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rozbor jejiho jazyka a slovník, vlastně index verborum s řeckými předlohami s a uvedením všech 
míst, kde se dané slovo v památce objevuje. 

Pro p í smo Eninského apoštola je charakteristické zejména to, že je zavěšeno na lince, že 
tedy zachovává úzus běžný jinak v památkáoh psanýoh hlaholicí; z památek cyrilských je stejný 
způsob psaní známý z Undol., s nimiž má Eninský apoštol ještě i další styčné body v oblasti 
jazyka. Druhý rys spojující písmo En. ap. s tradicí písemnictví hlaholského je existence několika 
hlaholských liter v jeho textu. Na základě paleografické analýzy zařazují editoři památku do 
poloviny 11. stol., nejpozději do prvních desítiletí druhé poloviny 11. stol. S tímto datováním 
je v podstatě ve shodě i celkový ráz jazyka památky. 

Po j a z y k o v é s t r á n c e se En. ap. vyznačuje množstvím typických archaismů, jako je např. 
takřka pravidelné užívání nosovek — tj. odpovídajících liter na místech etymologicky náležitých 
(s výjimkou partie, praes. act. sloves III. tř. typu beslduqštimi, glqšte apod.), rozlišování fonémů 
i — y, poměrně dobré ještě zachovávání afrikáty dz, naprostá převaha původních tvarů ve sklo
ňování konsonantických kmenů substantivnlch (např. nom. sg. Ijvby, nebo, mati, gen. sg. tělese, 
plamene, dat. sg. cnfara, diferi, lok. sg. vb ďbne aj.), užívání starých tvarů participia praet. 
act. od sloves IV. A tř. (typu s^btvor-b, choíd-bhi apod.), tvar zájmenného gen. íeso, důsledné uží
vání duálových tvarů apod. 

Vedle toho se však v jazyce En. ap. objevuji některé velmi příznačné rysy související s jeho 
časovým i místním zařazením. Jsou to mimo jiné tyto znaky: En. ap. je památka „jednojerová", 
užívá se v ní pouze -6, a to takřka zcela důsledně za oba jery v pozici silné (jen ojedinělé jsou 
doklady s vokalizací původního 6 v e) a velmi často i v pozici slabé. Je zde silně omezeno l epenthe-
tické (běžně se v památce objevují tvary jako postaven*, dreve aj.). Charakteristická je dále změna 
c£, dzí > ca, dza (např. casaru, dzalo apod.). Do značné míry a se značnou důsledností je v En. ap. 
provedena kontrakce v koncovkách složené deklinace adjektiv a participií, imperfekta a neutrál
ních ijo-kmenů (jsou zde tedy běžné koncovky -ago < -aago, -ach-b < •nach*, -ymt < -yimb atp.). 
V dat. sg. m. a n. složené deklinace adjektiv je v památce vždy zakončení -omu, osobní zájmeno 
1. os. pl. má v nom. podobu ny, od relativa iíe jsou pro nom. sg. m. doloženy i tvary ÍŽT> a kromě 
toho se v sg. m. užívá i absolutního relativa eze. Ze syntaktických znaků En. ap. je třeba při
pomenout značnou frekvenci genitivu-akuzativu a adnominálního dativu; řeo. icetvta je tu pře
loženo někdy singulárem, někdy plurálem. V slovní zásobě památky jsou zastoupeny i lexikální 
jednotky, které v jiných starých csl. památkách nejsou běžné, např. pohleknoti, zastqp-bnica, 
wmiriti, mtdlivb, soglasie aj., i moravismy jako papeí-b i konečně lexikální elementy prozrazující 
místní (bulharský) původ lidový jako kandilnica, ordim, atp. 

V úhrnu přicházejí editoři k závěru, že se v jazyce památky odráží řada specifických zvláštností 
bulharštiny 11. stol., a to zvláštností bulharských nářečí východních. Edice svým významem 
přerůstá ovšem daleko rámec vlastní bulharistiky v užším smyslu toho slova. En. ap. jako nej-
starší dosud známý rukopis csl. překladu apoštola, tedy památky spadající literárně už do období 
cyrilometodějského, je důležitým studijním materiálem a pomůckou pro studium paleoslovenistiky, 
k níž se ostatně hlásí i svým rukopisným doložením, představujíc jakýsi spojující rukopisný 
článek mezi památkami „kanonickými" a rukopisy středobulharskými. 

Radoslav Večerka 

Základní vBeslovanská slovní zásoba, ČSAV, Ústav jazyků a literatur — etymologické 
pracoviště v Brně, 1964, 559 litogr. s. 

Přípravy slovanského jazykového atlasu vyvolaly potřebu sestavit — hlavně pro cíle morfo-
logické — jistý soubor všeslovanské slovní zásoby. Na výzvu československých vedoucích 
komise pro všeslovanský jazykový atlas se tohoto úkolu ujali pracovníci brněnského etymolo-
gického pracoviště Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Výsledek jejich práce, který vyšel litogra-
ficky v r. 1964 s názvem Základní všeslovanská slovní zásoba, poslouží ovšem nejen při pracích 
na slovanském jazykovém atlase, ale bude představovat pomůcku základní důležitosti i při 
perspektivním zpracování srovnávací slovanské mluvnice a slovanského etymologického slov
níku. 4 

Spis obsahuje po předmluvě P. K o p e č n é h o nejprve seznam základní všeslovanské slovní 
zásoby (s oddělenými soupisy slov významově i formálně jednolitých a slov chybějících jen 
v jednom ze slovanských jazyků), dále přehled základní všeslovanské slovní zásoby (s heslovým 
slovem v tradiční psi. podobě, s významem uvedeným němečky, franoouzsky a u botanických 
termínů latinsky a konečně s doložením a podobou heslových slov v dnešním slovanských ja
zycích), pak výběr některých důležitějších pojmů věcně (s východiskem českým a s příslušnými 
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ekvivalenty z ostatních slovanských jazyků) a konečně retrográdní soupis všeslovanské slovní 
zásoby, neocenitelný materiál pro zpracování slovanského tvoření slov. 

Autoři zpracovali celkem 1988 hesel; zahrnuli sem přitom nejen slova „základová" ve vlast
ním smyslu toho slova, jako třeba oko, ptsi, apod., ale i některé deriváty, jako např. slavbni,, 
jalovica, zapre.gati aj. Většina slov, která takto zpracovávají, jsou ovšem praslovanská, ale 
zařadili do soupisu i několik slov mladších, a to cech, par, pav, papir, sak, kabát, ryža, vagon 
a oválný, podle jejich vlastního údaje tedy asi jen půlprocentní menšinu proti oněm skoro 1980 
slovům zbývajícím. Na druhé straně ovšem praslovanská slovní zásoba tu v úplnosti zachycena 
není, ale to ani nebylo cílem soupisu. Ze všech slov, která jsou v něm zachycena, je vskutku 
„všeslovanských" jen asi 1260 (a kdyby se do statistiky nezahrnula lužičtina, pak by jich bylo 
asi 1400), ale zase to přirozeně není úplný repertoár všech společných slov (domácích nebo sta
rých výpůjček) v slovanských jazycích, protože sestavovatelé do soupisu záměrně nepojali para
lelní paradigmatické deriváty. Z ostatních slov zahrnutých do soupisu scházejí některá v jednom, 
některá ve dvou a některá (výjimečně) ve více jazycích, což je vždy u každého hesla výrazně 
graficky vyznačeno. 

I ze stručné a povšechné charakteristiky, kterou jsme zde mohli podat, je myslím zřejmé, 
že Všeslovanská slovní zásoba představuje nepostradatelnou příručku pro každého badatele 
o slovanských jazycích. 

Radoslav Večerka 

J. Ondráčková: Rentgenologický výzkum artikulace českých vokálů, Praha 1964, s. 189. 

Pa6oTa íl. OHflparaoBOH „PeHTreHOjiorimecKoe nccjienoBaHne apTHKyjiHUHH HetucKHx 
rviacHiiix S B V K O B " 1 HanSojitmee 3HaieHne HMeeT npn peiuemiH npo6neMaTHKH apTHKyjitmfra 
B BOKajitHOM HCKyccTBe, TeM He MeHee cjiejjyeT npHHHMaTt B O BHHMaHne SHaiemie B T O H 

paGoTM U J I H HccneflOBaHHH (hoHeTHKH HemcKOro H3MKa, X O T H npoHBHomeHHe 'iemcKoro 
H3BiKa peHTreHopâ HHecKHM cnocoGoM 6HJIO pa3paóoiaHO eiqe B 1926 rojry.2 

CoflepHtamie naHHoii pa6ora arcejryioinee: 1-n nacTt: PaSorae MeTOflH H peniemiue 
npoSjícMbi MeTOAHKH. (063op peHTreHonorHiecKHX MeTo;;oB, onncamie H O B L I X perném™ 
aBTopa, cnoco6 o6pa6oTKH MaTepHajiOB.) 2-H HacTb: AHa.nH3 apTHKyjiHUnn Ha O C H O B O 

peHTreHorpaMM. (OnHcamic pcnTreHOBCKHX C H H M K O B AJUiHHbix liemcKHX rnaťHbix 3BynoB 
B O BpeMH neHHH, pa3roBopa H uienoia, nonyHeHHfcix MeTojioM HarjiH^Htix C H H M K O B H cepao-
rpa$HH. 06o6m;aioinne oimcaHHH oTflejiBHbix raacHbix Ha ocHOBe jjaHHoro MeTepnaJia, 
onncaHne apTHKyjiHHHH TaK Ha3HBaeMoro HefiTpajitHoro ryfíHoro H HocoBoro 3ByKa H omi-
caHHe opraHOB peiH BHe (JioHainin.) 3-H HacTi,: AHaJina apraKyjiHnHOHHbix flBHJKeHHŽ opra-
H O B peiH Ha ocHOBe KHHo-peHTreHorpa^HiecKHx KaflpoB. (Oimcamie opraHOB pěna BHe 
(foHariHH, apTHKyjTHmiH rnacHMx B O BpeMH pa3iOBopa n neHHH. B J I H H H H S n3MeHeHnn 
B M C O T M H CHJIBI TOHa Ha apTHKynHinuo, apTHKyJiflnHOHHbie HBjíeHHH npw HenpepbiBHo 
cneToii raMMe.) 4-n lacTi,: 3aK:iio'ieHHe. Hac/rb „npHjioJHeiuiH" co;repjKHT BoonpoH3BejieHHe 
peHTreHorpaMM, na/ipu H3 $HJii>Ma, 3acHHToro peHTreHOBCKHM cnocoSoM, H Ta6jiHin>T, co-
craBjíeHHLie H3 HanĎojiee BancHbix apTHKyjifmaoHHbix napaineTpoB Bcex peHTreHorpaMM. 

^ByKOBLie peHTreHOBCKHe (juuibMbi, aHanH3 KOTopnx naH B 3-ií nac™ pa6oTH, 6u.:m 
3acHHTbi aBTopoM eme B 1959 ropy B Bep.nHHC c noMombio annapaiypbi c MaJibíM ycHJiHTe.ieM. 
G>H.n>M COCTaBJíeH TaK, VToGlJ C KaK MOJKHO 60JII>HieÍÍ HarjIHflHOCTbW 6hIJIH H306paJKCHI,I 
BaJKHOůuiHC MO,a;Hif>HKaHHH np0H3H0inemín npn nemiH H npn BOKanbHOM 3aHHTHH c T O H O M . 

HaBeoTHO, 1 I T O S T O T (JDHJILM H A O C H X nop O T H O C K T C H K cainbíM HHTepecHbíM (jbaKTopaM Ha 
KOH(JiepeHu,HHX H KOHrpeccax cneuHajiHCTOB Katí B lexociOBaKHH, TaK H 3a pyóentoM. 
(B KHHre cooĎnraeTCH o T O M , rjie $HJibM neMOHCTpHpoBajicH.) 

Kimra xopouio cocTaBJíeHa H oipopMJieHa. Marepnan o6pa6oxaH oiieHb TinaiejibHo, onn-
caHUH flonoííHíiKJTPH MHororacjieHHbíMH HJi:iiocTpainjiHMii, penpcjyKUHH peHTreHorpaMM 

1 IIoATHTyji: Analýza činnosti mluvidel při fonaci zpívaných, mluvených a šeptaných 
Samohlásek na základě rentgenografických a rentgenokinematografických snímků. 

2 li. Poli and — B. Hála , Artikulace českých zvuků v roentgenových obrazech (skia-
gram-:ch), Praha 192b'. Boo6mu peHTreHorpai|>HTCCKHři MeTo;i, B 'íeuicKoii ^ O H C T H K C nueeT 
npeKpacHyio TpaAHinaio. Ero npHMeHHji iíentiň pn« (JoHeraKOB (Kponie B. Tajiu H H. XjiyM-
C K I — (|)paHiiy3CKHe rjiacHbie 3ByKii, K. OHe3opr — KHTaňcKHH Í I S U K , M. PoMnopui — 
pyCCKHH H3MK, A. C/KajTHIKOBa — KOpeHCKHlí H3EIK). 


