadémiai kiadó 1976, s. 55, 6869.
37
Fundatio, s. 71. WAGNER, C.: Analecta Scepusii sacri et profani 1, s. 393394; BÁRDOSSY, J.: Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis, s. 433436.
38
Fundatio, s. 7273.
39
Vincent Sedlák: RDESl 2, s. 248249, è. 535. Táto listina je publikovaná aj v Carolus Wagner: Analecta Scepusii
sacri et profani 1, s. 404.
40
Fundatio, s. 75. Vincent Sedlák: RDESl 2, s. 214215, è. 453. Listinu v plnom znení publikoval aj Carolus Wagner:
Analecta Scepusii sacri et profani 1, s. 403.
41
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Fundatio, s. 78.
47
O mecenáte Hedvigy Sliezskej nad klátorom na Lapis Refugii uverejnil viacero túdií Stanis³aw A. SROKA: Mecenat
Piastówny Cieszyñskiej Jadwigi (+ 1521) nad klasztorem kartuzów w Lapis Refugii na Spiszu. In: Klasztor w spo³eczeñstwie redniowiecznym i nowo¿ytnym. Ed. Marek Derwich a Anna Pobóg-Lenartowicz. Opole  Wroc³aw : Instytut
Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego 1996, s. 395397; Stanis³aw
A. SROKA: Mecenát teínskej Piastovny Hedvigy (Jadvigy) (+ 1521) nad kartuziánskym klátorom na Lapis Refugii na
Spii. In: túdie z dejín stredovekého Spia, s. 135139.
48
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Tento krátky exkurz do etnicity èi pôvodu mníchov, priorov i donátorov klátora nám poskytuje pestrý obraz etnických i spoloèenských identít, ktorý je odrazom pestrosti identít celého
stredovekého Spia, celého hranièného slovensko-po¾ského regiónu. Vystupuje tu vak jedna
identita, ktorá sa javí ako univerzálna, pôsobiaca nezávisle od etnických èi spoloèenských identít. Je to príslunos ku komunite mníchov konventu, ku komunite kresanskej. Nezávisle od
toho, èi pochádzali z nemeckého, po¾ského, slovenského èi iného prostredia, nezávisle od pozícií v spoloèenskom rebríèku vetkých spájala príslunos k spoloèenstvu kresanov. Hoci sa cítili
Nemcami, Poliakmi, Slovákmi, ... boli predovetkým kresanmi, vetci boli súèasou jedného
kresanského spoloèenstva. Univerzalita stredovekého kresanstva spájala vetky etnické skupiny a spoloèenské vrstvy. Kresanská príslunos nestála nikdy v kontraste s etnickou èi spoloèenskou príslunosou, skôr sa javila ako identita univerzálna, zahàòajúca v sebe celú rozmanitos
iných identít.
Keï hovoríme o význame dejín pre dnenú spoloènos, treba poveda, e odkaz stredovekých kartuziánov si toto miesto uchovalo podnes. Dnes sa nám ponúka vo svojej novej forme.
Hoci klátor kartuziánov bol znièený u v roku 1543 a na jeho mieste zostali len ruiny, od osemdesiatych rokov minulého storoèia tu pracuje skupina mladých ¾udí, ktorá sa usiluje o rekontrukciu a zároveò o revitalizáciu tohto miesta, aby jeho história neupadla do zabudnutia, aby
toto miesto znovu oilo. Mladí ¾udia sem kadoroène prichádzajú nielen z okolia a z celého
Slovenska, ale aj z Po¾ska, Èiech, Rumunska, Bieloruska èi panielska. Vetkých spája v jedno
spoloèenstvo univerzalita kresanstva a odkaz stredovekých kartuziánskych mníchov.

Über die Beziehung zwischen der individuellen Identität
und der Zugehörigkeit des Individuums zur Gemeinschaft
(am Beispiel der Kommunität des Kartäuserklosters in Lapis Refugii)
Naïa R Á C O V Á
Das Kartäuserkloster auf Lapis Refugii wirkte in der Zips im Zeitabschnitt der Jahren 12991543. Die ethnischen
Verhältnisse dieser Region im Mittelalter und am Anfang der Neuzeit sind sehr kompliziert. Im ersten Teil der Studie
bringt die Autorin ihre kurze Übersicht, die zugleich als eine Einleitung zum zweiten Teil  zur Analyse der Kommunität des Klosters selbst (seiner Mönche  Väter, Prioren, ...) sowie des Spenderkreises von dem Gesichtspunkt ihrer
individuellen ethnischen Identität oder Herkunft dient. Die Analyse auf der Grundlage der Chronik des Anonymen
Kartäusers und des erhaltenen Urkundenmaterials entdeckt ein buntes Bild der Verschiedenheit der ethnischen und
gesellschaftlichen Identitäten. Da der Konvent auf Lapis Refugii aus dem Kloster in slowenischem ièe/Seitz (damals
ein Bestandteil des römisch-deutschen Reichs) gestiftet wurde, wurde die Kommunität des Klosters in der ersten Periode überwiegend von den Mönchen aus dieser Umgebung gebildet. Schrittweise infiltrierten unter sie auch die Einwohner aus dem einheimischen (slowakischen) Element und die Mönche aus dem deutschsprachigen Milieu der Kommunität der Zipser Sachsen. Ein Teil der Prioren kam aus den auf dem Gebiet des römisch-deutschen Reiches liegenden
Klöstern (z. B. aus Gaming oder Mauerbach im heutigen Österreich). Ein Teil der Mitglieder des an der slowakischpolnischen Grenze wirkenden Konvents stammte zweifellos aus Polen. Die Erwähnungen über die aus anderen Teilen
Europas (z. B. aus Transylvanien) stammenden Mönche muss man eher als vereinzelt betrachten. Den letzten Teil des
Artikels stellt die Analyse der ethnischen Identität und Herkunft der bedeutsamsten Spender des Klosters vor. Die
Studie versucht gleichzeitig die Beziehung zwischen der individuellen (besonders ethnischen) Identität und der Zugehörigkeit des Individuums zur Klosterkommunität zu charakterisieren. Diese Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Gläubigen zeigt sich dabei vor allem aus dem Blick der mittelalterlichen Universalität des Christentums als die allgemeinere,
inhaltsreichere, fähig in sich das ganze Spektrum der individuellen Identitäten einzuschließen.
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História slova preda v slovanských súvislostiach
KUCHAR, R.: A History of the Lexeme preda in the Slavonic Context. Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 132-136.
In his paper, the author examines a possible implementation of the lexeme preda endowed with the meaning hand
over into the Slovak lexical inventory. Leaning on instances of this lexeme in Slovak historical sources and with regard to
its development in other Slavonic languages, the author comes to the conclusion that the said meaning must be considered
as new and out-of-system in the Slovak language. Investigation into existence of this phenomenon in other Slavonic
languages as well as into the meanings of the lexeme in Old Slavonic shows that the Slovenian, Polish, Upper and Lower
Lusitian languages exhibit more or less the same situation, while the South and East Slavonic languages along with Czech
make up a separate isogloss characterized in its development by the prefixes pro-, pre-/pøe-, or pere-.
Lexical unit preda, Slovak language, Slavonic languages, Proto-Slavonic, Old Slavonic, language system.

V ostatnom èase sa do hovorovej slovenèiny prostredníctvom médií natíska viacero èeských
slov a významov. Èas slovenskej populácie ich prijíma èasto spontánne, bez toho, e by ich
konfrontovala so svojím jazykovým vedomím. Jednou z takýchto inovácií v hovorovej slovenèine je význam odovzda v slove preda. Pokúsime sa osvetli jeho moný prienik do slovenèiny
na základe historického vývinu slovenèiny a vývinu v slovanských jazykoch.
V súbore pomenovacích jednotiek vyjadrujúcich vzah medzi kupcom a predávajúcim
zaujíma oddávna významné miesto prefixálna lexéma s právnym významom preda. V súvislosti s týmto slovom a jeho pôvodnou významovou truktúrou pozorujeme v slovenèine prenikanie významu odovzda. Lexéma preda s významom odovzda sa vyskytuje bene
v èetine (ako pøedati  PøSjÈ, 1944 - 1948, s. 43) i slovinèine (porov. Vaòko, 2001, s. 172).
Ako sa javí táto lexéma vo vývine ostatných slovanských jazykov? Mala tento význam v minulosti aj slovenèina, alebo bol námu jazyku cudzí? Rieenie tejto otázky súvisí predovetkým
s postavením a vyuitím prefixov pre- a pro-. Otázkou funkcií a významov slovesnej predpony
pre-/pro- v slovenèine z historického aspektu sa zaoberal . Peciar (1983). Autor dospel k záveru,
e jazykový materiál z 15. - 18. storoèia poskytuje isté nepriame dôkazy o tom, e slovenèina
mala pôvodne iba predponu pre-. Ïalej . Peciar pokraèuje, e pre slovenèinu bolo oddávna
charakteristické zoveobecnenie predpony pre-, kým pouívanie predpony pro- v istom rozsahu popri predpone pre- v písomných pamiatkach 15. - 18. stor. je výsledok interferencie jazykových systémov slovenského a èeského. Otázky existencie slovesa preda a jeho monej prefixálnosti s pre-/pro- sa autor vôbec nedotkol. Ak sa pozrieme na celkovú jazykovú situáciu
v starej slovenèine s vyuitím vetkých dokladov kartotéky Historického slovníka slovenského jazyka (ïalej HSSJ) na uvedený lexikalizmus, zistíme, e sa v òom striedajú predpony prei pro-. Informácie o derivátoch a významoch slova preda môeme dnes èerpa u aj zo spracovania prísluných hesiel uvedeného historického slovníka. Nezanedbate¾ná môe by aj frekvencia zapísaných podôb a ich významov v najstarej súvislej jazykovej pamiatke ilinskej
knihe (ïalej K).
V HSSJ (4, s. 301) sa uvádzajú v hesle preda ako variantné hláskové podoby tohto slova
preda i prodat. V spracovaní tohto hesla sa objavujú 3 významy (1. o tovare, dobytku,
*
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o nehnute¾nostiach, o úrade) da, prepusti, postúpi nieèo niekomu za peniaze, uskutoèni
predaj; 2. za peniaze al. za iné výhody zradi, zapreda niekoho, nieèo a 3. /èo komu/ odovzda, prepusti, postúpi niekomu nieèo. Uvedený 3. význam sa exemplifikuje textom z KS
1763: tradere provinciam alicui: swúg úrad ginssému predati. Uviedli sme tento kontext
z Kamaldulského slovníka, aby sme upozornili na istú spojitos hodnotenia dokladov a ich
významov (1. a 3.) a na skutoènos, e úrad richtára, resp. richtárstvo sa aj predávalo (porov.
zákupný richtár, zákupné richtárstvo, ktoré sa získavalo kúpou, teda za peniaze). Benejie sa
získalo vo¾bou, zvolením do úradu, napríklad za richtára. Posledné dokladá v HSSJ aj uvedený 3. význam.
Treba spomenú skutoènos, e základné kodifikaèné príruèky súèasného slovenského spisovného jazyka význam odovzda v lexéme preda neuvádzajú (SSJ, KSSJ a SSS). Za relevantnú informáciu pokladáme najmä fakt, e s takýmto významom sa nenarába ani v synonymickom
slovníku.
Pri podrobnejom skúmaní historického materiálu sa ukázalo, e v písomnostiach zo Slovenska (15.  17. stor.) tento význam skutoène nie je doloený. Dokladá sa iba význam da niekomu
nieèo za peniaze (op. kúpi). Pri význame odovzda by sa teda mohlo a malo uvaova iba
o èeskom vplyve. Skutoènos, e v 18. storoèí (ojedinele doklady aj zo 17. stor.) sú doklady aj na
význam odovzda, je potvrdením toho, e ide o prenikanie do slovenèiny z èeského jazyka.1
Ani A. Bernolák uvedený význam vo svojom Slovári neuvádza.
Faktom je, e slovenèina oddávna mala a má vo svojom slovnom fonde dostatok iných synonymných výrazov (da, odovzda,... poskytnú, popusti, postúpi, prenecha a pod.) na inkriminovaný význam odovzda. Vystaèila si teda slovami da, odovzda, poskytnú (radu, informáciu, pouèenie, vzdelanie...) v súvislosti s pojmovou náplòou odovzda bez protihodnoty, náhrady (niekedy aj s òou; porov. 2. význam). truktúra slova preda a historická zviazanos jeho
formálnej stránky pre-da/pro-dat so sémou kontrukcie za peniaze nieèo zasa jasne naznaèuje
jej domácu dominantnos.
V obidvoch èastiach ilinskej knihy2 prevauje poèet dokladov na význam odstúpi nieèo
za peniaze s predponou pro-: dieti, kterez su odluczeny, mohu dobrze swe gmienie prodati (s. 26);
tedy on ma to prodati a k/swemv vzytku obratiti (s. 69); gestli geho prodal a_neb zalozil a_nebo
pak spustil swobodne (s. 75) // da w/tem ona z/muzem swym Seginem dom swog Niclycowy,
nassiemu spolususiedowy, prodala (s. 14); ze ted ta wdowa, pani Zophia, prodawa dom (s. 20);
tehdy w tom Kordula, matka gich, prodala gest to diediczstwi (s. 34); ya toho domu do twe smrti
neprodam krom twe wuole (s. 38); prodala gest Orssula Hadmasska dom Sstephanowi Garayowi,
zeti swemu (s. 61). S prefixom pre- sú iba dva doklady (pomer je 2 : 19), a to v nedokonavom
i dokonavom vide: ty siroty predawali ten prut roli  68 (1492) a abi manzelka twa gmenowana
toho domu zadne[m]v nepredala  38 (1494). Celkovo aj v dokladovom materiáli kartotéky
HSSJ je prevaha dokladov tohto slova a jeho odvodenín s pro-.
V starej slovenèine sa funkcia èeských predpôn pøe- i pro- z dvoch samostatných slovies
(pøedati a prodati s rozlièným významom) v uvedenom význame zliala do jednej prvotnej predpony pre- vyjadrovanej v starej slovenèine aj v poèetenej podobe pro-. Ide o spontánny, neprimeraný, teda historicky a jazykovo nesystémový jav, ktorý narúa slovenský fonologický systém.
V prípade realizácie a akceptácie významu odovzda by takáto zmena znamenala, resp. vyvolala v slovenèine fonologicky nový vývin v postavení nasledujúcej hlásky za mäkkým ø  à (pøedati  pàeda). Mal by sa prejavi v predåení predpony, teda oèakávali by sme podobu prieda

Príèinou mohla by aj migrácia obyvate¾stva, najmä príchod èeských exulantov na slovenské územie a vzájomné obchodné a iné kontakty.
2
Citujeme z vydania naich prác ilinská právna kniha (magdeburské právo)  1993 a ilinská právna kniha (zápisy
právnych úkonov ilinských mreanov)  2001.
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analogicky ako èes. prùchod a slovenské priechod.3 Vo vývine slovanských jazykov je vak
v súvislosti s pôvodnými prefixami per-a pro- zloitejia situácia.4
Z poh¾adu psl. na tento vývin sa nám ponúkajú dve prvotné rovnocenné predpony pers variantom prie-, resp. pere- a pro- (Etymologický slovník slovanských jazykù, 1973, s. 164
a 217 - 219).
Stav a vývin tohto lexikalizmu v slovanských jazykoch mal zaujímavý vývin. V psl. období,
ako sme sa vyie zmienili, sa pre uvedenú lexému dokladá predpona prie- (z pôvodného pera pro-  EtSlSlj). Staroslovienèina disponovala rovnako obidvoma prefixami: prie- i pro-. Potvrdzuje sa to v Slovníku jazyka staroslovìnskeho (ïalej Sjstsl), kde sa uvádzajú ako samostatné
lexémy prodati (Sjstsl, 30, s. 347  348) a priedati (Sjstsl, 31, s. 418  419) s rovnakým významom verkaufen (popri iných významoch). Ich exemplifikácie zrejme upozoròujú aj na pouitie
variantných lexém, ktoré ovplyvnil, môeme tak usudzova, odliný jazykový vývin v utvarajúcich sa samostatných slovanských jazykoch. Ten je zmapovaný napr. v týchto slovníkoch: S³psl.,
S³Jp, SUM, Reènik N. Gerova, Tolkovyj slovar Vl. Da¾a... Z ich porovnania mono usudzova,
e v slovenèine, po¾tine a dolnej a hornej luiètine je rovnaký stav, prièom junoslovanské
a východoslovanské jazyky tvoria spolu s èetinou samostatnú izoglosu, ktorá je charakterizovaná vývinom s pro-, resp. pere-. Ako zaujímavos môeme doda, e pre slovenèinu je v náreèiach
doloený starí variant kniného slova prostriedok v podobe prestriedok.5
V procese uplatòovania sa èetiny, resp. èeskej pravopisnej normy na Slovensku sa pisárskemu úzu prispôsobilo, rovnako ako aj v mnohých iných prípadoch, zapisovanie slovenského
slova preda s významom, ktorý charakterizuje séma ...za peniaze v podobe prodati/-. Môe
ale takáto interpretácia poslúi ako opora náho tvrdenia? Pokúsime sa ete poukáza na stav
v slovinèine, ktorá je slovenèine v mnohom blízka.
V dnenej spisovnej slovinèine sú známe, rovnako ako v èetine, dve rozlièné slovesá s predponou
pre- a pro- s rozdielnym významom: predati (SSKJ, 3, 1979, s. 992 - 993  izroèiti, dati) a prodati
(SSKJ 4, 1985, s. 227 - 228  dati komu kaj v last tako, da plaèa dogovorjeno ceno). Dvojica
s koreòom da, ako zisujeme, funguje s presne pecifikovaným odlíením významov, a to aj
v rozlièných deverbatívach, ktoré sa vyskytujú napr. v tlaèiach slovinských protestantov 16. storoèia (porov. Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. 2001). Ide teda o existenciu
dvoch samostatných lexém s koreòom slovesa da, vyuívajúcich celý arzenál derivovaných výrazov tohto slovotvorného hniezda v slovinèine (porov. Bezlaj, 3, 1995, s. 108 a 125  126), resp.
èetine (Holub  Kopeèný, 1956, s. 294; Machek, 1968  nedokladá sa).
Krátky exkurz a poh¾ad na stav v slovinèine a iných slovanských jazykoch podáva aj F. Bezlaj
v etymologickom slovníku (EslSj 3, 1995, s. 126) pri hesle prodáti: prodavec (venditor) in prodajalec (m.), predati (vendere), r. prodatü, è. prodati, sl. preda, na prodaj  po¾. (Kar³owicz),
gl. pøedac´, dl. pedas´. 6 Bulharsko-èeský slovník (1959, s. 724 - 725 a 772 - 773) má v podstate
obidve lexémy (predám/predávam i prodám/prodávam) i s patriènými derivátmi v rovnakej významovej truktúre ako napríklad slovinèina alebo èetina. Zaujímavú informáciu o stave slovanNa ilustráciu porovnaj aj iné uvádzané výrazy, ktoré nemajú v niektorých jazykoch dublety s pro-, napr. prelom, pretok,
ako sa uvádzajú u jmen: provod prùvod (podle Plet. charv., kerlj nemá) : prevod tv. a pøevod,... (ibid., s. 219).
4
Ak vyjdeme z naznaèenej tézy, v ktorej sa navye zdôrazòuje fakt, e slovinèina pozná síce pro-, ale (ako sa v práci
hovorí) jen jako meninovou a mizející variantu syn. pre-..., preto sa mi zdá upozornenie na zásadnìjí rozlíení:
prodati prodat : predati pøedat, vzh¾adom na vývin v ostatných jazykoch a prípadoch uvedených slov uvádzaných
ako 1) zákl. význam na druhou stranu (über, hinüber, trans) stsl. prìiti/pøechoditi, pøedati, pøeimati, pøevesti..., r. pereiti/
perechodi; perevesti, pereda ... (ibid., s. 165) predpokladom pôvodného stavu a existencie izoglosy spojenej s naím
jazykovým územím. Dôleitým sa nám javí aj fakt, e rozdíl è. pro- a slk. pre- (k lat. per) promítá (Machek; R. K.) do
doby predsl. (ibid., s. 220).
5
Pod¾a informácie M. Majtána.
6
A. Brückner (1970, s. 442 - 443) v tejto súvislosti uvádza: Rónicê pierwotn¹ miêdzy przedaæ (czes. przedati, zdradziæ, przeliczyæ siê w dawaniu) a prodaæ (czes. prodati przedaæ) utracilimy (tem ³atwiej zjawi³o siê z³oenie z s-);
wszyscy inni S³owianie j¹ zachowali: rus. piereda i proda.
3
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ského výraziva poskytuje Etymologický slovník slovanských jazykù, ktorý zostavil F. Kopeèný
(1973). Pod¾a tohto autora v jsl. tvoøí výjimku sln. Zná sice pre-, ale jen jako meninovou
a mizející variantu syn. pre-, zøídka s rozliením: proti dnenímu preíti, prelíti má Plet. jetì
i proíti/projti, prolíti, jsou dublety prepásti/propásti,... (ibid., s. 219). O stave v slovenèine
v súvislosti so slovom preda a predponou pre- ako jedinou v tomto slovanskom jazyku sa nezmieòuje. Lexému prodati pokladá za veslovanskú (...témìø vesl. proslaviti, vesl. prodati
ap. (ibid., s. 219).
Na základe uvedených skutoèností môeme uzavrie, e natláèanie sa cudzieho významu do
slovesa preda je v slovenèine jav noví, cudzí. Ide tu o nesystémový prvok. V slovenèine bola
vo výraze preda vdy dominantná séma ... za peniaze. Pouívanie slova preda s významom
odovzda sa historicky ukázalo ako nepotrebné. Dnes sa pociuje rovnako ako neadekvátne,
neprirodzené, neodôvodnené a nesystémové. Slovenèina mala a má dostatok iných výrazových
prostriedkov na vyjadrenie významu odovzda. Zistili sme, e pre slovenèinu bola vdy systémová predpona pre- (k lat. per) a ako taká odolala dodnes starím i novím historickým vplyvom a modernizmu.
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A History of the Lexeme preda in the Slavonic Context
Rudolf K u c h a r
The author examines the use of the Czech meaning odovzda, to hand over with the Slovak lexeme preda, to
sell, which is accepted very spontaneously by Slovak intelligence. Implementation of this meaning is confronted with
Slovak historical data from the 15th to 18th centuries. For this purpose, the author also investigates the use of the
prefixes pre-, pro- in the erlier stages of development of the Slavonic languages. Development of Slovak and other
Slavonic languages gives evidence to the fact that the implementation of the meaning hand over into the Slovak verb
preda is new. The author considers it to be a non-system element. The Slovak language has always had a sufficient
number of synonymous lexemes to express the said meaning.
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JANUSZ SIATKOWSKI*
Komentarz historyczno-etymologiczny do s³owiañskich nazw murarza
SIATKOWSKI, J.: A Historical and Etymological Commentary on the Slavonic Designations of Bricklayer.
Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 137-142.
The eighth volume of the General Slavonic Linguistic Atlas (OLA) encompasses a lot of designations for various
trades. In the present paper, the author focuses on differences among dialectal designations of bricklayer as registered
in OLA and compares them to data found in historical sources as well as in literary languages.
Linguistics, dialectology, dialectal vocabulary, nomina officiorum.

Zadaniem artyku³u jest porównanie gwarowych nazw murarza, przedstawionych na opracowanej przez J. Basarê mapie i w towarzysz¹cym jej wykazie zapisów terenowych, zamieszczonych w 8 tomie Ogólnos³owiañskiego atlasu jêzykowego (dalej: OLA 8), z informacjami wczeniejszymi o wspó³czesnych i historycznych zasiêgach nazw murarza w S³owiañszczynie. Geografiê nazw murarza przedstawion¹ dok³adnie na mapie nr 6 w 8 tomie OLA podajê tu w wielkim
przybli¿eniu, a jedynie dok³adniej lokalizujê nazwy rzadkie i sporadyczne oraz wystêpuj¹ce
w izolowanych punktach poza ich podstawowym area³em. Zapisy uogólniaj¹ce nazw terenowych
podajê tu w postaci uproszczonej bez zaznaczania ich wewnêtrznego podzia³u morfologicznego
oraz bez stosowanego tam sygnalizowania zapo¿yczeñ za pomoc¹ nawiasów okr¹g³ych.
Koncentrujê siê tu na omówieniu stosunku nazw literackich do zgromadzonych w OLA nazw
gwarowych, na przedstawianiu historii omawianych nazw, na szerzeniu siê zapo¿yczeñ wewn¹trz
obszaru s³owiañskiego oraz na zmianach zasiêgów omawianych nazw, a wiêc na sprawach, dla
których przedstawienia w tomach OLA nie by³o miejsca.
Materia³ zebrano na pytanie: LSl 2009 ÷åëîâåê, êîòîðûé ñòðîèò êàìåííûå äîìà (êàìåíùèê
 zidar  murarz).
Do bardziej rozpowszechnionych rodzimych nazw murarza nale¿¹ nazwy zwi¹zane z rdzeniem *züd-/*zid-, a mianowicie *züdünikú i *zidarü oraz nazwy motywowane przez *kamenü
kamieñ  materia³ u¿yty do budowy domu. Oba rdzenie wystêpuj¹, choæ znacznie rzadziej,
równie¿ na oznaczenie zduna  rzemielnika stawiaj¹cego piece (por. OLA 8, m. 7).
Nazwa *züdünikú w znaczeniu murarz charakterystyczna jest w OLA dla ca³ego obszaru
dialektów czeskich (zedñi:k, zedñik, zenñik) oraz dla jednego punktu s³owackiego (zedñi:k 
208). W jêzyku czeskim zedník murarz znany jest co najmniej od pocz¹tku XV w., jak wiadczy
po³¹czenie líce zedníkova kielnia z Biblii o³omunieckiej Amos VII 7 (GbSl II 300, póniejsze
powiadczenia por. Jg V 644, Kott V 435).
Nazwê *zidarü notowano w OLA w ca³ej po³udniowej S³owiañszczynie (np. zidá:r, zid3:r,
¿idò:r, |zidar, zi|dar, |idar, i|dar), równie¿ w punktach chorwackich na terenie Austrii (146a,
147a, 148a) i Wêgier (153) oraz w punkcie s³oweñskim (149) i serbskim (152) na terenie Wêgier.
Z materia³ów pozaatlasowych widaæ, ¿e tak¿e w regionach, gdzie mamy w OLA luki materia³owe,
jak Bonia i Hercegowina oraz czêæ Bu³garii, znany jest *zidarü (Stanièiæ-Burchards 1981: 99102, 107, 109, Tetovska-Troeva 1988: 85). Tetovska-Troeva l. c. notuje tê nazwê równie¿ z terenów
s³owiañskich na terenie Grecji: spod So³unia, Siaru i Dramy. Nazwa ta na obszarze serbsko*
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chorwackim powiadczona jest od XVI w. (RHSJ XXII 854, Stanièiæ-Burchards l. c.), ale znana
by³a zapewne du¿o wczeniej. Podstawowy czasownik zidati murowaæ, budowaæ powiadczony jest tu ju¿ od XIII w. (RHSJ XXII 855). Poza tym z«dati budowaæ i liczne formacje pochodne s¹ bogato powiadczone ju¿ w jêzyku staros³owiañskim (SJS I 672, 690-691). Nazwa *zidarü
murarz, budowniczy na po³udniu S³owiañszczyzny wypar³a inne formacje wspó³rdzenne o tym
znaczeniu, jak zidac (*zidücü), powiadczony od XVII w. i utrzymuj¹cy siê póniej g³ównie nad
Adriatykiem (RHSJ XXII 853, Stanièiæ-Burchards 1981: 102, 109), zidaè (*zidaèü), powiadczony chyba od prze³omu XVI/XVII w. (RHSJ XXII 853) i utrzymuj¹cy siê do XX wieku (RSHJ
VII 29), te¿ g³ównie nad Adriatykiem (Stanièiæ-Burchards l. c.), zidalac (*zidalücü), powiadczony od XVII w. (z Boni ?  RHSJ XXII 853) i utrzymuj¹cy siê co najmniej do XIX w. (RSHJ
VII 27).
Nazwy murarza i szerzej budowniczego, architekta, twórcy, zwi¹zane z czasownikiem
*züdati, *zidati murowaæ, budowaæ, powiadczone s¹ te¿ sporadycznie jako cerkiewizmy w jêzyku
staroruskim, por. çèäàðü (çüäàðü) z XII-XIII w. (SRJ XI-XVII, t. V 386), çèäåöú z XVI w. (t. V 387),
çîäåöú z XVII w. (t. VI 55), çîä÷èé (çüäú÷èè, çúä÷èè) od XII/XIII w. (t. VI 56, SSRLJ IV 1310) 
zachowany do dzi w jêzyku ogólnym jako ksi¹¿kowy (przejêty te¿ do jêzyka ukraiñskiego  çóä÷èé
 SUM III 677), çüäàòåëü z XII-XIV w. (SRJ III 431-432), a tak¿e çèæäèòåëü, çèæäåòåëü,
çèæäüíèêú, çèæèòåëü, æèæèòåëü (SDRJ III 380, SRJ XI-XVII, t. V 387-388).
Nazwy murarza motywowane przez *kamy, *kamenü wystêpuj¹ w OLA w dialektach
wschodnios³owiañskich. Wród tych derywatów powszechny jest tylko *kamenüèikú, notowany
na ca³ym obszarze dialektów rosyjskich (|kamenèûk, |kamen:ûk), sporadycznie z metatez¹
(?) lub z *kameèünikú (|kamenik  531, 615, 619), na wschodniej Bia³orusi siêgaj¹c jednak
w¹skimi pasami a¿ do granicy z Polsk¹ (|kamenèûk, |kamen:ûk, |kaminèûk, |kamanèûk),
na wschodniej Ukrainie siêgaj¹c na pó³nocy a¿ niemal do granicy z Polsk¹ (|kamenèyk,
|
kaminèyk, |kamynèyk). W jêzyku rosyjskim êáìåíùèê murarz powiadczony jest od XV
wieku, z 1489 i 1499 r. (SRJ XI-XVII, t. VII 45, SSRLJ V 726). SRNG XIII 21-22 pod has³em
êáìåíùèê znaczenia murarz nie podaje ze wzglêdu na jego literackoæ. W jêzyku bia³oruskim
êáìåíø÷ûê murarz jest wyrazem gwarowym, natomiast w jêzyku literackim w znaczeniu murarz wystêpuje ìýëÿð. LAB III 83-84 (m. 217) podaje materia³y zebrane na pytanie: ÿê
íàçûâàåööa ÷àëàâåê, ÿêi áóäóå öàãëÿíûÿ äàìû (êaìåíø÷ûê, ìyëÿð)  (tu êáìåíø÷ûê zapisano tylko w kilkunastu punktach) oraz na pytanie OLA: ÷åëîâåê, êîòîðûé ñòðîèò êàìåííûå
äîìa (êaìåíùèê  zidar  murarz). Odpowiedzi uzyskane na oba pytania i przedstawione na
mapie ³¹cznie pokazuj¹ szerszy zasiêg tej nazwy, nieco szerszy te¿ ni¿ w materia³ach OLA. Równie¿ ukr. êáìiíüùèê murarz jest nazw¹ gwarow¹, natomiast w jêzyku literackim wystêpuje
ìýëÿð. Granica miêdzy wschodnim êáìåíùèê i zachodnim ìýëÿð, przebiegaj¹ca przez Bia³oru
i Ukrainê, jest nieostra i dosyæ skomplikowana: brus. êáìåíø÷ûê i ukr. êáìiíüùèê, êáìåíùèê
wystêpuj¹ g³ównie na wschodzie Bia³orusi i Ukrainy, ale w¹skimi pasami, jak ju¿ wspomnia³em,
siêgaj¹ a¿ do granicy z Polsk¹.
Inne derywaty od *kamy, *kamenü w znaczeniu murarz notowano na wschodzie S³owiañszczyzny
zupe³nie sporadycznie: ros. *kamenüèü=akú w p. 782 (|kamª n:ak)  ko³o Sasowa i w p. 782
(|kamenak)  ko³o Kadomia (na wschód od Riazania), ukr. *kamenjarüèikú w p. 456 (kami|narèyk)
w pobli¿u Kijowa (na zachód) i ros. *kamüèikú od dawnej formy nominatywnej *kamy w p. 768
(|kam:ik) ko³o Riazania. Nazw tych w materia³ach pozaatlasowych nie znalaz³em.
W materia³ach spoza OLA sporadycznie znaczenie murarz jest powiadczone dla derywatu *kamen(j)arü, oznaczaj¹cego zazwyczaj kamieniarza  rzemielnika zajmuj¹cego siê obróbk¹ kamienia (te¿ kamieni szlachetnych), robotnika zatrudnionego przy wydobywaniu i rozbijaniu kamienia. Znaczenie murarz ma strus. êàìåíàðü z 1499 r. (SRJ XI-XVII, t. VII 41),
ukr. êàìåíð z lat 50. XX wieku (SUM IV 82), a zw³aszcza sch. kaÅmenâr, kamnâr, notowany od
XVI wieku (S³ownik Vranèicia, 1595), zw³aszcza z Chorwacji z terenów nad Adriatykiem,
a szczególnie czêsto z Dubrownika (RHSJ IV 796, Stanièiæ-Burchards 1981: 100-101, 107, 109),
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ale te¿ z Serbii, m. in. z regionu Rasina (nad rzek¹ o tej nazwie) w Serbii po³udniowej (RSHJ IX
156). Równie¿ RSHKJ II 642 podaje êaÅìåíâð m. in. w znaczeniu murarz, okrelaj¹c je jako
regionalne. Dawne s³owniki serbsko-chorwackie notuj¹ omawian¹ nazwê zazwyczaj w obu znaczeniach kamieniarz i murarz, ale RHSJ l. c. zró¿nicowanie znaczeniowe ³¹czy z ró¿nic¹
prozodyczn¹, dla pierwszego przyjmuje postaæ kamnâr, dla drugiego za kaÅmenâr.
Pozosta³e rodzime nazwy murarza notowano w OLA rzadko lub zupe³nie sporadycznie.
Dosyæ du¿¹ wyspê tworz¹ zapisy w po³udnioworosyjskich gwarach wokó³ Lipiecka, które
(wbrew rozdzieleniu w OLA 8) mo¿na sprowadziæ do jednej uogólnionej formy *kladúèikú od
*klasti k³aæ, uk³adaæ (ceg³ê). S¹ to zapisy: k|³al:ik (804), k|latèik (807), k|³aèªk (819), k|lant:ik
(826), k|³aè:ik, k|³alûk (828), k|³aè:ik (829). Wyraz ten w jêzyku rosyjskim jest powiadczony od
XVI w. (SRJ XI-XVII, t. VII 149), a w tym specjalistycznym znaczeniu robotnik zajmuj¹cy siê
uk³adaniem ceg³y, tj. murowaniem u Dala II 114, w SSRLJ V 988 i u Oegova 241. Znaczenie to
ma równie¿ brus. êëáä÷ûê (TSBM II 693), ale  zapewne jako zbyt specjalistyczny  nie zosta³
zanotowany przez LAB III 83-84 (m. 217) wród gwarowych bia³oruskich nazw murarza.
Nazwê murarza zwi¹zan¹ z dawnym lepieniem cian z gliny *lìparü zapisano w OLA tylko
w dwóch pó³nocnych punktach zachodniej Ukrainy: |lepar (411, 424). Hrinè II 369 w tym znaczeniu podaje ëiïáð, a tak¿e ëiïáê z ukraiñsko-niemieckiego s³ownika ¯elechowskiego z 1886
r., por. te¿ ESUM III 238 s.v. ëúïíóòè, LAB III 83-84 (m. 217) za ëéïòóõ z jednego punktu
bia³oruskiego (113) ko³o m. £uniniec na zachód od Piñska. Czêciej z *lìpiti lepiæ zwi¹zane s¹
nazwy zduna stawiaj¹cego piece (por. OLA 8, m. 7).
W ukr. punkcie (843) w po³udniowej Rosji zapisano nazwê *pektjünikú (piè|nyk, pi|nyk),
powszechnie oznaczaj¹c¹ w dialektach wschodnios³owiañskich zduna stawiaj¹cego piece (por.
OLA 8, m. 7). Sporadycznie zanotowany w OLA w znaczeniu murarz *stroitelü w ros. punkcie
716 (stra|itel) i ukr. punkcie 843 na terenie Rosji (stro|jitil), a w materia³ach spoza OLA w LAB
III 83-84 (m. 217) z punktu 90 na p³n. od Brzecia przy granicy z Polsk¹ (ñòðîíòåëü), nie daje
obrazu zasiêgu nazwy ñòðîèòåëü w gwarach wschodnios³owiañskich. Stanowi ona bowiem
w jêzyku rosyjskim dosyæ oficjaln¹ nazwê pracownika budowlanego, budowniczego (te¿
w znaczeniu przenonym).
Mac. nazwa s|tisaè murarz z p. 107 w Macedonii Egejskiej jest etymologicznie niejasna.
Wród nazw murarza jest wiele po¿yczek obcych: niemieckie, w³oskie, greckie, tureckie i inne.
Do po¿yczek zachodnios³owiañskich, które upowszechni³y siê tak¿e na wschodzie S³owiañszczyzny, nale¿y rwniem. mrer, mraere (por. Siatkowski 2000: 42, 48). Po¿yczka ta wystêpuje w kilku postaciach: *murarü, *muljarü i *muljerú.
Postaæ *murarü w znaczeniu murarz notowano g³ównie w Polsce (mura, muro) i na S³owacji (murar, mura:r), poza tym na £u¿ycach  ze spó³g³osk¹ miêkk¹ przed sufiksem -arü: murar
(234, 236), sporadycznie w Czechach na pograniczu polskim (muror  207) oraz w punkcie
s³oweñskim na terenie Austrii (m:RaR  147).
Bardziej rozpowszechniona jest postaæ polegaj¹ca na rozpodobnieniu r  r º l  r: *muljarü.
Notowano j¹ w Polsce (w jêzyku polskim znana jest ona od XVI wieku, por. SP XVI, t. XV 185), na
zachodzie Bia³orusi i Ukrainy (ale w rozproszeniu te¿ w czêci wschodniej), w p³d.-wsch. S³owacji
oraz sporadycznie w czeskim punkcie 197 (mulaø). Formê muláø, muloø z czeskiego l¹ska podaj¹
te¿ Kott VI 1049 oraz Lamprecht SSON (1963) 79 i Sochová LZS (2001) 217.
Postaæ *muljerú, bêd¹ca dalszym przekszta³ceniem poprzedniej, wystêpuje w rozproszeniu
na Bia³orusi (p. 347, 390, do czego dochodz¹ 3 dalsze punkty w LAB III 83-84, m. 217, gdzie
zosta³y jednak zmapowane pod postaci¹ has³ow¹ ìýëÿð), w zwartej wyspie na po³udniowym
zachodzie Ukrainy oraz na £u¿ycach (mulår  237 i mujer  235; postaæ muler podaje z £u¿yc
równie¿ Schuster-ewc II 968). Dok³adniej zasiêgi form *muljarü i *muljerú w znaczeniu murarz podaje LAB III 83-84 (m. 217) zestawiaj¹c na mapie odpowiedzi na dwa pytania: ÿê
íàçûâàåööa ÷àëàâåê, ÿêi áóäóå öàãëÿíûÿ äàìû (êaìåíø÷ûê, ìyëÿð) i na pytanie OLA ÷åëîâåê,
êîòîðûé ñòðîèò êàìåííûå äîìa (êaìåíùèê  zidar  murarz).
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W punkcie s³oweñskim na terenie Austrii zanotowano sporadycznie derywat *myrarinú (mí:rar0
 146), a w Wojwodinie nowsz¹ po¿yczkê mor  z nwniem. Maurer. Serbsk¹ nazwê ìaÅîð murarz podaje te¿ RSHJ XII 115 okrelaj¹c j¹ jako regionaln¹ i ilustruj¹c przyk³adami z utworów
T. Ostojicia (Novi Sad 1907) oraz D. Popovicia (Belgrad 1950), gdzie w zwi¹zku ze stwierdzeniem, ¿e niektórzy óçèìàëè ñó çà ãðàåå êóå Íåìöå ìà¼ñòîðå  ìàîðå, wskazane jest jej
ród³o niemieckie. Stanièiæ-Burchards 1981: 102-103 powo³uje siê na to samo ród³o, odnosz¹c je
do Belgradu z XVIII wieku (do r. 1728), podaje jednak inn¹ jej postaæ, a mianowicie maur.
U wschodnich S³owian notowano w OLA te¿ inne derywaty od mur (ze rwniem. mr)
w znaczeniu murarz, a mianowicie *murünikú  sporadycznie na Bia³orusi w p. 327 przy granicy z £otw¹ (nazwê tê podaje te¿ LAB III 83-84, m. 217, a dodatkowo w pobliskim swoim punkcie 4), w punktach rosyjskich na terenie Litwy, £otwy i Estonii (525-527) oraz w zwartej wyspie
na Ukrainie Zakarpackiej (por. te¿ ESUM III 535), do której nawi¹zuje punkt wschodnios³owacki (233) oraz punkt ukraiñski w Rumunii (171), nastêpnie *murovüèikú na Ukrainie (mu|ra7èyk
 473, mu|ri7èyk  492), do czego nawi¹zuj¹ dialektalne formy ukraiñskie w ESUM III 535 s.
v. ìóð: ìóðáâùèê m. in. z Polesia i ze s³owników jêzyka ukraiñskiego, ìóðèâùèê m. in. z Polesia, ìóðiâ÷èê i ìóðíâùèê. Ponadto LAB III 83-84 (m. 217) notuje sporadycznie w znaczeniu
murarz nazwê ìóðîâíy«ê (w legendzie mapy podan¹ jako ìóðà¢ííê w swoim) p. 131, le¿¹cym
na po³udniowy wschód od Brzecia nad granic¹ z Ukrain¹. Niektóre nazwy z rdzeniem *murnotowano w OLA równie¿ w znaczeniu zdun stawiaj¹cy piece (por. OLA 8, m. 7).
Przyk³ady wystêpuj¹ce w OLA maj¹ potwierdzenia we wczeniejszych zapisach po¿yczek rwniem. mrer, mraere i mr oraz utworzonych od nich derywatach. Pojawi³y siê one najpierw w jêzykach
zachodnios³owiañskich (por. BrSE 348, MachES-2, 383, Schuster-ewc II 968-969): w polskim od
XV w. (SStp IV 363-364), s³owackim od XVI w. (HSSJ II 347, ale odosobniony muráò obiekt
wygl¹daj¹cy jak murowany ju¿ w XIII w.), w czeskim s¹ sporadyczne i gwarowe (GbSl II 417 ?, Jg
II 516, Kott VI 1050-1051, PS II 998, SSJÈ I 1300). Do jêzyków wschodnios³owiañskich przesz³y ju¿
w XV-XVI w.: HSBM XVIII 224, 230-232 ma ìóëÿðú, ìóðàëü, ìóðàðü z XVI-XVII w., SSUM I
620 ìîóð mur z 1481 r., SUM IV 825  ìýëÿð, SRJ XI-XVII, t. IX 307: ìóëÿðü, ìóðàëü z XV-XVI
w., por. te¿ Vasmer ESRJ III 10, 13, ESUM III 533, 535-536, ESBM VII 91-93, Richhardt PLU
80. By³o wiadomo, ¿e po¿yczki te wystêpowa³y w gwarach rosyjskich na zachodzie oraz na terenie
Litwy, £otwy i Estonii (SRNG XVIII 346-347), co czêciowo potwierdza siê w materia³ach OLA
(ros. *murünikú murarz notowano jedynie w punktach 525-527). Peryferyczny s³wñ. *murarü (z p.
147 na terenie Austrii) ma powiadczenie od XVIII w. (Striedter-Temps DLSl 182).
Wród nazw murarza zanotowano w OLA jeszcze kilka dalszych nazw pochodzenia niemieckiego. Na Ukrainie zapisano derywaty od rdzenia *bud- (zwi¹zanego ze rwniem. buoden,
rniem. bûden budowaæ): *budovünièijü (budæv|nåèij  406) i *budovalünikú (budi|velnyk 
501, 509). Nazwy te maj¹ w jêzyku ukraiñskim znaczenie ogólniejsze pracownik budowlany,
budowniczy, te¿ architekt i s¹ znane zapewne szerzej, por. ukr. áóäîâíè÷èé, áóäîâíè÷ié od
XVI w. (SUM XVI-XVII, t. III 89), póniej áóäiâíú÷èé (SUM I 248, Hrinè I 106), brus.
áóäîâíè÷èé od XVI w. (HSBM II 237-238), dzi przym. áóäà¢íí÷û maj¹cy zwi¹zek z budownictwem, z pracownikami budownictwa (TSBM I 414), strus. áóäîâíè÷èé osoba zajmuj¹ca siê
budowaniem umocnieñ miejskich z XVII w. (SRJ XI-XVII, t. I 346), ukr. áóäiâéëíèê pracownik budowlany (SUM I 248 i pochodne). Poza tym w jêzyku ukraiñskim i bia³oruskim znane s¹
te¿ dalsze derywaty od rdzenia *bud- oznaczaj¹ce budowniczego, jak ukr. áóäîâíúê od XVI
w. (SUM XVI-XVII, t. III 88-89), dzi áóäiâíúê (SUM I 248) i brus. áóäîâíuê od koñca XVI
w. (HSBM II 237), dzi áóäà¢ííê (TSBM I 413) oraz ukr. áóäîâöà z XVII w. (SUM XVI-XVII,
t. III 89), dial. áóäóâöÿ (ESUM I 279) i brus. áóäîâöà za³o¿yciel z XVI w. (HSBM II 238).
Rdzeñ ten do wschodniej S³owiañszczyzny dosta³ siê za porednictwem polskim (Vasmer ESRJ
I 230, ESUM I 279-280, ESBM I 399  z wczeniejsz¹ literatur¹).
Zapisany sporadycznie na Ukrainie *ceglü=arü (ceh|lar  503) murarz od niem. Ziegel
ceg³a (Siatkowski 2000: 43, 45, 48) znany jest szerzej w jêzyku ukraiñskim w znaczeniu ceg140

larz  robotnik produkuj¹cy ceg³ê, por. öåãëÿð (SUM XI 192). Zosta³ on przejêty zapewne za
porednictwem polskim (por. BrSE 57).
Sporadycznie zanotowany w punkcie s³oweñskim na terenie Austrii (148) *tamec (tá:mª c)
murarz stanowi po¿yczkê baw.-austr. ðtâmöts Steinmetz  kamieniarz, co w dialektach s³oweñskich
ulega te¿ przekszta³ceniu na ðtâmar ze s³wñ. sufiksem -ar, por. Striedter-Temps DLSl 227, Siatkowski 2000: 37, 48.
W materia³ach pozaatlasowych znajdujemy ma³o specjalistyczn¹ nazwê murarza *majsterú z niem. Meister, zanotowan¹ sporadycznie na Bia³orusi w LAB III 83-84 (m. 217) w punkcie 132 na Polesiu ko³o Stolina.
Wród obcych nazw murarza zanotowano sporadycznie na terenie Rosji derywat pochodzenia tureckiego *kirpièünikú (kir|picnik  625, 746, tir|pinik  634 i w punkcie jêzykowo ukraiñskim kyr|pynyk  847) od podstawy tureckiej kirpiè ceg³a, przejêtej na po³udniu
S³owiañszczyzny (por. Siatkowski 2000: 54). Brak natomiast w materia³ach OLA turcyzmu
duvrdija murarz (z tur. duvarcý od tur. duvar mur, ciana z tur. sufiksem -cý, por. kaljiæ
230), notowanego we wczeniejszych materia³ach z terenu Boni i Hercegowiny (mo¿e z powodu luki materia³owej w OLA w tym dziale), por. äóâðè¼à reg. murarz z pism Ch. Kreevljakovicia, u¿ywaj¹cego tego wyrazu przy opisie rzemielników w Mostarze z r. 1762 oraz w Banja
Luce z r. 1779, por. Stanièiæ-Burchards 1981: 102, 107, 109. Uwa¿a ona, ¿e nazwa ta by³a w³aciwa Boni i Hercegowinie w czasie XVIII-XX wieku.
W odniesieniu do murarza mamy w OLA z Macedonii Egejskiej po¿yczkê greck¹ *majstorú (z grec. ìáßóôùñ, ìÜóôùñ) z p. 108-113a, stanowi¹c¹ ma³o specjalistyczn¹ nazwê wielu
rzemielników (Siatkowski 2000: 82). Z materia³ów Tetovskiej-Troevej 1988: 85 wynika, ¿e na
tych terenach w znaczeniu murarz by³ u¿ywany te¿ rodzimy *zidarü.
Ma³o specjalistyczna w odniesieniu do murarza nazwa *mitro (|mi:tro), zanotowana w s³wñ.
punkcie 11 (Pomjan), stanowi po¿yczkê gwarowej w³oskiej (friulijskiej) formy mìstro mistrz
(rzemielnik), por. NPVF 606. Mitro, a tak¿e feminativum mitra, maj¹ szersze nawi¹zania
w dialekcie chorwackim, m. in. na Istrii oraz w Vrbniku na wyspie Krk wystêpowa³y nie tylko
w znaczeniu mistrz, mistrzyni w zakresie jakiego rzemios³a, lecz tak¿e w znaczeniu nauczyciel, nauczycielka (RHSJ VI 775, RSHJ XII 674, Skok II 351).
Nazwa *muradorú (mu|rad$r) murarz, zanotowana w s³oweñskim punkcie 1 na terenie W³och
(Solbica), stanowi po¿yczkê friulijskiej postaci muradôr (NPVF 631). W³oska forma literacka
muratore (od muro mur  DELI 1018-1019) sta³a siê ród³em u¿ywanej w XVI w. w Dubrowniku
po¿yczki murator (Stanièiæ-Burchards 1981: 99, 101, 107), por. Siatkowski 2000: 115, 116.
Nale¿y jeszcze wspomnieæ o nazwie goga, której brak w materia³ach OLA. Jest to wyraz
dobrze powiadczony w s³ownikach, a na podstawie cytowanych tam róde³ mo¿na s¹dziæ, ¿e by³
u¿ywany w Kosowie, Czarnogórze i na Wybrze¿u Adriatyckim, por. RHSJ II 241, RSHJ III 413,
RSHKJ I 515. Jest to ba³kanizm, zapewne pochodzenia albañskiego, stanowi¹cy przezwisko
Cinciarów (Arumunów), które przybra³o znaczenie murarz w zwi¹zku z tym, ¿e Arumuni byli
czêsto murarzami, por. Skok I 585, Stanièiæ-Burchards 1981: 103-104, 107, 109.
Porównanie materia³ów gwarowych OLA z materia³ami pochodz¹cymi z ró¿nego typu róde³ pisanych pozwoli³o na obustronne ich uzupe³nienie i weryfikacjê, na bardziej wszechstronne
przedstawienie s³owiañskich nazw murarza zarówno w jêzykach literackich, jak i w gwarach.
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A Historical and Etymological Commentary on the Slavonic Designations
of Bricklayer
Janusz S i a t k o w s k i
In the present paper, dialectal designations of bricklayer, as registered in the 8th lexical
volume of the General Slavonic Linguistic Atlas (OLA), are compared to earlier instances of
those designations in the Slavonic area. The geographical distribution of the designations, in
OLA published in detail, is here presented in outline only, but rare and sporadic designations, or
those occuring in isolated cases beyond their core area, are located more precisely. The author
deals with relations between literary designations and those, of dialectal origin, found in OLA,
with the history of these designations, with how borrowings were spread in the Slavonic area as
well as with changes in their teritorial distribution, i. e. all such phenomena that could not be
included in OLA. This provides us with a more complex insight into the Slavonic designations of
bricklayer in dialects as well as in literary languages.
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Genéza kninej podoby Dobinského rozprávok
Pácalová, J.: The genesis of fairy tales by Pavol Dobinský. Slavica Slovaca, 39, 2004, No. 2, pp. 143-155.
The study is the reconstruction of the genesis of a fairy tale Popolvár patná tvár (AaTh 530) written by Pavol
Dobinský, that was published in Sborník Matice slovenskej in 1870. It also shows differences between the oral fairy
tale, its written records and literary wordings and transformations of the tales oral form.
The oral fairy tale, the written records of fairy tale, literary wordings of fairy tale.

Historická a estetická hodnota rozprávok, ktoré chápeme ako tzv. tradièné Dobinského rozprávky, bola etnológmi, teoretikmi literatúry pre deti a mláde aj jazykovedcami opakovane vyslovená a zdôrazòovaná, avak literárna veda sa axiologickými aspektmi týchto rozprávok doposia¾ nezaoberala.
Vo veobecnosti mono poveda, e problematika rozprávok v období romantizmu stojí na
periférii pozornosti literárnych historikov. Ak ju vôbec vzali na vedomie, potom pôsobenie rozprávky v romantizme hodnotili v lepom prípade ako výsledok folkloristických aktivít romantikov, v horom prípade ako prejav stagnácie a úpadku romantickej literatúry (Èepan, 1965). Príèinu tohto stavu vidíme jednak v presunutí rozprávky do kompetencií folkloristiky a literatúry
pre deti a mláde, ku ktorému dolo ve¾mi skoro, u pri vzniku týchto vedných disciplín, a jednak v pohodlnom dedièstve pozitivizmu, ktorý sa k rozprávkam, ich výkladu a bájosloviu staval
pomerne negatívne (Vlèek, 1890). Marginalizovanie tejto problematiky má pritom závaný dosah na sám obraz o slovenskom romantizme. Ukazuje sa toti, e bez adekvátneho, uspokojivého
a komplexného urèenia miesta, funkènosti a významu rozprávky nie je obraz o slovenskom romantizme úplný. Absenciu samostatného literárnohistorického výskumu rozprávky nemono ïalej
akceptova preto, e sa premieta do zjednoduujúceho a skresleného chápania tohto obdobia,
ako aj romantizmu ako umeleckého smeru.
Východisko z tejto situácie vidíme v zaujatí osobitného literárnohistorického stanoviska
k rozprávkam vydávaným slovenskými romantikmi, prednostne vak k tzv. Dobinského rozprávkam. Zhodnocovanie ich miesta a významu primárne predpokladá nielen urèenie ich individuálnej estetickej a literárnej hodnoty, ale najmä literárnej funkcie. Práve funkènos týchto rozprávok (resp. rozprávkových zbierok) je pri zisovaní ich literárnohistorickej hodnoty k¾úèová.
Klasickým problémom urèovania literárnej hodnoty textov, ktoré akýmko¾vek spôsobom
súvisia s folklórom (teda vyuívajú folklórne motívy, látky, prvky, postupy atï., resp. ktoré vychádzajú z folklórnej tradície), je práve väzba na tento druh umenia. Èím je pevnejia a výraznejia, tým viac sa literárna hodnota textu v dodatoènej reflexii implicitne zniuje. Hoci je toto
tvrdenie zjednoduujúce, odráa reálnu (literárnohistorickú) prax: Keïe v romantizme je väzba
na folklór urèujúca, mnohé z typicky romantických javov sa posudzujú cez pokrivenú prizmu
tohto predpokladu, prièom rozprávka nie je výnimkou. Rozprávky vydávané romantikmi sa hodnotia ako áner folklórnej prózy, pokladajú sa za folklórny text. Hoci sa Dobinského rozprávky
zvyèajne oznaèujú ako literárne tylizácie rozprávok (Leèák  Sirovátka, 1982), vlastný prívlastok literárna dostáva a tzv. moderná, umelá, resp. autorská rozprávka, pre ktorú je charakteristické narúanie pôvodnej schémy, logiky èi ideovej náplne folklórnej rozprávky.
* Mgr. Jana Pácalová, Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava
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Mono teda kontatova, e základným problémom pri artikulovaní literárnej a tým aj literárnohistorickej hodnoty Dobinského rozprávok je ich folklórny pôvod. Akceptova tieto rozprávky ako súèas romantickej lektúry, ktorá je rovnocenná pôvodnej umeleckej tvorbe, znamená pre literárnu historiografiu chápa tieto rozprávky ako literárne, nie folklórne texty, teda prija
(prirodzenú) skutoènos, e v texte vychádzajúcom z orálnej proveniencie nemono mechanicky
vyluèova prítomnos literárnych kvalít. (Práve túto skutoènos zdôrazòuje súèasná naratológia
/Scholes  Kellogg, 2002, Lûbben, 1999/ formulovaním teórie kultúrnych prostredí, ktorá je
blízka folkloristickému ponímaniu folklórnych a literárnych javov ako javov prináleiacich
k rôznym komunikaèným prostrediam.) Inak povedané: Demontrova literárnu a estetickú hodnotu Dobinského rozprávok je rovnako banálne, ako dokazova, e biela gu¾a nie je èierna
kocka. Napriek tomu doterajie neuspokojivé reflexie literárnych historikov svedèia o tom, e
(vzh¾adom na ich charakter) nezmyselné úlohy treba plni nielen v rozprávkach. Preto sme sa na
takúto úlohu podujali aj my.
I. Literárna hodnota textu plynie z jeho literárnych a estetických kvalít a jeho funkènosti.
Hoci je urèenie literárnej hodnoty textu exaktnou záleitosou mikrotylistickej analýzy a dôsledného interpretaèného prístupu (signifikantnými sú teda literárnoteoretické kategórie, najmä realizácia rozprávaèských postojov a postupov, spôsob zobrazenia, aspekty narácie, výrazové kategórie, modalita výpovede atï.), literárna hodnota textu vychádzajúceho z orálnej tradície vystupuje do popredia najmä na pozadí textov, ktoré môeme poklada za jeho hypotetické východiskové texty. V praxi to znamená porovna niektorú z Dobinského rozprávok so zachovanými
rukopisnými variantmi tejto rozprávky. Èím viac variantov jednej rozprávky zhromadíme, tým
je daný postup efektívnejí.
Materiálom pre ná výskum boli varianty rozprávky známej pod názvom Popolvár hnusná
tvár, pod¾a Polívku zaradené do oddielu 18.A Neznámy rytier na zázraèných koòoch závodí o
princeznú  Skok koòmo do výky, pod¾a Gaparíkovej (presnejie) varianty z prvej skupiny
stráenie po¾a/lúky zo skupiny rozprávok o neznámom rytierovi: Popelvár, hnusná tvár, Codex
Revúcky A; Popelvár, hnusná tvár, Prostonárodný zábavník III; Popelvár patná tvár a Táto,
Codex diversorum auctorum A; Rozprávka o Pecúchovi, Prostonárodní zábavník IV a Dobinského rukopisy Popeluchvaluch, Popelvár patná tvár a Popelvár hnusná tvár.
Na základe komparatívnej analýzy, s prihliadnutím na vroèenie a sekundárne indície (katalogizácia, poznámky v rukopisných prameòoch, doterají výskum), sme rekontruovali genézu kninej podoby tejto rozprávky.
V siedmom zväzku Prostonárodných slovenských povestí vyla rozprávka Popelvár hnusná
tvár, ktorej rovnomenný rukopis zapísal Dobinský do svojho poznámkového bloku v roku 1868.
Tento text je takmer doslovným odpisom Ormisovho zápisu Popelvár, hnusná tvár z Codexu
revúckeho A (1843), ktorý neznámy zapisovate¾ prebral aj do Prostonárodného zábavníka III
(1844/45).
Zaujímavejia je vak genéza druhej publikácie tejto rozprávky, uverejnená pod názvom
Popelvár patná tvár v Sborníku Matice slovenskej (1870). Ide o Dobinského rovnomenný
rukopis z roku 1868. Genézu tohto textu sme sa pokúsili rekontruova na základe zoznamu
východiskových textov, ktoré autor pripojil: Podali: Sam. Reisz zo Zvolena, Sam. Ormis a P.
Dobinský z Gemera, Aurel Kellner z ¼ubtova, Ferd. Jesenský z Turca, d¾a nich sostavil P. Dobinský (rkp. ALU SNK, sign. 470). Vychádzali sme z Ormisovho zápisu v Codexe revúckom A,
prepisu tohto textu z Prostonárodného zábavníka III. a Dobinského rukopisu Popeluchvaluch
(1848/49), ktoré sme mali k dispozícii. S istotou mono poveda, e autor pouil Ormisov variant a vlastný text Popeluchvaluch alebo jeho pravdepodobný východiskový text Popelválek
z nezachovaného kemarského zábavníka, na ktorý odkazuje poznámka ¼udovíta Reussa.
Postúpme ete ïalej. Rekontrukcia genézy textu Popeluchvaluch ukázala, e autor vychádzal zo starích prameòov, Ormisovho variantu a variantu Popelválek z kemarského zábavníka.
Inpiráciu Ormisovým zápisom potvrdila doslovná zhoda niektorých viet a ich èastí. Vplyv ke144

marského variantu zaznamenávame na úrovni realizácie sujetu  ide o jediný starí text, ktorého
prvý dejový sled obsahuje motív skúania hrdinu darcom. Práve tento motív Dobinský prebral
do textu Popeluchvaluch a ïalej ho pouil aj v texte Popelvár patná tvár.
Na základe genézy textov Popeluchvaluch a Popelvár patná tvár mono ukáza postupy,
ktoré autor pri textácii a ïalom spracúvaní rozprávkového materiálu uplatnil, teda zisti, akým
spôsobom Dobinský pracuje s folklórnym materiálom, ako a z akých aspektov k nemu pristupuje a aký text je výsledkom jeho snaenia.
Porovnanie textu Popeluchvaluch s jeho východiskovými textami ukázalo predovetkým to,
ako výrazne determinuje aspekt rozprávaèa odlinosti vo výstavbe sujetu. Najmarkantnejie boli
truktúrne rozdiely vo výstavbe sujetu, ktoré sa ïalej premietali do ostatných aspektov textu, hoci
nie vdy funkène. Napr. do záveru rozprávky sú zaradené motívy, ktoré sa v iných variantoch nenachádzajú: Popolvárovi bratia ponúknu poslom faloné trofeje a Popolvár im ich správanie odpúa,
daruje kadému jeden zázraèný kantár a spolu odchádzajú ku krá¾ovnej, aby si vybrala enícha.
Pouitie daných motívov výrazne narúa kompoziènú a ideovú logiku tohto sujetového typu rozprávky. Potrestanie kodcu má korepondova s princípom potrestania zla, na tomto mieste je vak
obrazom odpustenia a zmierenia. Konanie hrdinu tak nie je v súlade s morfologicky opodstatneným
rieením, ktorým by malo by potrestanie kodcu. Funkciu kodcu pripisuje bratom motív klamania
poslov, zodpovedajúci Proppovej XXIV. funkcii. Hrdina im, naopak, odpúa. Hoci Propp odpustenie kodcovi/falonému hrdinovi ako funkciu neopisuje, v slovenských rozprávkach je tento motív èastý. Avak v danej rozprávke sú darovanie kantárov a spoloèná cesta ku krá¾ovnej z h¾adiska
výstavbových zákonitostí èarovnej rozprávky nemotivované a nelogické. Daný motív preto hodnotíme ako cudzorodý prvok, ktorý je z motivického h¾adiska variáciou motívu výberu nevesty z radu
rovnakých dievèat èi holubov, teda hierarchicky najaou formou skúky.
Popri truktúrnych rozdieloch nachádzame v texte mnostvo netruktúrnych rozdielov, podmienených stratégiou rozprávaèa. Ako príklad uvádzame úvod rozprávky, v ktorom sa vetky
varianty zaèínajú predstavením hrdinu v kontexte rodinného prostredia.1 Rozprávanie Popeluchvaluch sa zaèína príznakovým gnómickým èasovým údajom bou, ktorý významne dynamizuje zaèiatok rozprávania a dej umiestòuje do neurèitého èasu.
Rozprávaèi Ormisovho variantu a variantu z Prostonárodného zábavníka III predstavujú bratov
priamo, struène, vecne, prièom vzah medzi postavami, ich postavenie v rámci rodiny (nie irieho spoloèenstva) sú implicitné.2 Postoj rozprávaèa k postavám je neutrálny  po úvodnej prezentácii sa z h¾adiska úèasti na deji javia ako rovnocenné postavy.
Iný je postup rozprávaèa v texte Popeluchvaluch, ktorý prostredníctvom odkazovacích zámien (typický postup ¾udového rozprávaèa), charakterom nepriamej prezentácie, rozsahom informácií (oproti Ormisovmu variantu a variantu z Prostonárodného zábavníka III kvantitatívny
nárast) a expresívnejím, v porovnaní s kanonizovanými pomenovaniami v ostatných variantoch
netradièným menom Popeluchvaluch (podstatné meno v druhej èasti slovného základu explicitne vyjadruje motivovanos prezývky), upriamuje pozornos percipienta na hrdinu.3 Narúanie
Jedon otec mal troch synó, dos u narostených (Ormisov variant); Edon otec mal troch synó, dos narostených
(variant z Prostonárodného zábavníka III); Bou raz jeden král, a ten král mau troch sinou (Popeluchvaluch).
2
Dvä starý buli na veky vycifrovani, vyfinteni, a len tak hvidelo za nima, najmladí ale lenivý, spozdilý, hnilý, na
veky se po peci v popele válel, a preto ho druhý Popelvár, patná tvár, volali (Ormisov variant); ..duä starsý buli na
veky vycifrovany, vyfinteny, a len tak hviïelo za nima, najmladý bul lenivy, zpozïilý, hnily ako klát, na veky se po
peci v popelu válel, a preto ho druhí popelvár hnusná tvár naziveli (variant z Prostonárodného zábavníka III).
3
Tí starí dvaja sa velmi po panski nosili, ale ten treí najmladí sa veru len tak po sprese drau (3). Od svojho mála
sa aòi den òeukázau v pekních královskích palotách, iba sa ve pomedzi sluhov pljetou (1) a najradej sedávau v kúe
alebo hockïe pri peci. Inak ho u luïja aòi òepozvali, iba popeluchvaluchom, alebo len popeluchom, preto e sa tak rád
v popeli po ohnioch válau. Starí braja sa naveky z òeho vysmjevali, ako z takjeho uválanjeho (...) a oec si tje
òevela slubovau z òeho: len èo bi vraj z takjeho mohlo bi ktorí sa òikdi pred luïmi òeukazuje (2), aòi òeobrjaïi, aòi to
najmenje v dome òepoetrí. Len za to to ten popelvár dobrí pozor dau na vetko èo sa ïjalo, lene o tom òiè òevraveu
pred druhimi (4; Popeluchvaluch).
1
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nestrannosti rozprávaèa naznaèuje zameranie optiky na jednu postavu, zvýraznenie jej výnimoènosti (v zmysle nevednosti, neobyèajnosti, vyjadrením spoloèenského postavenia, implicitným
sociálnym zameraním (pozn. 3/1), obohatením o psychologický rozmer) a prienik do jej myslenia. Tieto prostriedky odha¾ujú rozmer vevediaceho, absolútneho rozprávaèa.
V prvej vete absentujúcu informáciu o priblinom veku postavy nahrádza odkaz na detstvo
v nepriamej prezentácii. Tento prvok je zaujímavý pouitím retrospektívy a signifikuje tie naraèné monosti autora.
Zobrazenie rodinných vzahov posilòuje nepriama reè otca. Otcovo oznaèenie samotárstva
(pozn. 3/2) je zaloené na induktívnom hodnotení opierajúcom sa o správanie v rámci irieho
spoloèenstva. Tým sa vymyká profilu postáv ¾udovej prózy, ktorých optika sa na reflektovanie
mienky, správania èi dosahu správania jednotlivca v spoloèenskom prostredí zameriava iba zriedka
(daná obmedzenos je vzh¾adom na eliminovaný kontext postáv a absenciu psychologického
rozmeru prirodzená). Formulácia je charakterom blízka frazeologizmu, pravdepodobne ide
o deformované úslovie. Do textu sa mohla dosta ako odraz ivotnej skúsenosti, preto ju hodnotíme ako prvok realistického zobrazovania. Táto forma realizmu súvisí s tendenciou k prieniku
do myslenia postáv, zdôvodòovania motivovanosti ich pomenovania, správania, postavenia a i.
Kým rozprávaèi Ormisovho variantu a variantu z Prostonárodného zábavníka III explicitne
formulujú iba motiváciu k prezývke hrdinu (Na veky se po peci v popelu válel, a preto ho druhí
popolvár patná tvár volali), rozprávaè Popeluchvaluch pouíva viac prostriedkov a sleduje
viaceré ciele: explicitne a implicitne zobrazuje postavy, vzahy medzi nimi, príèinu periférneho
postavenia hrdinu. Budovanie kontrastu sa roziruje z úrovne biologického veku (opozícia mladí  starí) a vonkajieho vzh¾adu (pekný, upravený  karedý, zanedbaný) o typizovaný ivotný
priestor. Expresívnos opozície pekné královské paloty  hockïe pri peci dômyselne (literárne)
zvýrazòujú rozvíjacie èleny. Prívlastky dodávajú prvému èlenu opozície pompéznos, kým neurèitá príslovka miesta vo vzahu k rodinným prísluníkom zdôrazòuje banálnos a smienos
periférneho postavenia hrdinu a vo vzahu k jeho prezentovaniu (zdôraznenie výnimoènosti ako
predikátu hrdinstva) nadobúda mýtické asociácie (fénix vstávajúci z popola).
Charakteristika popolvára v starích variantoch implikuje doslovné chápanie predstavenej
postavy ako hlúpeho Jana, pasívnej, jednorozmernej postavy. Charakteristiky popolvára v texte Popeluchvaluch poukazujú na významový posun zosilnený kontrastom, ktorý vytvára výpoveï (pozn. 3/3 a 3/4). Vo svetle druhej výpovede (Len za to to ten popelvár dobrí pozor dau na
vetko èo sa ïjalo, lene o tom òiè òevraveu pred druhimi), odkazujúcej na prezieravos, uvedomelos hrdinu, stráca prvá výpoveï (Tí starí dvaja sa velmi po panski nosili, ale ten treí
najmladí sa veru len tak po sprose drau) denotatívny ráz, prièom ju mono chápa ako naráku na blahoslavenstvá.
Odlinos v sociálnom zaradení odosielate¾a, podstate nedostatku a spôsobe vyslania synov
na strá mono èíta v dvoch plánoch: doslovne a denotatívne, alebo s monosou odhali skryté
mytologické významy.
V Ormisovom variante a variante z Prostonárodného zábavníka III4 má doslovná interpretácia
svoje opodstatnenie a  v diskurze ¾udovej prózy  by tento spôsob percepcie postaèoval. Excerpovaný význam má svoj reálny význam odkazujúci na kadodennú skúsenos ¾udu (aspekt sociálnoivotnej funkcie). Rozpráva sa o probléme gazdu, ktorému neznáma sila nièí úrodu na poli. Neznalos kodcu predstavuje vhodný prostriedok na vyjadrenie bázne pred neznámom, ktoré je v myslení jednoduchého èloveka synonymom strachu. Slúi na zosilnenie tajomna, dramatizuje podstatu
4
Mal tot otec i na jednom poli ósa nasäto, a tot oves kadú noc dáká nevole (1) zdlávila, zhonekovala (2), a gazda
nemohol niak vyzvìdet, kä se to skaza vláí (3). Ve jä te dostanem, pódá, ktosi, vasi (4) (Ormisov variant); Mal tot
gich otec na edne zemi i ósa nasäto, a tot oves kadu od Boha noc dáka potvora (1) polápala, a znyvoila (2), a tot gým
otec niak tu potvoru nemahl uvartovaè, kä e to skaza vláy (3). Póda si som sobe pokaj ve jä se ulapim (3) ktosi vasi
(4) (variant z Prostonárodného zábavníka III).
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skúky. Charakter ujmy (nedostatok ovsa ako zdroja obivy) má nieko¾ko funkcií: odkazuje na
ro¾nícko-gazdovský pôvod postáv, èím sa pribliuje mysleniu nosite¾ov ¾udovej slovesnosti, a absencia obilniny predstavuje typicky mýtický nedostatok (skupina mýtov o Démetere). Pod¾a Proppa má pri budovaní dejového sledu motív znièenia sadiva zvlátne miesto: Vìtinou je ihned
patrné, e postava, která nièí setbu, hraje ve druhém dìjovém sledu vìtí úlohu ne v prvním, a e
znièením setby se tato postava pouze uvádí (Propp, 1999, s. 84). Na základe uvedeného mono
formulova hypotézu, e v sujete rozprávky o popolvárovi sa v podobe informácie o kodcovstve
zachoval pozostatok sujetu pôvodne tvoriaceho samostatný dejový sled: Teoreticky jsou kráde
setby a chycení zlodìje zcela samostatné pohádky (tame). Kým na skúmanom materiáli Propp
ukázal, e kodca sa stáva darcom, v naom prípade sa kodca stáva pomocníkom. Mytologickú
konotáciu daného motívu ¾ud nemohol pociova, no v textoch rozprávky sa zachovala jeho archetypálnos, ktorá vïaka jednoduchej a zrozumite¾nej narácii vystupuje do popredia. Jednoduchosou narácie rozumieme vecné artikulovanie podstaty nedostatku, zosilnené expresívnym pomenovaním neznámej sily (pozn. 4/1), synonymným vyjadrením konania kodcu (pozn. 4/2) a frazeologizáciou (pozn. 4/3). Autentické ¾udové myslenie implikuje náreèovo príznaková forma a reè odosielate¾a, najmä pouité neurèité zámeno (pozn. 4/4).
V texte Popeluchvaluch5 je kodca známy, èím sa neznámo èiastoène zmenuje (kodcom
nie je abstraktná nadprirodzená sila) a povaha skúky sa konkretizuje (treba chyti kone). Odliný charakter ujmy (hodváb) signalizuje 1. poetický výmysel, ktorý posilòuje podiel fantastického
v zobrazení na rozdiel od prevaujúceho aspektu reálneho v predolých variantoch, 2. sekundárne kompenzuje jednoznaèné artikulovanie podstaty kodcu, 3. koreponduje so sociálnym zaradením postáv (krá¾ovský syn  hodváb) a 4. obsahuje silný symbolický potenciál, ktorý spätne
vplýva na chápanie postavenia hrdinu (sociálnym zaradením je primárne vyjadrená jeho výnimoènos). Odliný je aj dôsledok ujmy  zdroj obivy ako základnú, pre ivot nevyhnutnú hodnotu nahrádza zdroj bohatstva.
Zmienka o majetku je príznaèná aj pre druhý dejový sled. Preteky vyhlasuje sama krá¾ovná,
prièom sa explicitne zdôrazòuje jej bohatstvo: Bola tam v susednej krajine ee ve bohatja od
òích královná, ktorá mnoho zlata mala (Popeluchvaluch). Tým sa motivácia k získaniu nevesty
roziruje o zbohatnutie (v prvom pláne sobá + bohatstvo) a sobá sa stáva prostriedkom mocenského boja: Starí král ostau tím smutòejí, bo sa nazdau e ten víaz hòed pribehòe a buïe
chcje aj nad òím panuva (tame), kým v Ormisovom variante a variante z Prostonárodného
zábavníka III je získanie bohatstva sobáom logickým dôsledkom zlepenia spoloèenského postavenia.
Implicitné vyjadrenie dôsledku nedostatku formou komentára, vysvetlenia (pozn. 5/1) narúa typicky folklórne evokovanie príbehu. Kým charakter skúky je v starích variantoch primárne motivovaný nevyhnutnosou ochráni zdroj obivy, v texte Popeluchvaluch nadobúda
jednoznaène iniciaèný charakter, a to výnimoènosou hrdinu implikovanou jeho postavením
(krá¾oviè), charakterom nedostatku (hodváb) a charakterom kodcu (kone prostredníctvom
príslunosti k vyej vrstve asociujú vzneenos, predurèenos, ktorá sa neskôr potvrdzuje
funkènou zmenou kodcu na pomocníka). Príznakový je spôsob artikulovania ujmy: v Ormisovom variante a variante z Prostonárodného zábavníka III expresívne pomenovania korepondujú s neznalosou kodcu, kým rozprávaè v texte Popolechvaluch vyuíva poetickejiu formu
(pozn. 5/2).
S primárne iniciaèným charakterom skúky v texte Popeluchvaluch koreponduje spôsob
vyslania synov na strá. V starích variantoch pouíva rozprávaè autentickú (hrubozrnnú) priamu
Raz èo sa i òestaòe! Mau ten král jednu velièiznú lúku na ktorej mjeste trávi èistí hodváb rostnuu. Tú lúku mu kadú
noc dákje koòe spásli, tak e kaduo ráno holá bola ako dlaò (2). Král si òeznau radi v tej veci. Lúka bola najvetím jeho
bohactvom (1), a jaden duch òemuohou tje konì dovartova èo ju noc po noc tak dotlangovali (3) (Popeluchvaluch).
5
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reè,6 kým v texte Popeluchvaluch7 je postupnosou zdôraznená výluènos hrdinu: Krá¾ovskí
synovia prichádzajú na rad nakoniec. Ide o motív èastý v èarovných rozprávkach (napr. princeznú odovzdávajú drakovi a keï sa vetky panny z krajiny minú). Krá¾ tu nepredstavuje odosielate¾a, ale funkciu odosielate¾a plní trpná forma (pozn. 7/1).
Na záver sa obmedzíme na zhrnutie príznakových odliností abstrahovaných zo zvyku textu.
Urèitá nedôslednos èi nevyváenos autorských postupov sa prejavila na rovine kompozície a týlu: na jednej strane absentuje kanonizovaný motív rozhovoru hrdinu s pomocníkom (iba
pri tretej skúke tátoík prehovorí, ale jeho reè je typicky ¾udská: No òiè, len sa skoro poobljekaj, povje mu tento, abi sme pozïe òeprili, a dr sa dobre bo zase vije buïeme skáka
/Popeluchvaluch/), na druhej strane autor dôsledne zachováva spojovacie motívy v intenciách
¾udovej prózy. Reè postáv je kultivovaná (vysoký týl), kým reè rozprávaèa je ¾udovejia,
s mnostvom frazeologizmov.
Rozprávaèa charakterizuje pecifický spôsob vykreslenia postáv a vzahov medzi nimi.
Z h¾adiska mnostva poskytnutých informácií sú si postavy rovnocenné. Mnostvo vlastností
vyvíjajúcich sa v priebehu deja odkrýva ich psychologický rozmer. Tendencia k náprave  motív
odpustenia v závere rozprávky  poukazujú na idealizáciu postáv, preto je absencia motívu výsmechu (kanonizovaný motív tohto sujetového typu rozprávky) svojím spôsobom opodstatnená.
Na vykreslenie postáv pouíva rozprávaè vetky formy nepriamej prezentácie, èo sa spätne
(v porovnaní s ostatnými variantmi) prejavuje odlinou naratívnou schémou textu. Rozprávaè
významnou mierou preniká do myslenia a cítenia postáv.8
Vyjadrenie sympatií hrdinovi patrí k charakteristickým rétorickým prostriedkom ¾udového
rozprávaèa. V texte Popeluchvaluch je tento znak znaène preexponovaný. Rozprávaè vyjadruje
príklon k hrdinovi a vytyèuje ho spomedzi ostatných postáv prostredníctvom privlastòovacieho
zámena ná v spojení s oznaèením královèík, hrdina, popeluch, popeluchvaluch (12x), ïalej
spojením ukazovacích zámien to ten s oznaèením hrdina, treí najmladí, popelvár (prostriedok
aktualizácie úèinkujúcej postavy), rozprávaèskými komentármi,9 a zvlátnym prostriedkom vytyèovania hrdinu je upriamenie pozornosti percipienta na hrdinu zdôraznením nevednej pozornosti, ktorú vzbudzuje medzi ostatnými postavami.10
Uvedené znaky poukazujú na to, e autor nielen vo vzahu k postavám narúa ich konvenènos, jednorozmernos a princíp èierno-bieleho zobrazenia, èo je typické pre poetiku ¾udovej prózy, ale aj charakter ¾udového rozprávaèa ako takého. Rozprávaèa v rozprávke Popeluchvaluch vo
veobecnosti charakterizuje vysoká miera tylizácie, reèníckej obradnosti, pátosu, zvelièovania,
tendencia zapôsobi na èitate¾a a poetizácia textu a do tej miery, e uvedené postupy odha¾ujú
rozprávaèa, ktorý pre ¾udové rozprávanie nie je typický. Prítomnos mnostva umelých, pre folklórny text netypických prvkov je podmienená práve stratégiou rozprávaèa, ktorá sa ïalej významne
podie¾a na nadobúdaní literárnych kvalít textu vo vetkých jeho plánoch a úrovniach.
6
Zavolá synó a pole jich ta na vartu, jestli uvidíte dakoho, podá, len ho ulapte, alebo hodòe ubite, aby väc se nevláil
(Ormisov variant); ..zavolá synó a pole gich ta ku te zemi na vartu, podá jím kój budete videè dakoho, len ho vi ulapte,
ak já jemu ukáem pso slepich ak to oves kradnuè, alebo ho i vi dobre ubite, aby se väc sem nevlayl na tot oves
(variant z Prostonárodného zábavníka III).
7
Celá krajina, kïe dakïe dáki èlovjeèik bou, u stáu na vare: a to vetko darmo. Naposledok prijeu rad (1) na
samích královèíkov (Popeluchvaluch).
8
Príklad zobrazenia paralelných mylienkových pochodov viacerých postáv (krá¾ovná, okolostojaci, jazdci) s vyuitím
kauzality (prvok dramatizovania): Òikdo ho síce krem òej òepoznau, ale ona dobre veïela e je to vdi ten istí, tak sa
zalúbila do jeho peknej postavi. U len èakala kedi podskoèí, a staòe si pred òou i s jabåèkami. Kím sa tak na òeho
ïívala u mu boli v ruke. Veci sa zaïivili, bo bi aòi òeboli pomisleli e dakdo na svee tak visoko viskoèí, a veci
takmer zaslepli keï sa ee ponad inku v povetrí zaligotau. Jazdcovja sa aòi òeveïeli v ktorú stranu za òím pusi, tak
skoro jim z oèí zmiznuv (Popeluchvaluch).
9
Hej òebou to vjac popeluch keï sa len v tích pripraviu! Málokto bi sa mu bou medzi královèíci virovnau! (Popeluchvaluch)
10
Keï ta prijeu kde sa samí královskí sinovja o tje jablká preekali, kaduo iba na tohto novjeho òeznámeho pozeralo.
I sama královná si veru zavzdíchla: ach Boe. Kebi sa mi len tento, kdo je, dostau (Popeluchvaluch).
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Charakteristické znaky zobrazovania v Dobinského texte mono v opozícii k zákonitostiam folklórnej poetiky zhrnú do týchto oblastí: 1. väèí rozsah textu (v ústnom podaní nezodpovedá princípu zapamätate¾nosti), 2. charakteristika postáv a vzahov medzi nimi prostredníctvom konania (pre ¾udového rozprávaèa sú komplikované), 3. výrazný psychologický rozmer, vnútorný vývin postáv (naruenie konvenènosti, jednorozmernosti postáv folklórnej prózy), 4. rozprávaèov prienik do myslenia a cítenia postáv (môe by prítomný aj vo folklórnom
texte, v ktorom slúi ako hybný prostriedok deja, napr. pouitie nepriamej reèi namiesto priamej), 5. nadmerné upriamovanie pozornosti na hrdinu, 6. neadekvátna idealizácia hrdinu (predstavuje zásadný rozdiel medzi Dobinského textom a východiskovými textami, pretoe v Dobinského texte vedie k narueniu morfologických a ideových zákonitostí výstavby rozprávky),
7. zobrazenie deja prostredníctvom zorného uhla viacerých postáv naraz (¾udový rozprávaè
naò nie je dostatoène technicky zrelý), 8. narúanie rozprávaèskej obradnosti (predstavuje zásadný diferenciaèný prvok: v orálnom texte je obradnos determinovaná zapamätate¾nosou
ako podmienkou ústneho tradovania), 9. hodnotiace a komentujúce výroky rozprávaèa (¾udový rozprávaè ich nepouíva nato¾ko tylizované), 10. zvýrazòovanie kauzality (v ¾udovej próze takmer úplne chýba).
Uvedené znaky ukazujú rozdiel medzi podobou folklórnej rozprávky, ktorú prezentujú východiskové texty Dobinského, teda Ormisov variant a variant z Prostonárodného zábavníka III,
a Dobinského spracovaním tejto rozprávky, ktorú na základe rekontrukcie jej vzniku, identifikácie tvorivých postupov a tým jej charakteru pokladáme za text literárnej povahy. Vysoký stupeò úprav, ako aj mnostvo nepôvodných, ne¾udových prvkov poukazujú na to, e autorovi
nelo o napodobenie folklórneho zápisu. Nesnail sa iba kultivova rozprávaèa a vestranne
vylepi ¾udové rozprávanie  ako môeme pozorova napr. pri porovnaní Ormisovho variantu s jeho odpisom v Prostonárodnom zábavníku III, ale da mu primeranú literárnu podobu. Hoci
autor pouil niektoré nevhodné, folklórne nekonzistentné prvky, svojich zásahov si bol vedomý. Svedèí o tom skutoènos, e daný text zostal iba v rukopise a uvedené nevhodné prvky
v publikovanom texte Popelvár patná tvár nepouil.
II. Kým pri zostavovaní textu Popeluchvaluch pracoval Dobinský so starími variantmi
ako s inpiraènými prameòmi, celkom iný postup zvolil pri zostavovaní textu Popelvár patná
tvár. Hoci mu v obidvoch prípadoch látka, motívy, kompozièné a tylistické postupy východiskových textov slúili ako stavebný materiál, postup pri produkcii textov, ako aj sledovaný cie¾
sa zásadne líili. Kým v texte Popeluchvaluch prejavil Dobinský predovetkým individuálne
tvorivo-umelecké schopnosti ako naplnenie svojich umeleckých ambícií, pri druhom texte uplatnil najmä svoju remeselnú zruènos, dobrú znalos rozprávkového materiálu a cit pre vyzdvihnutie umeleckého potenciálu folklóru. Tým nechceme literárnu hodnotu druhého textu zniova, práve naopak. Na tomto mieste chceme upozorni na autorský zámer, ktorým sa obidva
texty líia. Text Popelvár patná tvár odráa presun Dobinského záujmu z polohy pretrvávajúceho (tudentského) oèarenia rozprávkou, o ktorom svedèí napr. literárne spracovanie rozprávky Popeluchvaluch, k folkloristickým a jazykovedným otázkam. Dokladá zámer autora,
t. j. h¾adanie optimálnej tváre rozprávky, a to rozprávky v hraniciach ¾udovej rozprávky. Dôkazom tohto prístupu je okrem samého spôsobu zostavenia textu, ku ktorému sa vyjadríme niie, predovetkým skutoènos, e prvky, ktoré sme v texte Popeluchvaluch hodnotili ako ne¾udové, do tohto textu nezaradil. Táto skutoènos poukazuje na Dobinského uvedomelý prístup
k folklórnemu materiálu a schopnos rozliova literárne a folkloristické aspekty ako dva odliné prístupy.
Mimoriadne príznakový je spôsob koncipovania textu. Jednu tretinu predstavuje montá
viacerých východiskových variantov, ïaliu tretinu pretylizované èasti textu rozprávky Popeluchvaluch a zvyok textu vlastná, v zmysle pôvodnosti autorská tylizácia. Dômyslenú prácu
s východiskovými textami mono pozorova v celom texte rozprávky. Napr. hneï v prvom súvetí Dobinský medzi originálne (v zmysle novosti, samostatnosti) tylizovanú prvú a poslednú
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èas súvetia vloil doslovne prebraté frazeologické prirovnanie z Ormisovho variantu a z variantu v Prostonárodnom zábavníku III.11
Marginálna poznámka je silným indikátorom Dobinského metodologického postupu pri
zostavovaní daného textu. Dokumentuje jeho snahu zaznamena v danom sujetovom type rozprávky vetky pôvodné oznaèenia hrdinu, hoci oznaèenie Popelval a Pecúch, na ktoré v poznámke k rozprávke Popelvár najveèí na svee upozoròuje Janko Francisci Rimavský, nepouil. Uvedenie prívlastku hnusná dokazuje, e popri Ormisovom variante urèite pouil aj variant z Prostonárodného zábavníka III, ktorý je jediným textom s týmto prívlastkom.
Poetické zobrazenie miesta a podstaty nedostatku koreponduje s formuláciou v texte Popeluchvaluch.12 Kým kauzálny vzah medzi bohatstvom a jeho zdrojom je v tomto texte rozloený do
dvoch viet (pozn. 12/1a  1b), v texte Popelvár patná tvár je explicitne vyjadrený v jednej výpovedi
(pozn. 12/1). Do popredia tak vystúpili syntakticko-tylistické schopnosti rozprávaèa, predovetkým
èistý a plynulý spôsob kontextuálneho nadväzovania s uplatnením priraïovania typického pre ¾udovú prózu. Reènícku figúru (pozn. 12/2) premiestnil Dobinský za informáciu o zdroji bohatstva, prièom rozírením o èasticu a príslovku zvýil jej expresívnos a posilnil funkciu dynamizovania rozprávania. Do informácie o spôsobe kodcovstva tylizovanej v intenciách Ormisovho variantu vloil
prirovnanie inpirované podaním z textu Popeluchvaluch (pozn. 12/3). Nahradenie slova gazda (pozn.
12/4) z Ormisovho variantu významovo irím èlovek (pozn. 12/4) v texte Popelvár patná tvár môe
súvisie so systémom arbitrárnych prvkov rozprávania. Dôsledkom tendencie k spisovnému prejavu
je strata expresivity plynúcej z rýdzosti ¾udovej reèi (pozn. 12/5).
Spôsob vyslania synov na strá je v texte Popelvár patná tvár originálny.13 Formou scénického predstavovania je blízky Ormisovmu variantu a variantu z Prostonárodného zábavníka III.
Reè postavy (pozn. 13/1) má zdôvodòujúci charakter, vzh¾adom na kanonickos rozprávkových
motívov a funkcií je jej obsah redundantný. Vzahy medzi postavami sú zobrazené prostredníctvom konania postáv (výpoveï; pozn. 13/2).
Naratívna schéma prvého dejového sledu sa zhoduje s textom Popeluchvaluch, ale podstatne sa odliujú v spôsobe narácie. Najnápadnejím znakom rozprávaèa Popelvár patná tvár je
oproti východiskovému textu zbavovanie sa sekundárnych epizód, pompézno-patetickej tylizácie a neprimeranej prezdobenosti, ktoré vo forme redundantných prvkov podstatne narúali poetologické zákonitosti výstavby ¾udovej prózy. Tieto zmeny mono chápa ako oèisovanie sujetu
a narácie smerom k autentickejiemu ¾udovému podaniu. Z¾udovenie rozprávaèa dosiahol DobBolo, bolo, ale neviem kedy, kedy bolo, vtedy bolo, dos na tom, e bolo, bol raz jeden krá¾ a ten krá¾ mal troch
synov. Dvaja starí, ako starí, hore sa drali, hrdo sa nosili, e sa len tak hviïalo za nimi, aj otec jich rád mal, ale o
najmladieho ani sa len neozreli bo ten od peci ... krok a tvár mal naveky zaèadenú. Volali ho Popelvár patná (marginálna poznámka: èi hnusná) tvár (Popelvár patná tvár); Jedon otec mal troch synó, dos u narostených. Dvä starý
buli na veky vycifrovani, vyfinteni, a len tak hvidelo za nima, najmladí ale lenivý, spozdilý, hnilý, na veky se po peci
v popele válel, a preto ho druhí popelvár, patná tvár, volali (Ormisov variant); Edon otec mal troch synó, do
narostených duä starý buli na veky vycifrovany, vyfinteny, a len tak hviïelo za nima, najmladý bul lenivy, zpozïilý,
hnily ako klát, na veky se popeci vpopelu válel, a preto ho druhý Popelvár hnusná tvár naziveli (variant z Prostonárodného zábavníka III).
12
A mal ten krá¾ jednu lúku, na ktorej mäkkuké hodvábä rástlo a èo za noc nariastlo, to na deò dal vdy pokosi, tak
e o to¾kom hodvábe a bohatstve nikomu by sa ani neprisnilo (1). Len tu raz èo sa ti nestane! (2). Voljaka zlá nevo¾a
kadú noc mu tú lúku zdlávila, e to vizeralo ako na holej dlani (3) a nebolo èloveka (4), èo by mu bol mohol vyháda
alebo vystrei, èo sa to robí s tou lúkou (5) (Popelvár patná tvár); Raz èo sa i òestaòe! (2) Mau ten král jednu
velièiznú lúku na ktorej mjeste trávi èistí hodváb rostnuu (1a). Tú lúku mu kadú noc dákje koòe spásli, tak e kaduo
ráno holá bola ako dlaò (3). Král si òeznau radi v tej veci. Lúka bola najvetím jeho bohactvom (1b), a jaden duch
òemuohou tje koòe dovartova èo ju noc po noc tak dotlangovali (Popeluchvaluch); Mal tot otec na jednom poli ósa
nasäto, a tot oves kadú noc dáka nevole zdlávila, zhonekovala, a gazda (4) nemohol niak vyzvìdet, kä to skaza se ta
vlái (5) (Ormisov variant).
13
A u, ak z vás má daè by, tak mi ho vy dostrehnete, èo sa to robí s tou mojou lúkou. Na kome z vás bude prvá
poriadka! Èi u len ako sa svedèí a patrí po starom? (1); Tak je i po starom pojdeme – prisvedèili tí dvaja a toho
tam za pecou ani sa neopítali (2) (variant z Prostonárodného zábavníka III).
11
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inský redukciou nadbytoèných informácií:14 Doslovným opakovaním replík umocòujúcim ritualizovaný charakter rozhovoru a posilòujúcim truktúrnu funkènos darcu, èo v texte Popeluchvaluch chýba, tylizáciou v intenciách Ormisovho variantu a variantu z Prostonárodného zábavníka
III, z ktorých autor preberá charakteristické èasti textových segmentov15 a presúva ich do iných
èastí textu,16 èasti Ormisovho variantu, variantu z Prostonárodného zábavníka III a textu Popeluchvaluch navzájom kombinuje, premiestòuje a pretylizúva, prièom pri pretylizúvaní vyuíva
rozirovanie výpovedí, redukciu, zjemòovanie, nahradzovanie na báze synonymie, stupòovanie,
rozfrázovanie deja a zmenu priamej reèi na nepriamu.17
Po prvom dejovom slede je text Popelvár patná tvár výrazne formálne oddelený. Druhá
polovica textu obsahuje viacnásobné korektúry, ktoré dokumentujú komplikovanejí (respektíve
nerozhodnejí) proces tylizovania. Oproti predolej èasti sa tu vyskytuje mnostvo gramatických nepresností a chýb. Vzh¾adom na kvalitu Dobinského rukopisov je to prekvapujúce. Èasti
pôvodného, ako aj autorom upravovaného textu (poznámok a prepisov) sú takmer neèitate¾né,
preto porovnanie na úrovni vyie realizovaného nie je moné. Obmedzíme sa preto na analýzu
fragmentov textu. Hoci je text ako èitate¾ný, príznaèný je rozsah korektúr východiskových
textov: Prevláda nahrádzanie dlhieho segmentu kratím a naopak, autor iba málokedy prepísal
slovo èi slovné spojenie rozsahovo rovnocennou jednotkou.
Druhý dejový sled je truktúrne zhodný s druhým dejovým sledom textu Popeluchvaluch.
Predstavuje najsamostatnejie tylizovanú èas rozprávania. Dobinský pokraèuje v oèisovaní
14
Viïí tvoji braja òeuvartovali òiè, bo som im ja na pomoci òebola, len ebe povjem o vetkom ak sa tá vec má e si
ma tak dobre nachovau. Túto lúku choïí spása jeden táto. Hin zo seïemïesjatej sjedmej krajini prebehòe sem kadú
noc. Èo òespasje to dolápe, dotlanguje kopitami, preto ju oec tvoj òikdi kosi òemuoe. Ale sa ten kuoò tak lahkím
spuosobom aòi dovartova òedá. H¾aïe hladaj tuto v tejto vrbièke, najde jeden èjerni kantár. Keï ten kuoò príïe,
a bude sa najlepje v prostrjed lúke pás: hoï ten kantár na òeho, a bude tvoj. Le merkuj! abi si okolo pounoci keï
príïe òezaspau, a abi a òezbáèiu keï sa buïe s kantárikom k òemu aha. A ho za kantár dostaòe, tak si len visadòi
naòho, a òeboj sa òiè! Èo bi sa ak zvàtau, metau, skákau a spínau: ti len seï a volaj mu: e ho veru òepusí kím a ku
ocelovjemu, sriebornjemu a zlatjemu kantáriku òezaòesje. A kaïenáhle a zaòesje ta kïe on bíva v jednej jaskiòi, tam
budú visje tje kantáriki: ti si to vezmi, a keï a naspet s òimi priòesje muoe ho pusi po sloboïe. Len si tje kantáriki
dobre zavaruj. Kedi ktorí potom potrasje tak pripravení staòe táto naveki pred ebou a doòesje i hòeï aj takje ati so
sebou. Keï ho teraz chií òeboj sa e i vjac dakedi lúku spasje len mu ten èjerni kantár dolu òedaj (Popeluchvaluch);
Keïe si ma len nachoval, napojil, neboj sa u teraz niè. Na pravú polnoc prídu sem moje tátoe: jeden medený, druhý
strieborný, tretí zlatý. Priplichti sa k nim a chy toho medeného za uzdu, u ti potom neujdú (Popelvár patná tvár).
15
Mamièka napiekla koláèou, nasmaila peèienky, najstarí si natískal plné cedidlo, natoèil vína... (Popelvár patná
tvár); ...mamièka k tomu napekla koláó, napraila peèenky a naciskala plnja cedidlo, a len tak pukali... (Ormisov
variant).
16
Teraz u pôjde ty pecúch, preriekol otec k najmladiemu. Ale e vartuj, bo ak niè nedovartuje, zle bude s tebou.
A hoïte mu tam vo¾aèo, aby od hladu neskapal. A tak, keï ustanovil sa s cedilkom, ako tí druhí, vybila ho ma lopatou
z kuchine a nedostalo sa mu, len kútik z (...) chlebíèka a do krèiaka vodièky (v texte Popelvár patná tvár tretia
skúka prvého dejového sledu); Popelvár, ale patná tvár, zvel si kvaroky ze chleba, lebo ho ma s lopató vybila
z kuchini (v Ormisovom variante prvá skúka prvého dejového sledu).
17
Ako sa tak (...) a zastrája, príde k nemu hladná myka a pozerá tak milosrdne, e èoby z úst prilo vyòa, ete by jej
bol mohol udeli. Daje mi, povedá, daj èo len kôroèky, èo len blánoèky, veru ti budem na dobrej pomoci, vo dne i v
noci.  Ale ja tebe ty potvora! Ide mi z oèú, hneï a zadlávim!  No poèkaj, bude ti lúka do rána potlaèená! poviedala
myka a stratila sa mu z oèú. Nu ten u len pozerá, pozerá, dobre si oèi nevyh¾adí, naèúva, naèúva, dobre o ui nepríde,
ale niè nevidel ani nepoèul a ráno predca bola lúka potlaèená (Popelvár patná tvár); Veèer ako sa vínom, peèeòou
hostí, pribehòe jedna mika k òemu: Daje i mòe ti mladí královièe! buïem i na dobrej pomoci. Ee bi si ti mnì mala
bi na pomoci, aha! od hnusnuo stvoreòja! a zodvihou palo e hu zabije. Ale mika sa skoro ukrila. Mladí královèík
òespau tak asi do jedenástej, len vdi vartovau. Vtom ho zaèau sen premáha a èochvíla od vína aj usnuu. Ráno sa
prebuïí, tu lúka ee horje ako predtím spasená, dolapaná a dotlangovaná (Popeluchvaluch) alebo: Príde k nemu
myièka a píta si: Daje mi daj, budem ti na dobrej pomoci vo dne i v noci.  Ale ja tebe potvoro! a chcel ju nohou
pridlávi. No poèkaj, bude ti lúka potlaèená! (...) myièka preè. Mohol sa potom vynaèúva a vynazera, iba keï ráno
prach stál na lúke (Popelvár patná tvár); Vtom príde tá mika a píta si od òeho kus peèjenki e mu za to na dobrej
pomoci buïe. Èi ho pakuje ti potvora a u dvíhau palo e ju zabije. mika skoro odbehla. Ná královèík si aòi
òelahou, len seïeu a premáhau sa abi ako doma zvikou hòeï òezaspau. Ale ho veru víno prevládalo, aòi pounoc
òeprila u chrjapau. Ráno sa zobuïí, tu lúka navòivoè obráena, e a prach stávau na òej (Popeluchvaluch).

151

východiskového textu od priliterárnych nánosov, avak menej dôsledne ako v prvom dejovom
slede. Dôsledkom je explicitnejie odha¾ovanie rozprávaèského postoja k postavám. Na zobrazenie vzahov medzi nimi pouíva vzh¾adom na ¾udového rozprávaèa bohatí repertoár. Podobne ako rozprávaè v texte Popeluchvaluch vytyèuje hrdinu prienikom do myslenia a cítenia postáv, prièom vyuíva retrospektívne sprostredkovanie ich vnemu.18
V porovnaní s Ormisovým variantom a variatom z Prostonárodného zábavníka III nepouíva
kanonizované prvky tohto sujetového typu rozprávky, teda formu scénického predstavovania,
ritualizovaný charakter privolávania èarovného pomocníka a premenu hrdinu. Nevyskytujú sa tu
doslovne prebraté èasti Ormisovho variantu ako v prvej èasti textu, iba sa zachováva postupnos
poskytnutých informácií.
Kým v prvej èasti rozprávania pouil rozprávaè na zobrazenie vzahov medzi postavami
prostriedky uplatnené v Ormisovom variante a variante z Prostonárodného zábavníka III, v druhom dejovom slede uplatnil formy nepriamej prezentácie prostredníctvom krátkych dejových
epizód. Redundantne tým spomalil dej a rozloil typicky folklórnu jednoduchú stereotypnú naráciu, ktorú mono zrete¾ne pozorova na starích variantoch. V nich je zobrazenie postavenia
hrdinu v rodinnom kontexte (explicitný spoloèenský kontext absentuje) zaloené na vytváraní
kontrastu na základe atribútov vonkajej povahy. Charakteristika je povýená na znak, èím sa
výrazne podie¾a na budovaní plánu postáv a vplýva na percepciu príbehu.
V skúmanom sujetovom type rozprávky o popolvárovi sú kontitutívnymi znakmi pomenovanie hrdinu a jazda mestom na svini, ktorá plní aj funkciu výsmechu. Tieto dva prvky v dostatoènej
miere a primeraným spôsobom implikujú obraz postavy, resp. jej postavenie. Výsmech, podcenenie, periférne postavenie hrdinu je v èarovných rozprávkach prirodzené (a predpokladané). V rozprávke o popolvárovi má zvlátne opodstatnenie, zdôrazòované pomenovaním postavy. (Zaujímavé pritom je, e kým v skúmanom type má daný prvok statický charakter, v type rozprávky známej
ako Popolvár najväèí na svete je nahradený dynamickým motívom postupnej premeny neznámeho popolvára na popolvára najväèieho na svete. truktúrnym vyjadrením premeny je systém
stupòujúcich sa skúok.) Absenciu druhého prvku (jazda mestom na svini) v texte Popeluchvaluch
a Popelvár patná tvár je dôleitým rozdielom oproti ostatným variantom.
Motív zatajenia pretekov pred hrdinom je originálne tylizovaný.19 Spôsob uvedenia miesta
úkrytu (pozn. 19/1) sa zachováva a trojnásobným opakovaním nadobúda kanonizovaný charakter. Zobrazenie èasového aspektu (pozn. 19/2) vhodne ilustruje neempirické vnímanie èasu.
Motív zvá¾ania chlieva, vyatia hruky a rozmetania vàku mono z funkèného h¾adiska
poklada za spôsob zobrazenia postáv a vzahov medzi nimi prostredníctvom ich konania. Ide
o prvok humorného rozprávania  spôsobom typickým pre humoristické rozprávania zosmieòuje rozprávaè záporné postavy.20
Keï bratia prili domov, popelvár patná tvár u zase za pecou sedel. Tu sa mal napoèúva, akého oni krásneho
poriadneho uhaja videli. Ako krásne na koni sedel, ako hybko vyskoèil, ako len ten jeden bol vetkým na oèiach, ako
samej krá¾ovnej slzy z oka vypadli, keï raz vo hmle zmizol (Popelvár patná tvár).
19
Shàkli sa to tam páni, králi zo vetkých strán sveta na koòoch aj popelvárovi bratia... len jemu prikázali èupe za
pecou. A on bou èupeu kým èupeu (2) za tou pecou a raz zomikol sa z kúta a doma ani nevedeli ani si sa nezreli
neobzreli, kde sa podel. Iiel on rovno pod mostík.. (1) (Popelvár patná tvár); ...a rozhlásila po vetkích krajinách e
kdo tje tri jablká z jednej inki dostaòe e za toho puojïe. Námu popeluchvaluchovi o tom braja jeho, pravda, aòi
slova òerjekli. Len sa pekòe do jat upravili a tali sami. Ale sa to veru i on bou dakïe o tej veci dopoèuv, a poï! vibrau
sa pod svoj mosík (1) (Popeluchvaluch).
20
A ty pecúch, reèú mu, ty si niè nevidel!  ... som nevidel, povie tento, stál som na chlievci, keï tadia¾to letel, ten
ako (...) A tí bláznovia dali si chlievce rozvá¾a, aby popelvár patná tvár na druhý raz niè nevidel (Popelvár patná
tvár); Ba dajeden z òích i námu popeluchovi to nadhoïiu: viïí kebi si bou jeu bou bi si aspoò daè viïeu! H¾a ve
som ja je viïeu z naich chljevou keï sa pre tje jablká rozháòau! Ale èi naozaj? Okríkli ho braja, akíe bou?
Nu len sa tak ocel po òom bliskla, odpovje popeluch, a tí sprostáci dali chljevi zvála, abi na druhíraz jich brat òiè
òemohou viïje (Popeluchvaluch) alebo: ; Doma sa mal èo napoèúva o krajom uhajovi ako predolý bol a e kto
toho nevidel, ten ete niè na svete nevidel. Daj ty mi Boe nevidel! Reèie Popelvár keï som ho ja videl z tej hruky èo
18
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Uvedené ukáky odráajú okresávanie literárnej podoby textu Popeluchvaluch do ¾udovejej podoby, a to spôsobom realizácie uvádzacej vety, charakteristickým povje tento (spisovnejia forma nahrádzajúca náreèový tvar pódá), odstraòovaním nadbytoèných informácií prevane s funkciou vysvet¾ova, a spôsobom kontextuálneho nadväzovania blízkeho ¾udovému rozprávaèovi. Vloenie motívu rozmetania vàku,21 ktorý v texte Popeluchvaluch absentuje, je logickým uzavretím triadickosti tohto motívu. Vo vzahu k Ormisovmu variantu a variantu z Prostonárodného zábavníka III mono jeho pouitie chápa ako kompenzáciu chýbajúceho motívu
výsmechu, ktorý sa v daných variantoch realizoval jazdou na svini. Analogická forma artikulácie
malicherného správania postáv dodáva motívu ritualizovaný charakter. Rozdiel je v zámene subjektu a objektu výsmechu  v Ormisovom variante a variante z Prostonárodného zábavníka III je
zosmieòovaný hrdina, v texte Popeluchvaluch a Popelvár patná tvár záporné postavy.
Autor dvakrát premiestnil segment vety prebratý z textu Popeluchvaluch: spojenie jaden
duch, ktoré je v texte Popeluchvaluch umiestené po druhých pretekoch, premiestnil do prvých
pretekov, prièom pozmenil kontext22 i vyjadrenie túby krá¾ovnej.23 Je dos pravdepodobné, e
pri pouití frazeologických prirovnaní sa Dobinský inpiroval Ormisovým variantom alebo variantom z Prostonárodného zábavníka III.24
Odhalenie hrdinu a cesta k neveste sú najsamostatnejie koncipované. Z textu Popeluchvaluch
Dobinský neprebral motívy darovania kantárov a spoloènej cesty ku krá¾ovnej, a tak sa môeme
domnieva, e sa usiloval poui najtypickejí záver tohto sujetového typu rozprávky. Preto prekvapuje, e sem zaradil motív, ktorý sa v ostatných variantoch nenachádza.25 Vo vlastnom závere
rozprávky je pouitá transformácia závereènej formuly,26 ktorá sa v iných variantoch taktie nenachádza. Kým v Ormisovom variante a variante z Prostonárodného zábavníka III sa vyzdvihuje
srdeèné prijatie a  tradiène v intenciách záverov èarovnej rozprávky  je zdôraznená neukonèenos nadobudnutého ideálneho stavu,27 rozprávaè v textoch Popeluchvaluch a Popelvár patná
za chlievom stojí. A tí sprostáci dali hruku vya, aby u na treom raze niè nevidel (Popelvár patná tvár); Viïí
mohou si prís, bou bi si aspoò daè viïeu! privítali braja náho popelucha. Hja ve som ja viïeu z tej naej hruki èo
za chljevom stála toho strjebornjeho víaza, povje im tento, a tí sprostáci dali pekòe a krásòe hruku zoa, abi na
druhiraz òiè òeviïeu (Popeluchvaluch).
21
Tu ho zas poèali prezíva a prekára, e keby vdy za pecou nesedel, bol by videl zlatého uhaja. Bo len to,
odpovedal popelvár. Toto som aj ja videl spoza záhrady z vrku, celý svet sa jasal zlatom od neho. A tí hlupáci dali sa...
rozmetáva, aby popelvár nemal sa odkial èudova, keï zlatý uhaj pôjde si pre nevestu (Popelvár patná tvár).
22
Ale on iba koòa popchol, ponad (...) vyskoèil a tam len u bol aj so zlatým vajcom! (...) nasleduval krokom jeho
a iaden duch nevedel ani odkia¾ priiel ani kde sa podel, len hádali ktoby to asi mohol by, ale ani niè neuhádli
(Popelvár patná tvár); Tu sa ukáe ná popeluch na strjebornom tátoovi, v strjebornej príprave celki. jaden duch ho
òeznau aòi bi si len jeho vlastní braja alebo jeho vlastní oec òebou pómisleu kdo bi on bou (Popeluchvaluch).
23
Varty stáli na vetky strany na koèoch, aby dolapili toho uhaja, ktorý ho dostane, lebo královná u len tak mrela za
ním (v texte Popelvár patná tvár po tretích pretekoch); Královná u dobre òemrela za òím, lebo poznala e je to ten
èo aj predtím tak òenazdajki prijeu (v texte Popeluchvaluch po druhých pretekoch).
24
Popelvár patná tvár sa popripráva len sa to zaligotalo. Keï akoby z oblakov spadol na tu (...) kde panovia a kralovia
(...) skákali, bo ani do polovice tej výky doskoèi nemohli (Popelvár patná tvár); Rás priletí, ak v oblaku, jeden
mladý na medenom koni... (Ormisov variant); Ráz prileèi edon ako v oblaku, edon mladý na medenom konu...
(variant z Prostonárodného zábavníka III) a Priletel ako hrmavica rovno do krá¾ovskej... (Popelvár patná tvár); A
rás prihrné se, ako hrmenica... (Ormisov variant).
25
Na bratov u vela ne(...)roval, len iel rovno k svojej myièke a tej sa poïakoval za pomoc. Tá mu ete tú radu dala,
aby iel k milej na koèi aj s tými vecami. (...) e mu hneï tam bude. (... ) vykúpal sa (...) myka prikázala (Popelvár
patná tvár).
26
Priletel ako hrmavica rovno ku krá¾ovskej (...) krá¾ovná ho aj vtedy z obloka vyzerala. Vyhodil z koèa zlaté vajce,
a to jej padlo rovno do lona, vyhodil zlatý prsteò a ten stoknul sa jej na prst, vyhodil zlatý veniec a ten jej vletel pravo na
hlavu. Hneï sa poznali a popelvár patná tvár pojal krásnu krá¾ovnú za enu a celé krá¾ovstvo bolo jeho (Popelvár
patná tvár).
27
Tak se pristrojil, pripravil, na paripu sednul, a tajol do paloty, kde ho vdene prijeli, královu céru mu za enu dali,
a var snó posäl ije, ak nezomrel (Ormisov variant); Take pripravil, na paripu sednúl, a tájol do paloti. Kde ho
vdeène prijéli, královu ceru mu za enu dali, avar sno eèe i teraz ije ak nezomrel (variant z prostonárodného zábavníka III).
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tvár explicitne zhodnocuje nielen zmenu rodinného, ale aj spoloèensko-mocenského postavenia
(získanie krajiny).28 Spolu s iniciaèným charakterom skúky v prvom dejovom slede poukazuje
záver na pôvod tohto sujetového typu rozprávky v rozprávaniach o generaènej výmene.
III. Analýza textu Popelvár patná tvár ukázala, e základným kompozièným princípom je
montá èastí východiskových textov  Ormisovho variantu, variantu z Prostonárodného zábavníka III, textu Popeluchvaluch a pod¾a Dobinského indícií pravdepodobne ïalieho textu alebo
ïalích textov (minimálne variantu Popelválek z kemarského zábavníka).
Podstatou Dobinského metódy pri zostavovaní textu rozprávky Popelvár patná tvár je
výber a usporiadanie charakteristických prvkov, prostriedkov a motívov východiskových textov.
Na túto Dobinského prax poukázal napr. Cyril Kraus, ktorý hovorí o snahe zrekontruova modelový invariant (Kraus, 1999). Milan Leèák a Viliam Marèok sa vyjadrujú o národno-reprezentatívnom variante (Leèák  Marèok, 1977) a Viera Gaparíková hovorí o uprednostòovaní
esteticky najpôsobivejieho zápisu. Ku Gaparíkovej hodnoteniu sa prikláòame aj my. Naa
analýza nielene potvrdila doterajie poznatky o Dobinského spôsobe utvárania rozprávkových textov, ale predovetkým ukázala, v èom spoèíva jeho umenie  v intuitívnom uplatnení
literárneho citu pri prístupe k rozprávkovému materiálu.
Dobinského cit pre literárnos sa prejavil v obidvoch zlokách tvorby, selekcii aj kompozícii: Autor vhodne vybral práve tie prvky, ktoré sú pre východiskové texty charakteristické a v
ktorých je potenciál literárnej a estetickej hodnoty najkoncentrovanejí a potenciál literárnej
a estetickej hodnoty týchto prvkov ïalej vyuil pri ich usporiadní. Výsledkom je nielen rozprávka s vysokou literárnou a estetickou hodnotou, ale predovetkým rozprávka s funkciou literatúry.
Analýza textov Popeluchvaluch a Popelvár patná tvár ukázala Dobinského prístup k folklórnemu materiálu, konkrétne kompozièné a tylistické postupy a v zoveobecòujúcej rovine
ilustrovala rozdiel medzi podobou textu, ktorý chápame ako folklórny, a textu, ktorý vykazuje
charakteristiky literárneho textu.
Rekontrukcia genézy kninej podoby rozprávky Popolvár patná tvár ukázala, e Dobinského rozprávka je výsledkom transformácie pôvodnej orálnej rozprávky. Podstata rozprávky,
ktorá je výsledkom tohto procesu, spoèíva v nadobudnutí nových estetických a literárnych kvalít
a v nadobudnutí literárnej funkcie, ktorou sa táto rozprávka odliuje od svojej folklórnej predlohy. Dobinského rozprávka je rozprávka s vysokou literárnou hodnotou, v ktorej sa prejavuje
vysoká miera individuálnej tvorivej aktivity autora, prièom nemusí ís o úplné rozbitie pôvodnej
truktúry, logiky a zákonitostí folklórnej rozprávky. Takáto rozprávka plní literárnu funkciu a je
javom literárnej povahy, pretoe zodpovedá piatim aspektom literárnosti, má teda charakter a
status literárneho diela. Je aktualizáciou jazyka (literárnos sa javí ako organizácia jazyka), je
integráciou jazyka (literatúra je jazyk, v ktorom sa rôzne prvky a zloky textu uvádzajú do komplexnej súvzanosti), je fikciou, je estetickým objektom a je intertextovým a sebareflexívnym
kontruktom (Culler, 2002).
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The genesis of fairy tales by Pavol Dobinský
Jana P á c a l o v á
The relationship between fairy tales and Romanticism has been dealt with by literary historiography only marginally up to now. The research of this relationship cannot be considered satisfactory and sufficient because fairy tales in
Romanticism were regarded as an oral phenomenon. The perspective of such a research can be seen in the determination of the role of a fairy tale in Romanticism  i.e. not just the function of oral poetry.
The submitted study analyses variants of the fairy tale called Popolvár hnusná t vár (AaTh 530). The individual
variants are ordered according to the dates of their recording and secondary signs (previous researches) and the chronology of their origin is reconstructed. Attention has been focused on the relationship between the texts in terms of plot,
text categories (narrator, characters) and wording. Each of the variants has been analysed with regard to potential
primary (previous) texts.
It follows from the analysis that the genesis of each primary text can be proved directly. The following variants
have been compared: Popelvár hnusná tvár (Codex revúcky A, 1843), Popelvár hnusná tvár (Prostonárodný zábavník
III., 1844), Popeluchvaluch (handwriting of Pavol Dobinský 1848/49), and Popelvár patná tvár (notepad of Pavol
Dobinský, 1868).
The text Popelvár hnusná tvár from Prostonárodný zábavník III. is a fake of an older text Popelvár hnusná tvár
from Codex revúcky A. The both texts were the base for Pavol Dobinský when writing the text of Popeluchvaluch. In
terms of plot he had been inspired by the variant Popelválek from Kemarský zábavník (the text and the source have not
been preserved). Later Dobinský wrote the text Popelvár patná tvár, which is a conglomerate of older variants. This
text was published in a book in Sborník Matice slovenskej in 1870.
The text analysis has shown: 1. the reconstruction of the chronology of the origin of individual variants, 2. concrete ways and methods of the development of the variants, 3, the genesis of the fairy tale published in a book. The
research has shown: 1. the difference between the oral fairy tale, its written records and literary wordings, 2. transformations of the tale´s oral form.
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PETER EÒUCH*
Zápis ¾udovej rozprávky v spevníku Mitra Doèinca
EÒUCH, P.: A Folk Tale Recorded in Mitro Doèinecs Song-Book. Slavica Slovaca, 39, No. 2, pp. 156-160.
In this paper are investigated linguistic and culturological dimensions of a folk tales record found in the 18th
century Cyrillic manuscript paraliturgical song-book authored by Mitro Doèinec. Leaning on linguistic phenomena, the
author handles the problem of the records location and origin.
Folk tale, Cyrillic manuscript song-book, Slavonic studies, Carpathian region, Church Slavonic.

I. Hoci problematika ¾udovej prozaickej tvorby je viac-menej vzdialená výskumnému okruhu paraliturgických piesní, predsa pri skúmaní duchovných rukopisných spevníkov východoslovenskej a podkarpatskoruskej proveniencie sa medzi paraliturgické pesnièky priplietla rozprávka. Nebolo by na tom niè èudné, keby sa rukopis zápisu aspoò trocha ponáal na daktorý, ktorým
je napísaný Spevník Mitra Doèinca z prelomu 18. - 19. storoèia. Vieme, e rukopis po prvýkrát
vo svojich rukách dral Volodymyr Hnauk na konci 19. storoèia. Komplexný opis spevníka vak
podal Ivan Franko a v roku 1900.1 Ani jeden z nich sa vak vo svojich opisoch a charakteristikách spevníka o rozprávke nezmieòuje.
A tak sa zaèalo malé detektívne pátranie  odkia¾, ako a preèo sa toto ¾udové rozprávanie, èi
novela zapísaná osobitným rukopisom na papieri osobitného formátu dostala do spevníka duchovných piesní Mitra Doèinca.
Spevník Mitra Doèinca získal Volodymyr Hnauk v roku 1896 poèas svojho putovania po
Uhorskej Rusi v Marmaroskej stolici v dedine Kunica od miestneho kantora a uèite¾a. ia¾,
meno tohto kantora sa nám nezachovalo. Vybrané paraliturgické piesne z tohto spevníka publikoval v práci UgroruskÁ duxovnÁ vÁrâÁ.2 Spevník Mitra Doèinca spolu s ïalími rukopisnými pamiatkami z východného Slovenska, Dolnej zeme a bývalej Podkarpatskej Rusi venoval kninici Naukovogo tovaristva Ám. êevenka. Predtým vak na rukopis upozornil Ivana Franka, ktorý ho
pozorne preskúmal z hymnografickej stránky a jeho opis spolu s poznámkami publikoval v práci
Karpato-rus«ke pis«menstvo XVII  XVIII vÁkÁv. I. Franko rukopis pomenoval pod¾a Mitra
Doèinca, ktorého meno je uvedené v marginálinom zápise na fol. 39r: roku #aïlv (1832) ï selh
doèinecq miter pisa. Na sem listu sia phsni ruka pudpisq Doèinecq Mitrova. Rukopis
obsahuje 72 fólií (144 strán), z toho na iestich stranách (pod¾a naej foliácie 2r  4v) sa nachádza text ¾udového rozprávania. Jednotlivé listy rukopisu sú zoité do podoby knioèky. Dnes sa
rukopis uchováva v Oddelení rukopisov v Kninici Stefanyka vo ¼vove (VÁddÁl rukopisÁv,
BÁblÁoteka Ám. Stefanika L«vÁv) so signatúrou NTê-68.3
Peter eòuch, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
FRANKO, évan: Karpato-rus«ke pis«menstvo XVII  XVIII vv. L«vov: Z drukarnÁ Naukovogo Tovaristva Ámeni
êevenka pÁd zardom Bednars«kogo 1900, s. 139-147. Porovnaj aj Franko, évan: ZÁbrann tvorÁv u pÕtdesti
tomax. Tom. 32. Láteratura Á mistectvo. Ed. B. A. Derka. Ki´v: Vidavnictvo Naukova dumka, 1981, s. 349-356.
2
ZapiskÁ Naukovogo tov. Ám. êevenka, tom 46, kn. 2, 1902 (s. 1-68); tom 47, kn. 3, 1902 (s. 69-8); tom 48, kn. 5,
1902 (s. 165-265).
3
Rukopis sme získali v podobe mikrofilmu a následne xerokópií poèas vedeckovýskumného tipendijného pobytu
(Alexander von Humboldt-Stiftung) v Nemecku. Piesne z tohto spevníka zaraïujeme do pripravovaného Katalógu
cyrilských paraliturgických piesní a ich variantov. Cyrilská rukopisná spevníková tvorba z východného Slovenska
a bývalej Podkarpatskej Rusi v 18. - 19. storoèí.
*
1
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Spevník Mitra Doèinca sa skladá z nieko¾kých rukopisov, ktoré na seba nadväzujú. Pri dôkladnejom skúmaní zistíme, e spevník písali viacerí autori a e bol ete pred rokom 1896, keï ho
V. Hnauk získal v Kunici, zoitý z viacerých fragmentov iných rukopisov. Ivan Franko4 rozoznáva tri samostatné èasti rukopisnej pamiatky. Prvej èasti prisúdil 16, druhej 36 a tretej 14 fólií,5 èo spolu èiní 66 fólií, teda 132 strán. Ivan Franko pri svojom súpise piesní spevníka (uvádza
rozsah fóliácie pri kadej piesni) uvádza o tri fólie viac; posledná pieseò, venovaná sv. Mikuláovi, sa v jeho súpise nachádza na stranách 137-138 (teda fol. 68v-69r/v).
Po preskúmaní rukopisu v roku 2004 sme zistili, e spevníková èas skutoène obsahuje 69 fólií,
na ktorých sa nachádzajú paraliturgické piesne a dva zápisy apokryfických textov. Okrem toho sú
v spevníku za prvým listom ïalie tri fólie, ktoré sa formálne i obsahovo odliujú od ostatného
rukopisu. Na týchto troch fóliách sa nachádza zápis ¾udového rozprávania.
Rukopisný spevník obsahuje prevane paraliturgické piesne na sviatky Pána, Bohorodièky
a svätých, ve¾kopôstne piesne, piesne o umuèení Jeia Krista, niektoré svetské a príleitostné
piesne a apokryfické texty (Son presvåtoj Bd+cy a Skazanðe Gd4ne). Texty piesní nie sú usporiadené
do poriadku liturgického kalendára ani pod¾a byzantskej, ani pod¾a latinskej obradovej tradície,
ale sú zapísané tak, ako si ich kantor (resp. vlastník rukopisu) zapamätal, alebo ich získal. Tak sa
v rukopise nájdu aj dva alebo aj tri rovnaké texty alebo varianty tej istej piesne.
¼udové rozprávanie zapísané v prvej èasti spevníka sa na fol. 02r  04v charakterizujeme
ako kurzívne cyrilské písmo blízke gradanke. Rukopis je najmladí v spevníku a vznikol koncom 19. storoèia. Text ¾udového rozprávania je zapísaný na papieri, ktorý sa nezhoduje v kvalite
s ostatnými papiermi v rukopisnom spevníku. Tri listy s ¾udovým rozprávaním sú vak dnes
pevne spojené so spevníkom Mitra Doèinca.
Komu uvedený rukopis ¾udového rozprávania patrí, je ako poveda. Vzh¾adom na nadpis
Kasky 1. mono predpoklada, e text napísal niekto, kto sa snail zostavi zbierku rozprávok.
Mohol by to by práve Volodymyr Hnauk, ktorý Kunicu navtívil v roku 1896 a pri svojej
návteve u miestneho kantora a uèite¾a zapísal text rozprávania. Mono je to rukopis kunického
kantora, ktorý toto rozprávanie napísal na osobitný papier a odovzdal ho spolu s rukopisným
spevníkom V. Hnaukovi. Nevedno preèo tento text ¾udového rozprávania V. Hnauk vo svojom
eszväzkovom diele o etnografii uhorskej Rusi6 nepublikoval. O texte ¾udového rozprávania sa
nezmieòuje ani I. Franko.
II. Pod¾a niektorých jazykových znakov vznikol zápis ¾udovej prózy v oblasti prechodu
medzi rusínskym náreèím bereského a marmaroského náreèového prostredia.7 Treba len pripomenú, e karpatské rusínske náreèia tvoria podskupinu ukrajinských náreèí.8 V texte ¾udového
rozprávania sa popri niektorých veobecných jazykových znakoch ukrajinského jazyka uplatòujú najmä jazykové prostriedky typické pre miestne náreèie. Nájdeme tam tzv. polnoglasie, napr.
golova, vorobky, molodyj, ale aj mlodyj (po¾. m³ody, slov. mladý), mono tu doloi zmenu
o > i, ktorá sa vak v náreèovej podobe prejavuje tak, e na mieste predného [i] sa uplatòuje
reflex ã¡ [ü]; napr. vã¡zq, mã¡j, vã¡vcämq, ale ovecq. V texte pamiatky sa vyskytujú aj niektoré
tvary slov, v ktorých sa zmena o > i, resp. o > ü nezaznamenáva, napr. bole (ukraj. bÁl«âe),
zrejme pod vplyvom rutiny.
évan Franko: Karpato-rus«ke pis«menstvo XVII  XVIII vv., s. 139-147; resp. ZÁbrann tvorÁv, s. 349.
Ibidem.
6
EtnografÁnÁ materÁali z Ugors«ko´ RusÁ In: EtnografÁnij zbÁrnik 1. Zapiski Naukovogo tov. Ám. êevenka.
Tom 3. L«vÁv 1897. 236 s.; EtnografÁnij zbÁrnik. 2. ZNTê. Tom 4. L«vÁv 1898. 254 s.; EtnografÁnij zbÁrnik.
3. ZNTê. Tom 9. L«vÁv 1900. 284 s.; EtnografÁnij zbÁrnik. 4. ZNTê. Tom 25. L«vÁv 1909. 248 s.; EtnografÁnij zbÁrnik. 5. ZNTê. Tom 29. L«vÁv 1910. 318 s.; EtnografÁnij zbÁrnik. 6. ZNTê. Tom 30. L«vÁv 1911. 355s.).
7
Veobecnú charakteristiku tohto náreèia podal Ivan Paòkevyè v práci Ukra´ns«kÁ govori PÁdkarpats«ko´ RusÁ Á sume½nix oblastej. Praha: Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi 1938, s. 347-349.
8
O jazykových znakoch rusínskeho náreèia v prostredí východného Slovenska pozri DORU¼A , Ján: Slovensko-rusínskoukrajinské vzahy na úrovni náreèí a spisovných jazykov. In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzahy od obrodenia po
súèasnos. Ed. Ján Doru¾a. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2000, s. 152-160.
4
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V ukrajinskom jazykovom prostredí sa na mieste pôvodného *ì systematicky pouíva predné [i] (napr.: xlÁb, dÁti, svÁt, cvÁt). Hoci text ¾udového rozprávania je zapísaný cyrilikou, na
mieste predného [i] za pôvodné *ì sa píe cyrilská graféma h. Jej písanie vak nie je presné
a èasto sa striedajú zápisy cyrilskej grafémy h a cyrilskej grafémy i; napr.: pozirati, ãmirati,
na golovh, nhtq.
Popri uvedených jazykových javoch mono v texte nájs aj ïalie, ktoré poukazujú na náreèie
medzi Latoricou a Boravou. Je to predovetkým zmena o > u napríklad v tvaroch pãtq, velikãvq,
ãnq (gen. pl.) no onovq (intr. sg.). Osobitne zaujímavé je sledova zmenu o > y (y) v tvaroch
zámen v slovných spojeniach: pãt tyvq plitovq (vo význame pod kameòom); s pãtq syvq
plitovq (spod kameòa); za tyvq gorovq (za tou horou), no rozqperejdãtq totã gorã.
K náreèovým prvkom patria aj hláskové spojenia ky, gy, chy: vorobky, takyj, margy, xyh.
K prechodovým znakom k bereskému náreèiu v tejto oblasti patrí pouívanie intervokalického u, ako to dokladá tvar znavã, s ktorým sa mono stretnú aj v rusínskych náreèiach na
východnom Slovensku v oblasti laboreckej doliny.9 Hláska u a 7 sa realizuje v texte pamiatky aj
vtedy, ak sa vyskytuje v pozícii na zaèiatku alebo na konci slov a tvarov, ako napríklad: ãtrazu
[utrazu], ãsh [usi], ã rotq [u rot], ãpovhsti [upovisty], napãdivq, roznävq, prºjovq, znavq,
izq svoivq onovq. Sem zaraïujeme aj pouívanie zaèiatoèného u- v pozíciách, v ktorých sa
v ukrajinèine nachádza v- resp. vo-, napr.: ãbravq (ukr. vbrati s), ãzmeq (ukr. vzÕti, vozmeâ), ãdaritq (ukr. vdariti).10
Popri uvedených miestnych náreèových jazykových znakoch v texte ¾udového rozprávania
mono nájs aj niektoré lexikálne prevzatia zo susedných jazykov. Nájdeme tu maïarizmy: katuna (maï. katona vojak) a leghnq (maï. legény mladík, uhaj); germanizmus v spojení
stoätq na varth (nem. Wart strá, stráca, tu vo význame strái, stá na strái) a niektoré
polonizmy: panstvo (po¾. pañstwo moc, vláda, tu aj vo význame krá¾ovstvo provnaj Ci
xoèeq panstvo; v ¾udových rozprávaniach krá¾ za dobre vykonané sluby ponúka polovicu
krá¾ovstva), ona (po¾. ¿ona). Zaujímavý je tvar slovesa byvae v slovnom spojení zajde do toh
xyh de samq car byvae. Sloveso byvae sa tu pouíva vo význame býva ako v slovenskom
jazykovom prostredí. V po¾skom jazykovom prostredí sa v tomto význame pouíva lexéma
mieszkaæ a v ukrajinèine ½iti. V texte sa na viacerých miestach mono stretnú aj s èasticou
lemq, ktorá sa bene pouíva aj v lemkovských a východoslovenských náreèiach.
III. Sujet ¾udovej novely rozvíja známy motív o získaní daru rozumie zvieracej reèi: Istý
chudobný pastier pásol v lese kozy, keï tu poèuje, ako sa mu z buka prihovára had, aby ho sòal
dolu a odniesol k jeho otcovi, hadiemu krá¾ovi. Otec hada za záchranu svojho syna ponúka
chudobnému ovèiarovi vládu (panstvo), dobytok (margu) i mnoho peòazí. No pastier neprijíma
ani jedno, len si pod¾a rady zachráneného hadieho krá¾ovièa iada, aby mu trikrát p¾uvol do
úst. Pastier tak získal dar rozumie zvieracej reèi, ale pod hrozbou okamitej smrti, ak to niekomu prezradí. Po návrate na miesto, kde zanechal svoje kozy, nachádza pod kameòom ve¾a peòazí, o ktorých sa dozvedá od svojich kôz. Cestou domov kupuje mnoho dobytka. Teí sa z ve¾kého
majetku i úrody na poli. V noci, keï bol gazda so svojou enou na salai, vlk obchádzal koiar.
Z brechotu dvanástich mladých stránych psov vyrozumel, ako ho ponúkali, aby zaútoèil na
ovce a z mäska aj pre nich nechal. Iba starý verný pes s jediným zubom zaháòal vlka (neidi
súda, bo edenq ã nâ zãbq, ta i tym tä izhmq). Preto dal gazda mladých psov pobi. ena sa
neustále vyzvedala, preèo tak konal. Keï u aj neskôr ustaviène naliehala, privolil, e vyzradí
a obliekol sa do pohrebného rubáa a z vïaènosti za vernos ete naposledy nalial mlieka strarému
psovi. ena medzitým nasypala kohútovi a sliepkam zrno. Gazda z kotkodákania kohúta pochopil výsmech: Ketq takyj dãrnyj negodenq onh sobh rozkazati. Vidiq ã mene 12 ãnq taj
évan Pan«kevi: Ukra´ns«ki govori PÁdkarpats«ko´ RusÁ Á sume½nix oblastej, s. 348.
Realizácia bilabiálneho u na mieste l-ového zakonèenia v particípiu préterita sa uplatòuje aj v prostredí uského
náreèia na východnom Slovensku.
9

10
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ä godenq 12-hmq rozkazati a ovãN ednuvq negodenq. Vtedy sa spamätal, schytil biè (motusq)
a vyobíval enu tak, e sa zaprisahala viacej nevyzveda.
S rovnakou gradáciou textu a následnosou motívov sa stretávame v ¾udovej novele, ktorú
publikoval Jiøí Polívka v Súpise slovenských rozprávok (Turèiansky Svätý Martin: Matica slovenská 1930, s. 278-279.) Rozprávanie prevzal z èasopisu Èeský lid (è. 8, s. 150-151), ktoré
zapísal Jozef Èimár od Ivy Minárikovej z Moravského Lieskového. V súbore motívov, ktoré
J. Polívka oznaèuje ako reè zvierat, sa nachádzajú ïalie varianty tohto motívu známe v slovenskom prostredí. Ide o Molitorisov zápis rozprávky zo tiavnice, ktorý publikoval v Prostonárodnom zábavníku (roè. 5, s. 60), ïalie rozprávanie pochádza z okolia Zvolena zo zápisu Ctibora
Zocha (Svenèi gazda, zvieracej reèi vedomý) a nakoniec rozprávanie s pozmeneným hlavným
hrdinom. Ide o gazdinú vdovu, ktorá vypila polievku z hada. Keï jej paholok priiel na to, odkia¾
gazdiná rozumie zvieracej reèi a z polievky si upil tie, gazdiná mu utedrila pár zaúch, èo spôsobilo, e paholok prestal zvieracej reèi rozumie. Toto rozprávanie je publikované v Prostonárodnom zábavníku (è. 1, s. 227) s názvom Wykopaný had.11
Hoci motív rozumie zvieracej reèi je rozírený, spôsobov, ktorými mono tento dar získa,
je ve¾a. V naom prípade je to slina od hada. Pod¾a A. N. Afanasjeva folklórny motív zmeinyj
car« plet v rot pastuxu i tem samym daruet emu sposobnost« ponimat« zyk ½ivotnyx sa rozvinul najprv v srbskej (resp. balkánskej) tradícii.12 Tento motív je v srbskom postredí
známy ako nemuâti ºezik. Pod¾a tohto motívu si had a pastier trikrát vzájomne p¾ujú do úst.
Slina pritom predstavuje symbol slova. Umoòuje slovo vníma, prija, pochopi alebo rozumie.13 Ten, kto rozumie slovu, rozumie ivotu, moe poèúva a vyuèova. Vo východoslovanskom a v nemeckom prostredí sa schopnos rozumie reèi zvierat získa a vtedy, keï èlovek zje
èas hada (kúsok mäsa, krvi alebo vypije hadiu polievku).14 Hadia polievka alebo hadia krv
pritom predstavuje ivú vodu. Pochopi jazyk zvierat je teda dar, ktorý umoòuje poèúva, prija
slovo, teda neosta nemým, vedie reagova.
Had je symbolom opatrnosti, obozretnosti, bedlivosti, ostraitosti. S týmto prvkom sa mono stretnú aj v Novom zákonne: Buïte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice (Mt
10, 16). Had ako symbol ostraitosti sa nachádza aj na biskupskom ezle (palici). V starom
zákone Moji na Boí príkaz vyhotovil medeného hada ako symbol víazstva nad modlami i ako
výstrahu pre tých, ktorí uctievajú modly.15 Had je vak aj protivníkom najvyieho bostva, je
jednou z hypostáz ducha predkov, ktorý spôsobuje smr. Had je vak aj symbolom uzdravenia,
nového ivota.16 Hoci jeho utipnutie je smrte¾né, tomu, kto pozná jeho silu, neukodí. Had èasto
stelesòuje aj démona podsvetia a je spojený s vodou (slina) i ohòom (horiaci strom, na ktorom
sedí had; piec mäso hada).
Symbolika ¾udovej prozaickej tvorby ponúka iroký repertoár moností interpretácie. Primárnou pointou textu je istotne pouèenie pre zvedavé eny, ktorým sa veteènos nemusí vyplati.
11
Uvedené paralely porovnaj v Súpise slovenských rozprávok. Turèiansky Svätý Martin: Matica slovenská 1930,
s. 276-278.
12
Porovnaj AFANAS«EV, A. N.: Poqtieskie vozzreni slavn na prirodu. Spravono-bibliografieskie materialy. Redakcionna kollegi: T. A. Agankina, V. . Petruxin, A. L. Toporkov. Moskva: Indrik 2000, s. 353
(heslo: plevat«).
13
Bliie o tom pozri AFANAS«EV, A. N.: PoqtieskÁ vozzrªnÁ slavn§ na prirodu. Tom pervyj. Moskva 1865,
s. 398-399.
14
Porovnaj Die weisse Schlange v zbierke Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Band I. Gesamtausgabe mit der
Originalanmerkungen der Brüder. Stuttgart: Philipp Reclam Jun. 2003, s. 112-117. Porovnaj tu ete AFANAS«EV, A. N.:
PoqtieskÁ vozzrªnÁ slavn§ na prirodu. Tom§ vtoryj. Moskva 1868, s. 573-575.
15
Porovnaj VENIAMIN, Arxiepiskop Ni½egorodskij i Arzamasskij: Nova skri½al« ili ob§snenie
o cerkvi, o liturgii i o vsex slu½bax i utvarx cerkovnyx v etyrex tomax. Izdanie u dvox tomax. Tom
pervyj. Moskva : Russkij duxovnyj centr 1992, s. 58.
16
Porovnaj v NZ: A ako Moji vyzdvihol na púti hada, tak musí by vyzdvihnutý aj Syn èloveka, aby kadý, kto verí,
mal v òom veèný ivot (Jn 3, 14-15).
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Zápis ¾udového rozprávania
Edenq leghnq xodilq izq 6. kozami ãse po xaòi. Razq ãèãe ajno gojkatq na nogo izq Bãka. Poj gorh súda ta
izsadi nä. Ta to budeq prositi oto ti damq, xotq panstvo abo mnogo margy i xotq mnogo groi. Razq ovã¡nq
lhze gorh bukomq. Ajno neviditq nikogo. Razq lemq xvatit mu sâ na iú Gytq taj obyjme sâ okolo hh i ovãh
sâ. Due napãdivq. Ajbo Gytq kae jomu neboj sâ â ti nièq nevèinú lemq nä nesi dolú na zemlú. I totq leghn
iznã¡sq ego na zemlú i togdy kae gytq: Teperq nâ nesi do mogo nänä hst dnovq xodu. To äkq â tebe ponesã
do tvoego nänâ ta mhnh treba takoj dva tynh xoditi ã tot bokq aj i ãt tamq nazatq. Ta kozy Vovci
pohdätq. Neboj sâ, nièq kozamq nebude deq liiq, tamq hxq najdeq. Lemq mene nesi, bo mene tãj povhtrãlä
prinesla na súgo bãka. A znaeq, mã¡j otecq za Carä e, ta äkq mene prineseq domu, ta moj näno to bãdeq
prositi, toto ti dastq. Bude ti davati Panstvo abo mnogo margy avatq mnogo groi, nièq nexoèi. Dokai mu takq
oq ty to xoèeq, to by ti trhèh ã rotq plúnuvq.
I totq leghn nese togo Gyda i ãe e(s)togo dnä prºjdytq pãd veliku goru. I kae Gytq: No za tyvq gorovq
mã¡j nâno. Rozqperejdãtq totã gorã i prºjdãtq tamq ã Gydovogo vã¡tcä dvorq. Ajno takq katune stoätq na varth
i razq ovã¡nq zajde do toh xyh de samq car byvae. I äkq zajovq do xyh poziratq takyj velikyj Gytq na
stolh ã kalaèq sâ izvivq ta leitq. I äkq oni zajli do xyh a totq Gytq poèavsä rozvivati iz stola. Ajbo
i korãnã mae na golovh, bo totq Gytq za carä Gydänogo. Taj togdy togo cärâ synq skoèitq tomu èolovhkã iz
eh taj poèat sä cúlo(vati) izq vãtcomq sobh.
I togdy kae totq car Gydäèyj tomã leghnevi: No to ty xoèeq za toto, to ty mogo syna prinesq. Ci
xoèeq panstvo? Ä nexoèã. Ajno ci xoèeq mnogo margy? Nhtq. A mnogo groi. Ä nexoèu. Doto xoèã ebi ste mi
trirazq ã rotq plúnãli. Oj toto nedostaneq. No ta ket nedostanã ta ä idã getq. No verni sä, rozdojmi rotq.
Roznävq rotq i gytq plúnãvq razq jhmq ã rotq. Ajbo iòi dvyèh plúnte. Oj bole nedostanetq. No ket
nedostanã a ä idã sobh getq. I koli ãe ã dverej byvq kae Gytq. Verni sâ i legin vernu sâ. No rozdojmi rotq.
I âkq roznävq rotq i Gytq togdy iòi dvorazq plúnãvq ã rotq jomã. I kae togdy Gytq: Teperq ãe moeq iti
domã. Ajbo to ty budeq znati, toto ti neslobodno nikomã ãpovhsti. Bo ket ãpovhq dakomu, otrazã ãmreq.
I äkq prºjovq na toto mhsto, de kozy li¡i¡vq, prºjde ajno kozy ãsh, ani edna nexibitq. I edenq cap na
velikãvq plith stoitq, taj zaterekone na kozã takq: Otq keby datko znavq to pãt tyvq plitovq s pãtq sivq
plitovq o m(n)ogo groej i tot leghn ãzävq sobh kãlq i ãvaivq plitã. Ajno takq velikyj kotelq groi. I skoro
poovq domã, pãprävq voly ã vã¡sq i prºjovq tamq nazatq i nabra povnyj vozq groi. No teper ãe nebãde
xoditi izq hstma kozami. Oj kãpivq sobh hst sto ovecq taj naävq sobh 5 ov(èa)ri idq vã¡cämq.
Ajbo ovãnq rozãmhvq t(o) ãsâka ivina govoritq. I razq koli io(v) izq svoivq onovq ã pole penicú
pozirati. I vorobky hli penich i äkq ãvhdh jogo aj ego onu i kaãtq vorobky: Xlopch idhmq getq, bo ide
gazda, ta ãbe nasq, i polethli. I gazda sâ zasmhävq ajbo ona zvhdae: to sâ smheq? Oj nièq. A jomã nemoq
kaza(ti), bo ket povhst, to ãtrazu ãmre. No vãn ne kae. Prºjli domã a gazda naovq na salaq id vã¡vcämq na
noèq. Taj mavq na sala(h) 12 psãvq molodyxq i 1 staryj a molodh koli breutq na vovka, ta takq breãtq: Poj,
poj ta ãzmeq, taj ty bãdeq hsti, taj namq liiq. A staryj takq bree: Neidi súda, bo edenq ã nâ zãbq, ta
i tym tä izhmq. Togdy èolovhkq mlodyxq psovq ãbivq, lemq starogo liivq. I ona sâ roserdila, oq na to
molodh ãbivq a starogo liivq, to i zãbãvq nemae. Povhq len ty mhnh to ty znaeq. Ty musiq tosq
znati. I ovãnq kae mhnh nemoq kazati, bo ä ket povh, ti otrazã ãmrã. Ta daj mi èistoe platä. Ovãnq
obmyvsä, ãzävq na sä èistoe platä ãbravq sä krasno, takq èi speredq smertevq. Bo èimq ej povhstq, takq ãmre.
I totq pesq staryj ã xyi kae daj ono tomã psovi moloka naj hst. I dala moloka, abo pesq nehst, lemq
(s)lyzy mã teèutq. Pesq viditq, to ego gazda xoèe ãmirati. Ta ve jomu bhda bãde.
I gazdynä pãstila do xyh 12 kãricä a trinatcätyj kogutq. I kogutq takq skaèe izq kãricämi, takq sä
skaèãtq po seredq xyh a pesq kae: Èekajte, èekajte, mine vasq skakanä. Vidite gazda ãmiratq. A kogutq kae
togdy psovi pakh: Kto mã vinenq, ket takyj dãrnyj. Negodenq onh sobh rozkazati. Vidiq, ã mene 12 ãnq,
taj ä godenq 12-hmq rozkazati a ovã¡ ednuvq negodenq. Togdy gazda ãèuvq pravdã kogutq kae. Ãzâvq motãsq, pekq
onu: Ci kazati, to â znavã?! Joj, joj, nekai. Ãse ãdaritq. A ona: Nikdy tä po somã nebãdã zvhdati, lemq nä
nebj teper.

Die Aufzeichnung des Volksmärchens in der Liedersammlung von Mitro Doèinec
Peter  e ò u c h
Der Beitrag ist der Eintragung des Textes des Volksmärchens in der handschriftlichen Liedersammlung von Mitro
Doèinec aus dem 18. Jahrhundert gewidmet. Autor des Beitrages konzentriet sich vor allem auf die Frage der Herkunft
des Einschreibung des Märchens. Es wird besonders auf die sprachlichen und kulturellen Beziehungen im Karpatengebiet, wie sie sich im Text widerspiegeln, hingewiesen. Mundartliche und kulturelle Merkmale bilden im Text des Volksmärchens spezifische Hintergründe für slavistische Untersuchungen der Problematik, die mit der historichen, ethnischen, religiösen und sprachlichen Entwicklung des Karpatenraums verbunden ist.
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ROZH¼ADY
JÁN DORU¼A*
Dnený stav bádania v oblasti slovensko-inoetnických vzahov
(z úvodných slov na konferencii v Liptovskom Jáne)
DORU¼A, J.: Actual State of Research on Relationships Between Slovaks and Other Nations. Slavica Slovaca,
39, 2004, No. 2, pp. 161-162 (Bratislava).
The present contribution commemorates the birth centenary of the renown Slovak researcher in Slavonic studies,
Ján Stanislav. On the occasion of this anniversary, an interdisciplinary conference with international attendance took
place in Liptovský Ján, birthplace of Ján Stanislav. Participants discussed the existing accomplishments as well as
future perspectives of the Slovak Slavonic studies and evaluated the legacy of Stanislavs work. By way of summarizing
theses, the author points out needs and possibilities of further research on relationships between Slovaks and other
nations, particularly Polish, Czech and German. Recent results from research in the ethno-religious situation among
inhabitants of East Slovakia adhering to the Byzantine-Slavonic rite.
Jan Stanislav. Slavonic studies. Language and interethnic relationships.

Na konferencii Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnený stav
slovenskej slavistiky) sa v rodisku Jána Stanislava zili jeho poslucháèi a spolupracovníci, ktorí si
ete ivo spomínajú na jeho uèite¾ské úèinkovanie i vedeckovýskumnú èinnos a angaovanos.
Prili aj nai mladí slavisti, ktorí poznajú Jána Stanislava z publikovaného diela, prili viacerí
zahranièní slavisti. Vetkých zjednocuje úcta k dielu Jána Stanislava.
Konferenciu usporiadal Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Obecným úradom v Liptovskom Jáne, s Maticou slovenskou a so Slovenským komitétom slavistov. Zástupcovia týchto
intitúcií boli prítomní na celom rokovaní konferencie, spolu s blízkym príbuzenstvom Jána Stanislava utvorili úèastníkom konferencie aj krásnu spoloèenskú atmosféru v autentickom prostredí Liptovského Jána.
Profesora Jána Stanislava poznáme ako slavistu, ktorý významne prispel do rozvoja slavistiky najmä svojimi historicko-porovnávacími prácami, ktorými zaraïoval slovenèinu do slovanského a vôbec medzijazykového kontextu v takom rozsahu ako nikto pred ním a ako málokto
po òom. Rozsah jeho výskumných záujmov je impozantný. Vo viacerých oblastiach výskumu
majú zistenia a poznatky Jána Stanislava trvalú hodnotu. K mnohým sa dopracúval postupne
vytrvalým húevnatým výskumom mnostva dokladového materiálu, jeho analýzou a interpretáciou, prièom prejavil obdivuhodnú akríbiu a erudíciu. Spomeòme len jeho práce z historického
miestopisu, zo súèasnej i historickej dialektológie a vývinu slovenského jazyka i ve¾komoravského obdobia naich dejín a kultúry. Vo svojej vedeckej práci J. Stanislav s ve¾kým záujmom
sledoval, repektoval a reflektoval výsledky výskumov slovenských historikov, najmä archeológov i etnológov a literárnych historikov. Ak sa my dnes usilujeme o komplexné výskumy v interdisciplinárnej spolupráci, nadväzujeme na dielo Jána Stanislava, rozvíjame jeho odkaz.
Je prirodzené, e ïalie výskumy priniesli nové poznatky, doplnenia a spresnenia. Osobitne by som spomenul dve výnimoène významné organizaèno-bádate¾ské aktivity, a to zbieranie
* Ján Doru¾a, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
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(najèastejie vlastne objavovanie) dovtedy neznámeho písomného materiálu uloeného v archívoch na Slovensku i v zahranièí a jeho spracúvanie pre potreby historického slovníka slovenského jazyka, a zbieranie náreèového materiálu dotazníkovou metódou a jeho spracúvanie pre potreby atlasu slovenského jazyka. Tento materiál umonil spresni obraz nielen o vývine slovenského jazyka, ale aj o slovenskom kultúrno-historickom vývine a jeho zaèlenenosti do európskeho kontextu.
Dnes môeme spo¾ahlivo opísa, charakterizova slovenèinu ako jeden zo slovanských
jazykov v celom jej historickom vývine v spojitosti s integraènými procesmi slovenského etnika
a vývinu jeho pomenovania. Môeme poda spo¾ahlivý obraz vývinu slovensko-èeských jazykových vzahov i priebeh vývinu smerujúceho k spoloènému spisovnému jazyku Slovákov.
Doterajie výsledky jazykovo-historických výskumov nám umoòujú presnejie formulova otázky vzahu jazyka a etnického vedomia najmä na severnom slovensko-po¾skom pohranièí, kde sa tento stároèným historickým vývinom prirodzene stabilizovaný vzah pekulatívne
dezinterpretuje. Pred slovenskou vedou tu stojí naliehavá neodkladná úloha.
Nie nato¾ko neodkladná, ale aj tak naliehavá úloha èaká slovenskú historickú jazykovedu
v oblasti výskumu slovensko-èeských vzahov, kde viaceré problémy priebehu a charakteru týchto vzahov treba formulova výstinejie a presnejie; doterajie výskumy nám to dobre umoòujú. Potrebu takýchto spresnení podloených spo¾ahlivými výskumami nasto¾ujú aj mnoiace sa
pseudovedecké interpretácie týchto vzahov.
Doterajie výskumy historického priebehu obojstranných slovensko-nemeckých vzahov
umoòujú poda ove¾a plastickejí a objektívnejí obraz o vývine a priebehu týchto vzahov. Je
to úloha najbliej budúcnosti.
Osobitne treba poukáza na pozoruhodné výsledky najnovích výskumov vzahu religiozity a etnicity na východnom Slovensku najmä u veriacich byzantsko-slovanského obradu, i na
výskum cirkevnoslovanského obradového jazyka a viacerých variantov jeho vzahu k miestnemu hovorenému jazyku slovenských veriacich. Tieto výskumy prebiehajú predovetkým na pôde
Slavistického kabinetu SAV, kde sa riei celý rad interdisciplinárne zameraných vedeckých projektov. S¾ubne sa rozvíja aj výskum písomností napísaných v latinskom jazyku.
Napriek vetkým akostiam, ktoré pri vedeckovýskumnej èinnosti musíme dnes prekonáva, dosiahol sa v mnohých oblastiach výskumu pokrok, ktorý by poteil srdce Jána Stanislava.
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VINCENT BLANÁR*
Nad Atlasom staroluických typov miestnych názvov
BLANÁR, V.: On the Atlas of Old-Lusatian Types of Local Names. Slavica Slovaca, 39, 2004, No. 2, pp. 163-165
(Bratislava).
The dictionary of Old-Lusatian types of local names is an essential component of the series of the forthcoming
atlases which is part of the research project on the Slavonic onomastic atlas. The dictionary represents a substantial
contribution to the knowledge of Old-Lusatian structural types of local names providing us with important data for
comparative Slavonic onomastics.
Structural type of Slavonic oikonymy, structural and typological analysis; basic, general, analytic and synthetic
map; theoretical-methodological remark.

1. V r. 2000 vyiel prvý zväzok Atlasu staroluických typov miestnych názvov (ïalej ALTMN)
s podtitulom túdie k toponymickým areálom staroluického územia v západoslovanskom jazykovom
priestore. V referáte o prvom zväzku Atlasu, ktorý vyiel zásluhou obdivuhodne aktívneho bádate¾a
a editora celého projektu Ernsta Eichlera a vedúcej kolektívu, hlavnej autorky Inge Bily vo vzornom
technickom vyhotovení (v nakladate¾stve F. Steiner, Stuttgart), som charakterizoval tento prvý z piatich plánovaných zväzkov (autori hovoria o zoitoch) ako ve¾mi pozoruhodný prís¾ub postupnej
realizácie tohto významného slavistického projektu (Slavica Slovaca, 2001, roè. 36, s. 79-80). Po
iadanom skrátení èasového limitu dokonèenia diela o 7 rokov, ktoré výrazne zasiahlo rozvrhnutie
prípravných prác projektu, vylo v krátkom slede za sebou 5 zväzkov Atlasu.
l. zväzok v r. 2000, 100 str. textu (formát A 4) + preh¾adná mapa skúmaného územia staroluických miestnych názvov, 2. zväzok v r. 2003, 182 str. + 23 máp, 3./4. dvojzväzok v r. 2004, 197 str.
+ preh¾adný náèrt truktúrnych typov a subtypov + 11 máp, 5. zväzok v r. 2004, 216 str., + preh¾adná
mapa skúmaného územia staroluických miestnych názvov.
Autorkou týchto zväzkov je Inge Bily, ktorá vypracovala aj mapy a ich obsahovú stránku;
o kartografické spracovanie sa starala Bärbel Breitfeldová, typoskripty vyhotovila Manuela Zufleová
z pracoviska Nemecko-slovanskej onomastiky.
V ALTMN sa skúmajú miestne názvy z priestoru, ktorý sa rozprestiera celkovo medzi riekami
Sála a Labe a po územie východne od rieky (pozdå po¾ských riek Bóbr a Kwisa). Na severe hranièí
staroluické územie so staropolabským, na východe a juhovýchode s po¾ským a èeským územím.
Archeologický výskum ukázal, e priestor, ktorý bol predmetom onomastických analýz, bol osíd¾ovaný od doby paleolitu a v mladej dobe kamennej (od 5. 4. stor. pred Kr.) sú stopy osíd¾ovania
výraznejie. O germánsko-slovanskej kontaktovej situácii sa dá hovori u v 6. 7. stor. po Kr. V 7. stor.
siahalo sídliskové územie Germánov na východe po dolný tok rieky Sály. V 2. pol. 8. stor. tvorila táto
rieka hranicu medzi luickými Srbmi a západne od nej sídliacimi Sasmi, Durínèanmi a Frankmi.
Jazykovedné, historiografické a archeologické výskumy dosvedèujú osídlenie územia na východ od
Sály a Labe slovanským obyvate¾stvom na konci sahovania národov od 6.-7. stor. Predpokladá sa, e
sa starí Luièania na niektorých miestach dostávali do kontaktu s germánskymi kmeòmi. Pre slavistiku
je dôleitá okolnos, e historické doklady, ktoré sèasti siahajú do 9.-10. stor., patria k najstarím
(neraz k jediným) západoslovanským dokumentom niektorých apelatív alebo osobných mien. Mieaním jazyka kmeòov, ktoré sa na starú Luicu prisahovali cez Èechy a zo sliezskopo¾ského územia, sa
* V. Blanár, Grösslingova 67, 812 51 Bratislava
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vytvorili viaceré staroluické náreèia (v texte súhrnne nazývané altsorbisch). Komplexné onomastické výskumy pomáhajú osvet¾ova dejiny osídlenia tohto kontaktového nemecko-západoslovanského
priestoru.
ALTMN je výsledkom spolupráce s medzinárodnou pracovnou skupinou, do programu ktorej
patrí spracova truktúrne typy slovanských ojkoným v rámci Slovanského onomastického atlasu.
Dôleitým metodologickým základom tohto diela je vypracovanie truktúrnych typov slovanských
miestnych názvov (Strukturtypen der slawischen Ortsnamen. Strukturní typy slovanské oikonymie.
Editori: E. Eichler a R. rámek. Leipzig 1988), ako aj ve¾mi rozsiahla literatúra o typológii miestnych
názvov. Recenzovaný Atlas je po milauerovej monografii Atlas místních jmen v Èechách (1969)
druhým slovanským atlasom, v ktorom sa spracúvajú typy miestnych názvov jedného slovanského
sídliskového priestoru.
2. V publikovaných 5 zväzkoch bola spracovaná èas deantroponymických útvarov miestnych
názvov bývalého staroluického územia. Typy miestnych názvov boli analyzované, zmapované
a zhrnuté v registroch. V 2. zväzku sa spracúva podstatná èas deantroponymických miestnych názvov, ktorých bázou sú nekrátené zloené (dvojèlenné) osobné mená s toponymickým sufixom -j-,
-(ov) -ici, -in- a -ov-; osobitnú skupinu tvoria slovansko-nemecké mieané (lepie: kontaktové)
mená truktúrneho typu neskrátené základné slovo dvojèlenné meno + nemecké základové slovo (je
to nemecké tvorenie typu Bogomi³sdorf). Spojovacím prvkom vetkých truktúrnych typov zahrnutých do 2. zväzku sú slovanské dvojèlenné nekrátené osobné mená ako odvodzovacie bázy týchto
miestnych názvov. 3.- 4. dvojzväzok obsahuje systematickú analýzu miestnych názvov, ktorých bázu
tvorí slovanské skrátené osobné meno rozírené toponymickým sufixom -(ov)ici. Pri analýze truktúry
miestneho názvu sa v 2. a 3.- 4. zväzku vymedzil jeho odvodzovací základ a vykonala sa truktúrna
analýza útvaru. Urèili sa kompozièné a derivaèné typy slovanských osobných mien v staroluických
miestnych názvoch. Výsledok týchto pracovných postupov sa uvádza v skratkovej podobe pod prísluným heslovým slovom. Napr. pri novoluickom miestnom názve Rodameuschel sa zaznamenávajú
údaje: Rodameuschel (1227 Rodemussil) súvisí so staroluickou základnou formou Radomy¾, ktorá
je zo staroluického zloeného osobného mena *Radomys³ rozíreného o sufix -j-. Dôleitú zloku
Atlasu predstavujú abecedné registre v 5. zväzku. V abecedných súpisoch rekontruovaných staroluických zloených a skrátených osobných mien (dodávajú sa aj rekontruované staropolabské dvojèlenné mená v miestnych názvoch) sa pri heslovom slove podávajú okrem rekontruovaných foriem
staroluických osobných a miestnych mien aj základné historické údaje a poukaz na miesto 2. alebo
3.- 4. zväzku Atlasu, kde sa heslové slovo spracúva. Nasleduje abecedný zoznam rekontruovaných
staroluických základných foriem dnených miestnych názvov a abecedný zoznam dnených miestnych názvov. Tým sa výsledky bádate¾ského úsilia, vloené do prípravy tohto Atlasu, sprístupòujú
medzinárodnej verejnosti ako dôleitý porovnávací materiál, ktorý poskytuje pre dejiny západoslovanských jazykov v nejednom oh¾ade nové a jedineèné historické údaje. Závereènú èas 5. zväzku
tvoria v podstate vyèerpávajúce bibliografie nielen k truktúrnym typom staroluických miestnych
názvov, ale aj k mnohým iným otázkam slovanskej onomastiky.
3. Metodika spracovania jednotlivých truktúrnych typov je dôkladne premyslená. Ako príklad
uvediem truktúrny typ dvojèlenné slovanské osobné meno + sufix -ici a -ovici (zv. 2, str. 60-75).
Výklady sú èlenené takto: abecedne usporiadaný súpis miestnych názvov (s historickými dokladmi
a s rekontruovaným osobným a miestnym názvom; poukaz na literatúru); mená s neistým výkladom;
komentár: odvodzovacie bázy miestnych názvov (abecedný zoznam prvých a druhých èlenov kompozít); spájate¾nos odvodzovacej bázy a ojkonymického sufixu (poèet miestnych názvov); najstarie
doklady; frekvencia truktúrnych typov; ponemèovanie truktúrneho typu; areálový výskyt a komentár k mape; truktúrny typ v západoslovanskom rámci; porovnanie miestnych názvov s inoslovanskými názvami; literatúra k toponymám na staroluickom území a na inoslovanských územiach. Táto
pracovná schéma analýzy sa zachováva v celom 2. zväzku. V 2. zväzku sa ete pridáva súpis prvých
a druhých èlenov kompozít pod¾a ich frekvencie. Pri analýze slovanských skrátených mien v 3. - 4.
dvojzväzku sa v komentároch uvádza abecedný súpis skrátených mien aj s ich retrográdnou podobou,
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nasleduje súpis mien pod¾a sufixov a ich kombinácií a 15 najèastejích základov slovanských skrátených mien. Na str. 131-162 je abecedný zoznam vetkých rekontruovaných staroluických skrátených odvodzovacích základov. Inak je pracovná schéma opisu zhodná.
Druhú èas výkladov tvorí textová èas k mapám. Sú to komentáre a súpisy miestnych názvov
k analytickým mapám. V 2. zväzku sa v analytických mapách vymedzuje rozírenie 8 najèastejích
druhých èlenov kompozít (-s³aw, -mir, -bud, -gost, -mys³, -rad, -bor, -mi³), ktoré sú usporiadané pod¾a
ich frekvencie. Vyuívajú sa výsledky zo spracovania jednotlivých truktúrnych typov. Pri kadom
type sa uvádza frekvencia spájate¾nosti kompozita (s druhým èlenom -s³aw, -mir atï.) s príslunými
toponymickými sufixami a poukazuje sa na ich areálový výskyt. V poznámkovom aparáte autorka
upozoròuje na sprievodné otázky a problémy. Keï uvauje o areálovosti v antroponymii, bolo treba
pripomenú kartografovanie a areálové výskumy ivých osobných mien na Slovensku (najmä V. Blanár  J. Matejèík, ivé osobné mená na strednom Slovensku, I-II, 1978, 1983 a . Kritof, Osobné
mená bývalej Tekovskej stolice, 1969). K 2. zväzku sú pridané tzv. predbené mapy (o doterajích
jazykovedných a onomastických prácach na luickosrbskom území), 4 mapy truktúrnych typov
a 8 analytických máp, v ktorých sa znázoròujú najfrekventovanejie druhé èleny kompozít.
truktúrny typ slovanské skrátené meno + sufix -ici a -ovici si v 3. - 4. dvojzväzku vyiadal
odliné mapové spracovanie, lebo skrátené osobné meno býva pred typonymickým sufixom
-(ov)ici rozírené o osobitný sufix. Spracúvajú sa tu miestne názvy, pri ktorých sa skrátené meno
roziruje o sufixy: -o-, -è-, -ch-, -k-, -l-, -n-, --, -t- (+ toponymický sufix -(ov)ici). Tak vznikajú viaceré
subtypy, ktoré sa charakterizujú v textovej èasti v komentároch a v súpisoch miestnych názvov
k 8 analytickým mapám. Uvedené antroponymické sufixy majú v konkrétnej realizácii istú variantnú
podobu, napr. sufix -n- : -an- (+ Droganici), -on- (Strachonici), -un-: (+ Dobrunovici). V konkrétnej
realizácii takto vznikajú viaceré subsubtypy.
Výsledok truktúrnej a typologickej analýzy bol vo zväzkoch 1- 5 zachytený celkove na 32 mapách: 1 mapa preh¾adná, 1 základná, 8 lingvisticko-onomastických (prípravných) máp, 5 máp so
truktúrnymi typmi, 16 analytických máp a 1 syntetická mapa (v 2. zväzku). Vïaka úzkej spolupráci
s kartografickými odborníkmi majú priloené mapy vysokú technickú úroveò.
5. ALTMN predstavuje ve¾mi cenný vklad do série chystaných atlasov v rámci významnej úlohy,
ktorou je Slovanský onomastický atlas. Podstatnou mierou sa zaslúil o poznanie staroluických truktúrnych typov miestnych názvov, ktoré prináajú dôleité údaje pre porovnávaciu slovanskú onomastiku. Atlas je v mnohom oh¾ade vzorové dielo, preto sme jeho premysleným pracovným postupom pri
jeho príprave venovali väèiu pozornos. Pravda, v Atlase sa spracúva len (charakteristická) èas
vetkých truktúrnych typov staroluických miestnych názvov. Pre poznanie kraja, pôdy, zalesnenia,
rastlinného a ivoèíneho sveta starej Luice i pre poznanie hornatých krajov získaných klèovaním
pre po¾nohospodársku výrobu majú neobyèajný význam miestne názvy utvorené z apelatívnych základov. Vydavate¾ Atlasu Ernst Eichler v závereènom zväzku odôvodnene vyslovuje poiadavku, aby
sa aj táto zloka inventára staroluických miestnych názvov stala predmetom nasledujúcich truktúrno-typologických výskumov.
Nakoniec pripojíme jednu poznámku teoreticko-metodologického rázu. Na niektorých miestach
Atlasu sa v poznámkovom aparáte poukazuje na kartografické práce v antroponomastike. Autorkinej
pozornosti uniklo kartografické spracúvanie ivých osobných mien na Slovensku. Na rozdiel od doterajích pokusov kartograficky spracúva slovotvorné modely a typy, prípadne frekvenciu a areálové
rozloenie osobných mien, pre metodický prístup na Slovensku je nový a príznaèný fakt, e sme
uplatnili areálové a frekvenèné h¾adisko pri kartografickom spracúvaní obsahových modelov ivých
osobných mien. Jeho prednosou je monos porovnáva areálové a frekvenèné rozloenie skúmaných osobných mien tie v sústavách nepríbuzných jazykov. Zameranie pozornosti na obsahové modely je pri osobných menách dôleité aj preto, e táto zloka vlastných mien je najpoèetnejia, vnútorne bohato èlenená a ve¾mi úzko spätá s komunikaènou situáciou (z pragmatického h¾adiska je priam
atraktívna oblas neúradného pomenúvania). Tento aspekt predstavuje perspektívnu a nateraz ete
nedocenenú úlohu slovanskej (i porovnávacej) onomastiky.
165

SLAVICA SLOVACA

 ROÈNÍK 39  2004  ÈÍSLO 2

SPRÁVY A RECENZIE
Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnený stav slovenskej slavistiky)
Je dobrým zvykom oslávi v rodinnom èi priate¾skom
kruhu dôleité výroèia nám vzácnych a blízkych ¾udí.
A keïe 12. decembra 2004 si rodina slavistov pripomína
sté výroèie narodenia Jána Stanislava (1904-1977), jedného
z najvýznamnejích slovenských slovakistov a slavistov
20. storoèia, stretli sa v dòoch 1. - 3. decembra 2004
v Liptovskom Jáne, v rodisku jazykovedca, predstavitelia
súèasnej slovenskej, po¾skej, ruskej, maïarskej a nemeckej
lingvistiky, histórie, teológie a muzikológie, aby si prostredníctvom medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho
diela a dnený stav slovenskej slavistiky) pripomenuli toto
významné jubileum. Slovami univerzitného profesora Jána
D o r u ¾ u , riadite¾a Slavistického kabinetu Slovenskej akadémie vied a predsedu Slovenského komitétu slavistov si takto
slovenská veda chce dôstojným spôsobom pripomenú jeho
(Stanislavovo) zásluné dielo a zároveò pokúsi sa ukáza
dnený stav slovenskej slavistiky, poukáza na jej výdobytky, ale pripomenú aj resty a naliehavé úlohy, na ktorých
napåòanie treba premyslene utvára monosti a predpoklady zabezpeèujúce jej budúcnos a rozvoj. Na organizácii
a zabezpeèovaní konferencie sa pod gesciou Slavistického
kabinetu SAV podie¾ali Obecný úrad Liptovský Ján, Matica
slovenská a Slovenský komitét slavistov.
Vzh¾adom na iroký rozsah vedeckovýskumných
aktivít J. Stanislava (slovenská dialektológia a staroslovienèina, dejiny slovenského jazyka, onomastika èi ortoepia) obsahové zameranie konferencie predstavovalo irokospektrálnu odbornú reflexiu vedeckých i ¾udských aspektov lingvistu v nieko¾kých tematických okruhoch.
Prvý blok príspevkov sa niesol najmä v znamení teoreticko-metodologických východísk tvorby J. Stanislava
v slavistických hodnotiaco-porovnávacích reláciách, a to
poènúc prezentáciou dneného stavu bádania v oblasti slovensko-inoetnických vzahov (J. D o r u ¾ a ) cez hodnotiaci poh¾ad na Dejiny slovenského jazyka J. Stanislava a slovenskú diachrónnu jazykovedu (I. R i p k a) a po komparáciu osobností európskej jazykovedy J. Stanislava
a ¼. Nováka (J. D u d á  o v á - K r i   á k o v á ) èi J. Stanislava a I. Kniezsu (M.  i l á k o v á ). Osobnostný profil
J. Stanislava pomohol vykresli príspevok po¾ského slavistu
J. R u s e k a (Krakowski okres Jána Stanislava).
J. Stanislav a otázka pôvodu východoslovenských náreèí (L. B a r t k o ), J. Stanislav a výskum syntaxe slovenských náreèí (A. F e r e n è í k o v á ) èi sotácke náreèia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí
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v kontexte názorov J. Stanislava (V. K o v á è o v á ) reprezentovali základné témy dialektologického okruhu konferencie.
Na výskumy ruského slavistu O. N. Trubaèova
nadväzuje A. K.  a p o  n i k o v z Moskvy, ktorý predniesol príspevok dopåòajúci obraz najstarích dejov slovansktva. (Jeho text spracovaný do podoby túdie sa uverejòuje v tomto èísle Slavica Slovaca.)
Onomastické impulzy tvorby J. Stanislava predstavovali východisko príspevkov analyzujúcich praslovanský (indoeurópsky) základ zemepisných názvov Slovenska (. O n d r u  ), slovensko-junoslovanské paralely na
príklade geografickej terminológie (K. G u t s c h m i d t),
miestne názvy v diele J. Stanislava a ich novie výklady
(V. S e d l á k), osobné mená v najstarích miestnych názvoch v Uhorsku (M. N o v á k o v á), etnické vplyvy na
stariu hydronomiu v Ponitrí (J. H l a d k ý) a antroponomastiku v diele J. Stanislava (E. K r a s n o v s k á).
Poèetnou bohatosou a mylienkovou pestrosou bol
zastúpený tvrtý tematický okruh, o èom svedèia príspevky zamerané na tretí slovanský ivot Nauma ako historický
prameò (A.  k o v i e r a ), cyrilské rukopisné pamiatky na
Slovensku  súèasný stav a perspektívy výskumu (P.  e ò u c h), recepciu a interpretáciu stredovekého falza Donatio Constantini v byzantskom a slovanskom cirkevno-právnom kontexte (C. Va s i ¾), teologické konotácie výrazov
podoba, podobný v staroslovienskej kultúre (J. P a v l o v i è )
èi na tri aspekty výskumu slovensko-rusínskeho hranièného regiónu, ktoré predstavujú náboenstvo, jazyk a etnicita
(P.  o l t é s). K tomuto tematickému okruhu mono zaradi i príspevok osvet¾ujúci doterajie výsledky bádania
o hudobnej kultúre Ve¾kej Moravy (L. K a è i c).
Súbor príspevkov, prezentujúcich aktuálne výsledky výskumu úèastníkov konferencie, uzatvorila analýza
slovenských textov M. Sentivániho a ich vzahu k latinským ekvivalentom (S. Z a v a r s k ý) a problematika latinskej náboenskej terminológie a jej prekladu v diele
¼. Blosia Raj vernej dui (A.  k o v i e r o v á).
Pochopite¾ne, okrem odborného mala konferencia
i svoj irí ¾udsko-spoloèenský rozmer. Oò sa postarali
predovetkým prísluníci rodiny Stanislavovcov a predstavitelia Obecného úradu v Liptovskom Jáne, vïaka ktorým mohli úèastníci konferencie bliie spozna rodnú
obec J. Stanislava a navtívi dom, v ktorom vyrastal.
Slavistická odborná verejnos si v decembri pripomenula významné výroèie. Storoènica narodenia J. Stanislava tak umonila v intenciách jeho vedeckej tvorby poda parciálnu bilanciu záverov bádania v interdisciplinárnych súvislostiach a súèasne perspektívne naznaèila
i ïalie smerovanie a nové úlohy slavistických výskumov.
Viera Kováèová

Správa z interdisciplinárnej vedeckej konferencie Pavol Dobinský a jeho dedièstvo
(slovenské ¾udové rozprávky a ich odkaz v dnenej literatúre, kultúre a umení)
16. marca 2003 uplynulo 175 rokov od narodenia
spisovate¾a, zberate¾a ¾udovej slovesnej tvorby, prekladate¾a a etnografa Pavla Dobinského. Pri tejto príleitosti sa v jeho rodnej obci Slavoovce konali spomienkové slávnosti, ktoré pokraèovali 22. marca 2003 v Drienèanoch, kde Pavol Dobinský pôsobil ako evanjelický farár. Toto milé strenutie bolo prvým krokom k príprave interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoènila v rekreaènom zariadení Drieòok v Teplom Vrchu
v dòoch 22. - 24. septembra 2004. Konferenciu organizoval Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Maticou slovenskou, Ústavom etnológie SAV, Kabinetom divadla
a filmu SAV a Slovenským komitétom slavistov. Na èasti
rokovania vedeckej konferecie sa zúèastnila aj podpredníèka SAV prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., ktorá vo svojom príhovore podèiarkla význam osobnosti Pavla Dobinského pre duchovnú kultúru Slovenska.
Rokovanie konferencie otvoril profesor Ján D o r u ¾ a
príspevkom Ná vzah k dedièstvu zachovanému v Dobinského Povestiach. Na pozadí jazykových osobitostí
Dobinského rozprávok, historickej lexiky, zvlátností
prostredia a slovenských reálií poukázal na ich slovenský
charakter. Práve historická, dnenému èitate¾ovi èasto u
málo zrozumite¾ná lexika tvorí neoddelite¾nú súèas
pôvodných Dobinského textov ¾udových rozprávok. Je
ich dôleitou zlokou, ktorá pomáha pri zaraïovaní rozprávok do náho národného kultúrno-historického kontextu, pri ich bliej charakteristike v rámci prozaických
tradícií iných národov. Pri príprave èitate¾ských èi modernizovaných vydaní ¾udových rozprávok sa vrstva historických lexikálnych jednotiek stáva kameòom úrazu.
Èasto sa zabúda na hodnoty jazykového a kultúrno-historického dedièstva, v záujme akejsi priamoèiarej zrozumite¾nosti sa k súèasnému èitate¾ovi dostáva upravený text
s neadekvátnymi ekvivalentmi, prièom dochádza aj k výrazným významovým posunom. V tejto súvislosti profesor J. Doru¾a pripomenul nevyhnutnos odbornej prípravy upravovate¾ov ¾udových rozprávok.
Viera G a  p a r í k o v á v príspevku Rozprávky Pavla Dobinského po sto rokoch poukázala na miesto Pavla
Dobinského v slovenskom národnom kontexte, na jeho
zástoj pri organizácii zberate¾skej èinnosti a vplyv jeho
názorov na podobu a funkciu slovenských ¾udových rozprávok v dobovej spoloènosti. Osobnos Pavla Dobinského porovnala s predstavite¾mi inonárodných zberate¾ských a vydavate¾ských aktivít (K. J. Erben, B. Nìmcová, bratia Grimmovci). Osobitnú pozornos venovala
tzv. wollmanovskej zberate¾skej akcii (1928 - 1944). Upozornila na niektoré osobitosti v metódach zberate¾skej
práce iniciovanej profesorom F. Wollmanom v porovnaní
so zberate¾skou èinnosou romantickej generácie zastúpenou Pavlom Dobinským. Príspevok V. Gaparíkovej priniesol informácie o trojzväzkovej edícii výberu ¾udových
prozaických textov z tzv. wollmanovského archívu. Z celkového poètu 2220 textov zo 123 obcí Boena Filová uro-

bila výber 585 reprezentatívnych prozaických útvarov.
V. Gaparíková je autorkou vedeckých porovnávacích komentárov a obsiahlej odbornej túdie. Tohto roku vyiel
vo vydavate¾stve VEDA posledný, tretí zväzok obsahujúci ¾udovú prózu východného Slovenska.
Poh¾ad na mnohostrannú prácu Pavla Dobinského
pripravil profesor Ján M i c h á l e k v referáte Pavol Dobinský a slovenské rozprávky. Hoci základom èinnosti
P. Dobinského bola organizátorská, zberate¾ská, editorská a vydavate¾ská práca s ¾udovými rozprávkami, J. Michálek zdôraznil aj ostatné aspekty jeho ivotného diela.
Zuzana P r o f a n t o v á príspevkom P. Dobinský ako vedec a zberate¾ dotvorila predstavu o filozofických východiskách vedeckej práce Pavla Dobinského a zároveò prezentovala doposia¾ málo známe stránky vedeckého i osobnostného potenciálu Pavla Dobinského. Milo K o v a è k a na základe dôkladného túdia archívnych materiálov,
predovetkým korepondencie, odkryl vzah dvoch významných osobností  Pavla Dobinského a Pavla Jozefa
afárika.
Zaujímavým bol novátorský poh¾ad na genézu Dobinského rozprávky, ktorý prezentovala Jana P á c a l o v á
v príspevku Genéza kninej podoby Dobinského rozprávky. Oèami literárnej vedkyne sústredila pozornos na vývin kniného spracovania Dobinského rozprávky Popolvár hnusná tvár. Na základe viacerých rukopisných záznamov, ktoré Pavlovi Dobinskému slúili ako východiskový materiál, definovala princípy spracovania Dobinského rozprávok  kompozièné, tylistické prostriedky, techniku výstavby textu, modelovanie postáv atï. Poukázala na rozdiel medzi folklórnymi a literárnymi prvkami v ¾udovej rozprávke, prièom kniné spracovania
folklórnych textov Pavla Dobinského pokladá za literárne, teda umelé rozprávky. Zo strany etnológov zazneli
k tomuto tvrdeniu principiálne výhrady. Aj táto plodná
diskusia ukázala dôleitos interdisciplinárneho vedeckého podujatia, na ktorom sa môu konfrontova výsledky
výskumov z poh¾adu viacerých vedných disciplín. Hoci
Pavol Dobinský obèas modifikuje stereotypné schémy
¾udového rozprávaèstva, je nevyhnutné vníma rozdiel
medzi kniným spracovaním folklórneho textu a jeho ústnou alebo písomne zaznamenanou podobou. V tejto súvislosti treba nazera aj na princípy editorskej práce
P. Dobinského v dobovom literárnom kontexte.
Poh¾ad na teoretické úvahy Pavla Dobinského
o ¾udovej próze priniesol príspevok Evy K r e k o v i è o v e j , ktorý pripravila v spoluatorstve s Tatianou B u  e k o v o u . Dobinského Úvahy o slovenských povestiach
hodnotí vo svetle súèasných folkloristických slavistických
výskumov. Formovanie osobnosti Pavla Dobinského
v Jednote mládee slovenskej priblíil Imrich S e d l á k .
Doposia¾ málo zhodnotenej zásluhe Pavla Dobinského
na upevòovaní spisovnej slovenèiny venoval pozornos
Ladislav B a r t k o . Na základe archívnych záznamov i dobovej literatúry ozrejmil úèas P. Dobinského na uvádzaní túrovského spisovného jazyka do praxe. Pavol Dobinský nielen svojím literárnym dielom, ale aj mnohostrannou propagaènou èinnosou upevòoval a rozvíjal túrovskú spisovnú slovenèinu.
K dotvoreniu celistvého obrazu o èinnosti Pavla
Dobinského prispel blok príspevkov divadelných teore-
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tikov. Ladislav È a v o j s k ý v príspevku Dobinského ivot ako divadelná rozprávka upriamil pozornos na aktivity Pavla Dobinského v oblasti ochotníckeho divadla
a na jeho preklady významných diel svetovej drámy, do
ktorých vnáal slovenské èrty a prvky slovenských reálií.
Ako neuspokojivú charakterizovala súèasnú situáciu v rozhlase a televízii Dagmar P o d m a k o v á v príspevku Pavol Dobinský v zrkadlení divadelných a rozhlasových tvorcov s podtitulom Ako sa kalí rozprávka.
Vímala si aktuálne zloenie rozhlasového vysielania pre
detského percipienta. Kontatovala, e nezodpovedá potrebám výchovy mladej generácie prostredníctvom poznania slovenskej ¾udovej rozprávky. Vyslovila sa za h¾adanie istého konsenzu pri uvádzaní klasických rozprávok
najmä vo verejnoprávnych médiách.
O¾ga P a n o v o v á predstavila situáciu v oblasti bábkového divadla na Slovensku. V príspevku Slovenská ¾udová rozprávka v bábkovom divadle komplexne zhodnotila námety ¾udových rozprávok zo zbierky Pavla Dobinského na scéne slovenských bábkových divadiel.
O. Panovová podala aj preh¾ad rozprávkového repertoára
ïalích zberate¾ov a vydavate¾ov ¾udových aj autorských
rozprávok, ktoré sa stali námetom pre scenár bábkovej
rozprávky. Poukázala na viaceré úskalia dramatizácie
Dobinského textov v bábkovom divadle.
Zberate¾ským aktivitám ¾udovej prózy na prelome
19. a 20. storoèia v regióne východného Slovenska bol
venovaný príspevok Kataríny  e ò u c h o v e j ¼udová
próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnauka 
prameò etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov. Komplexne predstavila dielo obidvoch zberate¾ov
 územie, ánrové a motivické zloenie materiálovej základne, ktoré èiastoène konfrontovala s dielom Pavla Dobinského. Na nieko¾kých príkladoch z materiálového fondu ¾udovej prózy sa autorka pokúsila naèrtnú stupeò zloitého vývinu etnicko-konfesionálnej identifikácie obyvate¾stva, teda stupeò vedomia príslunosti k etniku, regiónu èi konfesii na východnom Slovensku.
Príspevok Petra  e ò u c h a Zápis ¾udovej rozprávky v spevníku Mitra Doèinca bol zacielený na zápis rozprávkovej látky v cyrilskom rukopisnom spevníku paraliturgických piesní. Sústredil sa predovetkým na jazykovú a kulturologickú interpretáciu jej zápisu.
Úèastníci konferencie absolvovali aj poldòovú exkurziu po pamätných miestach Gemera, po èasti tzv. Gotickej cesty, poklonili sa pamiatke P. Dobinského pri jeho
hrobe v Drienèanoch a návtívili aj pamätnú izbu v Slavoovciach.
Katarína eòuchová

Konferencia k 140. výroèiu narodenia
Adolfa Èerného
Pri príleitosti 140. výroèia narodenia významného
èeského slavistu, folkloristu, kultúrneho historika, básnika a prekladate¾a Adolfa Èerného sa v dòoch 25.-26. novembra 2004 konala medzinárodná vedecká konferencia
Praha a Luiètí Srbové. Ke 140. výroèí narození Adolfa
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Èerného (1864-1952). Hlavným usporiadate¾om konferencie bol Masarykùv ústav AV ÈR (o organizáciu
a úspený priebeh konferencie sa zaslúil predovetkým
Petr Kaleta), ktorého partnerom bola Spoleènost pøátel
Luice a Maæica Serbska.
Poèas dvoch dní odznelo v troch tematických okruhoch 23 príspevkov domácich i zahranièných úèastníkov
(z Luice v Nemecku, z Po¾ska, Ruska, Slovenska, Srbska).
V úvodných príhovoroch pozdravil úèastníkov Petr
Kaleta (Spoleènost pøátel Luice, hlavný organizátor
a koordinátor podujatia), Mìræin Völkel, predseda organizácie Maæica Serbska, Budyín, Dagmara Hájková (Masarykùv ústav AV ÈR), Jaroslav Balvín (Magistrát hl.
mesta Prahy) a Hanu Härtel, podpredseda Spoleènosti
pøátel Luice. Vo vetkých príhovoroch zaznievala rados
zo vzájomného stretnutia ¾udí, ktorým nebol a nie je ani
dnes ¾ahostajný osud v súèasnosti najmenieho slovanského národa, Luických Srbov v Nemecku. Zaznelo tie
odhodlanie pokraèova v zapoèatom diele Adolfa Èerného, podnecova a rozvíja záujem o spoloènú budúcnos
Luických Srbov a Èechov; predstavili sa aj vízie moných vedeckých konferencií venovaných ïalím národnostným meninám ijúcim v Èeskej republike.
Prvý tematický okruh nazvaný Adolf Èerný a Luiètí
Srbové tvorilo sedem príspevkov. Príspevok Franca  ì n a
(Serbski institut, Budyín) bol venovaný ivotu a dielu
Handrija Zejlera, otca luickej poézie, tak ako bol vnímaný nielen Adolfom Èerným, ale aj súèasníkmi. O irích
kontaktoch Adolfa Èerného s ruskou inteligenciou na zaèiatku 20. storoèia hovorila v ïalom príspevku ¼udmila
Pavlovna L a p t e v a (MGU, Moskva). Príspevok Jana
Chodìjovského (Archiv AV ÈR, Praha), nazvaný Sorabika v osobním fondu Adolfa Èerného nahliadol nielen do
ivota a diela A. Èerného na základe zachovanej archívnej pozostalosti (asi 11 000 archiválií), ktorú tvorí nielen
osobná korepondencia (napr. s J. Baudouinom de Courtenay, J. Bartom-Æiinskim, M. Hórnikom, A. Mukom,
B. wjelom, O. Wiæazom, B. Krawcom), ale aj tlaèené
práce, básnické diela, dokumenty cudzej proveniencie
a iné. A. Èerný bol zástancom Luických Srbov, obhajoval ich poiadavky na mierovej konferencii v Paríi v roku
1919, èoho dôkazom je i zachovaná èas korepondencie
z tohto obdobia (predovetkým s A. Bartom). Èerného publicistickú a redakènú èinnos v Slovanskom pøehlede so
zameraním na sorabistiku predstavil Petr Kaleta (MSÚ
AV ÈR, Praha). Hovoril tie o peripetiách Slovanského
pøehledu poèas I. a II. svetovej vojny a poukázal na rubriku Dopisy z Luice, ktorá obsahovala postrehy o osobnostiach a aktualitách z Luice. Na predchádzajúci referát nadviazal svojou tematikou aj príspevok Piotra P a ³ y s a (SPPL, Opole), ktorý zhodnotil prínos proluicky orientovanej publicistickej èinnosti A. Èerného v ståpcoch týdenníka Èeská strá. Predposledný príspevok bloku, ktorého autorom bol Markus G i g e r (UK, Praha) v spolupráci s Miriam G i g e r o v o u (JÚ¼ SAV, Bratislava), sa
venoval korepondencii A. Èerného s I. Trinkom, slovinským duchovným, prekladate¾om zo slovinèiny, rutiny,
èetiny, po¾tiny do talianèiny, autorom viacerých kultúrno-historických, etnografických a geografických spisov
o Slovanoch v Taliansku, z ktorých niektoré uverejnil aj

v Slovanskom pøehlede. Spomínaná korepondencia pozostávala z 19 textov, teda deviatich listov a desiatich poh¾adníc. Prvý tematický blok uzavrel Marek Ï u r è a n s k ý (Archiv AV ÈR, Praha) predstavením doteraz neznámej korepondencie (vye 260 listov a korepondenèných lístkov) J. Baudouina de Courtenay s A. Èerným.
Ïalí tematický okruh Praha a Luiètí Srbové otvoril Jiøí M u d r a (Spoleènost pøátel Luice, Praha) podrobným a názorným (s pouitím kartografického materiálu)
výkladom dejín malostranského gymnázia, na ktorom tudovali chovanci Luického seminára. Príspevok Libue
H r a b o v e j (UP, Olomouc) s názvom Luický semináø
a Spoleènost pøátel Luice v letech 1947-1948 bol pojatý
spomienkovo a zároveò faktograficky. Hovorila o svojom
vzahu k Luici i o jeho východiskovej motivácii. Predstavila viaceré osobnosti z Èiech a Luice, ktoré sa podie¾ali na spolupráci a najmä na udriavaní kontaktov
medzi obidvoma národmi ete poèas vojny. Vykreslila aj
desivú povojnovú hospodársku i politickú situáciu na
Luici a zdôraznila vtedají význam Prahy pri vzdelávaní
luickosrbskej inteligencie, ktorej viacerí významní predstavitelia práve tu tudovali. Nasledujúci príspevok Serbo³u¿yczanie w korespondencji miêdzy Edvardem Jelínkem a Józefem Bogus³awskim predniesol Tomasz J a w o r s k i (UZ, Zielona Góra). V príspevku Praski okres w ¿yciu Jana Skali, ktorého autorom bol Leszek K u b e r s k i
(UO, Opole) bolo zámerom autora predstavi Prahu ako
mesto, z ktorého prúdili kontakty medzi Luickými Srbmi, Èechmi a Poliakmi. Po korepondencii ako východiskovom materiáli siahol aj Zdenìk Va l e n t a (UJEP, Ústí
nad Labem), ktorý venoval pozornos pracovno-priate¾ským listom medzi A. Èerným a A. Mukom v rokoch
1880-1900. Korepondencia obsahovala Èerného postrehy z exkurzií po slovanských krajoch, ako aj informácie
o stave zbierky súvisiacej s realizáciou Srbského domu
v Budyíne. O dôleitosti Prahy v osudových kontaktoch
Èechov a Luických Srbov hovorila Lucija H a j n e c (Budyín) v príspevku Praha Serbam ór³o spóznawanja duchowneho swìta. Odhalila obraz Prahy ako levice, ktorá
srbský národ bráni a iví. Bol to obraz mesta ako symbolu národa, snaiaceho sa Luici pomôc kultúrne
i hospodársky. Kirill  e v è e n k o (Moskva) na pozadí
konkrétnych udalostí opísal vzah Èeskoslovenska
k luickosrbskému národnému hnutiu v roku 1945. Ako
k¾úèové videl najmä povojnové snahy o pripojenie Luice k Èeskoslovensku od podania iadosti Jana Cya èeskoslovenskej vláde o vzatie Luice pod zátitu, cez zasadnutie Komisie pre pripojenie Luice k Èeskoslovensku
(22. 10. - 5. 11. 1945) po III. memorandum Luických
Srbov (7. 1. 1946). Ako posledný v prvom konferenènom
dni odznel príspevok Richarda B í g l a (UK, Praha)
o tradícii sorabistickej výuèby na Univerzite Karlovej od
zaloenia sorabistiky po rok 1933. Okrem iného spomenul napríklad aj pôsobenie M. Hattalu ako profesora
v srbskom seminári, èi spôsoby pestovania luickosrbskej
literatúry a jazyka èítaním básní M. Kosyka a vyuèovaním úvodu do túdia luickosrbského èítania J. Pátom.
Neobiiel ani politické pozadie prejavené v snahe A. Èerného zriadi samostatnú stolicu sorabistiky (1918), èo sa
napokon podarilo a v roku 1933.

Druhý deò konferencie pokraèoval v zapoèatej téme
Praha a Luiètí Srbové muzikologickým poh¾adom Viktora Ve l e k a (MU, Brno) na vzájomné vzahy Èechov
a Luických Srbov, ktorého konkrétnou tematikou bola
èesko-luická hudobná kultúra v rokoch 1918-1938. Téma
bola iroká, zahàòala rôzne kultúrne poèiny nielen na luickej (vznik luicko-srbských hudobných spolkov
a zborov, 1923) alebo èeskej strane, ale aj spoloèné podujatia, ako napríklad vytváranie spoloèných èesko-luickosrbských zborov, èoho jedným z iniciátorov bol práve
A. Èerný. Spomínali sa aj viacerí (hudobno-)kultúrni dejatelia, ako B. Krawc, L. Janáèek, V. Gol, A. Srba, V. Drbohlav, F. Páta, ale aj spevácky zbor Foerster, Bakulova spevácka skupina a i. Autor príspevku na záver kriticky zhodnotil výsledky, ktoré uvedené kultúrne snahy priniesli.
Nasledujúci príspevok Jurija £ u  æ a n s k é h o (Maæica
Serbska, Budyín) patril rovnako do oblasti kultúry; venoval sa maliarstvu s osobitným zrete¾om na umeleckú
osobnos L. Kubu a jeho tvorbu (112 obrazov o Luici
z rokov 1922-23).
Trojica ïalích príspevkov bola ladená literárne. Prvý
v poradí sa dotýkal bohemík v èasopise £uica, jeho autorom bol Mieczys³aw B a l o w s k i (UO, Opole). Charakterizoval problematiku, ktorá sa objavovala na stránkach spomínaného èasopisu. Ilo o èlánky politické, informatívne,
ale aj o beletristiku, poéziu, dokonca o túdie (napr. o názve
Praha). Medzi uverejòovaných autorov patril J. Neruda,
B. Nìmcová, J. Zeyer, S. Èech, J. Vrchlický, P. Bezruè,
K. J. Erben, K. H. Borovský, O. Mokrý, L. Kvapil a iní.
U Heleny U l b r e c h t o v e j (SÚ AV ÈR, Praha) sa ako
téma objavuje osobnos a dielo menej známeho katolíckeho básnika èi básnika meditácie Josefa Suchého. Autorka
si na jeho tvorbe vímala vplyv takých luickosrbských velikánov literatúry, ako je K. Lorenc, J. Nowak alebo J. Chìka. Poukázala na podobnos najmä s tvorbou K. Lorenca
a jeho blízkos ku katolíckej moderne. Tretí príspevok
s literárnou tematikou bol príspevok Tomasza D e r l a t k u
(Lipská univerzita, Lipsko), ktorý sa venoval problému stereotypizácie scenérie naratívneho diela s podtitulom Praha v luickosrbské próze. Práve v súvislosti s podtitulom
sa osobitne pristavil pri lokuse Praha, èi epitete zlatá Praha a jeho výskyte u niektorých luickosrbských autorov
(J. M. Èornakec, J. Koch a M. Kubaec). Posledný príspevok druhého tematického bloku sa podrobne zaoberal osudom známej praskej budovy, ktorou je Luický seminár.
Autor príspevku Radek M i k u l a (Spoleènost pøátel Luice, Praha) podrobne sleduje nielen meniacich sa vlastníkov, ale aj vyuitie budovy.
V treom tematickom okruhu nazvanom Luickosrbské kontakty s jinými slovanskými oblastmi odzneli dva
príspevky v slovenèine. V prvom z nich sa Renáta M r a è n í k o v á (UK, Bratislava) zamý¾ala nad håbkou slovensko-luickosrbských kultúrnych kontaktov od 16. storoèia po súèasnos. Danú tematiku rozloila do viacerých
období: od 16.-18. storoèia (P. Rubigall, M. Rakovský,
J. Jakobeus, J. Boccatius, T. Masnicius), cez obdobie slovanskej vzájomnosti (J. Kollár, P. J. afárik), túrovské
obdobie a Hattalovu kodifikáciu spisovnej slovenèiny,
ktorá v tom èase zvýila záujem (J. Lib) o zjednotenie
pravopisu hornej a dolnej luickej srbèiny. Druhý v danom
okruhu a zároveò posledný konferenèný príspevok patril
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Daliborovi S o k o l o v i æ o v i (BU, Belehrad), ktorý predstavil svoje výsledky bádania o ivote Nady Djordjeviæovej, lektorky srbochorvátèiny v Prahe, plodnej prekladate¾ky luickosrbských autorov a národnej dejate¾ky, ktorá podnietila a rozvíjala kontakty medzi Srbmi na Balkáne a v Luici.
Okrem prezentovaných príspevkov sa organizátori
podujatia postarali aj o kultúrnu èas, ktorú naplnili tvrtkovým vystúpením hudobnej skupiny Wólbernosæe
a piatkovou exkurziou Po stopách Luických Srbù v Praze,
ktorú odborným výkladom doplnil J. Mudra a R. Bígl.
Na záver mono poveda, e iroký tematický diapazón príspevkov odzrkad¾oval nielen ve¾kos ducha
malého slovanského národa v Nemecku, ale aj ivý záujem ¾udí rôznych profesií o Luických Srbov, ich kultúru, jazyk, históriu. Preto treba túto medzinárodnú konferenciu hodnoti ako prínos v rozvoji medzinárodných odborných, kultúrnych a priate¾ských vzahov. Ako odznelo v závereèných prejavoch predstavite¾ov organizujúcich
intitúcií, ilo aj o symbolické odovzdanie tafety mladej generácii, ktorá bude ïalej rozvíja kontakty s Luicou
vo svojich krajinách.
Miriam Gigerová

ivotné jubileum Michala Varcholu
Uprostred tohtoroèného leta oslávil svoje významné
ivotné jubileum popredný preovský rusista a slavista doc.
PhDr. Michal Varchola, CSc., jeden zo zakladajúcich èlenov Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. afárika (1962 -1999), v súèasnosti èlen
Katedry biblických vied Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty a prorektor pre zahranièné styky Preovskej univerzity. Vetci, ktorí ho poznajú, dajú mi za pravdu, e pribúdajúce roky mu neubrali na aktivite, koncepènom a teoreticko-metodologickom myslení a tvorivej akríbii. Spolu
s prof. PhDr. Michalom Mikluom, CSc., dlhé roky tvorili
tandem v jazykovednej sekcii katedry. Ich ambíciou bolo
nadväzova spoluprácu s poprednými rusistickými pracoviskami v bývalom Èesko-Slovensku (Bratislava, Nitra,
Brno, Olomouc, Praha) a v zahranièí  v Po¾sku (Varava,
Poznañ, Olsztyn, Opole, Rzeszów), na Ukrajine (Uhorod,
Kyjev, ¼vov) a v Rusku (Moskva, Kazaò, Leningrad-Petrohrad). Táto konfrontácia s významnými univerzitnými
centrami rusistiky a slavistiky v zahranièí bola zárukou toho,
e preovská rusistika vdy patrila k tvorivým a ambicióznym centrám vedeckej práce.
Na základoch, ktoré pomáhal budova aj ná jubilant, stojí aj dnená preovská rusistika, opiera sa o tieto
tradície a rozvíja ich. Preto na Preovskej univerzite nebola núdza o uchádzaèov túdia rusistiky ani po spoloèensko-politických zmenách r. 1989, keï na iných univerzitách doma i v zahranièí rapídne poklesol záujem
o túdium ruského jazyka. V súèasnosti sa rutina tuduje nielen v uèite¾skej forme túdia, ale aj ako prekladate¾sko-translatologický odbor a na bakalárskom stupni
tudujú adepti podnikového manamentu so pecializáciou na ruský jazyk. Prirodzene, naïalej je preovská katedra rusistiky a translatológie aj koliacim pracoviskom
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doktorandského túdia. Docent Varchola sa zaslúil aj
o túto formu túdia rusistiky a ako kolite¾ v internej
a externej forme túdia viedol svojich doktorandov k nároènej tvorivej práci. Hoci v súèasnosti pôsobí na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU ako prednáate¾
staroslovienèiny a cirkevnej slovanèiny, jeho kontakty
s materskou katedrou, kde strávil krásnych tridsasedem
rokov a kde získal vedecký rozlet, sú naïalej intenzívne,
pracovné, s úprimným záujmom o dobrú spoluprácu
a rozvoj preovskej rusistiky a slavistiky.
Ná jubilant patrí k tej generácii preovských rusistov, ktorí prili tudova rutinu na bývalú Filozofickú
fakultu Vysokej koly pedagogickej v Preove (1954 1958) ako absolventi Ruského gymnázia v Humennom
(1950 - 1953), na ktorom získali vynikajúce základy
z praktickej rutiny od svojich uèite¾ov  ruských a ukrajinských emigrantov po roku 1917. Pohotovos vo vyjadrovaní sa dobrou rutinou v odbornej aj benej komunikácii bola charakteristická aj pre docenta Varcholu a viedol k nej aj svojich tudentov.
Rigoróznu prácu na tému Charakteristika tzv. aglutinaèného typu jazyka obhájil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Aj externú apirantúru absolvoval na Karlovej univerzite, kde roku 1979 obhájil kandidátsku dizertaènú prácu na tému K otázke kategórie stupòovate¾nosti a intenzív. Jeho kolite¾om bol významný
èeský slavista prof. dr. Antonín Dostál, DrSc., s ktorým
spolupracoval a do jeho emigrácie do USA na prelome
rokov 1968/1969. (M. Varchola predloil dizertáciu na
obhajobu u r. 1972, ale z politických dôvodov sa konala
a o sedem rokov neskôr.)
Habilitaènú prácu na tému Kontenzívne významy
adjektívnych antoným obhájil pred Vedeckou radou Pedagogickej fakulty v Nitre r. 1984. Tejto téme ostal verný
aj vo svojej monografii Antonymia a stupòovate¾nos
z poh¾adu kontenzívnej typológie, ktorá vyla r. 2000. Ako
èlen medzinárodnej rusistickej vedeckej organizácie
MAPRJAL sa zúèastnil na piatich kongresoch, na ktorých aktívne vystúpil s výsledkami svojho vedeckého výskumu. S vedeckými referátmi sa prezentoval aj na tyroch medzinárodných zjazdoch slavistov (Praha, Varava, Bratislava, Krakov), kde  ako to u vyplýva z jeho
naturelu  sa aktívne zapájal aj do diskusie a kde v kuloároch nadväzoval spoluprácu a spolu s profesorom
M. Mikluom pripravoval zaujímavé témy vedeckých konferencií.
S profesorom M. Mikluom ho spája aj spolupráca
na tvorbe skrípt Základy jazykovedy I., II. (1984, 1986),
ktoré vyli v dvoch vydaniach. R. 1992 ich vydali v prepracovanom texte pod názvom Základy jazykovedy pre
rusistov. Spolu s ním sa ako rieite¾ podie¾al na realizácii
grantových projektov od r. 1991 a predtým sa zapájal do
rieenia vedeckovýskumných úloh základného výskumu
v spolupráci s rusistami z Univerzity Komenského a Jazykovedného ústavu ¼. túra SAV v Bratislave.
Je autorom poèetných vedeckých túdií z problematiky veobecnej jazykovedy, ruskej morfológie a lexikálnej sémantiky, ktoré uverejòoval v rusistických a slavistických èasopisoch a zborníkoch doma i v zahranièí. Rovnako aktívne sa podie¾al na tvorbe recenzií a odborných
èlánkov, v ktorých sprístupòoval slovenským èitate¾om

domácu i zahraniènú rusistickú vedeckú tvorbu. Podrobnú bibliografiu jeho prác nájdeme v tyroch zväzkoch bibliografie Slovenskí jazykovedci, ktoré celé roky pripravoval a zostavoval významný slovenský bibliograf Ladislav
Dvonè. Údaje o vedeckovýskumnej a publikaènej èinnosti
M. Varcholu nájdeme aj v medzinárodnej encyklopédii
WHO IS WHO in World Russian Linguistics.
Ako vysokokolský uèite¾ prednáal najmä synchrónne jazykovedné disciplíny, viedol lektorské cvièenia, pripravoval tudentov v rámci VOÈ, viedol diplomové semináre a diplomové práce. Bohatá je aj jeho redakèná
a posudzovate¾ská èinnos.
Isto sme nespomenuli vetky jubilantove aktivity.
Nebolo to vak cie¾om náho medailónika. Chceli sme si
pripomenú sedemdesiate narodeniny náho vzácneho
kolegu, uèite¾a a dobrého èloveka.
Nu eláme docentovi M. Varcholovi, aby mu zdravie aj naïalej dobre slúilo, ve¾a astia, rodinnej pohody, tvorivých síl a neutíchajúci elán.
Júlia Dudáová-Kriáková

Na sedemdesiatku docenta Ladislava Bartka
V dobrom zdraví a v plnom nasadení svojich tvorivých
síl sa v polovici tohto roka doil sedemdesiatky doc. PhDr.
Ladislav Bartko, CSc. (nar. 1. júla 1934 v Trstenom pri Hornáde, okr. Koice-okolie), v naej slovakistike a jazykovednej slavistike uznávaný ako bádate¾ najmä v oblasti dialektológie, dejín slovenského jazyka, onomastiky, jazykovej
kultúry, jazykovej výchovy i ako významný organizátor
a írite¾ matièného hnutia v celoslovenskom meradle.
Takéto oklasifikovanie náho jubilanta by nebolo
azda presvedèívé, keby sa za ním nenachádzali publikované vedecké túdie, terénne výskumy a práca vysokokolského pedagóga. Jeho cesta ku vetkým výsledkom nebola vak jednoduchá. Veï po vytudovaní na
Filologicej fakulte Vysokej koly pedagogickej v Preove (1958, slovenský jazyk) najskôr pôsobil ako stredokolský profesor na Gymnáziu v Brezne (1958 1970), ako odborný pracovník na vysunutom pracovisku Literárnovedného ústavu SAV v Preove (1970 1971) a napokon takmer tri desaroèia ako pracovník
na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa afárika v Preove
(1971 - 2000, odborný asistent, docent). Len kratie
obdobie pôsobil ako docent na Katedre slovakistiky
Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystici (2000 - 2001).
Úplnú bibliografiu prác doc. Bartka za roky 1957 1993 uverejnil L. Dvonè (Slovenská reè, 1994, roè. 59, è.
4, s. 243 - 251; pozri tam aj ná príspevok na s. 241-242
i v Kultúre slova, 1994, roè. 28, è. 4, s. 237-238; hodnotenie Bartkovho diela za roky 1994 - 2004 prináa Slovenská reè, 2004, roè. 69, è. 5-6).
V tomto medailóniku by sme chceli osobitne poukáza na významný podiel doc. L. Bartka na viacroènom výskume jazyka a jazykovej situácie Slovákov na
Zakarpatskej Ukrajine. Výsledky svojich výskumov

uskutoèòovaných v rámci rieenia medzinárodného projektu publikoval L. Bartko vo viacerých vedeckých túdiách, predloil ich aj na domácich i zahranièných konferenciách a slavistických zjazdoch (aj ako poluautor).
Cenné sú jeho interpretácie ukrajinsko-slovenskej jazykovej interferencie v slovenských náreèiach na Zakarpatskej Ukrajine i úvahy o prehlbovaní ïalích výskumov (aj v spolupráci s diplomantmi a absolventmi slovenskej filológie na Uhorodskej národnej univerzite),
ktoré sa núkajú v nových kultúrno-spoloèenských podmienkach. Svoj záujem sústredil aj na niektoré osobitosti fungovania vlastných mien v náreèí Slovákov na
Zakarpatskej Ukrajine a na príblíenie obrazu medzietníckých vzahov a medzijazykových kontaktov (slovenèina-po¾tina, slovenèina-ukrajinèina, slovenèinamaïarèina, slovenèina-nemèina). S mimoriadnym záujmom bude naa odborná verejnos od neho oèakáva
vydanie monografie o rodnom abovskom náreèí.
Bohatá a pestrá bádate¾ská èinnos doc. L. Bartka,
jeho aktivity v matiènom hnutí (dlhoroèný podpredseda
a od leta tohto roku predseda Jazykového odboru Matice
slovenskej) i na úseku jazykovej kultúry (èlen redakènej
rady Kultúry slova a v rokoch 1999 - 2003 èlen Ústrednej
jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry Slovenskej republiky v otázkach tátneho jazyka) bola právom ohodnotená  v roku 1998 udelením Pamätnej medaily tefana Moyzesa a v roku 2003 Ve¾kej medaily sv.
Gorazda.
Nezlomná vô¾a, húevnatos a ivotný entuziazmus
náho jubilanta sú zárukou toho, e splní svoje ve¾ké plány pri postupnom neúnavnom napåòaní celoivotných
úsilí, verný odkazu svojho vzácneho uèite¾a, dialektológa
tefana Tóbika.
Svojmu kolegovi a priate¾ovi eláme do ïalích rokov pevné zdravie, neprestávajúci zmysel pre humor a stále
prítomnú rodinnú pohodu.
Ad multos annos!
tefan Lipták

ivotné jubileum Milana Majtána
PhDr. Milan Majtán, DrSc., sa narodil 3. mája 1934
vo Vrútkach, od desiatich rokov vyrastal vo Zvolenskej
Slatine. Roku 1953 absolvoval Gymnázium vo Zvolene.
V rokoch 1953 - 1957 vytudoval odbor slovenský jazyk
na Vysokej kole pedagogickej v Bratislave. Po skonèení
túdia tyri roky uèil slovenský jazyk na Jedenásroènej
strednej kole v Petralke. Od roku 1961 doteraz pracuje
v Jazykovednom ústave ¼udovíta túra Slovenskej akadémie vied (43 rokov).
Jubilant sa vo svojej vedeckej èinnosti sústredil na
nieko¾ko oblastí: historická lexikológia a historická lexikografia, synchrónna i diachrónna onomastika, jazyková
kultúra a popularizácia vedeckých výskumov v tom najveobecnejom chápaní.
Je autorom kninej publikácie Názvy obcí na Slo-
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vensku za ostatných dvesto rokov (1972), ktorá nala iroký ohlas vo vetkých vrstvách obyvate¾stva na Slovensku a zaujala aj èitate¾ov v zahranièí. Roku 1998 vyla
nová verzia pod názvom Názvy obcí Slovenskej republiky
s podtitulom Vývin v rokoch 1773 - 1997. Jeho ïalími
kninými publikáciami z oblasti onomastiky (aj ako spoluautora) sú Zemìpisná jména Èeskoslovenska (1982),
Meno pre nae diea (1983, 1985, 1993), Hydronimia
dorzecza Orawy (1985), Z lexiky slovenskej toponymie
(1996)  na základe tejto monografie získal jubilant hodnos doktora filologických vied, ïalej Vyberte si meno
pre vae diea (1998), Gewässernamen im Flussgebiet
des Dunajec  Nazwy wodne dorzecza Dunajca (1998),
Hydronymia povodia Ip¾a (1999) a i.
Jubilant je autorom alebo spoluautorom 6 kniných
publikácií, vye 265 túdií a èlánkov a viac ako 400 meních a popularizaèných príspevkov. Jeho práce sú známe
doma i v zahranièí (vye 350 citácií).
PhDr. Milan Majtán, DrSc., je vedúcim autorského
kolektívu a vedeckým redaktorom prvého diela svojho
druhu na Slovensku, Historického slovníka slovenského
jazyka. Doteraz vylo 5 zväzkov (1991, 1992, 1994, 1995,
2000), v najbliích mesiacoch vyjde 6. zväzok a skoncipovaný je u aj posledný, 7. zväzok. Tento slovník je základným pramenným dielom pre poznávanie slovnej zásoby starej slovenèiny z predspisovného obdobia. Po
dlhých prípravných rokoch zaèal slovník vychádza predovetkým zásluhou jubilanta, ktorý ako vedecký redaktor prejavil a prejavuje svoje organizaèné schopnosti
a vedeckú tvorivú akríbiu. Okrem toho treba osobitne vyzdvihnú jeho ¾udský a priate¾ský prístup k spolupracovníkom a nezitnú ochotu vdy pomôc a poradi pri odborných problémoch nielen mladím zaèínajúcim autorom, ale aj starím kolegom. V súvislosti s Historickým
slovníkom slovenského jazyka treba spomenú M. Majtána aj ako spoluzostavovate¾a prvých dvoch zväzkov
významného diela Pramene k dejinám slovenèiny (pri prvom zväzku spolu s J. Skladanou, 1992; pri druhom spolu s T. Lalikovou, 2002), ktoré prináa doteraz nepublikované texty z rozlièných tematických oblastí (administratívnoprávne spisy, populárno-odborné spisy, ¾udová
a umelá slovesnos, náboenská literatúra, preklady
a pod.).
Významná je aj jubilantova vedecko-organizaèná
èinnos. V rokoch 1964 - 1984 ako vedecký tajomník a v
rokoch 1984 - 2001 ako predseda Slovenskej onomastickej komisie organizoval onomastický výskum na Slovensku, heuristický výskum slovenských vlastných mien,
aktívne pôsobil pri tandardizovaní slovenských geografických názvov v rezorte geodézie a kartografie i v rezorte
vnútra. V rokoch 1968 - 2002 zorganizoval jubilant 15 vedeckých onomastických konferencií so zahraniènou úèasou a bol editorom alebo spolueditorom takmer vetkých
zborníkov referátov z týchto vedeckých podujatí. Ako èlen
Medzinárodnej komisie slovanskej onomastiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov sa aktívne zúèastòoval
pri príprave Slovanského onomastického atlasu. Zatia¾
posledná, 16. medzinárodná onomastická konferencia,
konaná v dòoch 16. a 17. septembra 2004 pod názvom
Súradnice súèasnej onomastiky, bola venovaná jubilantovi.
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V nijakom prípade nemono vynecha desiatky dnes
u vedeckých pracovníkov (aj docentov), ktorých vychoval jubilant. Týmto mladým adeptom slovakistiky, predovetkým zameraným na onomastiku, venoval Milan
Majtán nezitne hodiny, dni a týdne ako kolite¾, konzultant, oponent alebo jednoducho ako ochotný poradca.
Výchova celej generácie týchto mladých vedeckých pracovníkov obsiahla celé Slovensko: Pedagogickú fakultu
v Nitre, Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. afárika
v Preove, Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a i.
Za svoju èinnos dostal PhDr. Milan Majtán, DrSc.,
tie najvyie ocenenia. Z viacerých mono spomenú Striebornú èestnú plaketu ¼udovíta túra a Zlatú èestnú plaketu ¼udovíta túra za zásluhy v spoloèenských vedách,
Èestnú medailu Mateja Bela za zásluhy v historických
vedách, Cenu SAV za vedecko-popularizaènú èinnos, titul Najlepí pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra a i. Posledným najvýznamnejím ocenením bolo zaradenie medzi významné osobnosti
SAV v roku 2004.
PhDr. Milan Majtán, DrSc., patrí medzi slovenských
jazykovedcov, ktorí významne rozvinuli jednotlivé lingvistické disciplíny na Slovensku a podnes sú aiskovými
osobnosami jazykovedy doma i v medzinárodnom kontexte. Jubilant sa vypracoval na pièkového odborníka
v oblasti výskumu dejín slovenského jazyka a výskumu
slovenských vlastných mien. Je uznávaným odborníkom
a jeho práce sú známe aj za hranicami Slovenska, o èom
svedèia mnohé zahranièné citácie. Posledných tridsa rokov sa s mimoriadnym úsilím prièinil o vedecky fundovanú tandardizáciu slovenských geografických názvov
s neopakovate¾ným citom pre popularizáciu výsledkov
svojej vedeckovýskumnej èinnosti a ich aplikovania v spoloèenskej praxi.
Pevne veríme, e aj po dokonèení takého významného diela, ako je Historický slovník slovenského jazyka,
bude Milan Majtán pokraèova vo svojej vedeckej práci
a pod ïalím diachrónnym výskumom slovenského jazyka bude figurova jeho meno.
Milý Milan, elám si, aby si nezabúdal na svoje poslanie vo výskume slovenského jazyka a jeho dejín, aby si
mal dobré zdravie a plno síl, aby si mohol toto poslanie
plni aj v ïalích rokoch.
Jana Skladaná

Âåíäèíà, Ò. È.: Ñðåäíåâåêîâûé ÷åëîâåê
â çåðêàëå ñòàðîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà. Ìîñêâà:
Èçäaòeëücòâî Èíäðèê 2002. 336 s.
Hodnotným príspevkom pri spracovaní lexiky staroslovienskych pamiatok staroruskej proveniencie sa stala monografická práca T. I. Vendinovej Ñðåäíåâåêîâûé
÷åëîâåê â çåðêàëå ñòàðîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà. V úvode
posudzovanej práce, ktorá je venovaná pamiatke popredného ruského jazykovedca N. I. Tolstého, autorka pripo-

mína zloitos spracúvanej problematiky najmä preto, e
predstava stredovekého sveta na pozadí staroslovienskej
lexiky si vyaduje jeho vnímanie oèami vtedajích pouívate¾ov jazyka. A odha¾ovanie tajomstva o èloveku, odvolávajúc sa na N. I. Berïajeva, spoèíva pod¾a autorky
na odha¾ovaní tajomstva ¾udského bytia. Cie¾om knihy
je rekontrukcia obrazu sveta, ako ho z prírodného, sociálneho aj duchovného poh¾adu vnímal vtedají èlovek.
T. I. Vendina si v úvode (s. 5) uvedomuje, e súèasného
bádate¾a k h¾adaniu a opisu vedomia a sebauvedomovania stredovekého èloveka nevedie priama cesta. Sémantická analýza pamiatok z rozlièných vývinových období
je svedectvom vývinu  zuovania, rozirovania významov, ale aj ich zániku. Do dominantnej pozície sa v práci
dostáva stredoveká kultúra, ktorej zloky ili a pestovali
sa v konkrétnom jazykovom prostredí, formovali v òom
hierarchiu hodnôt a ideálov èloveka, ktorý sa ich snail
vyjadrova prvkami jazykového systému. Antropocentrický prístup k spracovaniu pramenného materiálu si autorka zvolila v snahe priblíi na pozadí starej slovnej zásoby hodnotový systém etnika vo vzahu k prvkom jazykového systému. Ako argument uvádza na s . 7 vzah kategórie ivotnosti a muskej osoby v staroslovienèine, ktorej korene motivovala spoloèenská plnohodnotnos osôb
vo vtedajej spoloèenskej hierarchii (îòåö, ìóæü, êíÿçü).
Takú istú povahu má aj pôvod neosobných slovesných
kontrukcií v rutine, ktorý súvisí s nazeraním starých
Slovanov na prírodu, resp. nadprirodzené, tabuizované sily
(typ ìåíÿ ëèõîðàäèò). V úvode (s. 13) autorka upozoròuje aj na skutoènos, e staroslovienska kultúra vznikala v procese rozkvetu christianizácie a staroslovienske texty
sa okrem náboenského poslania vnímali aj ako spisy
s významným filozofickým a svetonázorovým poslaním.
Ve¾ký význam malo v tomto kontexte samo slovo, ktoré
sa vo vzahu k Bohu v jazykovom vedomí stredovekého
èloveka presonifikovalo (Iskoni bìae slovo i slovo bìae
ot Boga i Bog bìae slovo...). Slovo teda bolo v staroslovienèine mimoriadne presným pojmom, spätým  ako
väèina abstrákt  s protikladom boského a pozemského. A tak sa stredoveký èlovek v zrkadle staroslovienèiny
 tak znie preklad posudzovaného titulu do slovenského
jazyka  ocitá v tomto titule v pa¾be otázok, ktoré kladieme spolubesedníkovi, keï sa od neho chceme dozvedie
nieèo o tretej, neznámej osobe. Pod¾a týchto otázok sú
nazvané aj jednotlivé kapitoly knihy: 1. Ñðåäíåâåêîâûé
÷åëîâåê: êòî îí? (s. 22-64), 2. Ñðåäíåâåêîâûé ÷åëîâåê:
êàêîé îí? (s. 65-93), 3. Ñðåäíåâåêîâûé ÷åëîâåê: ÷òî îí
äåëàåò? (s. 94-157), 4. Áîã â ñîçíàíèè ñðåäíåâåêîâîãî
÷åëîâåêà (s. 158-166), 5. Ìèð ñðåäíåâåêîâîãî ÷åëîâåêà
(s. 167-274), 6. Öåííîñòè ñðåäíåâåêîâîãî ÷åëîâåêà
(s. 275-304).
V prvej kapitole sa èlovek na pozadí staroslovienskej lexiky predstavuje ako pozemská bytos, ktorej sa
pripisujú významy 1. èlovek, 2. slúiaci, sluha. Nezáujem o fyzickú podstatu èloveka sa prejavuje v nedostatoènej slovotvornej truktúre somatickej lexiky (áåäðî
= bedro, áðúâü = brvy, âûÿ = ija, âèåæäà = vieèko, âåêî
= vieèko, ãëàâà = hlava, ãðúòàíü = hrtan, äëàíü = dlaò,
çàæäü = zadná èas tela, êîëèåíî = koleno, êðúâü = krv,
èñòî = útroby tela, vnútornosti, íîçäðè = nozdry, ëÿäâèÿ
= ¾adviny, ïÿòà = päta, ðàìî = rameno, ïðüñè = hruï,

íîãòü = necht, ðåáðî = rebro...). Osobitné tematické skupiny tvoria predstavitelia svetskej a cirkevnej moci
(âëàñòåëü, ñàìîâëàñòüöü, âëàäûêà, ñàìîäðüæüöü,
ñàìîäðüæèòåëü, æîóïàíú, ïàëàòèíú, ïðèñòàâüíèêú,
ñàìú÷èí, ÷åòåðüòîâëàñòíèêú, ÷åòåðüòîâëàñòüöü, resp.
æüðüöü, çàêîíüíèêú, êëèðîñüíèêú, ñâÿòèòåëü, ñòàðüöü,
÷ðüíîðèçüöü, ÷ðüíüöü, àðõèäèàêîíú, èãîóìåíú), ale aj
pomenovania pustovníkov a askétov typu îõîäüíèêú,
îøüëüöü, ñúâúçäðüæüíèêú, òðîóäüíèêú, ïîñòûíèêú,
ïîóñòûíüíèêú, ñòëúïüíèêú... Pri kadej lexéme sa jej
sémantická analýza dopåòa dokladovým materiálom
z archívnych prameòov. Okrem kladných vlastností
(âñïîìîùåñòâîâàíèå, äîáðîòà, íàáîæíîñòü, ïðàâåäíîñòü, ùåäðîñòü, êðîòîñòü, ëþáîâü ê ëþäÿì,
ãîñòåïðèèìñòâî, öåëîìóäðèå) sa v kapitole podrobne
rozoberajú aj negatívne ¾udské vlastnosti (ëîæü,
ïðåäaòåëüñòâî, îáìàí, áåçáîæèå, æåñòîêîñòü,
ðàçâðàò, îòñóòñòâèå ñòûäà, ñâàðëèâîñòü, îáæîðñòâî,
ïüÿíñòâî, àë÷íîñòü, ñðåáðîëþáèå, çàâèñòü, êîâàðñòâî, êîëäîâñòâî, ëåíü).
V druhej kapitole sa spracúva lexika charakterizujúca ¾udské vlastnosti a atribúty. Okrem najdôleitejích
abstraktných vlastností typu ñúìðüòüíú = smrte¾ný,
òüëèåíüíú= smrte¾ný sa uvádzajú aj najèastejèie telesné
vlastnosti a chorobné stavy (áîëèåçíüíú = chorý,
íåäóæüíú = neduivý, ìúíîãîáîëèåçíüíú = trpiaci na
mnohé choroby, íåñúäðàâú = nezdravý, chorý, ïèåãîòèâú
= nakazený, ñîóõîíîãú = chromý, ðàñëàáëèíú = slabý,
áèåñüíú = besný, t. j. ovládnutý zlými duchmi), charakteristické výzorové èrty a charakterové vlastnosti (âûñîêú
= vysoký, ìàëú = malý, õîóäú = chudý, áúäðëèâú = bodrý, ïîîóñòüíú = bodrý)...
Tretia kapitola je charakteristikou dynamických príznakov, v rámci ktorých sa okrem pohybových slovies typu
âûèòè, âúçèòè, íàèòè, ïðîèòè, ïðèåèòè, âûõîäèòè,
äîõîäèòè, íàõîäèòè, ïðèõîäèòè, ñúõîäèòè, õàæäàòè
analyzujú jednotlivé významové skupiny slovies zmyslového vnímania (âåäåòè, çüðåòè, ñúìîòðåòè, ãëÿäåòè,
ïðåäúçüðåòè, îó÷îóòè, ïðîñëûøàòè, âúíèìàòè), správy a riadenia, trestov (ñòàðåíøèíüñòâîâàòè, ñòðîèòè), príkazov, zákazov a nariadení (ÿâèòè, îóðåøòè,
çàïðåòèòè, ñúêàçàòè, ïðèñòàâèòè, ïîëîæèòè,
ïîâåëåòè, âúçàêîíèòè, ñîóäèòè, ìîó÷èòè, ðàñïàòè,
îáåñèòè, îóñåêíóòè, îóñåøòè). Osobitnú významovú
skupinu tvoria slovesá pomenúvajúce procesy súvisiace
s obrábaním pôdy, po¾noshospodárskymi prácami a pasením dobytka (âúçäåëàòè = obrobi, îðàòè = ora,
êîïàòè = kopa, ñåÿòè = sia, ñàäèòè = sadi,
âúçäðàñòèòè = vypestova, èçäðàñòèòè = vypestova,
ïîæàòè = zoa, âúñòðúãàòè = vytrha, ÷åñàòè = èesa, ñúâÿçàòè = zviaza. îñåäúëàòè = osedla, ïàñòè =
pás, êàçèòè = kastrova, ñòðèøòè = striha). Precízne
sa v tejto kapitole spracúva aj vyjadrovanie negatívnych
èinností typu âðåæäàòè = kodi, îñòðàñòèòè = spôsobi starosti, êîâàòè = ñòðîèòü êîçíè, çúëîñëîâèòè =
ohovára, îêëåâåòàòè = oklebeti, íàâàäèòè = poháda sa, áëàçíèòè = oklama, ëúãàòè = klama, ïðåëüñòèòè = pre¾sti, ïîðóãàòè = vadi sa, âúçíåíàâèäåòü
= znenávidie, äîñàäèòè = urazi, ñúâàæäàòè = nabáda na spor, âðàæüäîâàòè = nabáda na zlo. Významový protiklad tvorí charakteristika pozitívnych èinností typu
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ïîìîãàòè = pomáha, áîãîñëîâåñòâèòè = chváli Boha,
áëàãîäàðèòè = blahoreèi, chváli, ïðåäàòè æèâîòú
= obetova ivot, øòàäåòèñÿ = odrieka sa, öåëîìîóäðîâàòè = ma zdravý rozum, ãîñòèòè = hosti.
Vo tvrtej kapitole sa opisuje lexika spätá s vnímaním Boha a s jeho miestom vo vedomí stredovekého èloveka. Tematicky je lexika rozdelená do dvoch celkov:
1. Boh vo vzahu k svetu. 2. Boh vo vzahu k èloveku.
Napriek tomu, e v stredoveku bol Boh definovaný na
princípe nepoznate¾nosti (íåèçäðå÷åíüíèêú), neve¾ký
súbor lexém odha¾uje snahu èloveka definova si túto
transcendentálnu bytos vo svojom vnútri ako îòüöà
è ñûíà è ñâÿòààãî äîóõà, ktorý sa vníma ako çüäèåòåëü,
âüñåäðüæà, âüñåâëàäûêà, æèâîòâîðüöü, ïîìàçàíüíèêú, ako bytos prítomná vo chví¾ach utrpenia a útechy.
Piatu kapitolu tvorí rozsahom najpoèetnejí súbor
lexém, ktoré tvoria tematickú syntézu predchádzajúcich
celkov a mono ju zhrnú do názvu Svet stredovekého
èloveka. Ide o ve¾ké mnostvo slov, ktoré sa v archívnych
prameòoch zachovalo z oblasti pomenovania prvkov makrosveta, predmetov kadodennej potreby, pomenovania
hospodárskych zvierat, mylienkových prúdov, abstraktných pojmov, vyjadrenia blaha, bohatstva a chudoby, viery, cirkevnej i tátnej správy a vlády, vôle, merania èasu,
vyjadrovania ¾udských hriechov a cností, pohybu a pokoja, ducha i due, ivota aj smrti, majetku, zákonov a práva, svedomia a hanby, lásky a priate¾stva, múdrosti, protikladov svetla a tmy v reálnym aj prenesenom význame,
pozemského ivota, strachu, utrpenia, muèenia i spasenia, vykúpenia i oèakávaného rajského ivota, symboliky
farieb, èísel a zázrakov.
V iestej kapitole autorka syntetizuje významy slov
oznaèujúcich religiózne hodnoty stredovekého èloveka:
vieru, nádej, lásku, dobro, sviatos, askézu, vernos, stálos vo viere, skromnos, utrpenie a muky, prácu, spasenie, útechu, ochranu, modlitbu, Boie slovo a pokánie.
V samostatnej skupine sa charakterizujú sociálne a etické
hodnoty  vláda, sila, zákon, vlas, munos, èinorodos,
rodina, etnos, spoloèenská príslunos, resp. dobrota, srdeènos, úprimnos, pravdivos, vernos, pocit viny
a hanby, svedomie, láska k blínemu a súcit s ním, tedros a pohostinnos. Záver kapitoly tvorí opis lexiky s tematikou vitálnych hodnôt (ivot, zdravie, vek).
Monografia Ñðåäíåâåêîâûé ÷åëîâåê â çåðêàëå
ñòàðîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà je prácou, ktorá obsahuje ve¾ké
mnostvo hodnotného pramenného materiálu. Tematické
zoradenie lexiky umoòuje preniknú hlbie do poznania
jej vývinu a poskytuje èitate¾ovi svedectvo o duchovných
a materiálnych hodnotách ¾udí spred stároèí. Aj napriek tomu, e pramenný materiál pochádza z ruskej
jazykovej oblasti, t. j. z východoslovanského makroareálu, významovo a s oh¾adom na kontinuitu spracúvanej lexiky v naom jazykovom areáli je poznávacia hodnota posudzovanej knihy ve¾mi vysoká. Je
to hodnotný prameò poznatkov, presahujúci jazykovedné dimenzie, zasahujúci iroký slavistický rámec
bádate¾ov v oblasti jazyka, histórie, etnológie, religionistiky a kulturológie.
Pavol igo
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Dzieje S³owian w wietle leksyki. Pamiêci
Profesora Franciszka S³awskiego.
Pod redakcj¹ Jerzego Ruska, Wies³awa Borysia, Leszka Bednarczuka.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego 2002. 546 s.
Zborník s názvom Dejiny Slovanov vo svetle slovnej zásoby obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoènila
17. a 18. mája 2001 v Krakove. Podujatie bolo organizované pri príleitosti blíiaceho sa ivotného jubilea nestora po¾skej slavistiky prof. Franciszka S³awského; ia¾,
profesor sa ho u nedoil  zomrel 19. januára 2001, nieko¾ko mesiacov pred svojimi 85. narodeninami.
Vedeckú osobnos zosnulého pribliujú profesorovi
krakovskí spolupracovníci v príspevkoch tvoriacich úvodnú èas zborníka, nazvanú Franciszek S³awski: J. R u s e k charakterizuje prof. S³awského ako slavistu,
M. K u c a ³ a ho predstavuje ako mi³onika polskich
s³ów a L. B e d n a r c z u k hodnotí jeho celoivotnú èinnos v oblasti po¾skej a slovanskej etymológie (v tejto
súvislosti sa zamý¾a aj nad ïalím osudom S³awského
diela S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, z ktorého
vylo 5 zväzkov  po písmeno £  a ktoré zostalo nedokonèené; porov. s. 33). Na záver sa uvádza kompletná bibliografia S³awského vedeckých prác (1936 - 2001), ktorú
zostavil W. Sêdzik.
Za úvodnou èasou nasleduje 70 príspevkov, ktoré
sú pod¾a svojej tematiky rozdelené do tyroch èastí: Zagadnienia ogólnos³owiañskie (27 príspevkov), Jêzyki zachodnios³owiañskie (20), Jêzyki po³udniowos³owiañskie
(19) a Jêzyki wschodnios³owiañskie (4). V zborníku sú
zastúpení autori z Krakova (33 príspevkov) a ïalích
po¾ských vedeckých centier (12), ako aj zahranièní slavisti (25).
Z priestorových príèin nemôeme referova o vetkých publikovaných materiáloch, preto sa obmedzíme
aspoò na základnú informáciu o príspevkoch, ktoré primárne súvisia s témou konferencie, èie o príspevkoch
z oblasti slovanskej etymológie a historickej lexikológie.
Prísluné túdie  v zborníku zastúpené najpoèetnejie 
neraz názorne svedèia o monostiach, aké prináa diachrónny výskum lexiky pre rekontrukciu rôznych aspektov slovanskej kultúry v najirom zmysle. Z tohto h¾adiska sa úèastníci konferencie zaoberali nielen slovanskou
lexikou týkajúcou sa prírody (I. J a n y  k o v á , Brno), po¾nohospodárstva (¼. V. K u r k i n o v á , Moskva; A. L o m a ,
Belehrad) èi názvami pracovných nástrojov (W. S ê d z i k ,
Krakov), ale aj výrazmi súvisiacimi so spoloèenskou organizáciou a duchovnou kultúrou starých Slovanov.
V túdiách uverejnených v zborníku sa analyzujú niektoré termíny rodovej spoloènosti (E. H a v l o v á , Brno)
a vývin pojmu obe u starých Slovanov (H. K a r l í k o v á , Brno), ako aj terminológia odievania (M. Wo j t y ³ a  w i e r z o w s k a , Krakov) èi hudobnej kultúry (W. B o r y  , Krakov), ïalej pomenovania kalendárnych mesiacov (V.  a u r , Opava), lexika súvisiaca so svadbou
(H. S c h u s t e r -  e w c , Budyín), oznaèenia mytologických bytostí (M. B j e l e t i æ o v á , Belehrad) a i. Bez zo-

h¾adnenia kultúrneho kontextu nie je moné adekvátne
interpretova niektoré javy súvisiace s kresanskou terminológiou v starej po¾tine, ale ani mnohé sémantické
posuny v rôznych lexikálnych okruhoch (porov. príspevky krakovských lingvistiek M. K a r p l u k o v e j a M. J a k u b o w i c z o v e j ). iriu kultúrnohistorickú dimenziu
má aj onomastický materiál, èo potvrdzuje analýza slovanských zloených vlastných mien (A. C i e  l i k o w a
a M. M a l e c o v á , obidve Krakov) i farebných zemepisných názvov typu Áåëàðóñü (H. C y c h u n , Minsk). Tematickú mozaiku dopåòajú minuciózne etymologické výklady venované jednotlivým lexémam z rôznych slovanských jazykov i túdie z oblasti jazykových kontaktov.
Zo slovenských jazykovedcov je v zborníku zastúpená len M. P a n è í k o v á túdiou o symbolike bielej farby
v po¾tine a slovenèine, slovakistickej problematike sa
vak venuje aj nieko¾ko po¾ských jazykovedcov. V tejto
súvislosti mono poukáza na príspevky troch krakovských slovakistiek: H. M i e c z k o w s k a porovnáva nové
derivaèné postupy v po¾tine a v slovenèine, E. O r w i ñ s k a - R u z i c z k o v á si víma slovnodruhovú homonymiu slovenských druhotných predloiek a M. P a p i e r z o v á venuje pozornos internacionalizácii slovenskej
lexiky. Slovenskému jazykovému materiálu venujú adekvátnu pozornos aj B. K r e j a (Gdansk), ktorý analyzuje inoslovanské responzie kaubských slovotvorných formácií na -ièe (v slovenèine typ dubièie a pod.), a Z. B a b i k (Krakov) v túdii o akcentologickej charakteristike
slovanských prefigovaných slovies.  Informaènú hodnotu zborníka zvyuje index výrazov, ktoré sa analyzujú
v publikovaných príspevkoch (s. 539 - 546).
Rektor krakovskej Jagelovskej univerzity prof.
F. Ziejka vyslovil vo svojom prejave na otvorení konferencie nasledujúce presvedèenie: Imponuj¹ca liczba referatów i komunikatów pozwala s¹dziæ, ¿e to naukowe
przedsiêwziêcie wpisze siê rzeczywicie trwale w ¿ycie
polskiej i wiatowej slawistyki (s. 14). Po pretudovaní
zborníka konferenèných referátov s názvom Dzieje S³owian w wietle leksyki. Pamiêci Profesora Franciszka
S³awskiego mono plným právom kontatova, e tieto
oèakávania sa splnili.
¼ubor Králik

Ï ÈÏ EP , Ï.: Ñðïñêè èçìåó âåëèêèõ
è ìàëèõ ¼åçèêà.
Áåîãðàä: Áåîãðàäñêà êèãà 2003. 298 s.
Srbská jazykoveda, zdá sa, nebola na rozpad
takmer storoènej symbiózy srbského a chorvátskeho
jazyka v 90. rokoch minulého storoèia vôbec pripravená. Nasvedèovala by tomu i publikácia Ñðïñêè èçìåó
âåëèêèõ è ìàëèõ ¼åçèêà, v ktorej sa jej autor, popredný
srbský slavista Predrag Piper, pokúa urèi a definova
status srbského jazyka na zaèiatku tretieho tisícroèia,
v ktorom sa srbský spisovný jazyk odrazu ocitol v novej situácii i v nových vzahoch so susednými slovanskými jazykmi.

Kniha obsahuje dve relatívne samostatné èasti.
V prvej èasti pod názvom Î ïèòàèìà ëèíãâèñòè÷êå
åêîëîãè¼å (s. 9167) nachodíme dvanás poväèine u
publikovaných viac-menej sociolingvistických túdií,
v ktorých sa rozoberá status súèasného srbského spisovného jazyka z najrozliènejích aspektov. Sedem
túdií, taktie u poväèine publikovaných, v druhej
èasti knihy pod názvom Îïøòè ïîãëåäè íà ïðîó÷àâàà ñðïñêîã ¼åçèêà ó èõîâîì øèðåì ñëàâèñòè÷êîì
è ëèíãâñòè÷êîì êîíòåêñòó (s. 167-294) významne dopåòa a konkretizuje výsledky prvej èasti najmä tým, e
jednotlivé túdie z rozlièných aspektov dotvárajú podobu statusu srbského jazyka a jeho vzahy k susedným jazykom v irom slovanskom lingvistickom kontexte.
V prvej èasti knihy má k¾úèové postavenie túdia
O âeëèêèì è ìàëèì ¼åçèöèìà ó ñâåòëó ëèíãâèñòè÷êå
åêîëîãè¼å (s. 927), v ktorej sa autor pokúa riei otázku vzahu malých a ve¾kých jazykov cez prizmu postulátov lingvistickej ekológie, ktorá pod¾a autora skúma najmä vzah medzi jazykom a prostredím, v ktorom jazyk jestvuje a funguje. Autor pritom podèiarkuje význam etického a estetického kritéria pri skúmaní vzahov jazyka a jeho prostredia, keïe práve tieto
vzahy prispievajú buï k súladu a k vzájomnému duchovnému a kultúrnemu obohacovaniu sa, alebo vedú
ku konfliktom a k zahmlievaniu spoloèenských vzahov, v ktorých má jazyk, prirodzene, významné miesto. Keïe vak pojmy malý jazyk èi ve¾ký jazyk
sú viacvýznamové a vágne, treba prizna, e ich obsah
sa vymedzuje ve¾mi ako. Preto autor dôkladne rozoberá komplex najrozliènejích vzahov malých
a ve¾kých slovanských i neslovanských jazykov konkrétnou ilustráciou a príkladmi z minulosti i prítomnosti. Treba súhlasi s autorom, e vari pre kadého
èloveka je najblií a najdôleitejí jeho materinský jazyk, a teda z tohto h¾adiska je materinský jazyk jednoznaène ve¾ký.
Keïe autor na viacerých miestach knihy vyslovil tézu o ohrozenosti srbského jazyka, osobitný význam má z tohto h¾adiska túdia Ñðïñêè ¼åçèê íà
ïî÷åòêó âåêà (s. 30-45), v ktorej sa taxatívne vymenúvajú oblasti takejto ohrozenosti. Na prvom mieste ju dokazuje zniovanie poètu pouívate¾ov srbského
jazyka (pod¾a sèítania obyvate¾stva), ako aj zmenovanie územia, na ktorom sa srbský jazyk predtým pouíval  v dôsledku polických udalostí a stupòovitých
migrácií srbského obyvate¾stva v poslednom desaroèí
minulého storoèia. Okrem toho v dôsledku politických
zmien vyvolaných rozpadom bývalej Juhoslávie i v
dôsledku zániku symbiózy v rámci takzvaného srbochorvátskeho jazyka stratil srbský jazyk ústavne zabezpeèený status. Marginalizáciou a obmedzovaním srbskej cyriliky, ktorá má pre srbský národ popri funkènej
hodnote aj symbolickú hodnotu, oslaboval sa i vzah
k srbskému jazyku ako k základnému znaku národnej
identity. Negatívnu úlohu v neuspokojivom vzahu Srbov k vlastnému jazyku zohráva pod¾a autora i neuspokojivá výuèba srbského spisovného jazyka na vetkých stupòoch kôl, ïalej nekontrolovaný prienik cudzích slov (najmä anglicizmov), deformácia spisovnej
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srbèiny jazykom reklám, názvov obchodov a intitúcií,
ale i tlakom tylisticky chudobného jazyka novín, politiky a biznisu. Nie je pod¾a autora uspokojivé ani financovanie vedeckého jazykovedného výskumu a intitucionálneho pestovania kultúry srbskej reèi.
Nesporne zloitá politická a ekonomická situácia
v devädesiatych rokoch, poznaèených jednak migráciou obyvate¾stva, jednak blokádou, sankciami a nedzinárodnou izoláciou Srbska sa musela negatívne odrazi i na srbskom jazyku a po rozpade bývalej Juhoslávie preruenia a symbiózy s chorvátskym jazykom i na
jeho statuse. Avak podrobnejie porovnávanie srbskej
jazykovej situácie poznaèenej úpadkom jazykovej kultúry v dôsledku zmien po roku 1990, ktoré preívajú
vetky slovanské národy, by zrejme ukázalo, e srbská
jazyková situácia sa podstatnejie neodliuje od situácie v ostatných slovanských krajinách, ba nali by sme
v nej viacej zhôd ne rozdielov.
Týmto otázkam sa autor priamo alebo nepriamo
venuje i v ïalích túdiách prvej èasti knihy. Do okruhu záujmov ekológie jazyka patrí i pojem zneuívania
jazyka. Dobrú ilustráciu na zneuivanie jazyka nachodíme v túdii Íè ¼åçèöè íè êóëòóðå íèñó íåäåèâè
(s. 106  112), v ktorej P. Piper zaujíma principiálne
stanovisko k vystúpeniu malej skupiny srbských lingvistov v auguste 1998, ktorá uverejnila deklaráciu-pamflet Ñëîâî î ñðïñêîì ¼åçèêó. Tento spis, prezentovaný
aj na 12. medzinárodnom zjazde slavistov v Krakove
roku 1998, pokodil dobré meno srbskej jazykovedy.
V druhej èasti knihy má medzi túdiami viac-menej metodologickej povahy (o tradiènom a modernom
v srbskej lingvistike, o srbskej slavistike z h¾adiska periférnych a hranièných javov, o srbskej sociolingvistike, o výskume rusizmov, o význame srbskej a slovanskej filológie) k¾úèové postavenie rozsiahla túdia
Ñðïñêà ëèíãâèñòè÷êa ñëàâèñòèêà äåâåäåñåòèõ ãîäèíà ÕÕ. âåêà (179 - 228). Je to túdia, ktorá poskytuje jedineèný obraz o organizácii výskumu srbského jazyka a slovanských jazykov v Srbsku v poslednej decénii 20. storoèia, ako aj o reálnych výsledkoch výskumov doloených bibliografickými údajmi. Výsledky
srbskej jazykovednej slavistiky, ktoré dosiahla i napriek nepriaznivým okolnostiam, vzbudzujú obdiv. Presné bibliografické údaje toti presvedèivo ukazujú, e
vedecký výskum srbského jazyka a slovanských jazykov, ktorý sa uskutoèòuje v trinástich výskumných projektoch, prebiehal intenzívnejie ako v ktoromko¾vek
desaroèí predtým.
Srbská jazykoveda v tomto desaroèí (po rozpade
tzv. srbsko-chorvátskeho èi chorvátsko-srbského jazyka) musela popri benom vedeckom výskume poloi
i nové intitucionálne základy starostlivosti o spisovný
jazyk, o usmeròovanie jeho rozvoja i pestovanie jeho
kultúry. Musela teoreticky prepracova a v praxi prebudova status spisovnej srbèiny, vypracova nové pravidlá pravopisu i napísa nové normatívne gramatiky
spisovnej srbèiny.
Treba pritom poznamena, e v tomto desaroèí nezanikol ani jeden srbský lingvistický èasopis. Naopak.
Pod tlakom stupòujúcej sa vedeckej produkcie boli
v Srbsku zaloené i nové lingvistické èasopisy. V uej
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slavistike (mimo srbistiky) bol napríklad roku 1996 zaloený èasopis Ñëàâèñòèêà àko orgán Srbskej slavistickej spoloènosti (doteraz vylo osem zväzkov, kadý
v rozsahu 400 a 500 strán). Slavistiku v tomto období
významne obohacovali i zborníky zo sympózií a konferencií, na ktorých sa prezentovali výsledky základného
slavistického projektu Êîíôðîíòàöèîíà ïðîó÷àâàà
ñðïñêîã è äðóãèõ ñëîâåíñêèõ ¼åçèêà. Nadpriemerne
bohatú slavistickú produkciu aj v tomto desaroèí bibliograficky spo¾ahlivo zaznamenával èasopis £óæíîñëîâåíñêè ôèëîëîã a iné periodické, osobné, tematické
a ïalie bibliografie (bibliografiu rusistiky v Srbsku spracoval a v dvoch zväzkoch vydal i sám autor recenzovanej knihy P. Piper).
Aj keï kniha P. Pipera Ñðïñêè èçìåó âåëèêèõ
è ìàëèõ ¼åçèêà formálne nepredstavuje ucelenú syntézu
o statuse srbského spisovného jazyka na zaèiatku tretieho
tisícroèia, obidve èasti komplementárne tvoria dobre premyslený celok, ktorý spåòa pôvodný zámer autora  poskytnú nielen spo¾ahlivý obraz o statuse srbského jazyka
na zaèiatku tretieho tisícroèia, ale i o mieste a úlohe srbskej
lingvistickej filológie v irom slavistickom kontexte..
Napokon treba doda, e pôvodným a základným
vedeckým zameraním Predraga Pipera, autora tejto knihy s výsostne sociolingvistickou problematikou, je predovetkým slovanská porovnávacia syntax a sémantika. Jeho poh¾ad na status srbského jazyka a jeho vzahy k iným slovanským jazykom podaný v tejto knihe je
teda poh¾ad zo strany, zboku. Ale práve takýmto poh¾adom, doloeným irokým slavistickým kontextom
srbského jazyka, významne obohatil nielen srbskú sociolingvistiku, ale i iriu slavistiku.
Emil Horák

MÈCÈPÊOÂ, Êðñòå, Ï.: Çà ìàêåäîíöêèòå
ðàáîòè. Ñêîï¼å: Ìàêåäîíñêà àêàäåìè¼à
íà íàóêèòå è óìåòíîñòèòå 2003. 319 s.
(Ôîòîòèïíî èçäàíèå ïî ïîâîä 100-ãîäèøíèíàòà îä èçëåãóâàåòî íà êíèãàòà).
Ïðèðåäèë Áëàæå Ðèñòîâñêè.
Macedónska akadémia vied a umení vydala minulý
rok kritické vydanie knihy prvého kodifikátora spisovnej
macedónèiny Krsta P. Misirkova Çà ìàêåäîíöêèòå
ðàáîòè pri zaznamenávaní 100. výroèia jej prvého vydania. Kniha vyla v kritickom a fototypickom vydaní s paralelným anglickým prekladom macedónskeho textu pod
názvom On Macedonian Matters s poznámkami a kritickým komentárom. Vyèerpávajúci odborný úvod ku knihe
napísal Blae Ristovski pod názvom Ñòîòå ãîäèíè íà
åäíà êíèãà. Aj tento úvod sa uvádza v paralelnom anglickom preklade A Hundred Years of a Book.
Blae Ristovski oznaèuje Misirkovovu knihu Çà
ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè ve¾mi priliehavo ako ìàëàòà
ãîëåìà êíèãà. Je to skutoène kniha neve¾ká svojím rozsahom, zato je vak ve¾ká obsahom, svojím významom,

keïe prináala nielen prenikavú analýzu neznesite¾nej
situácie, v akej sa macedónska národnos na rozhraní
19. a 20. storoèia nachádzala, ale Krste P. Misirkov v nej
presne formuloval i nacionálnu macedónsku otázku, naznaèil jej rieenie a tým i moné východiská z kritickej
situácie. Jedným z týchto východísk bol aj zápas za macedónsku národnú samobytnos so vetkými atribútmi,
vrátane uzákonenia samostatného spisovného jazyka. A tak
sa Krste P. Misirkov (1874 - 1926) rozhodol macedónsky
jazyk uzákoni ako spisovný jazyk formujúceho sa macedónskeho národa. Pravda, nie v osobitnej jazykovednej
práci, hoci na takúto vedeckú prácu mal ako absolvent
petrohradskej Filologickej fakulty a iak významných ruských filológov z konca 19. storoèia vetky predpoklady.
Napätá, doslova revoluèná situácia, ktorá v Macedónsku
vyvrcholila v Ilindenskom povstaní roku 1903, mu nedovolila sústredi sa na vedeckú prácu. Preto spisovný macedónsky jazyk kodifikoval priamo v jazykovej praxi, práve knihou Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè. Zahrnul do nej pä
prednáok, ktoré bol predniesol v petrohradskej Macedónskej vedecko-literárnej spoloènosti. Pri písaní knihy sa
pridriaval jazykového úzu, ako i zásad prijatých v tejto
spoloènosti a formulovaných v jej memorande. Pod¾a týchto zásad základom spisovnej macedónèiny sa mal sta stredomacedónsky interdialekt zaloený na západomacedónskom náreèovom základe.
Krste P. Misirkov staèil knihu Çà ìàêåäîíöêèòå
ðàáîòè ete koncom roka 1903 v Sofii i vyda. Polícia ju
vak zhabala a likvidovala, zachovalo sa z nej iba nieko¾ko výtlaèkov. Podstatné je to, e v poslednej kapitole
pod názvom Íåêîëêó çáîðîâè çà ìàêåäîíöêèîò ëèòåðàòóðåí ¼àçèê (132145 ) Krste P. Misirkov koncízne
podal tri rámcové kodifikaèné princípy, pod¾a ktorých
spisovná macedónèina (1) sa má zaklada na stredomacedónskom jazykovom základe, (2) lexikálne sa má obohacova zo vetkých macedónskych náreèí a (3) má sa
v nej uplatòova fonetický pravopis. Neprajný osud vak
nedoièil Misirkovovi ïalej písa v takto kodifikovanej
spisovnej macedónèine. Po udusení Ilindenského povstania roku 1903 a upevnení tureckého panstva v Macedónsku èakal ho osud emigranta. V roku 1905 ete staèil
v Odese vyda prvé èíslo èasopisu Vardar, v ktorom realizoval niektoré menie pravopisné a grafematické spresnenia svojej kodifikácie.
Podmienky na zavedenie spisovnej macedónèiny do jazykovej praxe sa celkom zredukovali po balkánskych vojnách
roku 1913 a po rozdelení Macedónska medzi tri susedné balkánske táty. Spisovná maceónèina sa v plnom rozsahu mohla
realizova a o tyri desaroèia neskorie v oslobodenom Macedónsku. Treba pritom podèiarknu, e kodifikaèná komisia
spisovnej macedónèiny v roku 1944 iba s malými pravopisnými a grafematickými úpravami takmer v úplnosti prijala
kodifikaèné princípy Krste P. Misirkova. Preto súèasná macedónska jazykoveda právom uznáva Krste P. Misirkova za
prvého kodifikátora spisovnej macedónèiny.
Akademické kritické vydanie kodifikaènej knihy
Krste P. Misirkova Çà ìàêåäîíöêèòå ðàáîòè naisto dobre
poslúi nielen domácim macedonistom, ale aj slavistom,
ktorí sa zaoberajú kodifikaènými procesmi v irom slovanskom kontexte.
Emil Horák

MENAC, A.FINK-ARSOVSKI, .VENTURIN, R.:
Hrvatski frazeoloki rjeènik. Zagreb : Naklada Ljevak 2003. 414 s.
Ete pred prvými pokusmi o systematickú teoretickú analýzu frazeologického materiálu upozornila lexikografická prax na existenciu ustálených lexikálnych spojení, ktorých komponenty sa èiastoène alebo úplne desémantizovali. Autori slovníkov nemohli toti prehliadnu
osobitné jednotky vetnej i nevetnej povahy, ktoré vychádzali zo ivého ¾udového jazyka a v hovorenej reèi mali
svoje pevné miesto. So zvyujúcimi sa nárokmi na komplexné slovníkové spracovanie jednotlivých jazykov vznikali otázky, ako najvhodnejie tieto slovné spojenia, charakteristické ustálenosou, obraznosou, expresívnosou,
èasto i nepreloite¾nosou do slovníkov zaradi. K teoretickému opisu frazeologického fondu národných jazykov
teda priviedli bádate¾ov praktické potreby (lexikografická charakteristika, otázky prekladu a pod.).
Chorvátska a slovenská frazeologická teória sa v svojich zaèiatkoch napájala z identického zdroja, ktorý najmä pre slovanskú porovnávaciu jazykovedu predstavovali avantgardné práce sovietskych lingvistov V. V. Vinogradova, N. S. Oegova, A. L. Smirnického, A. I. Jefimova a iných. Základy frazeologického výskumu na Slovensku poloila túdia V. Lapárovej Ustálené spojenia a frazeologické jednotky, ich podstata a hranice (Lexikografický zborník. Bratislava 1953, s. 111-116), ktorá bola
prvým rozpracovaním Vinogradovovej koncepcie frazeológie v slovenskej jazykovede (porov. Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie, 1992,
s. 18). Jej chorvátskym pendantom je práca Antice Menacovej O strukturi frazeologizma (Jezik, 1970/71, roè.
18, è. 1, s. 1 - 4). Tento príspevok vzbudil záujem najmä
medzi rusistami na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity, ktorí sa onedlho, ako prví z krajín bývalej Juhoslávie, zaèali venova frazeologickej problematike a podnes tvoria jadro záhrebskej frazeologickej koly (A. Menacová, T. Koraæová, M. Popoviæ, M. Skljarov, R. Venturin, R. Volosová, . Finková-Arsovská). Na tomto mieste
sa iada poznamena, e na slovenskej lingvistickej scéne sa za posledné tri desaroèia sformovali dva výrazné
frazeologické prúdy, ktoré mono geograficky lokalizova ako bratislavské a nitrianske centrum. Medzi ich jednotlivými predstavite¾mi existujú urèité názorové rozdiely, teoretickému aj praktickému výskumu sa venujú samostatne, ale zásadné otázky rieia paralelnými systémovými krokmi. O tomto prístupe svedèia viaceré spoloèné
projekty  Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. Bratislava 1992. 112 s.; Frazeológia
vo vzdelávaní, vede a kultúre. Nitra 1993. 373 s.; Frazeologická terminológia. Bratislava 1995. 160 s.; Frazeologické túdie I. Bratislava 1996. 115 s.; Frazeologické
túdie II. Bratislava 1997. 154 s.; K aktuálnym otázkam
frazeológie. Nitra 2001. 214 s.; Frazeologické túdie III.
Bratislava 2003. 248 s. a pod.
Výsledky chorvátskeho frazeologického výskumu
reprezentujú poèetné, tematicky rôznorodé túdie aj viaceré frazeografické diela. Osobitné miesto medzi nimi
zaujíma Frazeoloki rjeènik hrvatskoga ili srpskoga jezi-
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ka (1982) Josipa Mateiæa, bývalého predsedu Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie a zakladate¾a
mannheimskej frazeologickej koly, ktorý obsahuje
12 000 frazém, a Rusko-hrvatski ili srpski frazeoloki rjeènik (red. A. Menacová, A-Í 1979, O-ß 1980), prvý dvojjazyèný chorvátsky frazeologický slovník. Od roku 1985
vychádzajú na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe
v edícii Mali frazeoloki rjeènici dvojjazyèné aj trojjazyèné frazeologické slovníky, napr. Hrvatskosrpsko-rusko-ukrajinski frazeoloki rjeènik (A. Menacová 
R. I. Trostinska, 1985, 1994), Hrvatskosrpsko-poljski frazeoloki rjeènik (A. Menacová  N. Pintariæová, 1986),
Hrvatsko-slovenski frazeoloki rjeènik (A. Menacová 
J. Rojs, 1992), Hrvatsko-grèki frazeoloki rjeènik
(M. Bricková  D. Salopek, 1994), Hrvatsko-talijanski
frazeoloki rjeènik (A. Menacová  Z. Vuèetiæová, 1995),
Hrvatsko-èeko-slovaèki frazeoloki rjeènik (A. Menacová
 D. Sesarová  R. Kucharová, 1986, 1998) a ïalie. Porovnávaciu slovanskú frazeografiu obohacujú slovníky
chorvátskych frazeologických prirovnaní a chorvátskoruských komparatívnych frazém, ktoré tvoria súèas monografie . Finkovej-Arsovskej Poredbena frazeologija:
pogled izvana i iznutra (2002), kde sa ich súbory analyzujú z viacerých aspektov.
Autori recenzovaného chorvátskeho frazeologického slovníka sa pri jeho tvorbe riadili predovetkým kritériom najvyej frekvencie jednotlivých frazém v súèasnom jazyku. Aby sa vyhli subjektívnemu hodnoteniu stupòa ich frekvencie, práci na slovníku predchádzalo nieko¾ko
asociatívnych experimentálnych prieskumov, akým bola
napríklad anketa medzi tudentmi filologických odborov
na vysokých kolách v Záhrebe, Zadare a Mostare, ktorú
publikovali v èlánku Odabir frazema za Priruèni frazeoloki rjeènik hrvatskoga jezika. Rezultati ankete (In: Frazeografia s³owiañska. Opole 2001, s. 341-354). Do korpusu napokon pod¾a zvoleného frekvenèného kritéria zaradili 2 258 jednotiek. Repektovali národný charakter
diela, ale zaradili doò aj paneuropeizmy, ktoré sa svojím
èastým pouívaním a zrete¾ným významom prestali pociova v chorvátèine ako cudzie  alfa i omega <èega>,
baciti/bacati biser (biserje) pred svinje, prijeæi/prelaziti
Rubikon, spavati/leati na lavorikama, star kao Matuzalem, rovnako ako aj frazémy prevzaté z iných jazykov 
izvan trenda, pod mus, posljedni Mohikanac, sad smo
(sme, su) fifti-fifti, tip-top a pod. Za rozhodujúce meradlo
výberu frazém autori nepokladali ani kodifikovanú spisovnú normu, preto v slovníku nali miesto aj frazémy,
ktorých komponenty majú pôvod v náreèovej alebo hovorovej lexike  otiæi na kvasinu, ni frigan ni peèen, imati noru, gulati knedle, imati putra na glavi atï. Ide tu
vak o primárnu tylistickú opozíciu frazém, ktoré sa polarizujú na osi kninos : hovorovos, kde sa pod hovorovosou rozumie týl spisovného jazyka, preto slovník nezahàòa extrémne tylisticky príznakové prípady ustálených
spojení, ktorých komponentmi sú napríklad vulgarizmy.
Z kontrukèného h¾adiska majú v slovníku zastúpenie tri
základné typy frazém. Najpoèetnejie sú jednotky so syntagmatickou truktúrnou bázou (biti na konju, dirati stare rane, iz dana u dan, jasno kao pekmez, kovaè svoje
sreæe, na brzu ruku, ni iv ni mrtav, pedalj po pedalj, slamka spasa, zlatni rudnik), ïalej minimálne frazémy (bez
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rijeèi, iz inata, ne bez razloga, ni u ludilu, pod mora)
a napokon frazémy, ktoré majú charakter vetného celku
(nebo se otvorilo, vrag ne spava, trla baba lan da joj
proðe dan) a pod.
Tak ako pri výbere frazeologických jednotiek aj pri
spracovaní hesiel v slovníku mali autori na zreteli predovetkým iroké spektrum jeho eventuálnych pouívate¾ov. Riadili sa modernými lexikografickými zásadami
s osobitným dôrazom na preh¾adnos radenia a stavby
hesiel. Frazémy sú zoradené pod¾a abecedného poriadku,
ktorý urèuje k¾úèové slovo jednotlivých jednotiek. K¾úèové slová frazém (substantíva, adjektíva, pronominá,
numeráliá atï.) sa uvádzajú v základnom tvare, sú vytlaèené hrubou verzálou a v podstate plnia funkciu heslových slov. Nasledujú konkrétne frazeologické jednotky,
ktorých komponentom je dané heslové slovo. Na výstinú sémantickú charakteristiku frazém nadväzuje ich aktuálne vyuitie v kontexte, ktoré predstavujú ilustratívne
príklady z chorvátskej beletrie, periodickej tlaèe, Národného korpusu chorvátskeho jazyka a pod. Preh¾adnos
práce so slovníkom umoòuje numerická orientácia pod¾a
arabských èíslic, ktoré sú priradené jednotlivým frazémam
v heslových statiach a uvádzajú sa aj v registri frazém
v závere diela. Slovník konzekventne zaznamenáva existenciu fakultatívnych èlenov frazém, ich lexikálne aj vidové varianty, kolokácie, rekcie a pod. Jeho veobecná
charakteristika a intrukcie pre pouívate¾ov sa podrobne
analyzujú nielen v predslove (s. 5-7) a kapitolke Kako se
sluiti rjeènikom (s. 8-13), ale sú tie graficky znázornené na vnútorných èastiach obálky i na vonkajom prebale, ktorý má reprezentatívne výtvarné rieenie.
Recenzovaný slovník je jednojazyèný frazeologický
slovník stredného typu. Jeho cie¾om bolo zachyti a lexikograficky opísa najpouívanejie frazémy, ktoré tvoria
jadro slovnej zásoby súèasného chorvátskeho jazyka. Keïe je adresovaný ve¾kému okruhu pouívate¾ov, osobitne
iakom, tudentom, uèite¾om, prekladate¾om a vetkým,
ktorí spisovnú chorvátèinu pouívajú profesionálne, autori týmto výberom sledovali aj jeho normatívnu, resp.
kodifikaènú funkciu. Nový chorvátsky frazeologický slovník z h¾adiska odborného i graficko-estetického spracovania spåòa vysoké poiadavky, ktoré sa kladú na moderné lexikografické diela. Ako taký iste prispeje nielen
k veobecnému zvyovaniu jazykovej kultúry, ale aj k zvýeniu záujmu o frazeológiu, ktorej poznanie tvorí jej neoddelite¾nú súèas.
Mária Dobríková

Skrivene manjine na Balkanu. Urednik Biljana Sikimiæ. Beograd: Balkanoloki institut SANU 2004. 299 s.
Skrivene manjine na Balkanu je zbornik koji je objavljen u okviru rada na projektu Etnolingvistièka i sociolingvistièka istraivanja i izbeglica i multietnièkih zajednica na Balkanu, koji se realizuje u Balkanolokom institutu SANU, a finansira Ministarstvo nauke i zatite ivot-

ne sredine Republike Srbije, kao i rada na projektu pod
naslovom Skrivene manjine izmeðu Srednje Evrope i Balkana, austrijskog Fonda za unapreðenje nauke.
Zbornik sadri radove sa meðunarodnog nauènog
skupa Skrivene manjine na Balkanu odranog 25. i 26.
septembra 2003. godine u Beogradu kao rezultat saradnje
Balkanolokog instituta SANU sa Institutom za istoriju
jugoistoène Evrope u Gracu.
Termin skrivene manjine (engl. hidden minorities)
je termin za male etnièke, odnosno etnografske grupe koje
nisu formalno priznate kao manjine u dravama u kojima
ive.
Osnovni cilj nauènog skupa i ovog zbornika radova
jeste da se jezik i etnièki identitet ovakvih grupa razmotri
u interdisciplinarnom kontekstu (sa aspekta sociolingvistike, etnolingvistike, istorije, sociologije, etnologije, antropologije, etnomuzikologije i pravno-politièkih nauka).
U Zborniku se nalaze radovi struènjaka razlièitih
profila. Radovi su tematski rasporeðeni, pa se tako izdvajaju tri celine: Teritorije i granice, Samoodreðenje i odreðenje od strane drugih i Religija.
U uvodnoj studiji Kristijana P r o m i c e r a (Ne-)vidljivost skrivenih manjina na Balkanu. Neka teorijska zapaanja. (s.11-24) pored jasnog odreðenja pojma skrivenih manjina, ovaj pojam se i problematizuje sa aspekta
etike. Naime, skrivene manjine su male etnièke grupe koje
nemaju manjinska prava u dravi u kojoj ive, bilo da to
ne ele bilo da im to nije dozvoljeno. Ali, ono to ovim
etnièkim grupama ne dozvoljava da se asimiluju sa sredinom u kojoj ive jeste lokalna tradicija: zajednièki jezik
koji je jezik unutranje komunikacije, religija i obièaji.
Ono to se javlja kao problem etike jeste, da li je neophodno umeati se u egzistenciju neke skrivene manjine?
U nauci se sve vie istièe princip restitucije, odnosno povratne sprege (anglosaksonski: gratuity), koji treba i dodatno proveriti.
Pored ove uvodne studije, koja istièe pojam i problem skrivenih manjina, nalaze se i studije koje iz razlièitih perspektiva govore o identitetu ovakavih etnièkih
skupina. To su radovi makedonskih lingvistkinja, Gordane A l e k s o v e i Stojke B o j k o v s k e , koji govore
o statusu Makedonaca u Albaniji (s. 25-31) i o statusu
makedonskog jezika u Grèkoj i u Bugarskoj (s. 33-40).
O Makedoncima i makedonskom jeziku u Srbiji govori
se u radu Stanislava S t a n k o v i æ a (s. 41-49). Zatim,
sledi rad Kristijana F o s a (Christian Voss) pod nazivom
Language use and language attitudes of a phantom minority (s. 51-65). O opovima govore dve studije. Autor
jedne je Petko H r i s t o v (s. 67-82), a druge Sanja Z l a t a n o v i æ (s. 83-93). Maja Vu k i æ govori o tetevenskim Bugarima u istoènoj Srbiji (s. 95-106). Zatim, sledi rad Colonizing a (hidden) minorityregion  a case
study of multicultural patterns in the south slovenian
village Èrmonjice/Tschermoschnitz, a autor je KlausJürgen H e r m a n i k (s.107-120). Zatim, slede i ovi radovi: Zoran J a n j e v i æ vabe u Vojvodini (s. 121-134),
Thede K a h l Èuvanje jezika, gubljenje identiteta: meglenski Vlasi (s. 135-145), Zoran P l a s k o v i æ Status
i etnièki identitet Cincara izmeðu oèekivanja i stvarnosti
(s. 147-156), Jovanka Ð o r ð e v i æ J o v a n o v i æ Grci
u Beogradu (s. 157-175), Mihaj N. R a d a n Uzroci ko-

lebanja Karaevaka pri etnièkom opredeljivanju (s. 177190), Ana H o f m a n Problemi muzièkog identiteta bunjevaèke nacionalne zajednice u zapadnoj Baèkoj
(s. 191-198), Marija Vu è k o v i æ Kajkavci u Banatu:
lingvistièka situacija i polna diferencijacija (s. 199-215),
Tanja P e t r o v i æ Lingvistièka ideologija i proces zamene jezika na primeru Srba u Beloj Krajini (s. 217228), Ferenc C s o r t a n Alternatives of identification for
a hidden minority: the catholics of Moldavia (eastern Romania) (s. 229-243), Radivoje M l a d e n o v i æ
Slovenska lingvistièka pripadnost, konfesionalna pripadnost i etnièki transfer u svetlu skrivenih manjina na
jugozapadu Kosova i Metohije (s. 245-258), Biljana S i k i m i æ Etnolingvistièka istraivanja skrivenih manjina  moguænosti i ogranièenja: Èerkezi na Kosovu
(s. 259-281) i na kraju je rad o bugarskoj batovanskoj
emigraciji u Austriji autorke Marijane J a k i m o v e
(s. 283-291).
O skrivenim manjinama u ovom zborniku piu lingvisti, etnolozi, kulturolozi, istorièari, istorièari knjievnosti, istorièari umetnosti, geografi i etnomuzikolozi. Pored
humanistièkih nauka, ova tema moda i vie pripada drutvenim naukama, njome bi se mogli pozabaviti i sociolozi,
psiholozi, pravnici, politikolozi. Pored reafirmacije aktuelnih terenskih istraivanja i njihovog vieg vrednovanja
u balkanskim nauènim krugovima, usvajanje ovog interdisciplinarnog imperativa svakako je najvaniji cilj zbornika Skrivene manjine na Balkanu, reèi suurednika ovog
zbornika, dr Biljane Sikimiæ, u predgovoru naslovljenom
Skrivene manjine (s.10).
U okviru projekata Etnolingvistièka i sociolingvistièka istraivanja i izbeglica i multietnièkih zajednica na
Balkanu i Skrivene manjine izmeðu Srednje Evrope
i Balkana planira se da se istraivanja proire i na neskrivene manjine, pa bi sledeæi zbornik sadrao radove
koji bi mogli tematski da se objedine u veliku studiju
o Slovenima meðu Slovenima.
Bojana Milosavljeviæ

RISTIÆ, Stana: Ekspresivna leksika u srpskom
jeziku: teorijske osnove i normativno-kulturoloki aspekti. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. Monografije 1. 2004. 318 s.
Na bogatom korpusu iz savremenog reènika srpskog
jezika i drugih izabranih izvora monografija Ekspresivna
leksika u srpskom jeziku rasvetljava fenomen ekspresivnosti srpskog jezika na leksièkom nivou. Monografija je
nastala kao rezultat dugogodinjeg istraivanja tako da
sadri kako publikovane radove, koji su ovom prilikom
izmenjeni, tako i nepublikovane.
Knjiga sadri pored Predgovora jo sedam poglavlja
i rezime na srpskom, ruskom i engleskom jeziku.
U uvodnom poglavlju, u radu naslovljenom Ekspresivnost u jeziku i leksièkom sistemu autorka daje zapaanja o dosadanjim izuèavanjima fenomena ekspresivnosti. Do danas nije predloen jedinstven i konzistentan
teorijsko-metodoloki pristup, a do fenomena ekspresiv-
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nosti dolazilo se preko izuèavanja skoro svih jezièkih nivoa: fonetsko-fonolokog, intonacionog, morfolokog,
tvorbenog, semantièkog, sintaksièkog, tekstualnog, kao
i u razlièitim pristupima jezièkim pojavama. A autorka
svoje istraivanje, kako je veæ reèeno, sprovodi na leksièkom nivou.
Iz istorijata izuèavanja ekspresivnosti u monografiji
se izdvajaju samo ona zapaanja koja su uticala na ovo
istraivanje. Predstavljena su istraivanja Grepla, Kuznjeceve, Telije, Lihanova, Apresijana, Koleva i Ljapona.
A autorka zakljuèuje da je za pravilno razumevanje fenomena ekspresivnosti i ekspresivne leksike primaran pragmatièki, a ne kognitivni plan jezièke liènosti srpskog jezika.
S druge strane, o ekspresivnoj leksici Stana Ristiæ
govori kao i o leksikografskom problemu. Pa je jedan od
ciljeva ovog istraivanja bio i ustanovljenje pravila za sistematiènu leksikografsku obradu ekspresiva, kao i obogaæivanje leksikografskog metajezika.
Uvodno poglavlje sadri i rad koji nosi naslov Konotativni aspekti znaèenja ekspresivne leksike. U ovom
radu se predstavljaju konotativno-semantièki sadraji stilski markirane leksike koja se u deskriptivnoj leksikografiji oznaèava razlièitim kvalifikatorima, a koja se u teoriji
obuhvata terminom ekspresivna leksika. Autorka istièe
da ekspresivna leksika nije prosto markirana leksika, veæ
da u svom konotativnom delu sadri kompleksnu informaciju (reprezentativnu, vrednosnu, emotivnu i stilsku),
kao i informacije o najvanijim elementima komunikacije (o subjektu ocene, objektu ocene, kriterijumima ocenjivanja, taèki vrednovanja i o samoj oceni). Zato se znaèenje ekspresivne leksike realizuje na tri jezièka plana:
semantièkom, pragmatièkom i stilskom.
S obzirom na to da se u standardnom srpskom jeziku ekspresivnost realizuje uglavnom u imenièkim i glagolskim leksemama, autorka najpre posveæuje panju
imenièkim, a potom i glagolskim ekspresivima.
U poglavlju Imenièki ekspresivi predstavljeno je nekoliko tipova imenièkih ekspresiva, kao i njihove morfoloke i sintaksièke karakteristike. Tako ovo poglavlje
obuhvata sledeæe radove:
1. Imenice tipa osoba + psihièka ili moralna osobina, kao to su naduvenko, namigua, emotivac.
2. Tipovi aksiolokog leksièkog znaèenja (na primerima imenica osoba + moralna ili psihièka osobina,
kao to su ubica, kradljivac, lopov.
3. Imenice tipa osoba + spoljanja osobina, kao
to su imena ivotinja ili predmeta u znaèenju enskih
osoba: irafa, motka, soliterka, avion i sl.
4. Ekspresivna i stilska upotreba zbirnih imenica sa
sufiksom -ija, tipa deèurlija, enskadija, gvodjurija.
5. Morfoloke i sintaksièke karakteristike imenièkih
ekspresiva.
Zatim, sledi treæe poglavlje s naslovom Glagolski
ekspresivi u kojem su predmet istraivanja glagoli tipa
groktati, olajavati, lupetati, dokusuriti, nasamariti (se),
i iznose se specifiènosti glagolske ekspresivnosti u odnosu na druge vidove, npr. imenièke ekspresivnosti.
U monografiji se o jezièkom fenomenu ekspresivnosti govori i sa dijahronog i sa sinhronog aspekta. Tako
èetvrto poglavlje, Dijahroni aspekti ekspresivnosti,
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obuhvata tri rada, od kojih se jedan tièe istraivanja ekspresivne leksike na korpusu odabranih dela Stevana Sremca, srpskog pisca realiste i humoriste iz 19. veka, a drugi
se tièe pogrdnih ekspresiva u èasopisu Skoroteèa 1844.
god. U njima se istièu sociolingvistièki i lingvokulturoloki aspekti. U treæem radu dijahronog pristupa u istraivanju ekspresivne leksike, koji nosi naziv Ekspresivna
leksika u najnovijem omladinskom argonu i u savremenom srpskom jeziku (sociolingvistièki aspekti upotrebe
i razvoja), poredi se ekspresivna leksika urbanog argona
sa ekspresivnom leksikom srpskog jezika iz ranijih perioda. Zakljuèuje se da su kontinuitet i promene u razvoju
ekspresivne leksike uslovljeni parametrima pola, socijalnog statusa, uzrasta, mentaliteta, kulturnih i nacionalnih
stereotipa.
Univerbizacija kao sredstvo ekspresivizacije i Ekspresivizacija i eufemizacija u savremenom srpskom jeziku su radovi koji èine peto poglavlje Sinhroni aspekti ekspresivnosti. Kada govori o univerbizaciji, autorka ove
monografije ima u vidu Babanovu definiciju univerbizacije. Po toj definiciji univerbizacija je tvorbeni tip koji se
na planu komunikacije realizuje kao proces ekspresivizacije, èije jedinice  univerbi na leksièkom planu funkcioniu kao jedinice inherentne ekspresivnosti sa emotivnoekspresivnim znaèenjem i stilskom funkcijom.
Ekspresivna leksika u deskriptivnoj leksikografiji
predstavlja esto poglavlje monografije u kojem se, prema analizi modela tipske obrade ekspresivne leksike
u reèniku, zakljuèuje da je nedoslednost i nesistematiènost naroèito evidentna u predstavljanju kognitivnih i pragmatièkih informacija.
Zatim, sledi Zavrno poglavlje u kojem autorka Stana Ristiæ iznosi svoje krajnje zakljuèke o fenomenu ekspresivnosti u savremenom srpskom jeziku na nivou leksike imajuæi u vidu kako sinhroni tako i dijahroni aspekt,
kao i problem leksikografskog predstavljanja ekspresivne
leksike.
Monografija Ekspresivna leksika u srpskom jeziku
prua jedan novi pogled na ekspresivnu leksiku. To je leksika koja nam prua kompleksne informacije o svim akterima komunikacije, kako o objektu komunikacije, tako i o
govorniku i o sluaocu.
Bojana Milosavljeviæ

RADVÁNI, Hadrián: Jazykové slovaciká a polyglotné tlaèe obsahujúce slovenèinu vydané Trnavskou univerzitou v rokoch 1648 1777. Bratislava: Univerzitná kninica 2003.
194 s. ISBN 80 - 85170 - 43 - 4
Trnavská univerzita zaloená v roku 1635 má v naich národných dejinách nezastupite¾nú úlohu. Takmer
jeden a pol storoèia sa podie¾ala na formovaní vedeckého
a kultúrneho ivota na Slovensku. tudovali i vyuèovali
tu mnohé významné osobnosti  reprezentanti dobového
náboensko-kultúrneho povedomia u nás i v európskom

kontexte, napr. M Sentiváni, S. Timon, J. B. Horvát,
J. Ivaniè a A. Revický. Dôleitú úlohu v èinnosti univerzity zohrala tlaèiareò, ktorej produkcia podporovala predovetkým rekatolizáciu a výchovno - pedagogickú èinnos jezuitov. Jazykové slovaciká boli vydávané v trnavskej univerzitnej tlaèiarni od polovice 17. storoèia a po
rok 1777, keï bola univerzita premiestnená do Budína.
Podstatnú èas produkcie tlaèiarne tvorí náboenská literatúra (kázne, modlitebné kniky, katechizmy), uèebnice
a polemické diela v slovenskom jazyku a v kombináciách
s latinským, nemeckým a maïarským jazykom.
Predloená publikácia je výsledkom autorovho nieko¾ko desaroèí trvajúceho výskumu a odbornej práce.
Po úvode, ktorý napísala Mgr. Miriam Poriezová, Hadrián Radváni opísal ne¾ahkú cestu vedúcu k vydaniu bibliografického súpisu jazykových slovacík a polyglotných
tlaèí vydaných Trnavskou univerzitou v rokoch 1648 1777. V krátkej túdii s názvom K jazykovým slovacikám
v kníhtlaèiarni Trnavskej univerzity uviedol pramene pouité pri koncipovaní diela a naèrtol i problematiku výskumu stavu a stupòa vývoja slovenského jazyka v èase
vzniku Trnavskej univerzity.
Bibliografia predstavuje súpis 305 chronologicky
usporiadaných titulov  samostatných jazykových slovacík alebo polyglotných tlaèí obsahujúcich slovenské výrazy èi texty. Neboli sem zaradené niektoré tituly, ktoré sa
síce v pouitej sekundárnej literatúre uvádzali ako slovenské, ale pod¾a H. Radvániho sú vyslovene èeské. Autor ich vymenúva konkrétne v odkaze na svoju túdiu
Èeské knihy vytlaèené v kníhtlaèiarni Trnavskej univerzity (Trnava 2000. 15 s.; v predkladanej publikácii na str.
12). Jednotlivé bibliografické záznamy v súpise sú doplnené poznámkovým aparátom, v mnohých prípadoch aj
zaujímavými ukákami zo slovenských textov dokumentov, nechýbajú ani celostránkové ukáky ich titulných listov. Ako súèas bibliografického opisu uviedol autor aj
literatúru odkazujúcu na niektoré opísané diela a odkazy
na kninice, v ktorých sa uvedené diela nachádzajú. ia¾,
ide o signatúry spred roku 1985, take v súèasnosti nemusia by vetky aktuálne. Za súpisom nasledujú registre: menný register autorov a prekladate¾ov, register názvový, miestny so vzahom k mestám a obciam (citovaným v titule dokumentu), chronologický a jazykový register zahàòajúci aj polyglotné tlaèe. Dopåòajú ich dva
ïalie registre: register kniníc a register archívov, ktoré
vak obsahujú len názvy intitúcií a ich skratky pouité
v súpisoch. Záver publikácie obsahuje aj výberový zoznam
literatúry týkajúcej sa problematiky Trnavskej univerzity,
tlaèiarne a trnavských slovacikálnych tlaèí.
Súpis jazykových slovacík a polyglotných tlaèí obsahujúcich slovenèinu vydaných Trnavskou univerzitou
v rokoch 1648 - 1777 vznikol v sedemdesiatych rokoch.
Autor po viac ako 25 rokoch niektoré tituly doplnil alebo
spresnil. No èasový odstup od vzniku diela sa prirodzene
podpísal najmä pod normou opisu, ktorého formát nesie
prvky èias svojho vzniku (bibliografia vyla v pôvodnej
podobe, tak ako autor tému spracoval, bez zásahov do
obsahu a truktúry, len s nevyhnutnými formálnymi úpravami). iadalo by sa do výberového zoznamu literatúry
doplni niektoré najnovie túdie dotýkajúce sa výskumu
tzv. jezuitskej slovenèiny (napr. túdie obsiahnuté v zbor-

níku Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboenská tvorba 15. - 19. storoèia. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002. 475 s., ako aj v ïalích zborníkoch).
Angela kovierová

Wörterbuch der obersächsischen Mundarten.
Begründet von Th. Frings und R. Grosse. Unter der Leitung von G. Bergmann bearbeitet
von G. Bergmann, I. Eichler, D. Helm, I. Neumann, H. Weber, L. Wezel, H. Wittkowski und
I. Wittkowski. Leipzig, I-IV, 1996-2003 (spolu
3620 strán, 88 máp a 65 obrazových príloh).
Saská akadémia vied v Lipsku a Komisia pre náreèové slovníky vydali tvorzväzkový slovník hornosaských
náreèí. Práce na tomto rozsiahlom diele siahajú do 20. rokov 20. storoèia a sú spojené s menom dlhoroèného predsedu Saskej akadémie vied Theodora Fringsa. V decembri 1943 bol pri leteckom nálete celý materiál znièený, ale
v r. 1955 sa na príprave hornosaského slovníka zaèalo
znova pracova. Práce viedol Fringsov iak Rudolf Grosse
a jeho spolupracovníci G. Bergmann a D. Helm, ktorí priviedli dielo do úspeného zakonèenia.
Materiálovú základòu slovníka tvorí okolo 700 000
lístkov s pol druha miliónom dokladov. Slovník zahrnuje
slovné bohatstvo z hornosaských náreèí (zo spolkového
tátu Sasko, ïalej z územia medzi mestami Halle, Wittenberg a Bad Liebenwerda, ktoré patrilo do niekdajej
pruskej oblasti Saska, a z èastí sliezskej Luice). V slovníku sa spracúva hovorená reè od r. 1850 do prítomnosti.
Materiál získavali vedeckí pracovníci priamym terénnym
výskumom, dotazníkmi, zo zvukových nahrávok, ako aj
z odbornej literatúry a náreèovej beletristiky. Slovník hornosaských náreèí je vypracovaný pod¾a dôkladne premyslených lexikografických zásad, ktoré sa v celom diele prísne dodriavajú. Kadý zväzok obsahuje popri vyobrazeniach aj mapové prílohy opisovaných reálií. Heslové slovo má spisovnú podobu; za gramatickými údajmi nasleduje výklad jeho významu a charakteristika èasovej, miestnej a frekvenènej distribúcie. Náreèová podoba slova sa
uvádza vo vetnom kontexte, za ktorým nasleduje prípadná citácia prameòa. Ve¾mi dôkladne sú spracované odkazy. Sadzba typograficky nároèného textu je starostlivá. Ako
ukáku uvediem spracovanie menieho heslového slova:
INNEKRIEGEN swv.etw. bemerken, gewahr werden veraltend, verstr.; weï mir us baade gnumme han,
dou hout kaa Mensch wos dervoa innekreit °Kling Mar
1812; in der Arscht (anfangs) hob ch s glei gar ni innekriegt °Chtz Lim.
INNERNÄCHTE → Unternächte.
INSELICHT  Unschnittlicht.
Celkove ide o významné lexikografické dielo, ktoré
môe by podnetným vzorom pre spracovanie náreèových
slovníkov.
Vincent Blanár
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ÈIMÁROVÁ, M.  KUNDRÁT, J.:
Ukrajinsko-slovenský slovník pre základné
a stredné koly.
Preov: Exco s. r. o. 2003. 351 s.
Koncom roka 2003 vyiel Ukrajinsko-slovenský
slovník pre základné a stredné koly od M. Èimárovej
a J. Kundráta. Hoci u sám názov prezrádza, e ide o uèebnú pomôcku pre koly s ukrajinským vyuèovacím jazykom a s vyuèovaním ukrajinského jazyka, teda cie¾ovou
skupinou je kolská mláde, informácia o existencii tohto
slovníka iste zaujme aj odborné kruhy, tým viac, e slovníky zamerané na ukrajinský jazyk v predchádzajúcich
rokoch (teda aspoò posledných 15 rokov) na Slovensku
nevyli. Výnimkou je len Ukrajinsko-slovenský frazeologický slovník, ktorý vyiel v roku 2002 (autorka M. Èimárová, informácia bola uverejnená v èasopise Slavica
Slovaca, 2003, è. 1).
Ukrajinskoslovenský slovník pre základné a stredné koly obsahuje vye 19 000 lexikálnych jednotiek. Ako
uvádzajú autori v úvode, slovník prináa lexikálne jednotky z centrálnej vrstvy slovnej zásoby, a to predovetkým z neutrálnej tylistickej roviny, zakomponované sú
frekventované hovorové výrazy a frekventované termíny
viacerých vedných odborov.
Výber lexém sa sústreïuje najmä na aktívnu slovnú
zásobu, menej na pasívnu. Slovník uvádza lexémy z mnohých odborov, ktoré sú súèasou náho kadodenného ivota, t. j. výrazy z matematiky, biológie, chémie, medicíny, práva, zemepisu, filozofie, hudby, histórie, ekonómie,
bankovníctva. Okrem toho vak obsahuje aj mnohé vojenské, eleznièiarske a námornícke výrazy, ale aj výrazy
z mineralógie a archeológie, ktoré sú málo frekventované
a patria do pasívnej slovnej zásoby, resp. sú nato¾ko pecifické, e by pod¾a náho názoru mali by spracované
v odborných terminologických slovníkoch s uím zameraním.
Stavba hesla je prispôsobená chápaniu iakov a tudentov. Lexémy sú usporiadané pod¾a abecedného poriadku vo svojom základnom gramatickom tvare. Pri spracúvaní podstatných mien sa autori zameriavali na uvádzanie lexém, ktoré znejú v obidvoch jazykoch odline,
neuvádzajú lexémy, ktoré znejú v obidvoch jazykoch rovnako. Skratka slovnodruhovej príslunosti sa pri nich, tak
ako ani pri iných plnovýznamových slovných druhoch,
neuvádza. Pri neplnovýznamových slovných druhoch je
takáto informácia nevyhnutná. Genitívna forma podstatných mien sa niekde uvádza, inde nie. Autori sa rozhodli
uvádza ju len tam, kde je nevyhnutná, t. j. pri substantívach, v ktorých dochádza pri ohýbaní k hláskovým zmenám, alternáciám. Èíslovky a zámená sa uvádzajú iba
v nominatíve jednotného èísla. Pri slovesách sa uvádzajú
tvary v dokonavom a nedokonavom vide v rámci jednej
lexikálnej jednotky, èinné a trpné príèastia sa uvádzajú
ako samostatné heslové jednotky, èo mono kvitova
vzh¾adom na urèenie slovníka pre kolskú mláde.
Tvorcovia slovníka sa snaili lexému cudzieho pôvodu, ktorú síce slovenèina pozná v takmer rovnakom znení, no pochopenie jej sémantiky by mohlo spôsobova
akosti, vysvetli opisným výkladom tam, kde to bolo
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nevyhnutné, a uprednostnili pouívaný a zrozumite¾ný
slovenský ekvivalent pred prevzatým.
Homonymá sú spracované v samostatných heslách
a sú oznaèené horným èíselným indexom.
Ak sa heslové slovo vyskytuje iba v slovnom spojení, je toto spojenie uvedené po bodkoèiarke hneï za heslovým slovom.
Vo vetkých ukrajinských tvaroch sa uvádzajú slovné prízvuky; kolskej mládei vyrastajúcej v slovenskom
prostredí spôsobuje ich správne pouívanie dos ve¾ké
problémy.
Ako vidie, koncepèné rieenie stavby hesla bolo
prispôsobené jeho pouívate¾om  iakom a tudentom,
èo mono hodnoti pozitívne. Oceni treba aj snahu autorov uvádza ilustraèné príklady. Za nedostatok pokladáme pomerne málo obnovený ¾avý register (ukrajinský),
ktorý neobsahuje výrazy z aktívnej slovnej zásoby kolskej mládee (napr. výrazy spojené s pouívaním domácej elektroniky, poèítaèovej techniky, výtvarnej grafiky,
portovej terminológie, turistiky a pod.).
Jarmila Kredátusová

XIV. letná kola luickej srbèiny v Budyíne
26. 07.  13. 08. 2004
Od 26. júla do 13. augusta 2004 sa v hlavnom stredisku Hornej Luice v Budyíne (Budyin / Bautzen, Nemecko) konal v poradí XIV. letný prázdninový kurz luickosrbského jazyka a kultúry (XIV. lìæny ferialny kurs za
serbsku rìè a kulturu). U siedmykrát ho v dvojroènej
periodicite zorganizoval Luickosrbský intitút (Serbski
institut) v Budyíne, ktorý pokraèuje v úsilí Katedry luickej srbèiny (Institut za serbæinu) Filozofickej fakulty
Lipskej Univerzity v Lipsku, ktorá organizovala túto letnú kolu v rokoch 1967 - 1982.
Zvýený záujem o dolnú luickú srbèinu viedol organizátorov k rozíreniu ponuky na dva kurzy; horná luická srbèina sa vyuèovala v siedmich skupinách. O letnú
kolu luickej srbèiny prejavilo záujem 47 nadencov
z 13 krajín (Bulharsko, Èesko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Macedónsko, Po¾sko, Slovensko, Srbsko a Èierna Hora, Taliansko, Ukrajina, USA), medzi ktorými nechýbali ani domáci, motivovovaní túbou nauèi sa jazyk svojich rodièov èi starých rodièov. Prevahu
mali univerzitní tudenti slavistiky a vedeckí pracovníci.
Ostatných hnala jednoducho zvedavos, ako ije slovanská menina v nemeckom mori. Jednou z nich bola aj popredná osobnos èeského kultúrneho ivota Ludvík Vaculík, ktorý u poèas kurzu trikrát informoval èeskú verejnos formou fejtónu v Lidových novinách o svojich
záitkoch a dojmoch z letnej koly. Tie boli obohatené
o dve exkurzie do Dolnej a Hornej Luice. Dolnej Luici
bol venovaný víkend 31. 07. - 01. 08. 2004. Frekventanti
v sobotu navtívili dom významného básnika H. Zejlera
a národného budite¾a J. A. Smolera v £aze. Popoludnie
bolo venované prehliadke mesta Choebuz (Cottbus), ktoré
je historickým centrom Dolnej Luice, a veèer laickému

divadlu w Hochozách, ktoré sa predstavilo hrou v dolnej
luickej srbèine pod názvom Serski kral. Po nede¾òajom
èlnkovaní v B³otách pokraèovala exkurzia evanjelickou
bohoslubou v Dene a stretnutím so spisovate¾om Jurjom Kochom v Rogowe. Spoznávaniu Hornej Luice bola
venovaná nasledujúca nede¾a. Frekventanti navtívili
Wotrow, Panèicy-Kukow, Worklecy, £azk, Ralbicy a po
katolíckej svätej omi vo Wotrowe ich privítal v Hornom
Hajnku známy spisovate¾ Jurij Brìzan.
Klasický denný program letných kôl v Budyíne
prebiehal predpoludním výberovými prednákovými cyklami (syntax, lexika a frazeológia), lektorskými cvièeniami, prednákami pre pokroèilých alebo konverzáciami pre
zaèiatoèníkov a popoludní konverzáciami s luickosrbským spisovate¾om Benom Budarom, èi literárnym èítaním s Francom ìnom, riadite¾om letnej koly. Poèas nej
prednáali známe vedecké osobnosti, ako H. ewc, J. Brankaèk, E. Pjech, E. Wornar, L. atava a iní. Serbske nowiny prináali denne informácie o kurze a jeho úèastníkoch
a ivý bol aj záujem zo strany Serbskeho rozh³osu, najmä
vo vysielaní pre mláde.
Záujem zo slovenskej strany o hornú a dolnú luickú srbèinu a o Luických Srbov bol tento rok slabí. Predchádzajúcich roèníkov letnej koly luickej srbèiny sa
zúèastnilo spolu 25 Slovákov, medzi nimi J. Doru¾a,
¼. Králik, M. Majtánová, M. Marsinová, . Peciar, M. Sokolová, M. itný. Aj touto správou chceme prebudi záujem slovenskej, a to nielen lingvistickej verejnosti o najmení slovanský národ a o jeho problémy vyplývajúce
z meninového postavenia v Nemecku.
Renáta Mraèníková
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