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klady z nej porovnává v každom konkrétnom
jazyku s ich pendantami v cirkevnej slovančine a potom aj medzi jednotlivými spisov
nými slovanskými jazykmi navzájom.
Za vel'mi užitočnú pokládáme skutočnosť, žepri komparácii jednotlivých jazykov
autor vychádza z textov hovorového, publi
cistického i uměleckého Stylu, a to ako
v písanej, tak i tlačenej podobě.
Výklad jednotlivých častí knihy je jasný,
zrozumitel'ný, ilustratívny materiál vel'mi
prehl'adný, k čomu nepochybné přispělo aj
využitie róznych typov kvalitnej tlačiarenskej
techniky.
Za akúsi přílohu knihy možno pokládat'
autorové osobné úvahy o vzájomnej spolu
práci medzi slovanskými krajinami v oblasti
jazykovědy, literatury, školstva a kultury,
kde kladie osobitný doraz aj na příslušné
národnostné menšiny. Toto svoje zamysleme
zhmul Dolgan do tridsiatich bodov. Na
viacerých miestach vyslovuje želanie, aby
bolo vytvořené akési "slovanské esperanto
na základe rekonštruovanej a " novelizova
né]" cirkevnej slovančiny.
V dnešnej dobe, ked' pociťujeme vel'ký
nedostatek odbomej literatury z jednotlivých
slovanských filologií, móže Dolganova kniha
poslúžiť ako zdroj cenných poznatkov z tejto
oblasti na školách róznych typov, vrátane
vysokých, ako aj na odborných a vědeckých
pracoviskách. Siahnuť po nej však může
každý, kto sa hlbšie zaoberá slavistikou, či
už odborné, alebo zo zál'uby. Čitatel' tak
dostává do nik záslužnú prácu, ktorej přínos
ocenia najma tf, ktorí v danej oblasti pracujú. Celá kniha sa vyznačuje pěknou úpravou,
precíznym členěním a názornosťou. Pre nás
je zvlášť potešiteťná skutočnosť, že jej
obálku zdobí kópia reprodukcie, na ktorej sú
znázornění sv. Cyril a Metod a ich žiaci, od
popredného slovenského umelca, akademic
kého maliara Vincenta Hložníka.

Slovania tvoria skupinu národov, ktorč
spája jednak spoločný póvod, jednak příbuz
nost' jazykov. A hoci sa už viac než před
poldruhastoročím usídlili na různých územiach a v ich jazykoch přeběhli dosť značné
změny, hoci celé stáročia tvořili súčasť
obyvatel'stva (často veťmi utláčaného)
mnohých štátov, uchovali si v svojej památi
spoločný pdvod, jazykovú příbuznost' a do
určitej miery aj pocit slovanskej vzájomnosti, spolupatřičnosti.
Ako kúsok nie příliš pestrej mozaiky
slavistické) literatury zapadá do nej kniha
Dr. Milana Dolgana, docenta pedagogickej
fakulty a předsedu združenia slavistov
v Lubl'ani. Je to v poradí už pálnásta jeho
knižná práca od roku 1962, kedy vydal svoju
prvú monografiu.
Predmetom badatel'ovho výskumu sú
slovanské jazyky ako piata najváčšia skupina
jazykov světa (čo do počtu ich nositel 'ov) po čínskej, indickej, germánskej a románskej. Skúma všetky slovanské jazyky v komparatívnom pláne, cirkevnú slovančinu nevynímajúc.
Autor v knihe podává základné informácie o jednotlivých súčasných spisovných
jazykoch, pričom sa dotýká aj najddležitejších javov z diachrónie jazyka, dejín
slovanskej filologie ako takej i problémov
súčasnej slavistiky.
Dolgan sa postupné zaoberá jednotlivými
slovanskými jazykmi, a to v poradí: bieloruština, bulharčina, cirkevná slovančina,
čeština, lužická srbčina, macedónčina, pol'ština, ruština, slovenčina, srbochorvátčina a
ukrajinčina. V rámci každého jazyka rozoberá najdóležitejašiejavy fonetické, fonologické, ale najma morfologické, kde najviac
pozornosti věnuje nominálnej deklinácii a
verbálnej konjugácii. K syntaktické) problematike sa vyjadřuje stručnejšie, ba až spora
dicky.
Vel'kú pozornost' věnuje autor tzv. základnej všeslovanskej slovnej zásobě. Pří
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