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Monografie Mileny Šipkové jednak doplnila naSe znalosti o syntaxi moravských dialektů ze
vrubným popisem důležitého typu stfedomoravského. jednak přispěla k propracování obecné teo
rie mluvených projevů. Obojího se zhostila s přesvědčivým úspěchem. 

Dušan Šlosar 

JozejŠtole: Slovenská dialektológia. Bratislava, Veda 1994. 177 s. + 37 máp. (ISBN 80-224-
0036-X) 

Po viac ako trinástich rokoch. ktoré uplynuli od skonu popredného slovenského lingvistu 
a predovšelkým zanieteného dialeklológa univ. profesora PhDr. Jozefa Štolca, DrSc , vyšla po
smrtné jeho monografická práca Slovenská dialektológia. Vydánie tohto závažného diela z jeho 
pozostalosti sa uskutočnilo vďaka starostlivosti spolupracovnlkov z Jazykovedného ústavu \lu-
dovfta Štúra Slovenskej akademie vied v Bratislavě za finančnej podpory Fondu kultury Pro Slo-
vakia. Vědeckým redaktoroin je Ján Kačala, člen korespondent S A V . Edičně sa nefahkej úlohy 
ujal vědecký pracovník ústavu PhDr. Ivor Ripka, CSc. Dielo recenzoval dnes už, žiaf, tiež nebohý, 
nám vSetkým dobré známy brněnský univ. prof. PhDr.Amošt Lamprecht. DrSc , a blízky spolupra
covník prof. Štolca PhDr. Anton Habovštiak. C S c , klorý sa vedno s nfm podielal i na realizácii 
kolektívneho 1. zvSzku Atlasu slovenského jazyka. 

Slovenská dialektológia je syntetickým dielom, ktoré sumarizuje a zhffta výsledky celoživotné-
ho dialektologického výskumu prof. Štolca. Mal pře tento typ jazykovednej práce mimoriadne 
organizačně schopnosti. Vedel získavať spolupracovnlkov a nadchnut' ich i pře tak náročnú a roz-
siahlu akciu, akou bol celoúzemný výskům fonologických a morfologických nárečových jnvov (asi 
v 2800 obciach Slovenska) pre nárečový atlas. Na tento účel vypracoval a vydal tlačou hned' po 
vojně v roku 1946 spolu s univ. prof. E.Paulinym podrobný dotazník (Dotazník pre výskům slo
venských nárečí)y priebehu rokov 1947 - 1951, kedy pósobil ako riaditef vtedajšieho Jazyko
vedného ústavu S A V U , sa skutočne výskům na celom území Slovenska aj dokončil a mohlo sa 
začať s přípravnými mapovacími prácami pre atlas. 

Ako odchovanec prof. V.Vážného, ktorý v rokoch prvej republiky pósobil na Slovensku a ako 
prvý uskutečnil sondačný jazykovozemepisný prieskum slovenských nárečf vo vybraných lokali
tách formou zasielania anketných llstkov, uvědomoval si prof. Štole boj s časom pri výskume ná
řečí, ktoré sa rychlým tempom nenávratné slrácajú. Obetavo odchádza i za hranice, do oblastí obý
vaných slovenskými menšinami v Maďarsku a Juhoslávii, kde usilovné zapisuje a skúma tamojšie 
jazykové prejavy Tudf, ktorí lam kedysi odišli z róznych končin Slovenska a svoje cenné pozoro-
vania ukládá do monografií Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku (Bratislava 1949) 
a Reč Slovákov v Juhoslávii I. Zvuková a gramatická stavba (Bratislava 1968). Napokon i napriek 
nepriaznivému obdobiu, ktoré strávil v bmenskej pobočke Ústavu pro jazyk český ČSAV (1960-
1963). práce v bratislavskom dialektologickom ústave pokračujú vďaka nadšeniu a obětavosti jeho 
spolupracovníkov. A tak v roku 1968 vychádza prvý zvázok Atlasu slovenského jazyka (Vokaliz-
mus a konsonantizmus), na ktorom participoval prof. Štole ako hlavný autor a vcdúci pracovnej 
skupiny. Druhý diel Fle.xiu vypracoval sám (Bratislava 1978,1981), ale vydania mapovej časti atla
su, na ktorú sa najv&čSmi těšil, sa tiež už nedožil. 

Dielo Slovenská dialektológia je monografickým spracovanlm všelkého, k čomu prof. Štole 
v uvedených rokoch mimoriadne intenzlvneho výskumu slovenských nářečí dospěl. Je to odkaz 
ďalšlm generáciam, svědectvo toho, čo bolo, a čo už ťažko možno v rovnakej podobě nájsť dnes. 
V tom je mimoriadna hodnota uvedenej monografie, a preto je dobré, že vyšla, hoci i oneskorene, 
v dobe. kedy vznikol už celý rad dalších dialektologických prác. Má svoju trvalú hodnotu a ako 
vravl J.Kačala v závěre predhovoru,, vydáním Slovenskej dialektológie splácá slovenská veda dlh, 
ktorý doteraz k J.Štolcovi v tomto směre mala". 

Monografia vychádza čo do materiálu i metodologicky z citovaných súborných prác prof. Štol
ca. Je to vlastně monografické spracovanie poznatkov a pozorovaní, ktoré získal pri práci predov-
šetkým na prvých dvoch dieloch Atlasu slovenského jazyka. Monografia sa opiera o nezvyčajne 
široký a podrobný jazykový materiál, ktorý nemá pri monografickom spracúvaní nářečí obdoby. 
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Ústřednou a najobsiahlejšou časťou diela je Systematický prehlad členitosti zvukových a grama
tických javov v slovenských nárečiach a Územně členenie slovenských nářečí. V pívej časti autor 
vePmi přehradně zoradil a zeměpisné vyrnedzil spolu s příslušným diachronickým komentárem 
jednotlivé fonologické a morfologické javy typické pre slovenské nárečia, v druhej časti podal 
podrobnú charakteristiku každého z jednotlivých dialektov. Pridřža sa trichotomického územného 
delenia. ktoré už naznačil prof. V.Vážný, ale ďalej ho člení z typologického hFadiska na menšie 
celky. V rámci stredoslovenských nářečí vymedzuje osobilne severnú a južnú skupinu, pri zápa
doslovenských - severnú. juhovýchodnň (ponilriansku) a juhozápadnú. a napokon na východnom 
Slovensku vyčleňuje zapadnu, strednú a východnú skupinu východoslovenských nářečí. Pri ta-
komto rozčlenění vždy najprv podrobné charakterizuje skupinu ako celok. žatým jednotlivé lokál
ně dialekty s popisom příslušných izoglos a konkrétnou ukážkou znenia v podobě súvislého textu, 
čo je vePmi instruktivné. K prvej časti monografie přidává autor ešte jeden menší celok pod ná-
zvom Slovenská dialektolágia, v ktorom zhodnocuje svoje poznatky a skúsenosti z výskumu slo
venských menšin žijúcich v zahraničí. Podrobné informuje čitatePa o stave a znění příslušných 
nárečových prejavov slovenských obyvatePov žijúcich v Maďarsku, Juhoslávii, Rumunsku. Bul
harsku a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Upozorňuje podrobné i na práce lingvistov, ktorí sa výs-
kuinu týchlo oblastí věnovali. 

Druhá samostatná časť monografie má názov Prehlad názorov o výskume nárečových areálov. 
V nej autor podrobné informuje o jazykovej situácii a stave výskumu na slovensko-poPskom. slo-
vensko-ukrajinskom a ukrajinsko-slovenskom jazykovom pomedzí. Svoje pozorovania a postřehy 
dopíňa poznatkami aj iných autorov, ktorých diela a ich bibliografické údaje uvádza, podobné ako 
pri predchádzajúcej časti, v závěre. 

Napokon poslednú časť tvoří nevePká příloha pod názvom Novšie úsilia vo výskume sloven
ských nářečí. Tu sa autor zamýšPa nad perspektivami a možnosťami ďalšieho spracúvania sloven
ských nářečí. Hodnotí prácu a závažné diela minulých i súčasných dialektológov, zaujímá k nim 
stanovisko a cituje ich na závěr v bibliografickéj prílohe. Pozornost" osobitne věnuje i popisu ná-
rečovej rozdiferencovanosli v oblasti tvorenia slov, slovnej zásoby a syntaxe, ktoré neboli zahr
nuté do popisu v centrálnej časti tejto monografie a napokon ani v prvých dvoch dieloch atlasu. 
Podává podrobný prehPad doteraz vykonanej práce v týchto oblastiach jazyka, hodnotí existujúce 
monografie i záslužnú prácu svojich spolupracovníkov - autorov ďalších dvoch dielov nárečového 
atlasu (Buffa, F.: Atlas slovenského jazyka lil, tvorenie slov. Textová časť 1978, mapová časť 
1981 a Ilabovštiak, A . : Atlas slovenského jazyka IV, slovná zásoba. Bratislava 1984). Přílohu Slo-
venskej dialektológie tvoří podrobný věcný register a 37 máp s izoglosami výrazných fonologi-
ckých a morfologických javov v slovenských nárečiach. 

Na závěr třeba ešte dodať toPko, že Slovenská dialektolágia napriek tomu, že je dielom už zo 
staršieho obdobia, nestráca dodnes na význame. Je završením celoživotného diela prof. Štolca 
(1908 - 1981). Pre jej prehPadné usporiadanie bohatých informácil z oblasti slovenských nářečí, 
pre jej instruktivný chíirakter a syntetizujúce podanie bola monografia Slovenská dialektolágia 
schválená Katedrou slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 
ako vysokoškolská příručka pre študentov slovakistiky. K tomuto konštatovaniu třeba ešte pridať, 
že nebude slúžiť ako zdroj bohatých informaci! iba slovakistom, ale i bohemistom a všetkým sla-
vistom doma i v zahraničí. 

Jarmila Bartáková 

Leksičny atlas belarnskich narodnych havorak I. Raslinny i žyvjolny svet. Minsk 1993, s. 160 
+ 368 (+19) map 

Dialektológie patří mezi ty lingvistické disciplíny, které v Bělorusku po r. 1945 zaznamenaly 
mimořádný rozvoj. Výsledkem velkoryse pojatého výzkumu běloruského národního jazyka meto
dou jazykového zeměpisu je nejen zachycení hláskoslovných a tvaroslovných diferencí běloru
ských dialektů, ale také hlubší poznání nářečnl slovní zásoby. 


