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Abstrakt
MASLIŠ, Martin. Izolované nominálne tvary v starej gréčtine. Praha, 2019. Diplomová práca.
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav řeckých a latinských studií. Vedúci práce Ján
BAKYTA.
Diplomová práca sa zaoberá sémantickými zmenami izolovaných nominálnych tvarov
v starej gréčtine. Synchrónne izolované lexémy nie sú hovoriacimi zaraditeľné do derivačnej
rodiny geneticky príbuzných lexém, čo v procese akvizície sémantiky slov teoreticky sťažuje
správne mapovanie významu z kontextu na jazykový znak. Na základe tohto predpokladu je
v práci testovaná hypotéza o tendencii izolátov podliehať sémantickej reanalýze.
Argumentácia sa opiera o predpokladanú informačnú štruktúru v mentálnom lexikóne
hovoriacich a o špecifiká akvizície slovných významov, resp. o moment reanalýzy, ktorá sa
z diachrónneho hľadiska prejaví ako zmena významu. Lexémy z datasetu vygenerovaného na
základe navrhnutej metódy sú podrobené filologickej analýze s cieľom popísať mechanizmus
sémantickej zmeny pre izoláty a tiež transparentné slová.
Kľúčové slová: mentálny lexikón, etymologické hniezdo, izolované formy, sémantická
zmena, deetymologizácia

Abstract
MASLIŠ, Martin. Isolated nominal forms in Ancient Greek. Prague, 2019. Master’s thesis.
Charles University. Faculty of Arts. Institute of Greek and Latin Studies. Supervisor Ján
BAKYTA.
The submitted thesis is a study of isolated nominal forms in Ancient Greek undergoing
semantic change. Synchronically isolated lexemes are defined as forms which cannot be
classed with their respective cognates by the speakers due to formal disparities. This leads to
increased opacity which in turn hampers the mapping of meaning onto the forms during the
acquisition phase. Accordingly, a hypothesis that isolated forms are susceptible to semantic
change is tested. An argumentation is developed based on the assumed information structure
in the mental lexicon of speakers and the mechanism of word meaning acquisition. This
process allows for reanalysis on the part of speakers which results in semantic change from
the diachronic point of view. Lexemes which have been selected according to the proposed
research method are organized in a dataset and their occurrences textually analysed. A
synthesis aims to describe the mechanism of semantic change for the transparent as well as
isolated forms.
Keywords: mental lexicon, derivational family, isolated forms, semantic change,
deetymologization
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Skratky a symboly
*

rekonštruovaný tvar, reťazec alebo fonéma; rekonštruovaný význam

[...]

fonetický prepis; jednotka v mentálnom lexikóne

{...}

reťazec v mentálnom lexikóne

~

vzťah zodpovedania, príbuznosti, analógie, alternácie

>

vyvíja sa na

►

vnútrogrécka sémantická zmena

●

protoindoeurópska sémantická zmena

→

derivácia; sémantický posun

‡

hypotetická syntagma alebo výpoveď

angl.

anglický tvar

arm.

arménsky tvar

C

konsonant

čes.

český tvar

H

ľubovoľná laryngála

chet.

chetitský tvar

lat.

latinský tvar

myk.

mykénsky tvar

osk.

oskický tvar

PIE

protoindoeurópsky tvar alebo jav

R

rezonanta

slov.

slovenský tvar

stír.

staroírsky tvar

st. hor. nem.

starohornonemecký tvar

toch.

tocharský tvar

V

vokál

véd.

védsky tvar

Skratky diel antických autorov
Aesch. Lib.

Aeschylus, Choephoroe

Aesch. Pers.

Aeschylus, Persae

Aesch. Pr.

Aeschylus, Prometheus Vinctus

Aesch. Pr. sch.

Scholia in Aeschylum, Scholia in Prometheum Vinctum

Aesch. Supp.

Aeschylus, Supplices

Alc.

Alcaeus

Anacr.

Anacreon

Apollon. Lex.

Apollonius, Lexicon Homericum

Ar. Av.

Aristophanes, Aves

Ar. Lys.

Arstophanes, Lysistrata

Ar. Ran.

Aristophanes, Ranae

Ar. Vesp.

Aristophanes, Vespae

Arat. Ph.

Aratus, Phaenomena

Archil.

Archilochus

Arist. Hist. anim.

Aristoteles, Historia animalium

Arist. Mund.

Aristoteles, De mundo

Arist. Pol.

Aristoteles, Politica

Bacchyl.

Bacchylides

Call. Aet.

Callimachus, Aetia

Call. Cer.

Callimachus, In Cererem

Call. Lav. Pall.

Callimachus, In lavacrum Palladis

Dem.

Demosthenes

EM

Etymologicum magnum

Emped.

Empedocles

Erot. Voc. Hipp.

Erotianus, Vocum Hippocraticarum collectio

Eur. Alc.

Euripides, Alcestis

Eur. Andr.

Euripides, Andromacha

Eur. Bacch

Euripides, Bacchae

Eur. Hec.

Euripides, Hecuba

Eur. Hel.

Euripides, Helena

Eur. Iph. Taur.

Euripides, Iphigenia Taurica

Eur. Med.

Euripides, Medea

Greg. Cor., De dial.

Gregorius Corinthius, De dialectis linguae Graecae

h. Hom. Bacch

Hymni Homerici, In Bacchum

h. Hom. Cer

Hymni Homerici, In Cererem

h. Hom. Lun.

Hymni Homerici, In Lunam

h. Hom. Mer.

Hymni Homerici, In Mercurem

h. Hom. Ven.

Hymni Homerici, In Venerem

Hdt.

Herodotus

Herod. Orth.

Herodianus, De orthographia

Herod. Prosod. cath.

Herodianus, De prosodia catholica

Hes. Erg.

Hesiodus, Opera et dies

Hes. Scut.

Hesiodus, Scutum

Hes. Th.

Hesiodus, Theogonia

Hippon.

Hipponax

Hom. Il.

Homerus, Ilias

Hom. Od.

Homerus, Odysseia

Hp. Artic.

Corpus Hippocraticum, De articulis

Hp. Diaet. acut.

Corpus Hippocraticum, De diaeta acutorum

Hp. Epid.

Corpus Hippocraticum, Epidemiae

Hp. Mul. Aff.

Corpus Hippocraticum, De mulierum affectibus

Hsch.

Hesychius Lexicographus

Isocr.

Isocrates

Lex. Seg., Gloss. rhet. Lexica Seguriana, Glossae rhetoricae
Lyc. Alex.

Lycophron, Alexandra

Pi. Isth.

Pindarus, Isthmia

Pi. Nem.

Pindarus, Nemea

Pi. Ol.

Pindarus, Olympia

Plat. Epigr.

Plato, Epigrammata

Plat. Euthyd.

Plato, Euthydemus

Plat. Leg.

Plato, Leges

Plat. Prot.

Plato, Protagoras

Plat. Resp.

Plato, Respublica

Plat. Sym.

Plato, Symposium

Plat. Theaet.

Plato, Theaetetus

Plat. Tim.

Plato, Timaeus

Plut. Paroem.

Plutarchus, De proverbiis Alexandrinorum

Plut. Pyrrh.

Plutarchus, Pyrrhus

Plut. Romul.

Plutarchus, Romulus

Porph. Quest. Hom.

Porphyrius, Quaestiones Homericae

Sapph.

Sappho

Sim.

Simias

Simon.

Simonides

Soph. Ant.

Sophocles, Antigona

Th.

Thucydides

Theoc.

Theocritus

Theog.

Theognis

Tim.

Timaeus

Xen. Hell.

Xenophon, Hellenica

1 Úvod
Americký filozof W. V. Quine vo svojom dnes už klasickom diele Word and Object
(1. vyd. z r. 1960) načrtol nasledujúci myšlienkový experiment1: lingvista skúmajúci
komunitu s doteraz neznámym jazykom je svedkom výjavu, keď domorodec označí scénu,
pri ktorej v zornom poli prebehne zajac, slovom gavagai. Lingvista stojí pred problémom, na
aký referent má jazykový znak vztiahnuť. Môže ním byť zviera jemu známe pod označením
‚zajac‘, ale aj jeho ľubovoľná časť, prípadne referent ‚zviera‘, ‚potrava‘, či ‚šedá‘ podľa farby
tohto živého objektu. V literatúre o akvizícii lexikónu a významov slov sa objavujú variácie2
tohto myšlienkového experimentu, v ktorých lingvistu strieda malé dieťa v období
osvojovania si rodnej reči. Rovnako ako vedec aj dieťa musí rekonštruovať význam nového
neznámeho slova a správne abstrahovať z mimojazykovej reality zodpovedajúci referent pre
jazykový znak.
Pre ilustráciu východísk a cieľov tejto práce je možné použiť obmenu rovnakého
experimentu. Čo sa deje vo vznikajúcom mentálnom lexikóne dieťaťa, ak si pred
konfrontáciou so slovom gavagai už osvojilo iné etymologicky príbuzné slovo gava
s významom ‚zajac‘? Použije túto vedomosť na odhadnutie významu neznámeho gavagai
alebo svoju analytickú prácu začne od nuly? Tieto otázky súvisia s povahou štruktúry
mentálneho lexikónu a spôsobom, akým sú slová v ľudskej pamäti uložené – buď ako celky,
alebo ako analyzovateľné zloženiny, prípadne oboje. Ak pripustíme, že dieťa sa pri určovaní
významu gava-gai (takto segmentovaného) odrazí od svojej vedomosti o význame gava, čo
sa deje v prípadoch, ak simplex *gava v jazyku zanikol alebo sa jeho podoba časom zmenila
na haba? Ak si dieťa neuvedomí etymologickú jednotu gava- ~ haba ‚zajac‘, nemôže sa
oprieť o význam známeho slova pri určovaní neznámeho. Pokojne sa môže stať, že znaku
gavagai priradí hodnotu ‚zviera‘, ‚potrava‘, alebo ‚šedá‘. Na základe reanalýzy sa v jazykovej
komunite môže rozšíriť nový význam slova.
V rovnakých intenciách operuje aj táto práca o izolovaných nominálnych tvaroch
v starej gréčtine. Jej cieľ spočíva v dokázaní hypotézy o vzťahu medzi synchrónnou
netransparentnosťou lexém z hľadiska ich formy a tendenciou podliehať sémantickej zmene.
Pri detailnejšom zaostrení pôjde aj o deskripciu špecifík mechanizmu sémantickej zmeny pri
izolovaných tvaroch oproti transparentným lexémam.

1
2

Quine (2013: 23ff., 2. vyd.). Detaily experimentu vypúšťame.
Napr. Bloom (2002: 3f.) a Wagner (2010: 519).
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Nutnou súčasťou argumentačného oblúka je pokus o určenie mechanizmu uchovania
slov v mentálnom lexikóne typickom pre starú gréčtinu – rozlíšenie, či ide o uloženie lexém
ako celkov alebo analyzovateľných jednotiek s koreňom a sufixmi. Experimentálne metódy
aplikované na živé jazyky pri skúmaní tejto problematiky sú prirodzene nepoužiteľné pre
starú gréčtinu. Pokúsime sa však dokázať, že je predsa len možné na základe typologických
dát a indícií vyplývajúcich z textového korpusu vysloviť kvalifikovaný súd o povahe
informačnej štruktúry v mentálnom lexikóne.
Ďalším dielom skladačky je vysporiadanie sa s pojmom formálnej netrasparentnosti
a z nej plynúcej izolácie konkrétneho slova – vyvstáva otázka, aké sú faktory vzniku tejto
netransparentnosti. V nadväznosti na časť o mentálnom lexikóne sformulujeme typológiu
scenárov, pri ktorých tento stav môže nastať. Zároveň navrhneme spôsob, ako izolovanosť
overiť na základe zachovanej etymologickej literatúry z neskorej antiky.
Tretí krok spočíva v analytickom zaostrení na sémantickú zmenu, kde sa ako kľúčová
javí už voľba teoretického prístupu k tomuto javu. Synchrónny deskriptívny model pre naše
potreby zaostáva za prístupom, v ktorom je kľúčovým momentom reanalýza. V tomto bode
sa oprieme o východiská mladogramatickej tradície, v ktorej je dôležitá diskontinuita
v odovzdávaní individuálnych gramatík medzi generáciami hovoriacich.
Vyústením úvah spojených s týmito tromi bodmi je vytvorenie metódy, ktorá jednak
ohraničí vzorku skúmaných dát, a zároveň vytýči spôsob filologickej analýzy konkrétnych
lexém. V pláne práce predstavujú dosiaľ spomenuté časti jej teoretický oddiel. Priložený
Appendix

je

prehľadným

spracovaním

datasetu,

ktorý

je

produktom

aplikácie

metodologických kritérií.
Praktickú časť predstavuje filologická analýza vytypovaných lexém na základe ich
kontextov a významov v korpuse. Dôraz spočíva na určení typu sémantickej zmeny
a vyslovení záveru, či k zmene prispela formálna netransparentnosť. Syntéza čiastkových
filologických skúmaní smeruje k záveru s odpoveďou na otázku, či hypotéza o korelácii
medzi izolovanosťou a diachrónnou sémantickou nestabilitou slov platí alebo nie. Aj závery
v kapitolách teoretického oddielu – predovšetkým o povahe mentálneho lexikónu hovoriacich
a o faktoroch podmieňujúcich netransparentnosť – si nárokujú istú samostatnosť a možnú
uplatniteľnosť v iných podobných skúmaniach, ako je toto.
Takto pojatá téma sémantickej zmeny v starej gréčtine nemá oporu v starších
syntézach. Naše východiská sa opierajú aj o jazykovú typológiu mimo indoeurópskej rodiny
a o psycholingvistiku, pričom oba prístupy v skúmaní klasických jazykov nemajú dlhú
tradíciu. V etymologickom slovníku gréčtiny Dictionnaire étymologique de la langue
10

grecque od Pierra Chantraina sa objavujú formulácie o derivačných rodinách, ktorých
jednotlivé vetvy nadobudli rozdielny význam3. Skromnou ambíciou tejto práce je lepšie sa
prizrieť na letokruhy týchto odklonených vetiev, ktoré spolutvoria pestrý strom jazykového
systému starej gréčtiny.

3

Napr. k θεσπέσιος „l’adjectif, dont l’origine n’est pas sentie“ (DELG: 432).
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2 Štruktúra mentálneho lexikónu používateľov starej gréčtiny
Dôležitým predpokladom platnosti hypotézy o netransparentnosti lexém je špecifická
informačná štruktúra mentálneho lexikónu. Ak postulujeme, že používatelia sa pri
priraďovaní významov neznámym slovám opierajú o transparentne príbuzné slová, je nutné,
aby boli slová v lexikóne analyzovateľné na menšie jednotky. Ich význam by teda bol aspoň
v hrubých obrysoch konštruovaný z významov týchto menších jednotiek, ktoré majú hodnotu
morfém a objavujú sa aj v iných lexémach. Pri absencii segmentácie je fonologický reťazec
uložený iba ako celok. Vo vzťahu k iným slovám je tak potlačené vedomie o zhode
zdieľaných morfém, lebo ich hranice nie sú pre používateľa k dispozícii4.
V prípade segmentácie by slovo ἐρυθρός ‚červený‘ bolo v lexikóne uložené ako
[{ἐρυθ-} + {-ρός}], kde základ {ἐρυθ-} nesie lexikálny význam ‚červenosť‘ a {-ρός} ako
produktívny adjektiválny sufix určuje slovný druh. Kľúčovým momentom je, že rovnaký
koreň spolutvorí aj iné slová s iným sufixom, napr. neut. ἐρεύθος ‚červenosť‘ ako [{ἐρεύθ-}
+ {-ος}]. Hovoriaci si uvedomí identitu slovných základov oboch lexém a ak pozná význam
slova ἐρεύθος, pri prvom stretnutí so slovom ἐρυθρός v kontexte červeného predmetu usúdi,
že ide o adjektívum označujúce istú farbu.
Ostáva dokázať nasledujúce: a) slová sú v lexikóne používateľa gréčtiny uložené ako
zloženiny a nie celky typu {ἐρυθρός} a {ἐρεύθος}, čo by sťažovalo ich synchrónnu
identifikáciu ako kognáty; b) ablautové varianty ako {ἐρυθ-} a {ἐρεύθ-} hovoriaci
vyhodnocujú ako inštancie jedného základu; c) v procese akvizície sa hovoriaci pri mapovaní
významu opierajú o slovný základ známych transparentne príbuzných slov.
Na mieste je ešte krátka terminologická odbočka. Je potrebné rozlišovať medzi
koreňom ako abstrakciou v zmysle diachrónnej deskripcie a slovným základom, pod ktorým
sa rozumie bližšie nešpecifikovaná časť fonologického materiálu v slove, ktorá sa zároveň
vyskytuje aj v inom slove alebo v slovách v takej podobe, že si hovoriaci uvedomujú ich
identitu. V doméne slovného základu je teda kľúčová synchrónna rovina a usage-based
prístup k jazykovým dátam. Doména koreňa je naopak dôležitá do tej miery, že umožňuje
zvýrazniť kontrast medzi schopnosťou hovoriacich identifikovať spoločný základ rôznych
slov a reálnou sieťou slovných derivátov s rovnakou etymológiou gréckeho či PIE koreňa. Ak
rozprávame o mentálnom lexikóne, vždy máme na mysli slovný základ, ak o diachrónnej
deskripcii, operujeme s koreňom. Slovný základ zároveň nie je len reťazcom foném, ale pre

4

K opozícii medzi uložením slov ako celkov oproti analyzovateľným jednotkám s vedomím o ich morfematickej
štruktúre viď Marslen-Wilson et al. (1994: 3f.).
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používateľa má aj morfematickú realitu. Synchrónne nesegmentovateľné slová teda prísne
vzaté slovný základ nemajú, ich kmeň nie je synchrónne indentifikovateľný v iných slovách.
V psycholingvistike sa štruktúre mentálneho lexikónu venuje značná pozornosť5. Na
určenie spôsobu uloženia slov v lexikóne bol vyvinutý experimentálny test merajúci tzv.
priming medzi zdrojovým a cieľovým slovom. Ak jedno slovo navodzuje (priming effect)
slovo iné, znamená to, že subjekt vystavený týmto dvom slovám za sebou (buď v textovej
alebo zvukovej podobe) vyhodnotí sémantiku druhého slova o niekoľko milisekúnd
rýchlejšie, než keby bol vystavený len druhému slovu. Subjekt konfrontovaný s lexémou
happy rýchlo vyhodnotí lexému happiness, ak je tejto vystavený na druhom mieste. Znamená
to, že expozícia slovu happy v jeho mysli aktivuje kmeň {happy}, ktorý je potom rýchlejšie
identifikovaný v happines ako zloženine [{happy-} + {-ness}]. Priming effect takéhoto páru
je prirodzene vyšší než u dvoch náhodne zvolených slov, ktoré predstavujú kontrolnú vzorku.
Tento efekt znamená to, že druhá lexéma je v mentálnom lexikóne analyzovateľná6.
Zo štúdií o primingu v rôznych jazykoch vyplýva, že typológia morfológie určuje,
kedy ku primingu môže dôjsť. V angličtine sa sémantická príbuznosť javí ako nutný
predpoklad, keďže priming nenastáva pri pároch typu success ‚úspech‘ a successor
‚nástupca‘, ktoré síce zdieľajú kmeň, ale ich význam je odlišný7. V arabčine, v ktorej sa
morfológia realizuje prevažne vokalickými alternáciami v koreňoch zložených z troch
konsonantov typu C_C_C, naopak priming nastáva aj pri koreňových kognátoch, ktorých
význam je synchrónne disparátny – napr. [mataaʕun] ‚komodita‘ a [mutʕatun] ‚rozkoš‘ od
koreňa [mtʕ]. Priming takýchto párov je vyšší než pri synonymách od odlišných koreňov 8.
Pre angličtinu a arabčinu teda vyplýva rozdielny význam sémantickej zhody pre priming
effect – kým v angličtine je nutná, v arabčine hrá podružnú rolu.
Rozdielne predpoklady primingu v rôznych jazykoch sa vysvetľujú jazykovou
typológiou9. Anglický derivačný a morfologický inventár všeobecne je relatívne chudobný,
kým jasne štruktúrovaná morfológia arabčiny s opakujúcimi sa vokalickými alternáciami
a koreňmi vytvára systém. Štúdia Plaut & Gonnerman (2000) predstavuje výskum primingu
v dvoch počítačom modelovaných jazykoch s bohatou, resp. oklieštenou morfológiou.
Priming effect v jazyku s bohatou morfológiou nastal aj v prípade sémantickej nezhody dvoch

5

Odkazy na viacero štúdií v úvode Boudelaa & Marslen-Wilson (2015: 955).
K primingu a príkladu happy s happiness viď Marslen-Wilson et al. (1992: 84f.).
7
K nutnosti sémantickej zhody pre priming v angličtine viď Marslen-Wilson et al. (1992: 87f.).
8
Boudelaa & Marslen-Wilson (2015: 975–977).
9
K typológii vo svetle tejto problematiky viď ibid., s. 955.
6
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foriem s rovnakým koreňom, kým v jazyku s oklieštenou morfológiou nie. Toto kopíruje
zistenia pre angličtinu a arabčinu10.
Zopakujme, že priming koreluje s analytickou štruktúrou slova v lexikóne – v prípade
arabčiny ako koreň + vokalický vzorec – a absencia primingu pri kognátoch s uložením slova
ako celku. Ak success nenavodzuje successor, znamená to, že druhé slovo nie je
analyzovateľné ako [{success-} + {-or}] ale iba ako {successor}. Dôsledok pre angličtinu je
ten, že niektoré slová sú analyzovateľné (happiness), iné nie (successor).
Pre starú gréčtinu je experimentálny test priming efektu prirodzene nepoužiteľný. Jej
morfologický systém má však mierou svojej zložitosti a systematickosti bližšie k arabčine než
k angličtine. Obdobou koreňov s vokalickými alternáciami sú v gréčtine slovné základy na
ľavom okraji slova, kde je obsiahnutý koreň často s podobou CV(R)C, a viac-menej ustálené
kmeňotvorné sufixy s koncovkami. Na základe typu morfológie teda pre starú gréčtinu
predpokladáme skôr štruktúru lexikónu s analyzovateľnými lexémami typu [{ἐρυθ-} + {ρός}] a nie {ἐρυθρός}.
Tento predpoklad je priamo potvrdený aj jazykovými dátami 11. Z hľadiska polohy
pozná gréčtina dva hlavné typy akcentov – recesívny (napr. παιδεύομεν) a viazaný na
morfému, často derivačný sufix (napr. ἐρυθρός s calandovým sufixom *-ró oproti neut.
ἐρεύθος). Recesívny akcent je automatický a nastupuje vždy, keď slovo neobsahuje
inherentne prízvukovanú morfému. Aby takáto morféma v slove synchrónne obsiahnutá bola,
musí ju používateľ kognitívne registrovať. Ak s rôznych príčin túto segmentáciu nie je
schopný zrealizovať, automaticky uplatní recesívny akcent. Takto je zdedený a v gréčtine
stále produktívny sufix -μός vo väčšine prípadov s akcentom – napr. ἑλληνισμός od ἑλληνίζω.
Avšak ὅρμος ‚reťaz‘ od εἴρω ‚pliesť‘ nie je synchrónne segmentovateľný na [{ὁρ-} + {-μός}],
a preto sa uplatnil a prevládol zvratný prízvuk {ὅρμος}, hoci historicky ide o rovnaký typ
derivácie. Tento jav dokazuje, že mentálny lexikón používateľa starej gréčtiny obsahoval
analyzovateľné i neanalyzovateľné lexémy. Vzhľadom na morfológiu gréčtiny však
usudzujeme, že pomer segmentovaných k nesegmentovaným slovám sa viac podobal profilu
arabčiny než angličtiny, a teda aj priming nebol jednoducho zablokovaný sémantickou
odchýlkou pre páry kognátov.

10

Plaut & Gonnerman (2000: 479f.).
Argumentácia v tomto odstavci vychádza z monografie Probert (2006) o gréckej akcentológii. Hoci autorka
neoperuje s psycholingvistickou terminológiou, jej výskum je v súlade s týmto prístupom k lexikónu. Pri
nesegmentovateľných slovách hovorí o demorfologizácii. Pre jej závery viď sumár v Probert (2006: 289–314).
Príklad ὅρμος od εἴρω s diskusiou k netransparentnosti ibid., s. 252.
11
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Slová, ktoré synchrónne zdieľajú jeden základ tvoria v mentálnom lexikóne rodinu.
Čím je rodina väčšia, tým je vyššia aj kumulovaná frekvencia slovného základu.
V experimentoch primingu v taliančine, holandčine a fínčine veľkosť rodiny korelovala
s reakčným časom – čím väčšia rodina, tým rýchlejšie je príbuzné testované slovo
vyhodnotené ako skutočná forma a člen rodiny12. Nízka frekvencia výskytu koreňa
v taliančine, prirodzená pre malú rodinu alebo izolovanú formu, viedla k pomalému
reakčnému času pri vyhodnotení testovaného slova ako skutočnej formy alebo nie13.
Izolovanosť takýchto slov sa teda priamo odráža v štruktúre lexikónu.
Pre čiastkový problém a) o povahe informačnej štruktúry lexikónu tak s veľkou
mierou istoty usudzujeme, že používatelia starej gréčtiny slová segmentovali na morfémy
a k tomuto postupu sa vždy uchyľovali ako k prvému. Až keď segmentácia zlyhala, slovo
bolo v lexikóne zachytené aké celok. Segmentované slová s rovnakým základom tvoria
v lexikóne rodinu na základe podobnej formy a významu.
Prejdime k problému b) o identite slovných základov, ktorých fonologická forma sa
mierne líši. Boli hovoriaci schopní odhaliť identitu ἐρευθ- a ἐρυθ-? Existencia primingu pre
dvojice ako vain [vei̭ n] ‚márnivý‘ a vanity [vænity] ‚márnivosť‘ v angličtine naznačuje, že
lexikón toleruje odchýlne tvary jedného základu {vei̭ /æn}. Marslen-Wilson et al. (1994: 29f.)
hovoria o bližšej podšpecifikovanosti základu v lexikóne vzhľadom na jeho možné inštancie
v príbuzných slovách. Gréčtina z prajazyka zdedila ablautové striedanie *e ~ *o ~ *_ naprieč
deriváciami a v niektorých paradigmách, pričom časť tejto apofónie bola produktívna ešte
v 5. stor., ako dokazuje tvar στοργή (od στέργω) s -o- s prvým dokladom u Empedokla14. Ak
boli hovoriaci vystavený takýmto produktívnym schémam a paradigmám ako λείπω, ἔλιπον
a λέλοιπα, je ľahko predstaviteľné, že si internalizovali pravidlo o rôznych inštanciách
jediného základu, najčastejšie v podobe CV(R)C, kde V = ε ~ ο ~ _. S prihliadnutím na
experimentálne výsledky zo živých jazykov a povahu gréckej morfológie tak usudzujeme, že
mierne odlišná forma základu s oporou v bohato zastúpených derivačných schémach
nepredstavovala pre hovoriacich problém pri určení totožnosti základu slova.

12

Viď prezentáciu výsledkov týchto štúdií v Sandell (2015: 73–82), predovšetkým s. 76 (taliančina) a s. 80f.
(holandčina, fínčina). Pre holandčinu platí dodatok, že príbuznosť závisela na podobnej sémantike, ibid., s. 80,
vo fínčine sa zase rátali len formy z jedného derivačného radu a nie všetky derivácie priamo od koreňa, ibid., s.
81.
13
Ibid., s. 76.
14
Probert (2006: 295).
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Skôr než prejdeme k dôsledkom týchto záverov pre problém akvizície, je nutné
podotknúť, že predostretý model nie je generatívny15. Segmentácia slov v lexikóne
neznamená, že sa pred každým použitím musia skonštruovať z diskrétnych stavebných
blokov. Pre potreby tejto práce je uspokojivá táto minimálna formulácia: Slová sú
v mentálnom lexikóne používateľa starej gréčtiny uložené ako jednotky. Pri veľkom počte
jednotiek si používateľ uvedomuje ich analyzovateľnosť na slovný základ a sufixy. Rovnaký
slovný základ sa môže v iných slovách objaviť v mierne odlišnej podobe.
Ostáva dokázať, že v procese akvizície významu slov sa pre jazyk so zložitým
morfologickým aparátom, akým je stará gréčtina, uplatňujú vzťahy medzi príbuznými
slovami. Mapovanie – tzv. mapping – referentov k jazykovým znakom sa opiera o viacero
kognitívnych stratégií. Tak dieťa predpokladá, že nové slovo označuje skôr objekt než akciu
a skôr celok než jeho časť, zároveň sa opiera o pragmatický kontext a iné indície ako napr.
cieľ pohľadu osoby, ktorá použila neznáme slovo16. Maximou tohto procesu je prisúdiť
akýkoľvek význam, hoci nepresný, pri prvom kontakte s novým slovom17.
Deti medzi prvým a druhým rokom už sú schopné analyzovať morfologickú štruktúru
slov a segmentáciu využívajú pri tvorbe vlastných slov pre referenty, ktorých konvenčné
pomenovanie ešte nepoznajú. Napr. v zachytenom prehovore18 o hračkárskom lietadle (airplane) – „This is a shoot-plane because it shoots monsters!“. Bežné je aj etymologizovanie –
Dieťa: „D'you know what head-lights (čelné svetlá) are?“, matka: „No.“, d.: „They're lights
that go on in your head!“. Mechanizmus funguje v angličtine rovnako aj pri sufixoch ako -er
pre nomen agentis a iných. Pre gréčtinu si ľahko predstavíme prehovor dieťaťa typu ‡τὸ ἄνθος
ἐρυθρόν ἐστιν, ὅτι ἐρεύθεται. Postupom času dieťa nadobúda kompetenciu pre väčší počet
slovných základov aj afixov19.
Tieto pozorovania ranej produkcie reči sú len krok vzdialené od akvizície významov,
ktorá nás zaujíma primárne. Pripomeňme, že pre kompetentných používateľov arabčiny
nastáva priming effect – aktivovanie koreňa v mentálnom lexikóne – aj pri kognátoch
s rozdielnym významom. Rečové centrum sa teda riadi vetou Príbuznosť slov spočíva v ich
forme, význam zanedbaj. Pri bohatej schematickej morfológii je tento stav predikovaný aj

15

Baayen (2007: 81–84) predostiera argumenty proti prísne generatívnym teóriám mentálneho lexikónu.
Základným motívom je fakt, že slová sú ukladané ako celky, hoci sú z hľadiska flexie a derivácie pravidelné
a teoreticky by mohol stačiť zápis informácie v podobe A+B a nie C=A+B, kde C je lexéma a A, B jej
segmentovateľné morfémy.
16
Wagner (2010: 519f.).
17
Clark (1993: 49).
18
Oba citáty ibid., s. 39–41.
19
Ibid., s. 119.
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typologicky. Zároveň je dokázané, že používatelia si v procese akvizície internalizujú
typologickú štruktúru materinského jazyka20. Rečové centrum používateľa arabčiny
k formulovanej riadiacej vete dospelo vďaka expozícii jazyku, v ktorom sa morfológia
realizuje ustálene ako vkladanie vokálov pre radikál C_C_C. Zložitá, ale stále prehľadná
morfológia gréčtiny s veľkým počtom slov v podobe CV(R)C + sufix zakladá predpoklad, že
rečové centrum jej používateľov by tiež najprv hľadalo formálnu zhodu slovných základov
pri teste primingu.
Obdobou primingu sémanticky odchýlnych foriem by v kontexte akvizície bolo
asociovanie nového slova, ktorému ešte nebol prisúdený význam, k známemu slovu a jeho
rodine na základe formálnej príbuznosti. Predpokladajme, že dieťa učiace sa starú gréčtinu si
už internalizovalo typológiu svojho jazyka a stále sa učí slová a ich významy. V istom
okamihu prvýkrát registruje slovo ἐρυθρός v kontexte scény s kvetom istej farby. Už skôr
bolo vystavené iným adjektívam na -ρός a vie preto určiť slovný druh, ide teda o atribút.
Zároveň ovláda slovo ἐρεύθομαι ‚byť červený‘. Rečové centrum vďaka povedomiu
o morfológii a možných vokalických alternáciách základu predbežne vyhodnotí ἐρυθ- a
ἐρεύθ- ako jeden základ. Dieťa teraz aplikuje všetky indície pre určenie významu ἐρυθρός:
známe sloveso znamená ‚byť červený‘; nové slovo je adjektívum a jeho základ sa javí byť
zhodný s tým v slovese; farba kvetu je približne zhodná s farbou, ktorú označuje sloveso;
ἐρυθρός teda pravdepodobne znamená ‚červený‘ a nie ‚voňavý‘ alebo ‚pekný‘. Vidíme, že
identifikácia základu v inom známom slove pomáha odhadnúť význam neznámeho slova.
Takáto analýza si samozrejme nevyžaduje príliš cieľavedomý mentálny úkon. Schematicky
sa dá zachytiť takto: forma x (význam xv) ~ forma y (význam ?), kde formy x a y sú príbuzné
→ forma x (význam xv) ~ forma y (význam yv), kde významy xv a yv sú príbuzné.
Vyššie citovaná literatúra sa vyjadruje hlavne ku kompetentným hovoriacim alebo
k ranej produkcii. Miernou transpozíciou argumentov sa ich relevantnosť javí aj pre akvizíciu.
Sandra (1994: 260–264) uvažuje o role segmentovaných slov v lexikóne priamo pri
nadobúdaní významov. Pri osvojovaní si cudzieho jazyka, buď holandčiny, alebo angličtiny,
si figuranti lepšie zapamätali nové lexémy, ak boli oboznámení s ich segmentáciou. Sandra
však ako hlavný faktor vidí sémantickú príbuznosť derivátu vzhľadom na zdroj – napr. clear
‚čistiť‘ → clearing ‚čistina‘. Presnosť uchovania jednotky clearing v pamäti teda má závisieť
od faktu, že figuranti boli zároveň oboznámení aj so sémantickou motiváciou, formálna zhoda

20

„Children adapt to the typological characteristics of the language they are exposed to very early. Given a
language with suffixes and prefixes, children set to work on roots. Given a Semitic language like Hebrew where
consonants combine with vowel patterns, they set to work on consonantal frames instead.“ Clark (1993: 121).
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nestačí. Pre starú gréčtinu však rátame s väčšou úlohou formálnej zhody oproti sémantike,
rovnako ako v primingu v arabčine. Inými slovami, pri akvizícii jednotky ἐρυθρός je formálna
zhoda s jednotkou ἐρεύθος užitočnejšia než formálna zhoda clear s jednotkou clearing
v prípade angličtiny. Po vytvorení linku v rečovom centre na základe formy sa sémantika
známeho slova porovná s kontextom nového slova. Ak jestvuje prekrytie referentov (napr.
sémantické pole istej farby v príklade s kvetom), význam k novému slovu sa priradí s väčšou
mierou istoty.
Lexémy, ktoré nie sú synchrónne zaraditeľné do rodiny príbuzných slov, označujeme
ako izolované formy. Formálne znaky takýchto slov v jazykovom systéme starej gréčtiny
a špecifiká, ktoré sa na nich vzťahujú pri sémantickej zmene, preberieme v nasledujúcich
kapitolách.
⁂
Zhrnutie teoretických záverov tejto kapitoly o štruktúre mentálneho lexikónu
používateľov starej gréčtiny je nasledujúce: a) veľká časť lexém je synchrónne
segmentovateľná na slovný základ nesúci lexikálny význam a ostatné sufixy, lexémy
s jedným základom tvoria v lexikóne rodinu; b) mierne rozdielna podoba základu v rôznych
lexémach nie je prekážkou určenia ich identity; c) pri akvizícii slovných významov sa
používateľ okrem iného opiera o význam rozpoznaného slovného základu, ak identifikoval
formálnu zhodu medzi už známym a novým neznámym slovom.
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3 Formálne vlastnosti izolovaných lexém
Kritéria rozhodujúce o synchrónnej formálnej podobnosti alebo nepodobnosti slov
musia vychádzať z konkrétneho jazykovému systému v istom časovom bode. Okraj škály
predstavuje úplná totožnosť slovného základu v rôznych derivátoch jednej rodiny – napr.
{φοβ-}vo φόβος ‚strach‘ a φοβερός ‚strašný‘. Formálna nezhoda je v rámci rodiny tolerovaná
len vtedy, ak je odchýlka vnímaná ako alternácia podôb jedného základu. Alternácia je zas
definovateľná ako taká variácia fonetického materiálu v slovnom základe, ktorá sa
v jazykovom systéme objavuje dostatočne často na to, aby ju používatelia mohli predvídať21.
Ak si hovoriaci uvedomujú alternáciu, môžu od nej abstrahovať pri analýze príbuznosti slov.
Slovné základy v starej gréčtine sa viac-menej prekrývajú s koreňmi. Podoba koreňov
sa nevymyká štandardom ostatných starých indoeurópskych jazykov22. Najzákladnejší variant
ma podobu CeC- a pre prajazyk rátame vždy s konsonantom pre oba okraje koreňa. Vokál
môže z oboch strán často susediť s rezonantou, CReC- a CeRC-. Vokál koreňa podliehal v
prajazyku v niektorých paradigmách a deriváciách ablautovému striedaniu *e ~ *o ~ *_, ktoré
sa v gréčtine zachovalo v niektorých deriváciách a marginálne jeho produktivita pretrváva
ešte v historickom období23. Hovoriaci vystavení dostatočne veľkému počtu vzťahov ako
φέρω ‚nosiť‘ a φόρος ‚príspevok‘ alebo λείπω, ἔλιπον, λέλοιπα ‚zanechávať‘ si inštancie s
vokalickou alternáciu internalizovali ako varianty pre jeden základ. Rovnako odfiltrovateľné
sú aj operácie ako reduplikácia, prefixácia alebo striedanie kontextov s alofónami.
V kontraste s alternáciou zasahuje efekt hláskovej zmeny len špecifické hláskové
okolie, ktoré spĺňa podmienky jej uplatnenia. Ak je potrebné hláskové okolie veľmi špecifické
a vyskytuje sa len v malej časti etymologického hniezda vybraných koreňov, vzniknutá
alternácia nie je dostatočne častá, aby hovoriaci registrovali jej pravidelnosť a mohli od nej
abstrahovať pri analýze foriem. Tak je dubleta ὀμειχ- a μοιχ- (oba z *h3meiĝh- s rôznym
stupňom koreňa) síce pravidelná z pohľadu hláskovej zmeny24 *HRoC > RoC, pre
hovoriacich je ale pravidlo o absencii vokálu (n. b. len z vokalizovanej laryngály) pri
rezonante, ak je nablízku vokál o, kognitívne neuchopiteľné. Pre takéto dvojice je synchrónne
povedomie o identite skôr málo pravdepodobné.
Podobne aj slabá synchrónna produktivita inak pravidelnej alternácie môže viesť
k tomu, že hovoriaci vnímajú len jej prototypické prípady a nekanonické zdedené inštancie
21

Toto pojatie alternácie preberáme zo štúdie Meľčuk (2000: 512).
K PIE koreňom všeobecne viď Fortson (2010: 75–79) a (LIV2: 5–10).
23
K ablautu všeobecne viď Fortson (2010: 79–83), pre starú gréčtinu Rix (1976: 121–127). K produktivite
ablautu cf. príklad so στοργή od στέργω v kapitole o mentálnom lexikóne, s. 15.
24
Tzv. Saussureov effekt, Weiss (2009: 113).
22
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ostanú pod prahom registrácie. Sem spadajú aj isté prípady ablatového striedania. Kým pre
Ce(R)C ostáva pri ablaute identické zastúpenie konsonantov a mení sa len jeden foném
z troch, korene typu *HeC- a *HeR, kde R je i̭ alebo ṷ, pri ablaute v gréčtine zmenia identitu
až polovice foném (ἐδ- a ὀδ- pri *h1ed- ‚jesť‘) alebo celého koreňa (εἰ- a οἰ- pri *h1ei̭ - ‚ísť‘).
Analytický výkon pre určenie identity takýchto základov v rôznych slovách je náročnejší než
pre CeC korene.
Formálnym znakom základov v prechádzajúcom odstavci je to, že sú fonematicky
úspornejšie – oproti bežnému typu s tromi fonémami majú v gréčtine dve alebo jednu fonému.
Identita dlhšieho koreňa je ľahšie odhaliteľná aj preto, že konkrétna kombinácia práve troch
foném a istého významu je menej pravdepodobná než pri kombinácií dvoch foném alebo pri
monofonematickom koreni. Informácia kódovaná tromi signálmi je jednoznačnejšia než iná
kódovaná dvomi, pri ktorej je väčšia pravdepodobnosť (morfematickej) homonýmie (napr.
ὀδ-μή ‚vôňa‘ a ὀδ-ύνη ‚bolesť‘ od koreňov *h3ed- a *h1ed-).
Poslednou logickou možnosťou vzniku izolovanej formy je lexéma, ktorej príbuzné
slová z jazyka vymizli alebo sú veľmi nízko frekventované.
Toto pojatie izolovanosti súvisí s pojmom supletivizmu25. Širšia definícia tohto pojmu
zahŕňa aj derivačné rady26 a aplikuje sa na slová s maximálne pravidelným sémantickým
vzťahom, ktorých formy sú odchýlne, hoci v jazyku inak existuje vzorec pre formálne
pravidelné paradigmy, páry alebo derivačné rady27; nesupletívne páry okrem sémantiky
zdieľajú aj formu. Pár býk a krava je supletívny lebo v jazyku existuje pravidelný
mechanizmus tvorenia označení pre samice živočíchov, napr. medveď a medvedica. Izoláty
sú v našom ponímaní supletívne len do chvíle, kým je ich štruktúrna sémantika pravidelná
vzhľadom na zdrojové slovo. Ak je lexikálny význam napr. zúžený (deverbálne nomen
agentis pre označenie povolania a nie ľubovoľného vykonávateľa deja) oproti očakávanému
štruktúrnemu významu, ide o supletivizmus len pri oslabení kritéria maximálnej sémantickej
pravidelnosti. Pri deetymologizácii a sémantickom posune je vzťah kognátov už za hranicou
supletivizmu.
Vyššie navrhované faktory a scenáre vzniku formálnych izolátov sú len teoretickými
úvahami a vyžadujú si nezávislé potvrdenie. Keďže sú empirické testy vylúčené, do úvahy
pripadá len konzultácia gréckych etymologík – lexikálnych kompilácií z neskorej antiky

25

Za upozornenie na relevantnosť tohto fenoménu patrí vďaka Lucii Pultrovej.
Toto širšie pojatie zastáva napr. Meľčuk (2000: 514).
27
Definícia z Meľčuk (2000: 512), Corbett (2007), ktorý supletivizmus obmedzuje na doménu paradigmatickej
flexie, ponúka model škály od prototypických príkladov až k sporným na základe podobnej definície javu ako
Meľčuk.
26
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a stredoveku o pôvode slov. Pri tvorbe datasetu budú korene vytypované na základe vyššie
načrtnutých úvah; ich grécke derivácie budú konfrontované s lemami v Etymologicum
magnum28 (EM), ktoré je najväčším zachovaným dielom tohto typu (kompletné vydanie z r.
1848 má 2470 strán). Etymologicum Magnum uvádza pre jednotlivé lemy slová, ktoré sú
traktovanej lexéme príbuzné. Ak je k lexéme správne priradené príbuzné sloveso alebo
nomen, ktoré nie je jej derivátom, predbežne označujeme danú lexému (resp. jej základ) za
transparentnú. Ak etymológ tápe a nevie správne určiť geneticky príbuzné slová s rovnakým
základom, lexému prijímame ako netransparentnú, teda izolát29.
Údaje z takéhoto zdroja zo svojej povahy však nemôžu reálne zodpovedať existencii
slovných klastrov alebo rodín v mentálnom lexikóne hovoriacich klasickej gréčtiny, lebo
slovník sa vyjadruje k jazykovému stavu ex post, niekedy až s odstupom storočí. Prvá
kompilácia s údajmi zozbieranými so starších komentárov a scholií vznikla až v 5. stor. n. l.
v Konštantínopole rukou učenca Orióna. Koncom 10. stor. vznikol v prostredí gréckej Itálie
slovník Etymologicum gudianum, ktorý o. i. ťaží z práce Orióna. V 9. stor. v Konštantínopole
vzniklo dielo Etymologicum genuinum, ktoré je od E. gudianum nezávislé. Slovník
Etymologicum magnum vznikol na prelome 10. a 11. stor. excerpciou z oboch týchto a tiež
iných diel.
Práca lexikografa zároveň predpokladá cieľavedomé mentálne úsilie pri hľadaní
pôvodu slov, čo nezodpovedá mimovoľným procesom v mentálnom lexikóne používateľov.
Na základe týchto obmedzení sa javí ako odôvodnené niekedy netransponovať údaj o
transparentnosti z Etymologicum Magnum na predpokladaný stav v reálne používanom
jazyka.
Napriek týmto obmedzeniam poskytuje obrovský lexikografický korpus E. magnum
práve ten typ informácií, ktorý sa dá uplatniť pri skúmaní synchrónnej príbuznosti slov. Hoci
je čas jeho vzniku neskorý, aspoň čiastočne zachytáva intuície vzdelaných rodených
používateľov gréčtiny, ktorých jazyk nebol klasickej variete radikálne vzdialený.
V konštruktívnom prístupe k tomuto dielu sa cítime byť povzbudený aj metodológiou
v monografii Probert (2006: 252f.), kde sa E. magnum využíva pri odhadovaní synchrónnej
segmentácie slov hovoriacimi na koreň a sufix v klasickej gréčtine.
⁂

28

K etymologikám viď Alpers (1990: 27–32) a Reitzenstein (1905: 15f.).
Predpokladom pre túto štruktúru slovníkových lem s príbuznými deriváciami je antická gramatická teória
analógie, ktorá sa objavila v helenistickej Alexandrii. Podľa nej sú jednotlivé jazykové znaky budované už
z existujúcich na základe pravidelných zmien (πάθη), Reitzenstein (1905: 809f.).
29
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Faktory podmieňujúce vznik formálnej izolácie musia byť zakotvené v
konkrétnom jazykovom systéme. Pre starú gréčtinu rátame s trojakým pôvodom izolátov: 1)
činnosťou hláskových zmien, ktoré zmenia podobu základu synchrónne nepredvídateľným
spôsobom; 2) dôsledok existencie fonematicky úsporných koreňov, ktoré sú ľahšie
zasiahnuteľné homonýmiou a väčší podiel ich fonematického materiálu je zasahovaný
pravidelnými alternáciami; 3) slová s malou derivačnou rodinou alebo slová bez kognátov
v jazyku. Izolovanosť je teoreticky overiteľná v dobovej etymologickej literatúre.
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4 Izolované lexémy a sémantická zmena
V praktickej analýze lexém a ich významov v diachrónnom korpuse predstavuje
rozhodnutie o prítomnosti alebo neprítomnosti sémantickej zmeny najsubjektívnejšiu časť.
V našom prípade je oblasť záujmu zúžená na disparátne významy slov, ktoré sú etymologicky
príbuzné. Ich príbuznosť prirodzene znamená, že derivované slovo sa v čase svojho vzniku
lexikálnym významom blížilo zdrojovému slovu. V slavistike sa vzťah formálnej príbuznosti
označuje ako fundácia30 (napr. čakať → čakáreň). V doméne sémantiky hovoríme
o slovotvornej motivácii31 – napr. miestnosť, kde sa čaká, označíme ako čakáreň.
Táto motivovanosť derivovaných slov sa dá zasadiť do kontextu arbitrárnosti
jazykového znaku. Vo vzťahu medzi jazykom a mimojazykovou realitou neexistuje dôvod
prečo by reťazec foném čakáreň mal označovať istý priestor – toto spojenie je arbitrárne.
Avšak vnútri jazykového systému, ktorý je oddelený od mimojazykovej reality, jeden dôvod
práve v prospech podoby čakáreň existuje. Je ním sloveso čakať, ktoré samo ako arbitrárny
znak vzhľadom na realitu o. i. označuje istú činnosť prebiehajúcu v miestnosti, ktorá má byť
označená iným znakom. Jeden arbitrárny znak tak slúži ako zdroj iných znakov na označenie
skutočností, ktorých kognitívne koncepty majú blízko k referentom prvotného znaku32.
V bohemistike sa takéto deriváty označujú ako popisné pomenovania, ak je motivácia
synchrónne prístupná. Ak je motivácia zastrená, ide o značkové pomenovania33.
Pri

strate

deetymologizácia34,

povedomia
ktorá

je

o formálnej
často

príbuznosti

následkom

kognátov

prílišných

nastáva

formálnych

tzv.

rozdielov

v etymologickom hniezde. Pri deetymologizácii sa prirodzene stráca aj moment sémantickej
motivácie derivátu – napr. znak dieťa nie je pociťovaný ako príbuzný s kauzatívom dojiť (oba
z *dheh1(i̭ )- ‚sať mlieko‘). Z popisného pomenovania sa tak stáva značkové,35 v našom
ponímaní izolát.
Pre analýzy slov v praktickej časti vnímame moment deetymologizácie a straty
motivácie jazykového znaku ako jeden z faktorov prispievajúcich k sémantickej zmene. Ak
sme v procese akvizície konfrontovaný so slovom, ktoré formálne nie je zaraditeľné
k známym kognátom, čelíme arbitrárnosti znaku vzhľadom na realitu v plnej váhe. Ak sa

30

Rusínová (2017), heslo slovotvorná fundace v czechEncy.
Hladká & Nebeská (2017), heslo motivace v czechEncy.
32
Táto úvaha o arbitrárnosti a motivácii vychádza zo štúdie Robert (2008: 74–79).
33
K terminológii viď Hladká & Nebeská (2017).
34
Janyšková (2017a), heslo deetymologizace v czechEncy.
35
Opačný pohyb môže takúto lexému zaniesť do iného etymologického hniezda, vtedy ide o ľudovú
etymológiu, viď Janyšková (2017b), heso lidová etymologie v czechEncy.
31
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slovo naopak javí ako súčasť etymologického hniezda, rátame so slovotvornou motiváciou a
môžeme si tak pomôcť lexikálnym významom ostatných členov.
Strata motivácie však nemusí predznamenávať posun významu. Aj znak po strate
motivácie môže stabilne označovať ten istý referent, lebo ich vzťah ako signifiant k signifé je
predsa arbitrárny36. Stačí, ak v procese akvizície významu nenastane žiadna reanalýza
a subjekt správne vyhodnotí kontext použitia neznámeho slova. Keby sa v starej gréčtine
koreň *h1reṷdh- ‚byť červený‘ zachoval len v slove ἐρυθρός, význam lexémy by i tak mohol
pokojne pretrvať ako ‚červený‘ a nemusel by sa zmeniť napr. na ‚krvavý‘
V kapitole o mentálnom lexikóne sme argumentovali v prospech tézy, podľa ktorej
hrá identifikácia slovného základu úlohu pri akvizícii významu a je jednou z indícií. Ak je
akvizícia analytickým úkonom na základe mnohých indícií z domén pragmatiky, kontextu
a jazykového systému samotného, znamená to, že niekedy môže strata jednej indície
nasmerovať analýzu iným smerom – nastane reanalýza a abstrahovaný význam sa nezhoduje
so „skutočným“ referentom.
O sémantickej zmene ako o reanalýze hovorí Fortson (2003) a vymedzuje sa proti
prevládajúcemu prístupu, ktorý sa snaží zmeny kategorizovať do charakteristických typov
ako je metafora, metonýmia, zúženie/rozšírenie, zmeny na základe citového zafarbenia
a pod37. Nie je prekvapujúce, že reanalytické pojatie pochádza od bádateľov v oblasti
indoeuropeistiky. Pre reanalýzu je kľúčový moment prenosu gramatiky medzi používateľmi,
ktorý vytvára priestor pre pravidelné hláskové zmeny a zdanlivo pravidelné sémantické
zmeny. Jazyk vzniká nanovo u každého používateľa a vždy v mierne inej podobe38. Zdanlivé
pravidelnosti pri sémantických zmenách sú len epifenomény a závisia od toho, že reanalýza
sa v konečnom dôsledku opiera o kontext, kde nejako figuruje pôvodný referent. Tak je
zmena angl. deer ‚divé zviera‘ → ‚jeleň‘ síce kategorizovateľná ako zúženie, prísne vzaté ide
však o reanalýzu kontextu, v ktorom bol znak aplikovaný práve na jeleňa. Preto je zmena
niekedy vysvetliteľná len špecifickými reáliami a nedá sa zaradiť do žiadnej kategórie – napr.
angl. bead ‚modlitba‘ → ‚korálka‘ podľa zrniek modlitebného ruženca. Dva diachrónne
odlišné významy teda nemajú spoločné nič okrem toho, že v istom bode sa pretli v jednom
mimojazykovom kontexte, z ktorého používateľ vyťažil práve druhý význam39.

36

Robert (2008: 78).
Základnú tradičnú kategorizáciu uvádza aj samotný Fortson (2003: 648–650), dobrým príkladom tohto
prístupu je aj typológia zmien v Blank (1999: 70–82).
38
Fortson (2003: 650).
39
Ibid., s. 652, príklady deer a bead na s. 649, resp. s. 651.
37
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Tradičná typológia zahŕňa aj prípady, keď reanalýza nie je taká radikálna ako
v prípade bead. Motivácia znaku ostáva často zachovaná pri prechode z nomen actionis na
konkrétum40, napr. čes. psaní ‚akt písania‘ → ‚list‘. Kritérium odlíšenia abstrákt a konkrét
preberáme z Probert (2006: 275): abstraktum je buď objekt alebo jav, ktorý sa nedá vnímať
ani jedným z piatich zmyslov, alebo ľubovoľná akcia/dej; všetky ostatné objekty a javy sú
konkréta. Inou podobnou zmenou je substantivizácia41 adjektív alebo particípií, pričom sa
vytráca atributívne (napr. ‡ὁ αἴθαλος καπνός ‚čadiaci dym‘) a príbuzné predikatívne (napr.
‡ὁ καπνὸς αἴθαλός ἐστιν ‚dym je čadiaci‘) použitie lexémy. Doména signifié sa obmedzí na
jeden či málo objektov (napr. ὁ αἴθαλος ‚čadiaci dym‘). V prípade absencie ďalších
sémantických posunov sa pre tento typ zmeny dá rátať s väčšou pravdepodobnosťou
synchrónnej transparentnosti, lebo výsledný význam úzko súvisí s pôvodnou sémantikou
adjektíva alebo particípia. Tieto dva typy významových posunov chápeme ako zmenu
v širšom zmysle slova. Keďže pri nich netransparentnosť slovného základu nehrá takmer
žiadnu rolu, nebudeme im v praktickej časti prisudzovať takú váhu ako posunom typu bead
‚modlitba‘ → ‚korálka‘, kde je nový význam dedukovaný primárne z výseku
mimojazykového sveta a neopiera sa o slovotvornú motiváciu.
Naopak jednoduchú deetymologizáciu, stratu motivácie znaku a posun k značkovému
pomenovaniu, chápeme ako jav v poli sémantickej zmeny, na počiatku ktorej stojí, hoci
referent znaku ostáva nezmenený. V textových dátach stratu motivácie sledujeme
v kontextoch použitia konkrétnej lexémy – ak si Aristofanés nechá ujsť vtip o vzťahu οὐρανός
‚obloha‘ a οὐρεῖν ‚močiť‘ pravdepodobne je motivácia pomenovania oblohy ako miesta,
odkiaľ padá voda, zastretá. Ďalšia prípadná reanalýza významu závisí od súhry viacerých
faktorov a prechod medzi jednoduchou deetymologizáciou a zmenou významu sa niekedy
nedá presne vymedziť.
Pri práci s cudzím jazykom je zase potrebné vyhnúť sa konštatovaniu sémantickej
zmeny v prípadoch, v ktorých nás zavádza rodný jazyk. Pomenovanie referenta môže byť
v gréčtine synchrónne motivované, kým v inom jazyku nie. Rozlíšeniu opäť pomáha
filologická analýza výskytov v korpuse – ak autor miesto konštruuje s ohľadom na
etymologický význam slova alebo použije figura etymologica, ide nanajvýš o metaforický
posun, pri ktorom ostáva slovný základ transparentný. V tom prípade hovoríme o tzv. façon
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Blank (1999: 80) vysvetľuje túto zmenu ako posun ku kognitívne prototypickejšiemu významu, podľa maximy
skôr objekt než akcia.
41
V typológii podľa Blank (1999: 77f.) ide o lexikálnu elipsu z nominálnej syntagmy.
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de parler, teda o stratégii pomenovať istý referent na základe príbuzného kognitívneho
konceptu, pričom táto príbuznosť sa prejavuje len v skúmanom jazyku.
Posledné poznámka patrí vzťahu frekvencie slov a sémantickej zmeny. Fortson (2003:
658f.) vo svojom reanalytickom pojatí sémantickej zmeny usudzuje na nevýznamnosť
frekvencie tokenov. Nezáleží na tom, ako časté je slovo, lebo akvizícia významu spočíva vždy
v analýze kontextu. Hypotéza vzťahu môžeme formulovať vždy dvojako, pričom ani jeden
variant nemá zjavnú výhodu oproti inému: vysoká frekvencia stabilizuje význam, lebo
môžeme analyzovať viac kontextov použitia ≠ vysoká frekvencia destabilizuje význam, lebo
máme veľa príležitostí na reanalýzu; nízka frekvencia stabilizuje význam, lebo máme málo
príležitostí na reanalýzu ≠ nízka frekvencia destabilizuje význam, lebo nemôžeme analyzovať
mnoho kontextov použitia. V našom datasete frekvenciu zahrňujeme pre úplnosť, hoci
s prihliadnutím na Fortsonovu argumentáciu neočakávame významnú koreláciu či už medzi
nízkou, alebo vysokou frekvenciou výskytu tokenov a sémantickou zmenou. Ak sa takýto
vzťah predsa len objaví a potvrdí sa jeden z variantov hypotézy, rola frekvencie bude
preukázaná. Ak nie, bude to znamenať, že reanalýza spočíva v jednom diskrétnom momente,
ktorý je odstrihnutý od celkovej kumulácie výskytov slova v jazykovom spoločenstve.
⁂
V tejto kapitole sme sa prihlásili k pojatiu sémantickej zmeny ako reanalýzy významu
z kontextu. O lexémach predpokladáme, že v čase vzniku sú slovotvorne motivované. Pri
strate povedomia o etymologickej príslušnosti sa motivácia stráca a slovo sa stáva izolátom.
Vzhľadom na povahu mentálneho lexikónu tak chýba jedna z indícií k správnej analýze
významu slova; tento stav môže, ale nemusí, viesť k sémantickej zmene. Za prvý krok v tomto
procese považujeme už samotnú deetymologizáciu. Naopak konkretizáciu a substantivizáciu
za zmeny v užšom slova zmysle nepovažujeme, lebo nezávisia od izolovanosti slovného
základu lexémy. Pre identifikáciu prípadnej deetymologizácie alebo zmeny významu je
smerodajné posúdenie výskytov v korpuse. Predbežne predpokladáme, že medzi zmenou
a frekvenciou výskytu slova nie je významný vzťah.
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5 Metóda
Východisko pri tvorbe datasetu spočíva vo vytypovaní slovných základov, ktoré majú
veľkú pravdepodobnosť byť synchrónne netransparentné. Vychádzame z predpokladu, že čím
menej fonologického materiálu obsahuje základ, tým náročnejšie je odhaliť jeho identitu
vzhľadom na iné lexémy. Ako ďalšie faktory k fonologicky oklieštenej forme pristupujú
ablautové alternácie vokálu v koreni a pôsobenie hláskových zmien, ktorých efekty
synchrónne prekrývajú historickú identitu základu.
Týmto kritériám najväčšmi zodpovedajú PIE korene, ktoré začínajú laryngálou (*H),
glajdami (*i̭ , *ṷ) a *s. Tieto fonémy v histórii vývoja gréčtiny mizli na začiatku slova pred
nasledujúcim vokálom, resp. sa menili na aspiráciu, ktorej fonologický status je neistý. Koreň
s takouto konfiguráciou tak v gréčtine stráca jeden svoj segment. Pre pravý okraj koreňa
pripúšťame len jeden konsonant, ak ide o okluzívu; spoluhláskové skupiny na pravom okraji
sú prípustné, len ak obsahujú glajdu, ktorá je v gréčtine súčasťou monofonemického diftongu
(*h2ei̭ dh > αἰθ-), sibilantu, ak táto mizne (*h1(e)i̭ sh2- > gr. *iha), alebo laryngálu, ktorá sa
vokalizuje (*h2emh3- > gr. *amo-). Vlastnosti takýchto PIE koreňov zaručujú, že ich
fonologická reprezentácia v gréčtine je úspornejšia oproti koreňom s historicky stabilnejšími
rezonantami alebo okluzívami v konfigurácii Ce(R)C-. Pri ablautových alternáciách alebo pri
hláskových zmenách takto vyselektované korene menia väčší podiel svojho fonologického
materiálu.
Pri selekcii zodpovedajúcich PIE koreňov sa opierame o druhé vydanie Lexikon der
indogermanischen Verben (LIV2, H. Rix et al.). Ak je príslušný koreň reprezentovaný vo
verbálnom alebo nominálnom systéme gréčtiny, nasleduje selekcia s ohľadom na nominálne
deriváty obsahujúce rovnaký koreň. V tejto fáze selekcie konzultujeme tri štandardné
etymologické slovníky42 starej gréčtiny: Griechisches Etymologisches Wörterbuch (GEW, H.
Frisk), Dictionnaire étymologique de la langue grecque (DELG, P. Chantraine) a
Etymological Dictionary of Greek (EDG, R. Beekes). Ak existujú k tvarom zachyteným v
LIV2 ďalšie nominálne tvary, buď ako ich deverbatívne derivácie alebo aj nezávisle, a je u
nich badateľný sémantický posun oproti ostatným gréckym kognátom, je takýto PIE koreň,
resp. príslušné grécke sloveso zaradené do datasetu spolu s nominálnymi tvarmi. Až na

42

Tri slovníky majú vzhľadom na obdobie vzniku svoje špecifiká. Pri priradení k PIE koreňu má vždy prednosť
údaj v LIV2. Nadmerné odvolávanie sa na predgrécky pôvod v EDG zanedbávame v prospech gréckych (a PIE)
etymológií v ostatných slovníkoch. Avšak napriek rozdielom sú etymologické slovníky často synoptické a pri
prisudzovaní nominálnych tvarov do jednej skupiny so slovesami sa väčšinou zhodujú.
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výnimky sú vylúčené nominálne prefigované tvary, kompozitá a propria. Vylúčené sú tiež
ďalšie sekundárne denominálne deriváty, ktoré kopírujú sémantiku svojho zdroja.
Z hľadiska kritéria sémantickej zmeny zaraďujeme do datasetu aj lexémy, ktorých
význam a slovný druh na prvý pohľad zodpovedajú efektu konkretizácie alebo
substantivizácie. Hoci sme tieto posuny charakterizovali ako zmeny, ktoré prebiehajú u slov
s transparentným základom, jednako ich zahrňujeme, aby lepšie vynikli charakteristiky
druhého typu lexém. Tento druhý typ predstavujú slová, ktoré prekonali sémantickú zmenu
v užšom slova zmysle, ktorú chápeme ako efekt deetymologizácie a reanalýzy. Východzí stav
pred zmenou je buď priamo doložený v korpuse, alebo je odvoditeľný na základe sémantiky
koreňa a formálnych morfofonologických znakov, prípadne je rekonštruovateľný na základe
komparácie s kognátmi z iných IE jazykov.
Synchrónnu transparentnosť slovných základov v kognátoch overujeme na lemach
z Etymologicum magnum (EM). Hoci sú niektoré lexémy na základe lemy v slovníku
transparentné, neprijímame tento údaj bezvýhradne.
Výsledkom aplikácie týchto kritérií je zoznam 21 PIE koreňov a príslušných gréckych
slovies, ku ktorým sú priradené nominálne tvary. Sémantická variácia resp. zmena je pre
príslušné nominálne tvary označená symbolom ►, ak ide o zmenu spadajúcu do histórie
vývoja gréčtiny ako samostatného jazyka, a symbolom ●, ak je zmena naopak dokázateľná
už v prajazyku na základe komparácie s inými IE jazykmi.
Nemenej významnú rovinu datasetu predstavujú údaje z korpusu. Výsek databázy
Thesaurus Linguae Graecae (TLG) pre obdobie od 8. stor. p. n. l. do 4. stor. p. n. l. vrátane
je korpusom, v ktorom je overovaný výskyt tokenov vyselektovaných lem. K lexémam je
priradený aj údaj o chronologicky najstaršom výskyte.
Koncovým produktom je anotovaný dataset, ktorý slúži ako podklad pre filologickú
analýzu. V ďalšom výklade odkazujeme na pripojený Appendix s týmto datasetom aj s
odkazmi na literatúru.
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6 Filologická analýza nominálnych tvarov
Dataset vytvorený podľa vyššie popísaného postupu obsahuje 30 lexikálnych
jednotiek, ktoré zasiahla sémantická variácia alebo zmena. Tabuľka 1 vyčleňuje lexémy, ktoré
špecifický význam nadobudli už v štádiu prajazyka a ktoré nebudú predmetom ďalších
analýz. Príliš skorý čas sémantickej zmeny znemožňuje v tomto prípade zmysluplne využiť
korpusové dáta pri popise okolností, ktoré so zmenou súviseli. Z 5 takýchto lexém je podľa
EM synchrónne transparentná len 4. ὀδύνη ‚bolesť‘.
Lexémy so sémantickou
zdedenou z prajazyka
4. ὀδύνη ‚●bolesť’

zmenou

6. ἱερός ‚●nadprirodzený, posvätný‘
8. ἀγρός ‚●pole‘
10. ὁμοίϊος ‚●zvierajúci ?, κακός ?‘
13. ὄρος, -εος ‚●hora‘
Tabuľka 1

Pri zvyšných 25 lexémach (tabuľka 2) sa dá predpokladať, že sémantická zmena43
nastala v rámci gréčtiny ako samostatného jazyka. Na základe údajov z EM je 11 lexém
synchrónne transparentných a 11 naopak netransparentných. Pri 3 lexémach bez lemy v EM
predpokladáme v prípade 5. ἰταμός synchrónnu transparentnosť44, pri 9. ἰθαρός a 19. σκεθρός
naopak netransparentnosť. Výsledný pomer je teda 12 transparentných slov oproti 13
netransparentným.
Lexémy so sémantickou zmenou alebo
variáciou s transparentným základom
slova podľa EM:
1. ἄγος, -εος ‚objekt náboženskej úcty‘,
‚►poškvrnenie, vina‘
2. ἐνετή ‚►brošňa‘
2. ἑσμός ‚►skupina‘, ‚roj‘
8. ἄξιος ‚s rovnakou cenou‘, ‚►cenný‘,
‚hodný‘
8. ὄγμος ‚►brázda‘, ‚riadok‘, ‚trasa‘

Lexémy so sémantickou zmenou alebo
variáciou s netransparentným základom
slova podľa EM:
3. αἶσα ‚časť, podiel‘, ‚►údel, osud‘
3. αἴτιος ‚►vinný‘, ‚figurujúci ako
príčina‘
5. οἶτος ‚►(zlý) osud‘
7. ἐσθλός ,►(morálne) dobrý‘, ‚cenený‘
11. ἀρετή ‚►cnosť‘, ‚zdatnosť‘

Prvý význam označený symbolom ► a tiež každý ďalší je inovácia.
Pre subst. ἴτης s rovnakým významom ako ἰταμός je doložená figura etymologica s εἶμι: Καὶ ἴτας γε, ἔφη, ἐφ’
ἃ οἱ πολλοὶ φοβοῦνται ἰέναι (Plat. Prot. 349e) ‚A povedal, že ich [považuje] aj za trúfalých v záležitostiach, ku
ktorým sa mnohí boja pristúpiť.‘ S istou mierou pravdepodobnosti sa transparentnosť dá predpokladať aj pre
ἰταμός.
43
44
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9. aἴθουσα ‚►otvorená miestnosť‘
9. αἴθαλος ‚►čadiaci plameň‘, ‚dym‘
12. παρήορος ‚pripojený na stranu (v
záprahu)‘, ‚►rozvalený‘, ‚nerozumný,
zmätený‘
17. σχέτλιος ‚vytrvalý‘, ‚►neľútostný‘,
‚úbohý‘
17. σχολή ‚►voľný čas‘
21. ἰωγή ‚►úkryt (pred vetrom)‘
Bez lemy v EM, pravdepodobne
transparentné:
5. ἰταμός [adj.] ‚►neuvážený, trúfalý‘

13. οὐρανός ‚►obloha‘
15. μοιχός ‚►smilník, záletník‘
16. ζόφος ‚►západ‘, ‚(podsvetná)
temnota‘, ‚tma‘
18. ἄση ‚►hnus, nevoľnosť, súženie‘
19. θεσπέσιος ‚božsky znejúci‘,
,►božský‘, ‚nadprirodzený‘
20. ἔθειρα ‚►hriva, chochol‘, ‚vlasy‘,
‚operenie‘
Bez lemy v EM, pravdepodobne
netransparentné:
9. ἰθαρός ‚●čistý‘, ‚►veselý, šťastný‘,
‚ľahký‘
17. σκεθρός ‚►presný, pozorný‘

Tabuľka 2

Nasleduje filologická analýza lexém, v ktorej preberáme najprv slová transparentné
podľa EM, ďalej nasledujú slová netransparentné. Pre obe skupiny lexémy predbežne
zoskupujeme podľa charakteru sémantickej zmeny.

6.1 Transparentné lexémy podľa EM
Hoci primárnym objektom záujmu sú synchrónne netransparentné slová, aj
kategorizácia vlastností lexém, ktorých základ mohli hovoriaci identifikovať, prispieva
k analýze prvej zmienenej skupiny. Ich sémantické a formálne charakteristiky a snáď aj
frekvencia v korpuse umožňujú zvýrazniť rozdiely medzi transparentnými a izolovanými
slovami. Zároveň platí, že údaj v EM nemusí zodpovedať realite v prípade slov označených
ako transparentné, lebo cieľavedomá práca lexikografa nezodpovedá mimovoľným
asociačným procesom v mentálnom lexikóne.
6.1.1 Substantivizácia
Tri lexémy spája minimálne

koncipovaná

sémantická

zmena

v podobe

substantivizácie, ktorá nastala pravdepodobne elipsou podstatného mena z nominálnej
syntagmy. 2. ἐνετή ,brošňa‘ je v korpuse doložené dvakrát, z toho raz u Homéra (Il. 14.180)
a raz u Kallimacha (Call. frg. 285), pričom v druhom prípade ide pravdepodobne o emuláciu
Homéra45. Formálne spodstatnené slovesné adj. fem. od ἐνίημι (22 výskytov v eposoch), má
pôvod pravdepodobne v sklade ‡ἡ ἐνετή περόνη ‚zapichnutá brošňa‘. Vzhľadom na absenciu
45

Hom. Il.14.180: χρυσείῃς δ’ ἐνετῇσι; Call. frg. 285: χρυσείῃσιν̣ [...] ἐνετῇσιν. V oboch o pripínaní rúcha, resp.
plášťa pomocou brošní.
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ďalších sémantických posunov a nekomplikovanú formu vo vzťahu k zdrojovému slovesu
bola táto lexéma pravdepodobne pociťovaná ako úzko spätá s ἐνίημι. Zároveň je možné, že
ide o ad hoc poetizmus, ktorý v živej reči nikdy neexistoval a svoje miesto mal len
v exaltovanom popise príprav Héry pred epizódou Dios apaté v 14. speve Iliady.
Neologizmus pre brošňu snáď zvýrazňuje veľkoleposť výjavu, v ktorom si Héra pripína rúcho
a šperky božskej kvality, zatiaľ čo častejšie περόνη ‚brošňa‘ sa objavuje aj v opisoch odevov
héroov (Od. 18.293, 19.226, 19.256). Usudzujeme teda, že lexéma je synchrónne popisným
pomenovaním a motivácia znaku nie je zastretá.
9. αἴθαλος ‚čadiaci plameň‘, ‚dym‘ obsahuje sufix *-lo- resp. jeho grécky rozšírený
variant -αλο-, ktorý sa uplatňoval pri derivácii adjektív z verbálnych kmeňov46. Slovo je
prvýkrát nepriamo doložené v eposoch v posesívnej derivácii s -(ϝ)εις ako αἰθαλόεις
v kolokáciách s μέλαθρον ‚trám‘ (Il. 2. 414n.), κόνις ‚prach‘ (Il. 18.23) a μέγαρον ‚sieň‘ (Od.
22.239). Vždy teda označuje začadené alebo jednoducho tmavé objekty. Neskôr v spojení s
κεραυνός (Hes. Th. 707) a φλόξ (Aesch. Pr. 992) znamená aj ‚ohnivý‘. Ako simplex je subst.
αἴθαλος doložené vo význame buď ‚dym‘ (Hp. Mul. Aff. 203.4, Lyc. Alex. 55), alebo ‚sadza‘
(Tim. frg. 164.243 [Jacoby 3b,566,F]), pričom niekedy sú prípustné obe interpretácie (Eur.
Hec. 911n.). Aj v tomto prípade je príslušnosť k rodine lexém, tentoraz okolo slovesa αἴθω
‚zapaľovať‘, synchrónne zjavná. Kolísanie významu medzi ‚dymom‘ a ‚sadzou‘ súvisí
s mimojazykovou realitou a vzťahom medzi príčinou a následkom. Reanalýza sa obmedzuje
na posun v sémantickom poli príslušnej derivačnej rodiny. Ide teda o substantivizáciu
a reanalýzu bez deetymologizácie z adj. ‚ohnivý‘ vel sim. (štruktúrny význam) na ‚čadiaci
plameň‘, ‚dym‘
9. aἴθουσα ,otvorená miestnosť‘ je výlučne hom. slovo s 19 výskytmi v eposoch
a s jedným v homérskom hymne na Déméter (h. Hom. Cer. 185). Substantivizované ptc. akt.
fem. od slovesa αἴθω (23 tokenov u Hom. po odrátaní tvarov lexémy αἴθουσα) muselo byť
pre aoidov a ich poslucháčov transparentné. Ide o popisné pomenovanie, ktoré je motivované
buď skutočnosťou, že označovaná miestnosť mala ohnisko, alebo do nej prenikali slnečné
lúče. Je nutné dodať, že slovo v modernej gréčtine47, v ktorej αἴθω zaniklo a ptc. fem. -ουσα
nie je produktívne, znamená len ‚miestnosť‘ a synchrónne predstavuje nemotivované
značkové pomenovanie.

46
47

K tvorbe gréckych adjektív a substantív s *-lo- viď Risch (1974: 107f.).
Lema αίθουσα v ΛΚΝ.
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6.1.2 Konkretizácia
Morfológia troch lexém poukazuje na pôvodné abstraktá, ktoré sa konkretizovali. 2.
ἑσμός obsahuje sufix *-smo- tvoriaci nomina actionis48 a vzhľadom na zdrojové ἵημι
znamenalo ‚*vysielanie, *pohyb vpred‘. V najstarších výskytoch u Aischyla ale označuje
skupinu ľudí, vecí alebo zvierat v pohybe: ἑ. νυ̣κ̣τιπόλων ‚kŕdeľ nočných bytostí‘ (Aesch. frg.
273a.9n.), ἀρσενοπληθῆ ἑ. ‚zástup mužov‘ (Aesch. Supp. 29n.), ἑ. πελειάδων ‚kŕdeľ holubíc‘
(Aesch. Supp. 223), νούσων ἑ. ‚roj chorôb‘ (Aesch. Supp. 684); u Eurípida aj v kolokácii
s látkovým substantívom, γάλακτος ἑ. ‚prúdy mlieka‘ (Eur. Bacch. 710); Aristofanés slovo
používa v spojení so ženami (Ar. Lys. 353), a osami (Ar. Vesp. 1107). V próze ἑ. veľmi často
označuje roj včiel. Explicitne sa v spojení s μελιττῶν resp. μελισσέων vyskytuje u Hérodota
(Hdt. 5.114n.), Xenofonta (Xen. Hell. 3.2.29) a u Aristotela (Arist. Hist. anim. 553a.16nn.).
Platón slovom ἑ. označuje roj včiel bez toho, aby bola táto špecifikácia explicitne vyjadrená
(Plat. Leg. 708b.2, 843d.7). V poézii a v menšej miere v próze však pretrváva aj
všeobecnejšie použitie v zmysle ‚zástup, skupina, kŕdeľ‘: ἐραστῶν ἑ. ‚zástup milencov‘ (Plat.
Epigr. 6.1.2), καμπέων ἑ. ‚kŕdeľ morských oblúd (Lyc. Alex. 415n.), μουσέων ἑ. ‚chór múz‘
(Call. Aet. frg. 2.2), ἑ. λόγων ‚prúd slov‘ (Plat. Resp. 450b.2).
Z dokladov vyplýva, že význam lexémy sa v prozaickom registri časom prevažne
obmedzil na ‚roj (včiel)‘ v kontraste so staršími výskytmi označujúcimi aj zoskupenie iných
objektov. Relatívne nízky výskyt v korpuse (29 tokenov) môže znamenať, že zriedkavo
používané slovo rýchlo stratilo svoj pôvodný význam a špecializovalo sa. Hovoriaci sa teda
nestretávali s kolokáciami ἑ. s pestrou paletou objektov, ako tomu je ešte v najstarších
dokladoch. Minimálna forma slovného základu ἑ- nemohla poskytovať dostatočnú formálnu
oporu a slovo sa časom pravdepodobne stalo pre veľkú časť hovoriacich netransparentným.
Lema v EM (383.9) síce uvádza ἵεσθαι ‚byť vysielaný‘ ako základ, ale operuje len
s významom ‚včelí roj‘, pričom autor uvažuje aj nad ἕπεσθαι ‚nasledovať‘. Z tohto dôvodu je
na mieste domnienka, že určenie správnej etymológie je produktom cieľavedomého úsilia
lexikografa.
Pre 8. ὄγμος ‚brázda‘, ‚riadok‘, ‚trasa‘ naznačuje konkretizáciu prítomnosť sufixu *mo- a tiež véd. kognát ájma- ‚cesta, pochod‘. Ide o externú posesívnu deriváciu nomen
actionis (*-mn̥) → nomen rei actae (*-m(n)o-) so sémantikou označujúcou jednu inštanciu
deja, ktorý popisuje zdrojové slovo: *h2eĝ-mn̥ ‚vedenie‘ → *h2oĝ-mo- ‚jeden akt vedenia49‘
vel sim. V eposoch sa táto inštancia deja prislúchajúca slovesu ἄγω obmedzuje na

48
49

Schwyzer, Gr. Gramm. i (1939: 491, 493).
K tomuto typu derivácie a k jeho sémantike viď Nussbaum (2014a: 243–251) a Nussbaum (2017: 242f.).
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poľnohospodársky kontext. ὅ. môže byť vnútorný objekt pre dynamickú akciu, ὄγμον
ἐλαύνωσιν ‚ťahajú (scil. ženci pri kosbe) radky50‘ (Il. 11.68) alebo produkt tejto akcie, τοὶ δὲ
στρέψασκον ἀν’ ὄγμους ‚a takto sa vracali (scil. oráči) za každou brázdou‘ (Il. 18. 546) a
ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου ‚stál (scil. kráľ) pri rade hrstí‘ (Il. 18. 557). Adverbiálne použitie veľmi
blízke vnútornému objektu dokladá δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε
,hrste jedna za druhou (= μετ’ ὄγμον) husto padali na zem‘ (Il. 18. 552). Neskoršie výskyty
dokladajú aj metaforické rozšírenie významu na vrásky (Archil. frg. 188) a trajektóriu
nebeských telies (h. Hom. Lun. 11, Arat. Ph. 749). Konštrukcia s vnútorným objektom je
častá, pričom je doložená aj figura etymologica τὸν ὄγμον ἄγειν (Theoc. 10.2). Práve takáto
dynamická konštrukcia so slovesom je zdrojom prechodu od abstrakta ku konkrétu pri
reinterpretácii typu ‚vykonávať akciu‘ → ‚vytvárať produkt akcie‘. Popri leme v EM dokladá
transparentnosť aj uvedená figura etymologica. Prvotný významový posun ‚akt vedenia‘ vel
sim. → ‚vedenie orby‘ ~ ‚brázda‘, ‚vedenie kosby‘ ~ ‚riadok‘ teda nesúvisel
s transparentnosťou základu, ale má výlučne pragmatický pôvod. Motivácia znaku od ἄγω je
synchrónne prístupná.
21. ἰωγή ‚úkryt (pred vetrom)‘ a príbuzný hom. hapax ἐπιωγαί ‚bezpečné miesta (pri
morskom brehu)‘ (Od. 5.404) spolu s hérodotovským slovom κυματωγή ‚pobrežie‘ (Hdt.
4.196.5) obsahujú pôvodné nomen actionis51 s významom ‚lámanie‘. Posun významu
z pomenovania akcie na miesto alebo objekt, kde akcia prebieha, nesúvisí s transparentnosťou
základu. Lokatívna apozícia πέτρῃ ὕπο γλαφυρῇ s βορέω ὑπ’ ἰωγῇ ‚pod skalnú dutinu [...] v
úkryte pred vetrom (= kde je lámanie vetra)‘ (Od. 14.533) ilustruje logiku použitia pôvodného
nomen actionis. Aj v tomto prípade je motivácia preneseného pomenovania hovoriacim
prístupná.
6.1.3 Sémantická zmena v užšom zmysle slova
Neut. 1. ἄγος ‚poškvrnenie‘ patrí do rodiny so slovami ako ἁγνός ‚rituálne čistý‘ a
ἅγιος ‚posvätný‘ a jeho negatívne konotácie sú výsledkom posunu ‚objekt bázne‘ → ‚rituálna
poškvrna‘. Slovo má svoje miesto v tragédiách52 aj v próze53. Pôvodný význam bez
negatívnych konotácií je doložený u lexikografov, ἄγεα· τεμένη ‚posvätné okrsky‘ (Hsch. α

50

Preklady miest z homérskych eposov preberáme z prekladov M. Okála Ílias (1962) a Odysseia (1966). Znenie
niekedy upravujeme podľa potreby bez ohľadu na metrickú stránku. Ostatné preklady kolokácií a pasáží
pochádzajú od autora práce.
51
Viď (DELG: 475).
52
Aischylos: Aesch. Eum. 168n., Aesch. Sept. 1017, Aesch. Supp. 375, Aesch.Lib. 155, 635; Sofoklés: Soph. Ant.
256, 775, Soph. Oed. rex 1426.
53
Hérodotos: Hdt. 6.91.4, 6.56.5; Thúkydidés: Thuc. 1.126.2.2n., 1.127.1.2, 1.128.1.2, 1.128.2.1, 1.134.4.6,
1.135.1.1, 2.13.1.8.
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407) a καὶ ἄγη τὰ μυστήρια καὶ ἄλλα τινά (Lex. Seg., Gloss. rhet. α 212.31). Slovo je
synchrónne transparentné a jeho použitie sa dá označiť za façon de parler. Jeho význam je
napojený na sémantické pole zachytávajúce vzťah medzi svetom a božskou sférou. Hoci je
význam ‚poškvrna‘ v našom jazykovom cítení opačný k významom ἁγνός a ἅγιος, jednako
ide o modalitu vzťahu medzi pozemskou a božskou rovinou. Rôzne polohy tejto modality
v ponímaní Grékov zrejme susedili, ako dokazuje aj špeciálne použitie ἅγιος vo význame
‚prekliaty‘ a nie ‚posvätný‘ u komika Kratína54. Sémantická zmena teda nie je následkom
zastretia slovotvornej motivácie.
12. παρήορος ‚pripojený na stranu (v záprahu)‘, ‚rozvalený‘, ‚nerozumný, zmätený‘
je derivátom slovesa παρ-αείρω ‚pripájať na stranu‘. Prvotným zdrojom simplexu55 je pass.
aor. *aṷersthē- ‚ostať visieť‘, ku ktorému bola vytvorená aktívna forma *aṷerha- ‚vešať‘.
V aktíve je význam diferencovaný na 1. ‚vešať → ‚dvíhať‘ a 2. ‚vešať‘ → ‚pripájať‘. Druhý
význam je už v eposoch na ústupe a obmedzuje sa na prefigované formy so συν- a παρα-.
Sloveso s παρα- má v Hom. 1 výskyt: aor. pass. παρηέρθη δὲ κάρη ‚odvisla hlava (scil. na
kuse kože po zásahu mečom)‘ (Il. 16.341) s významom v súlade s pôvodným zdedeným aor.
*aṷersthē- ‚ostať visieť‘. Aktívne τίς σὰς παρήειρε φρένας; ‚Kto ti pomútil myseľ?‘ (Archil.
frg. 172) s metaforickým významom v invektíve kopíruje sémantiku nominálneho παρήορος,
‚nerozumný, šialený‘ z hom. οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων ‚lebo veď nikdy si (scil.
Antilochos) nemal ni spurnú ni šialenú myseľ‘ (Il. 23.603), ďalšie doklady predstavujú νόου
παρήορος ‚s pomútenou mysľou‘ (Archil. frg. 130), ὁ πάραρος τῆνος ‚tamten blázon‘ (Theoc.
15.8)56.
Význam ‚ležiaci, rozvalený‘ je z najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom
reinterpretácie παρήορος ‚bočný (= pripojený na stranu) kôň‘ z pasáže Il. 16.466–475,
v ktorej Sarpedón zasiahne plece koňa menom Pédasos. Pád koňa spôsobí zničenie voza a
zmätok zvyšných dvoch koní, ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσι ‚bo pobočný kôň im ležal
už v prachu‘ (loc. cit. 471). Situáciu vyrieši Automédon, ktorý odreže liace mŕtveho koňa,
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Cratin. frg. 373, význam zachytený aj v LSJ v hesle ἅγιος.
Viď zhrnutie v Tichy (1983: 366f.).
56
Contra Leumann (1950: 228–230), podľa ktorého π. z Il. 23.603 nie je synonymom k ἀεσίφρων, ale znamená
‚nebenausfahrend’, pretože Antilochos v závode s Meneláom opustil správnu stopu a jazdil pomimo rovnako
ako παρήορος ‚bočný kôň‘. Podľa L. archilochovské παρήειρε φρένας znamená ‚die Sinne neben den Spur
laufen lassen‘ a musí pochádzať z reinterpretácie π. v Il. 23.603 a z následného vytvorenia slovesného skladu,
lebo význam παραείρω v živom jazyku by bol výlučne ‚zur Seite schirren‘ a nikdy ‚neben den Spur laufen lassen‘.
Posledný bod argumentácie so skutočným významom slovesa je ale zbytočný, ak Archilochos skutočne
παρήειρε φρένας vytvoril podľa hom. οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων, kde π. vyhodnotil ako synonymum k
ἀεσίφρων ‘so šialenou mysľou‘ a teda nie ako ‚nebenausfahrend‘. Jednako sa však Leumannov scenár v svojich
obrysoch nedá vylúčiť, lebo παρήορος vo význame ‚nerozumný‘ má len 3 doklady, z ktorých 2 (Hom., Theoc.)
L. spochybňuje. V tom prípade by bol tento význam rovnako umelý ako zmysel ‚rozvalený, ležiaci‘.
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ἀπέκοψε παρήορον οὐδ’ ἐμάτησε ‚uvolnil bočného koňa, keď nezaťal márne‘ (loc. cit. 474).
V kontexte pasáže je reinterpretácia57 παρήορος ako atributívneho ‚rozvalený‘ pochopiteľná.
V Il. 7.156 je π. aplikovaný na muža, πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα
‚obrovský dĺžkou i šírkou tam na zemi vystretý ležal‘, rovnako u Aischyla καὶ νῦν ἀχρεῖον
καὶ παράορον δέμας / κεῖται ‚teraz tam leží úbohé a vystreté telo (scil. Týfóna)‘ (Aesch. Pr.
363n.).
Pre význam παρήορος ‚nerozumný, šialený (= s vykĺbenou mysľou)‘ na základe
väzby so zodpovedajúcim slovesom παραείρω doloženej v Archil. frg. 172 predpokladáme
idiomatický vývoj významu ‚zavesiť pomimo, vykĺbiť‘ → ‚zmiasť, pomútiť myseľ‘. Ide teda
o metaforickú

aplikáciu

úzko

spätú

s pôvodným

významom

slovesa

παραείρω

‚zavesiť/pripojiť na stranu‘. Avšak pre význam ‚rozvalený‘ sa reinterpretácia izolovaného
slova podľa kontextu javí ako pravdepodobná. Aoidos, ktorý vytvoril sklad v Il. 7.156
o ležiacom mužovi reanalyzoval význam v Il. 16.471, kde síce referentom znaku π. v kontexte
je ležiaci kôň, ale slovo π. ako také tu označuje pobočného koňa a nie nejaký atribút
v sémantickom poli ležania.
5. ἰταμός [adj.] ‚neuvážený, trúfalý, odhodlaný‘ od slovesa ἰέναι úzko súvisí s nomen
agentis ἴτης ‚idem‘ (7 tokenov), ktoré je doložené u Aischyla, τρία δ’ ἴτης σάκη προτείνων
‚nastavuje odhodlaný (scil. obor Géryón) tri štíty‘ (Aesch. frg. 74.8). U rovnakého autora sa
prvýkrát vyskytuje aj ἰταμός: κυρεῖν παρασχὼν ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις ‘dovoľuje trúfalým
psom, čo nebo brázdia, aby dosiahli svoje‘ (Aesch. frg. 282). Obe lexémy sú transparentné
a ich súvis s ἰέναι si uvedomovali aj hovoriaci, ako dokazuje lema ἴτης· ὁ ἐπὶ πάντα ὁρμῶν.
παρὰ τὸ ἰέναι (Herod. Orth. [GG 3.2, 527.19]). Sémantická zmena je triviálna.
18. σχολή ‚voľný čas‘, ‚filozofická diskusia‘ od aor. kmeňa σχεῖν podľa στολή, βολή
a pod. má tento špecifický význam už od prvého dokladu u Pindara (Pi. Nem. 10.46). Vývoj
‚*držanie, zastavenie‘ → ‚*zastavenie bežnej činnosti‘ → ‚voľný čas58‘ v korpuse doložený
nie je. Tento význam pretrváva prinajmenšom do rímskeho obdobia, ako dokazujú doklady
u Plútarcha (napr. Plut. Romul. 5.1.2), na základe čoho je zjavné, že špeciálny význam
‚(filozofická) diskusia ‘ (napr. Arist. Pol. 1323b.39) nikdy nenahradil pôvodný zmysel slova.
Nedá sa preto hovoriť o zmene, ku ktorej prispela netransparentnosť základu, pretože
sémantika lexémy je dlhodobo stabilná, pričom špeciálny význam ‚filozofická diskusia‘
existuje okrajovo popri pôvodnom. Práve prevažujúca prítomnosť bežného významu ‚voľný
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Rovnaký záver v Leumann (1950: 222–228).
Cf. (DELG: 1082f.), podľa ktorého σχεῖν ‚arrêter‘ → σχολή ‚arrêt‘.
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čas‘ znamená, že špeciálny význam ‚filozofická diskusia‘ je synchrónne motivovaný
(diskusia vo voľnom čase) a ide o popisné pomenovanie.
8. ἄξιος ‚s rovnakou cenou‘, ‚cenný‘, ‚hodný‘ bolo späté s ἄγω vo význame ‚zaťažovať
(= ťahať nadol) stranu váhy‘ a zmysel zachycujúci transakciu dvoch ekvivalentov resp.
ekvivalenciu medzi dvoma porovnávanými objektmi je prvý doložený. Druhá strana
ekvivalencie buď vyplýva z kontextu, napr. keď Adréstos prosí Meneláa, aby ho zajal
a neskôr prijal výkupné (ἄξια ἄποινα) v cene jeho života (Il. 6.45n.), alebo je koncízne
vyjadrená genitívnym doplnením, νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν / Ἕκτορος, ὃς τάχα νῆας
ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ ‚Nezmôžeme toľko, čo jediný Hektór, ktorý nám čoskoro ohňom zapáli
lode‘ (Il. 8.234n.). Pri dostatočne vágnom kontexte môže mať význam ‚cenný‘ prevahu nad
‚s rovnakou cenou‘. Tak je v reči Odyssea k Achillovi v 9. speve Iliady implicitným motívom
adekvátne (= v rovnakej hodnote) zadosťučinenie za urážku, ale charakter transakcie je
v úzadí, σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων ἄξια δῶρα δίδωσι ‚Agamemnón ti núka dôstojné dary‘ (Il. 9.261).
Spoločným znakom týchto významov je, že sa porovnávajú už existujúce objekty alebo
situácie. Tento zmysel je bežný aj v klasickom období, avšak obmedzuje sa na spojenia ἄξιος
s genitivus pretii, ktorý môže vyjadrovať buď presnú cenu (napr. ξύλα ὀγδοήκοντα μνᾶς ἄξια
‚drevo v hodnote 80 mín‘ (Dem. 27.10)) alebo len mieru, napr. ἔρως πολλοῦ ἄξιος ‚láska
hodná mnohého‘ (Plat. Sym. 185b).
Naproti tomu stoji význam ‚zasluhujúci si‘, ktorý je prospektívny a opisuje stav, keď
vlastnosti jednej strany rovnice vytvárajú podmienky pre vznik objektov, javov či situácii na
strane druhej. Najstarší jednoznačný doklad je u Pindara, Εἴ τις ἀνδρῶν εὐτυχήσαις ἢ σὺν
εὐδόξοις ἀέθλοις / ἢ σθένει πλούτου κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον, / ἄξιος εὐλογίαις ἀστῶν
μεμίχθαι. ‚Ak muž dosiahne šťastie či čestné má ceny určené víťazom, alebo bohatstva
mnoho, no zadrží v mysli svojej vždy dobiedzajúcu spupnosť, zaslúži si prijímať chvály od
občanov.‘ (Pi. Isth. 3.1nn.). Tento zmysel nepochybne stojí za vysokým výskytom v korpuse
od 5. stor. – vyše 2000 tokenov oproti desiatkam za predošlé obdobie.
Významový posun ‚majúci cenu + gen. pretii‘ → ‚zasluhujúci si‘ nemusel nutne
nastať za okolností, keď si hovoriaci neuvedomovali príslušnosť k ἄγω, lebo význam ‚má
hodnotu (= váži)‘ pre ἄγω, napr. ἦγε (scil. ὁ ἀκινάκης) τριακοσίους δαρεικούς ‚meč mal
hodnotu 300 dareikov‘ (Dem. 24.129), je súbežný s významom ἄξιος ‚majúci cenu‘
minimálne do 4. stor. Je však možné, že tento význam ἄγω bol popri ostatných zmysloch
verzatilného slovesa okrajový a zároveň mu konkurovali slovesá ἕλκω a ῥέπω v kontexte
váženia, čo znižovalo jeho výskyt (3 odkazy v LSJ). Za týchto okolností nie je vylúčené, že
zmena nastala pri reinterpretácii povrchne izolovaného ἄξιος ‘majúci cenu, cenný‘ →
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‚zasluhujúci si‘, lebo zastretá formálna príslušnosť k slovesu ἄγω nemohla zablokovať
sémantickú inováciu. Lema EM 115.57 so správnou etymológiou je snáď výsledkom istého
intelektuálneho úsilia, ktoré nemusí charakterizovať voľnú asociáciu v mentálnom lexikóne,
alebo znalosti homérskych výskytov, kde je etymologický zmysel priezračný.
17. σχέτλιος ‚vytrvalý‘, ‚neľútostný‘, ‚úbohý‘ súvisí s aor. kmeňom σχεῖν slovesa ἔχω
a jeho pôvodný význam ‚ten, ktorý má výdrž‘ sa vyskytuje v eposoch: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ·
σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις ‚Vytrvalý si, starec (scil. Nestór), ty nikdy si nemôžeš pokoja
dopriať!‘ (Il. 10.164). Výdrž a neústupnosť v aktivite, ktorá je vnímaná ako nepriateľská, je
cieľom tejto aktivity vnímaná ako krutosť a trúfalosť, čo je aj druhý atributívny význam pre
σ. v eposoch: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω ‚nedrážď ma (scil. Afrodítu),
trúfalá žena (scil. Helena), bo ináč ťa zavrhnem v hneve‘ (Il. 3.414); ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ
μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι / σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς ‚ale môj otec (scil.
Zeus) šalie a nemá rozumnú myseľ; / ukrutník, vždycky len krivdí a prekáža úmyslom mojim
(scil. Athény)‘ (Il. 8.360n.). Indíciou poukazujúcou na isté osamostatnenie druhého významu
je aplikácia σ. na neživotné referenty: ὕπνος σ. ‚krutý spánok (scil. počas ktorého Odysseovi
druhovia vypustili vetry lapené v mechu)‘ (Od. 10.68n.); σ. ἔργα ‚ukrutné činy‘ (Od. 9.295).
Pohomérsky význam ‚úbohý‘ veľmi pravdepodobne nesúvisí s etymologickým významom
‚vytrvalý‘ (teda ≠ ‚znášajúci príkoria‘), ale je vývojom významu ‚krutý‘. V kontextoch, kde
figuruje trest za ukrutné činy, mohli hovoriaci adj. σ. vyhodnotiť ako atribút potrestaného
jedinca a nie ako atribút pre jeho zlé vlastnosti: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
/ σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ / ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.
‚Za svoje zločinné skutky si musel odmenu dostať, / zločinný chlap (scil. Kyklóp), čo nemal
si hanby jesť vo svojom dome / hostí! No Zeus a bohovia iní ti odmenu dali.‘ (Od. 9.477nn.).
Tieto dva oddelené významy lexémy sú vlastné pre klasické obdobie, pričom významový
odtieň ‚krutý‘ je niekedy potlačený v prospech významu ‘tvrdohlavý, neústupný‘: z 5
výskytov u Sofokla sú 4 preložitelné ako ‚krutý‘, ale v Soph. Ant. 47. je táto interpretácia
nevhodná. Isméné sa tu obracia na Antigoné, ktorá potvrdzuje svoj úmysel pochovať brata, ὦ
σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος; ‚Ty neústupná, [to vykonáš] hoci to Kreón zakázal?‘.
U Eurípida je pri 2 výskytoch zo 17 na mieste výklad ‚neústupný‘, pri ostatných je význam
jednoznačne buď ‚krutý‘, alebo ‚úbohý‘: ἰὼ ἰώ. σχετλία τόλμης, / ὦ γενναία καὶ μέγ’ ἀρίστη,
‚Hejá, neústupná vo svojej odvahe (scil. Alkestis), odvážna a výnimočná.‘ (Eur. Alc. 741n.);
vo vnútornom monológu Médey je neústupnosť len krok od krutosti, Σχετλία, τί μαίνομαι /
καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ ‚Ja tvrdohlavá, prečo šaliem a bojujem s tými, ktorí mi
chcú dobre?‘ (Eur. Med. 873n.). Aj u Aristofana vyžaduje jedno miesto význam ‚tvrdohlavý‘,
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keď sa Héraklés v Žabách uisťuje, či komická dvojica naozaj plánuje zostúpiť do podsvetia
(Ar. Ran. 116). V próze 4. stor. negatívny význam skĺzava do všeobecného pejoratíva pre
bezcharakterných jedincov alebo sa uplatňuje na situácie, ktoré by nastali činnosťou takýchto
jedincov: u Démosthena je slovo často spojení s δεινός, πῶς οὐκ ἂν δεινὸν εἴη
καὶ σχέτλιον καὶ αἰσχρὸν... ‚Nebolo by strašné, kruté a hanebné, ak... ?‘ (Dem. 35.47),
Isokratés zas obľubuje obrat Ὃ δὴ καὶ πάντων σχετλιώτατον ‚Najhoršie zo všetkého je...‘
(napr. Isocr. 5.103).
Vzhľadom na trojicu významov ‚vytrvalý/neústupný‘, ‚neľútostný/krutý‘ a ‚úbohý‘,
z ktorých prvé dva sa prelínajú ešte v drámach klasického obdobia, je náročné určiť, či si
hovoriaci uvedomovali pôvodnú motiváciu významu ‚krutý‘ (← ‚vytrvalý v škodení‘).
Lexikón používateľov možno obsahoval tri oddelené významy, z ktorých historicky najstarší
zaujímal okrajovú pozíciu, ale niekedy sa čiastočne uplatnil v špecifických kontextoch
významu

‚krutý

(=

vytrvalý

v škodení)‘

alebo

zriedkavo

aj

samostatne

(‚vytrvalý/neústupný‘). Na základe tohto nevylučujeme možný synchrónny vzťah so σχεῖν
v zmysle ‚držať sa aktivity‘, ktorý mohol prispieť k marginálnemu udržaniu etymologického
významu ‚vytrvalý/neústupný‘. Možné je ale aj pretrvanie nemotivovaného významu
‚vytrvalý/neústupný‘ ako značkového pomenovania po deetymologizácii v poetickom registri
ako archaizmus.

6.2 Netransparentné lexémy podľa EM
6.2.1 Substantivizácia
Subst. 20. ἔθειρα ‚hriva, chochol‘ je rýdzi poetizmus doložený už v eposoch. Forma
zodpovedá adj. fem. podľa analógie πίων : πίειρα ~ ἔθων : X, kde X = ἔθειρα59. ἔθων s dvomi
hom. dokladmi je izolované ptc.: κακὰ πόλλ’ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν ‚Premnoho škôd
vždy narobil ἔ. (scil. kalydónsky diviak) v sadoch Oinea‘ (Il. 9.540) a αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν
ἐοικότες ἐξεχέοντο / εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες / αἰεὶ κερτομέοντες (Il.
16.259nn.) ‚Razom sa valili, podobní osám, čo pri ceste majú hniezdo a chlapci ich ἔ. dráždia
a stále si robia z nich posmech’. Glosa v Hésychiovi slovo vysvetľuje okrem iného ako
φθείρων ‚ničiaci‘ (Hsch. ε 708). Štandardná etymológia uvádza ἔθων do súvisu s ὠθέω
‚tlačiť‘ s možným významom ‚neustále v pohybe‘. Aplikácia adj. fem. ‚súca v pohybe,
natriasajúca sa‘ na konskú hrivu alebo chochol by bola figuratívnym motivovaným
pomenovaním objektu podľa akcie, ktorú objekt vykonáva. Hom. doklady už
substantivizovaného ἔθειραι označujú výlučne konskú hrivu alebo chochol helmy60, mierne
59
60

(DELG: 314f.).
Konská hriva: Il. 8.42 (= 13.24); chochol: Il. 16.795, 19.382 (= 22.315)
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pozmenené ἐθειράδες (Il. 16.176) bradu a fúzy. Neskoršie výskyty61 majú prevažne význam
‚vlasy‘ a ‚chochol prilby‘, ale aj ‚vtáčie perá‘ a v jednom prípade ‚levia hriva‘. Slovo má teda
miesto výlučne v poetickom registri a najneskôr v čase vzniku homérskych hymnov bolo
netransparentné, ako dokazuje aplikácia na vlasy a bradu v hymne na Afrodítu, πολιαὶ
κατέχυντο ἔθειραι /

καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου ‚Šedivé vlasy mu (scil.

Tithónovi) vyrástli na hlave a urodzená brada šedivo rašila‘ (h. Hom. Ven. 228n.). Efekt
figuratívneho

pomenovania

pripomínajúceho

kenning

teda

nemal

dlhé

trvanie

a substantivizované slovo ἔθειρα sa skoro deetymologizovalo. Reanalýza viedla k významom
ako ‚brada‘, ‚vlasy‘, ‚levia hriva‘, či ‚operenie‘.
6.2.2 Sémantická zmena v užšom zmysle slova
3. αἶσα ‚podiel, údel,‘, ‚osud‘ má rovnaký koreň ako zriedkavé αἴνυμαι ‚brať‘ (30
tokenov), ide o -ιᾰ deriváciu nezachovaného *αἰτος ‚(vybraná) časť‘ (cf. osk. gen. sg. aeteis
‚idem‘). Významový rozdiel medzi zdrojom a deriváciou nemusel byť markantný, αἶσα
označovala posesívny vzťah alebo pertinenciu vzhľadom na zdrojové *αἰτος podobne, ako
πίσσα ‚kolomaž‘ (*pik-i̭ a) oproti lat. pix (*pik-s) ‚idem‘ označovala najprv ‚istý objem
kolomaže‘ a napokon látku ako takú62. Rovnakým spôsobom mohla αἶσα ‚podiel, časť‘
vytlačiť synonymné *αἰτος ‚časť‘. Vzhľadom na etymológiu je pôvodným významom lexémy
‚podiel, časť‘ a tento je aj doložený naprieč korpusom: ληΐδος αἶ. (hom.) ‚podiel z koristi‘,
ὁμοίων αἶ. ‚rovnaký podiel (scil. ako mystovia) po smrti‘ (hom. hymny), ἔργοιο τρίτη αἶ.
‚tretina diela‘ (Hésiodos), χθονὸς αἶ. ‚podiel zeme‘ (Pindaros), ὕδατός τε καὶ εἴδεος αἶ. ‚podiel
vody a ohňa‘ (Empedoklés), φλογὸς αἶ. ‚diel ohňa‘ (Parmenidés). Abstraktnejší význam
‚osud, údel‘ sa nedá považovať za nezávislý od pôvodného, ide skôr o façon de parler
zodpovedajúci gréckym predstavám. Ľudský údel je konceptualizovaný ako časť svetového
osudu alebo ako prídel vecí dobrých a zlých, ktorý bohovia prisudzujú jednotlivcom. Tomuto
zodpovedá mnoho kontextov slova αἶσα v tomto význame. Veľavravné je miesto u Pindara,
θεός τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι ‚Nech boh poskytne skvelý ďalší osud jedným aj
druhým‘ (Pi. Ol. 6.101n.). Signifikantné je, že pri αἶ. stojí často v gen. pôvodca, obyčajne
Zeus (Hom. Il. 17.321, Pi. Ol. 9.42), a personifikácia osudu Αἶσα má u Bakchylida prívlastok
πάνδωρος (Bacchyl. frg. 24.5). Potvrdzuje sa tak dôležitosť agentívnosti zdroja a moment
prideľovania smerom od zdroja k príjemcovi, rovnaké vlastnosti vykazuje aj αἶ. v pôvodnom
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Vlasy: homérske hymny (h. Hom. Ven. 228, h. Hom. Bacch. 4), Pindaros (Pi. Isthm. 5.9), Aischylos (Aesch. Pers.
1062, Aesch. Lib. 175), Eurípidés (napr. Eur. Hel. 632, Eur. Hel. 1124, 1364), Bakchylidés (napr. Bacchyl. Od. 6.8),
Theokritos (napr. Theoc. 5.91); vtáčie perá: Bakchylidés (Bacchyl. Od. 5.29); levia hriva: Theokritos (Theoc.
25.244); chochol helmy: Theokritos (napr. Theoc. 16.81).
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Nussbaum (2014a: 241).

39

nešpecializovanom význame. Pre túto lexému teda po analýze výskytov nerátame so zmenou
významu v užšom zmysle slova. Hoci príslušnosť k αἴνυμαι synchrónne nie je transparentná,
význam derivácie ostáva bez zmeny ako značkové pomenovanie a hovoriacimi je vždy
sémanticky analyzovateľný ako ‚(pridelená) časť, podiel‘ pre všetky použitia lexémy.
3. αἴτιος ‚vinný, figurujúci ako príčina‘ je rovnako ako αἶσα derivátom *αἰτος ‚časť‘,
posesívna formácia s *-ii̭ o- musela mať význam ‚majúci podiel na X‘, vlastne ‚prislúchajúci
k časti celku X‘ s kauzálnym odtieňom. Pre najstaršie doklady v eposoch tento zmysel nikdy
nie je nevyhnutný a niekedy je vylúčený63. Namiesto toho sú všetky výskyty preložiteľné ako
‚vinný‘, takže čas vzniku eposov je terminus ante quem pre zmenu ‚majúci podiel na X →
‚vinný (voči niekomu)64‘. Špecifikom hom. výskytov (17 tokenov) je životnosť a agentívnosť
referentov, a tiež absencia genitívneho doplnenia, ktoré by koncízne určovalo zdroj
previnenia. Na mieste je preto domnienka, že postulovaný vývoj neobsahoval medzikrok
‚figurujúci ako príčina X‘, ktorý by sa prejavil výskytom neživotných referentov alebo
genitívnych doplnení (= X).
Krokom motivujúcim zmenu ‚vinný (za X) → ‚figurujúci ako príčina X‘ je genitívne
doplnenie zdroja viny, napr. τοῖς αἰτίοις νυν τοῦ φόνου ‚vinníkom tejto vraždy‘ (Aesch. Lib.
117). Pragmatické hľadisko takýchto spojení umožňuje dvojakú interpretáciu hovoriacimi,
buď ide o vinu, alebo o príčinu: Οὐδείς, Κύρν’, ἄτης καὶ κέρδεος αἴτιος αὐτός, / ἀλλὰ θεοὶ
τούτων δώτορες ἀμφοτέρων ‚Nikto, milý Kyrnos, nenesie sám vinu (= nie je si príčinou) za
blud a lakomstvo, to bohovia sú vinní (= pôvodcovia), darcovia jedného aj druhého.‘ (Theog.
1.132n.); Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς ‚Perzskí
učenci tvrdia, že vinu (~ príčinu) za spor niesli Féničania.‘ (Hdt. 1.1.1). Aplikácia αἰ. na
neživotné a neagentívne referenty je sprievodným znakom nového významu ‚figurujúci ako
príčina X‘.
Keďže etymologický význam ‚majúci podiel‘ nie je doložený ani pre najstaršiu vrstvu
výskytov, usudzujeme, že hovoriaci už v čase vzniku eposov nemali povedomie o príslušnosti
lexémy. Skoré vytratenie *αἰτος ‚časť‘ viedlo k prvej vyššie uvedenej reinterpretácii (→
‚vinný‘), tá potom sama viedla k ďalšej reanalýze a významovému zovšeobecneniu (→
‚figurujúci ako príčina X‘). Všeobecnosť zvyšuje uplatniteľnosť lexémy, ako vidno na počte
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Napr. v priamej reči riečneho boha Skamandra: Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν / ἐξ ἄλλων; οὐ
μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι / ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί. ‚ Prečo len, Héré, tvoj syn môj
prúd sa rozhodol trýzniť, / jediný z toľkých? Veď ja som iste nie natoľko vinný, / ako sú ostatní všetci, čo snažia
sa pomáhať Trójskym‘ (Il. 21.370nn.). Význam ‚majúci podiel na X‘ alebo ‚figurujúci ako príčina X‘ je
neprípustný.
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Cf. postulovaný vývoj ‚qui a part à‘ → ‚responsable‘, (DELG: 41).
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výskytov – 5031 tokenov v 5. a 4. stor. oproti 35 za predchádzajúce obdobie. Reanalýza
nasledovala po deetymologizácii.
5. οἶτος ,(zlý) osud‘ je pravdepodobne deriváciou koreňa *h1ei̭ - ‚ísť‘, nomen actionis
*h1ói̭ -to- ‚chod‘ je doložený aj v st. hor. nem. eid ‚prísaha‘ a stír. óeth ‚idem‘ s posunom
‚príchod na miesto prísahy‘ → ‚prísaha65‘. Z 11 výskytov v eposoch žiadny nenasvedčuje
zachovaniu pôvodnej sémantiky, posun ‚(neodvratný) chod‘ → ‚(zlý) osud‘ je úplný
a pomenovanie je synchrónne značkové. Na ilustráciu postačí jedno miesto, οἵ κεν δὴ κακὸν
οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ ‚Majú snáď naplniť osud a nešťastným
spôsobom zhynúť / útokom jedného chlapa?‘ (Il. 8.354n.). Mladšie výskyty sa obmedzujú na
poetické texty66.
Pri 7. ἐσθλός ,(morálne) dobrý, cenený‘ sa prikláňame k etymológii67 podľa
Nussbaum (2014b: 248–250): nomen instrumenti *h1és-dhlo- ‚živobytie, zdroj obživy‘ od
koreňa *h1es- ‚byť‘ → posesívna interná derivácia zmenou prízvuku z protgr. subst. *és-thlo→ adj. *es-thló- ‚majúci živobytie‘; sémantický posun ‚majúci živobytie‘ → ‚poskytujúci
prospech iným, štedrý, dobrý‘. Zachovanie pôvodného subst. *ἔσθλον nie je pravdepodobné,
hoci miesto πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν ‚hranicu naplníš (scil. Odysseus) vzácnymi darmi‘
(Od. 10.523) by túto interpretáciu pripúšťalo. Ide však o sekundárny posun, potom čo adj.
ἐσθλός nadobudlo význam ‚dobrý‘; nom. pl. neut. ἐσθλά ‚dobré veci‘ by sa tak nelíšilo od
angl. goods ‚tovar, majetok68‘ či novogr. αγαθά ‚idem‘. V relatívne širokom sémantickou
okruhu okolo významu ‚dobrý‘ je slovo aplikované na ľudí (napr. ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Il.
4.458), živé bytosti (napr. οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες, Od. 24.311) a abstraktá (napr. ὕπαρ ἐσθλόν
‚videnie‘, Od. 19.547). 26% výskytov alebo 184 tokenov sa nachádza u Homéra. Neskoršie
doklady sa obmedzujú na poéziu alebo na jej citáty v prozaických textoch69. Slovo bolo pre
hovoriacich neanalyzovateľné, hoci minimálne jedna lexéma s rovnakou štruktúrou
analyzovateľná bola: θύσθλα (‚posvätné prúty Dionýza‘)· παρὰ τὸ θύω, τὸ ὁρμῶ, ὁ μέλλων
θύσω, γέγονε θύσθλον (EM 459.25). Minimálna podoba základu ἐσ- viedla k
deetymologizácii, ktorá prispela k významového posunu ako následku sémantickej reanalýzy.
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Viď (GEW ii: 370f.), oproti tomu nesúhlasne (EDG: 1063) s rekonštrukciou *h2oi ̭-to- a postulovaním vzťahu s
αἶσα a αἴτιος. Prikláňame sa k etymológii v GEW, lebo koreň slov αἶσα a αἴτιος je *h1ai ̭- a nie *h2ei ̭-, viď
Appendix 3. αἴνυμαι.
66
Hipponax (Hippon. frg. 128.4), Eurípidés (Eur. Iph. Taur. 1091), Sofoklés (napr. Soph. Ant. 859), Kallimachos
(Call. Lav. Pall. [h. 5] 95).
67
Postulovanie *es-dhlo- sa vyskytuje už v starších etymologických slovníkoch, avšak bez uspokojivého
vysvetlenia sémantiky, viď (DELG: 378), (GEW i: 574).
68
Nussbaum (2014b: 250).
69
21 výskytov u Plátona a 10 u Aristotela.
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11. ἀρετή ‚cnosť, zdatnosť‘ obsahuje rovnaký koreň ako ἀραρίσκω ‚spájať‘
a kmeňotvorný sufix *-eto- príbuzný deverbatívnemu *-tó-. Vine (1998: 61f.) predpokladá
pre *h2(e)r-etó- význam ‚ľahko spojiteľný‘ vel sim. → ‚majúci správnu mieru a proporciu‘.
Fem. abstraktum by malo tento význam v substantivizovanej podobe, teda ‚krása,
excelentnosť‘ ~ ‚cnosť, zdatnosť‘ . Brandenstein (1949: 81) v týchto intenciách už skôr
operoval aj s aktívnym významom abstrakta, teda ‚schopnosť vytvoriť správne spojenie
a poriadok‘, avšak ostatné formácie s *-eto- sú pasívne70. Veľmi abstraktná sémantika sťažuje
lokalizovanie dokladov, ktoré by poukazovali na citlivosť hovoriacich k pôvodnej
etymologickej príslušnosti a významu lexémy. Miesto ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς κόσμον
ἀέναόν τε κλέος ‚zanechajúc (scil. Leónidás v Thermopylách) veľký κόσμος ich ἀρετά
a večnú slávu‘ (Simon. frg. 26.1.8n.) zlučuje dve slová, z ktorých jedno aj synchrónne
znamenalo ‚poriadok‘, ale pravdepodobne ide o náhodu. Vo fragment sa dvakrát zmieňuje
hrobové miesto, ktoré odolá zubu času, a nedá sa vylúčiť, že κόσμος tu označuje ozdobu
v podobe hrobu, ktorý korunuje spartskú ἀρετή71. Spomedzi 37 hom. dokladov nemá ani
jeden väčšiu vypovedajúcu hodnotu než Simonidov fragment. V prehovore Pénolopé, ἐμὴν
ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε / ὤλεσαν ἀθάνατοι (Od. 18. 251n.), môžu byť δέμας ‚postava‘ a
εἶδός ‚vzhľad‘ v apozícii k abstraktu ἀρετή‚význačnosť‘ a nedotvárajú nutne sled troch
synoným označujúcich súmernosť a telesnú krásu. Prikláňame sa k netransparentnosti
a značkovému pomenovaniu už v období pred vznikom eposov; zachytený význam je
produktom reanalýzy z ‚*majúci správnu mieru‘.
13. οὐρανός ‚obloha‘ obsahujúce koreň *h2ṷers- ‚pršať‘. V nominálnej oblasti sa
vyskytuje len konfigurácia koreňa s e-stupňom, ἐέρση ‚rosa‘ (< *h2ṷerseh2 ← *h2ṷerso-). Ostupeň *h2ṷors- > *ṷors- (*HRoC > RoC, Saussureov effekt) > οὐρ- je doložený len v rámci
slovesného systému v pôvodnom eufemizme οὐρέω ‚močiť‘ (cf. angl. make water ‚močiť‘),
ktoré má najstarší výskyt u Hésioda (Hes. Erg. 729, 758). Či už je οὐρανός deriváciou
nezávislou od slovesa alebo nie, ani jeden z jeho 91 výskytov v eposoch alebo 26 výskytov
u Hésioda nenaznačuje, že by si používatelia v tej dobe pomenovanie spájali primárne
s dažďom. Lexéma bola teda v tej dobe už netransparentná. K zmene referenta prípadnou
reanalýzou po deetymologizácii nedošlo, slovo ustrnulo ako značkové pomenovanie.
15. μοιχός ‚smilník, záletník‘ je nomen agentis od koreňa *h3mei̭ ĝh- ‚močiť‘,
*h3mói̭ ĝh-o- ‚močenie‘ > *moi̭ ĝh-ó- ‚močiaci‘ (*HRoC > RoC). Simplex je doložený
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Viď zhrnutie vo Vine (1998: 38–44).
Vine (1998: 61 pozn. 146) miesto cituje na podporu svojej etymológie od *h2er- a označuje ho ako
„suggestive iunctura“.
71
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u Hipponakta (Hippon. frg. 30), ale hom. τὰ μοιχάγρια ‚pokuta za smilstvo‘ (Od. 8.332) ho
predpokladá tiež. Subst. bolo frekventovanejšie než príslušné sloveso ὀμείχω ‚močiť‘, ktoré
má len dva doklady (Hes. Erg. 727, Hippon. frg. 73.3). Textové tradície obsahujú len tvary
slovesa s iotacizmom ὀμιχεῖν resp. ὤμιξε, pri ktorých metrum vyžaduje ῑ. Zápis teda reflektuje
neskoršiu výslovnosť a svedčí o tom, že slovo nepatrilo do bežného literárneho alebo vôbec
písomného registra72. Fragment gramatika Filoxena z 1. stor. p. n. l. obsahuje vysvetľujúcu
poznámku ὀμιχεῖν· τὸ οὐρεῖν, čo môže znamenať, že slovo bolo v tom čase zriedkavé. Doklad
z Herodiána to už pre 2. stor. n. l. dokazuje jasne, keď v pasáži o prízvuku viac než
dvojslabičných slovies s -χω uvádza pre sloveso vysvetlivku οὐρῶ, pričom ostatných osem
slovies v odstavci ponecháva bez poznámky k významu (Herod. Prosod. cath. [GG 3,1
438.7]). Pragmatické hľadisko pri subst. μοιχός zaručuje, že jeho aplikácia na záletníkov
nastala v čase, keď bol etymologický význam ‚močiaci‘ ešte zjavný. Formálna odlišnosť
slovesa ὀμείχω a jeho neskoršie vymiznutie znamenali, že μοιχός ostalo izolované
a synchrónne ho hovoriaci nevnímali v spojitosti s močením, ale ako značkové pomenovanie
s významom ‚smilník‘.
16. ζόφος ‚západ‘, ‚(podsvetná) temnota‘, ‚tma‘ súvisí so slovesom οἴφω ‚mať
pohlavný styk‘, ktoré je doložené ako ὦιπℎε (IG XII,3 536) na nápise zo 7. stor. p. n. l. z Théry
a tiež z gortýnskych zákonov v podobe οἴπε̄ι (IC IV 72 col. II.3). V literárnych prameňoch je
doložené u Plútarcha (Plut. Pyrrh. 28.6.2) a v prísloví Ἄριστα χωλὸς οἰφεῖ ‚Najlepším
milencom je mrzák‘ (Plut. Paroem. = CPG 1.15), avšak kontrahovaná -έω forma
pravdepodobne nie je autentická73. Špecifický význam mal koreň už v prajazyku, ako
nasvedčujú dáta zo slovanských jazykov a véd. yabhati ‚páriť sa‘. Pôvodná sémantika
‚vstupovať‘ je doložená v chetitčine a tocharčine (LIV2: 309). Janda (2000: 205f.) identifikuje
ζόφος ako nomen actionis *i̭ óbho- ‚vchádzanie‘, ktoré apotropaicky označovalo západ slnka.
Na archaickosť tejto derivácie poukazuje význam odchýlny od sémantiky gr. slovesa
a zhodujúci sa s chet. a toch. dokladmi. Nedá sa však vylúčiť, že ide o veľmi staré
vnútrogrécke slovo. Na základe týchto okolností je pochopiteľné, že etymologický význam
sa vytratil a lexéma bola interpretovaná ako ‚západ (tiež sv. strana)‘ → ‚(podsvetná) temnota,
‚tma‘. Význam ‚západ (sv. strana)‘ je doložený u Homéra (Il. 12.240, Od. 9.26, Od. 10.190,
Od. 12.81, Od. 13. 241), Pindara (Pi. Nem. 4.69) a Theokrita (Theoc. 25. 85). Niekoľko miest
ilustruje logiku zmeny ‚západ slnka‘ → ‚tma‘: ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον ‚svetlo už do
temna zmizlo‘ (Od. 3. 335) nadväzujúce na ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε ‚slnko už
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(DELG: 797).
Ibid. 797.
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zašlo a prišla tma‘ (Od. 3. 329); hoci tu ζόφος znamená ‚temno‘, ide o temno spôsobené
západom slnka. Rozšírenie významu na ‚podsvetné temno‘ však nie je výsledkom úplného
odčlenenia ζόφος od západu slnka, lebo v gréckych predstavách podsvetie a západ ako
svetová strana spolu súviseli: πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον ‚tiahne sa (scil. jaskyňa
Skyllé) na západ smerom k Erebu‘ (Od. 12.81); mimoriadne zaujímavá je v tomto kontexte
predpoveď Theoklymena nápadníkom, ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ / οὐρανοῦ
ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς ‚Rútia sa (scil. prízraky) do temna Erebu, pod zem, a
na nebi slnko zhaslo a namiesto neho sa rozliala temnota strašná.‘ (Od. 20. 356n.).
V eposoch sa nevyskytuje doklad, ktorý by sa neviazal na západ, tmu po západe slnka
alebo podsvetné temno, javy vždy spojené so zapadajúcim slnkom. V homérskych hymnoch
ale ζόφος označuje už aj prítmie jaskyne, ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικὼς / ἄντρῳ
ἐν ἠερόεντι κατὰ ζόφον ‚Uľahol do prúteného koša (scil. Hermés), pokojný ako čierna noc,
v prítmí šerej jaskyne‘ (h. Hom. Mer. 358n.). V prozaických textoch označuje jednoducho
tmu, πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ζόφος ἔσται ‚pred očami bude tma‘ (Hp. Mul. aff. 8. 18), παντὸς
ζόφου καὶ ἀτάκτου κινήματος κεχωρισμένον ‚Netýka sa ho (scil. Olympu) žiadna tma ani
nepravidelný pohyb‘ (Arist. Mund. 400a.9). Etymologický význam je neprístupný už v čase
vzniku eposov, ale jazykový úzus obmedzuje kontexty výskytu na javy späté so západom
slnka. Toto obmedzenie neskôr mizne.
18. ἄση ‚hnus, nevoľnosť, súženie‘ vychádza z nezachovaného štruktúrneho významu
‚*zasýtenie‘, ako dokazuje zdrojové sloveso, ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας
ἵππους / παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων ‚Vráti sa rýchle (scil. Achillés) zas k
lodiam, keď kone s dlžiznou šijou / unaví behom, až pod mestom sem i tam pobiehať bude.‘
(Il. 18.280n.), konjunktív ἄσῃ tu nadobúda význam únavy plynúcej z nadmiery behu.
Príslušné sloveso ἄω ‚sýtiť sa‘ je doložené až na jeden výskyt u Hésioda (Hes. Scut. 101)
výlučne u Homéra. V neskorších dokladoch z poézie má subst. negatívny význam ‚súženie‘,
pre ktoré sa nedá predpokladať, že pochádza z nadmiery: μή μ’ ἄσαισι μηδ’ ὀνίαισι δάμνα
‚Nesužuj ma trápením ani mukami‘ (Sapph. frg. 1.3), ἐ̣γ̣ὼ δ’ ἄσηισι τείρομαι ‚Trápim sa
v súžení‘ (Anacr. frg. 2,1.9), ἀνὴρ δ’, ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών, / ἔξω μολὼν ἔπαυσε
καρδίαν ἄσης ‚Keď sa mužovi znepáči spoločnosť v dome, vyjde von a uľaví duši v trápení.‘
(Eur. Med. 244n.). Rovnaký význam má slovo aj u Hérodota (Hdt. 1.136.9) a Platóna (Plat.
Tim. 71c.3). V lekárskych textoch označuje symptóm prekladaný ako ‚nevoľnosť‘. Z 25
dokladov v Corp. Hipp. je z hľadiska určenia presného významu užitočná len menšina:
θερμὴν ἀνάγκη τὴν κοιλίην εἶναι καὶ πολλῆς ἄσης μεστὴν ‚Brušná dutina je nutne teplá a plná
ἄ.’ (Hp. Diaet. acut. 7. 38), ἄση δὲ περὶ τὴν καρδίην ‚Pocit ἄ. v okolí srdca‘ (Hp. Epid.
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7.1.10.6). Vo výpočte symptómov za ἄση niekedy nasleduje dávenie, čo nasvedčuje významu
‚nevoľnosť‘ (Hp. Epid. 7.1.94.2, Epid. 7.1.104.1).
Nízka počiatočná frekvencia lexémy v korpuse a vymiznutie slovesa snáď uľahčili
významovú reanalýzu ‚dostatok, nadmiera‘ → ‚trápenie‘. Etymologický význam relatívne
ľahko ustúpil.
19. θεσπέσιος ‚božsky znejúci, božský, nadprirodzený‘ je deriváciou kompozita
*θεσπετος < gr. *thes-sp-eto- obsahujúceho etymon slova θεός (< protgr. *thesos) a nulový
stupeň PIE koreňa *sekṷ- ‚rozprávať‘ (cf. ἐνέπω, aor. ἐνισπεῖν). Pôvodný locus adj. θεσπέσιος
bol vzhľadom na túto etymológiu v atributívnom doplnení pre zvukové javy, ktoré boli akoby
produktom božského hlasu alebo s ním sprostredkovane súviseli. Mierny odstup od božského
hlasu ako takého usudzujeme na základe opozície *θεσπετος a θεσπέσιος, lebo derivované
adj. predstavuje v istom slova zmysle oslabenie zdrojovej sémantiky. V súlade s týmto sa
θεσπέσιος z celkovo 34 výskytov v eposoch spája v 16 so substantívom označujúcim
akustický efekt74. Zvyšné doklady sa týkajú kontextov, kde zvukový jav neprichádza do
úvahy: βηλός (+) ‚prah‘, χαλκός (-) ‚bronzová zbroj‘, πλοῦτος (+) ‚bohatstvo‘, φύζα (-) ‚útek‘,
νέφος (+) ‚oblak‘, φόβος (+) ‚strach‘, αχλύς (+) ‚hmla‘, χάρις (+) ‚milosť‘, λαῖλαψ (+)
‚búrka‘, ὀδμή ‚vôňa‘ (+-, o ismarskom víne Apollónovho kňaza Maróna), ἄωτον (-) ‚rúno‘,
ἄντρον (+) ‚jaskyňa (nýmf)‘. Slová označené symbolom (+) sú v kontextoch zásahu božstva,
pri (-) božstvo prítomné nie je. Ford (1994: 182) sa prikláňa k etymologickému použitiu θ. aj
pre túto skupinu neakustických pojmov a operuje s významom ‚taký, o akom dokáže
prehovoriť len božstvo‘ pre javy a objekty vymykajúce sa bežnej ľudskej skúsenosti a teda aj
jazyku. Fordova téza je však nefalzifikovateľná, lebo tento význam je aplikovateľný na všetky
mysliteľné objekty. Tento prístup zároveň nevysvetľuje, prečo je θ. tak často v kolokácii
s akustickými javmi, hoci význam ‚božským hlasom opísateľný‘ by nemal podliehať
takémuto obmedzeniu. Operujeme preto so stratou etymologického významu ‚božsky
znejúci‘ a s rozšírením aplikácie na objekty a javy ľubovoľne späté s božskou sférou (+), ale
aj jednoducho javy výnimočné (-).
Aj pri neskorších dokladoch však pretrváva stav, keď značná časť kolokácií s θ.
referuje o akustickom jave, pričom istú úlohu môže hrať aj autorský idióm. Hésiodos θ.
aplikuje dvakrát na κεφαλή ‚hlava‘, raz na ἀυτμή ‚dych‘ a raz na ἀλαλητός ‚bojový krik‘,
ktorý sa však objavil už u Hom. (Il. 18.149). V aiolskej lyrike je dvakrát doložený sklad ἄχω
(= ἠχώ) θ ‚božský zvuk‘. U Pindara je v popredí kontakt medzi sférou bohov a ľudí
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ἀοιδή (+- božstvom inšpirovaný) ‚spev‘, ἠχή (6x -, 2x +,1x +-)‚zvuk‘, ὅμαδος (2x -) ‚hluk‘, ἀλαλητός (-) ‚bojový
pokrik‘, ἰαχή (+- o prízrakoch) ‚krik‘, Σειρήνες (+), βοή (+) ‚krik‘.
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prostredníctvom hlasu, modlitieb a veštieb: θ. γένος (scil. troch vševedúcich Grají), θ. ἀοιδά,
θ. ἔπεα (scil. inšpirovaného Homéra), θ. εὐχαί (scil. Hérakla k Diovi), θ. μαντεύματα ‚veštby‘.
Práve špeciálny význam ‚veštecký‘ sa ustálil ako špeciálny locus aplikácie adj., niekedy aj
pre kontexty, kde je verbalizácia len implicitná, napr. θ. δάφνα ‚vavrín (scil. miesto, kde
veštila Kassandra)‘ (Eur. Andr. 297). Súvisiaci význam ‚bohom inšpirovaný‘ je častý vo
filozofickej próze Platóna: napr. σοφοί τε καὶ θ. ἄνδρες (Plat. Theaet. 151b.7), ἡ τέχνη θ.
(scil. τῶν λογοποιῶν) (Plat. Euthyd. 289e.4). Aplikácia na výnimočné a nezvyčajné javy
udomácnená už v eposoch je doložená aj neskôr, pričom niekedy je náročné úplne vylúčiť
sféru bohov (cf. slov. božský ‚výnimočne kvalitný‘): χοάνηισι θ. ‚scil. póry oka prepúšťajúce
len jemný oheň‘ (Emped. frg. 84.37). Rovnako pretrváva aj väzba so zvukom: θ. ἀχέτας ‚lúčny
koník‘ (vlastne „zvučník“) (Ar. Av. 1095), θεσπέσιον δ’ ὑλάοντες ‚čudesne zavýjajúc‘ (Theoc.
25.70).
Pre adj. θεσπέσιος teda na základe dokladov, kde zvuk alebo hlas nepripadá do úvahy,
predpokladáme stratu etymologického významu pre všetky kontexty použitia. Častý výskyt
v spojitosti so zvukom a hlasom (nadľudskej kvality, resp. inšpirovaným božstvom)
vysvetľujeme ako relikt originálneho locusu, ktorý zotrvačne pretrval ako kontext obzvlášť
príhodný pre θ. v jazykovom úze, avšak nie ako jediný prípustný.
9. ἰθαρός ‚čistý‘, ‚veselý, šťastný‘, ‚ľahký‘ s veľmi nízkym počtom tokenov v korpuse
vysvetľuje Hésychios, ἰθαραῖς· ἱλαραῖς. καλαῖς. καθαραῖς. κούφαις (Hsch. ι 386). Doklad
v Simiovej Sekere ἀπὸ κρανᾶν ἰθαρᾶν νᾶμα κόμιζε ‚z čistých prameňov vyviedol struhu‘
(Sim. frg. 25.7) súhlasí so sémantikou ind.-ir. *idhra- ‚čistý75‘. Porušený Alkáiov fragment
obsahuje ἰθαρώτεροι a v ďalšom verši ε̣ν ἰλλαεντι θύμωι ‚s citom v srdci‘ (Alc. frg. 58.19),
u Kallimacha čítame ἀλιτρούς αὐγ̣άζειν ἰθαραῖς οὐ δύναται λογάσιν ‚nemôže veselo ? (=
ἰθαραῖς λογάσιν) hľadieť na previnilcov76‘ (Call. frg. 85.16). V oboch posledných prípadoch
ide skôr o emocionálny obsah než čistotu akéhokoľvek druhu. V hymne na Déméter zas
Kallimachos v spojení ὡς αὐταῖς ἰθαρὸν γόνυ ‚ako im len dovolí ľahkosť ich nôh‘ (Call. Cer.
133) adjektívu priraďuje význam zachytený u lexikografa ako κούφος ‚ľahký, mrštný‘.
Hoci lexéma prislúcha ku koreňu *h2ei̭ dh- ‚zapaľovať‘, význam v prajazyku bol
‚čistý‘, ako dokazuje napr. osetské idr ‚idem‘ a tiež výskyt u Simia. Ostatné gr. doklady
a príbuzné ἰθαίνειν· εὐφρονεῖν (Hsch. ι 382) poukazujú na významový posun, ktorý mohol
nastať reanalýzou pri metaforickom použití adj. Pôvodný význam však pretrval ako variant.
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Viď (DELG: 459).
S prihliadnutím na preklad ‚who is unable to view sinners with a cheerful eye‘ od Susan Stephens dostupný
na http://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-3/euthycles-locrian.
76
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17. σκεθρός ‚presný, pozorný‘ je v najstarších dokladoch obsiahnuté v -ῶς adv., πάντα
προυξεπίσταμαι / σκεθρῶς τὰ μέλλοντ‘ ‚Dopredu presne viem, čo nastane.‘ (Aesch. Pr.
101n.), πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς / διώρισ’ ‚Let vtákov som presne určil.‘ (Aesch. Pr. 488n.),
podobne v Eurípidovom fragmente ταῦτα γὰρ σκεθρῶς ὁρᾶν / ἡμᾶς ἀνάγκη ‚Musíme to jasne
vnímať‘ (Eur. frg. 87). Scholion k aischylovskému výskytu slovo vysvetľuje ako ἀκριβῶς
‚presne‘ (Aesch. Pr. sch. 102a). Dva hippokratovské doklady sú už adj., γνώμῃ σκεθρῇ
βασανίσας ‚presne to uvážiac‘ (Hp. Mul. aff. 11.12), ἰήσιος σκεθροτέρης ... δέονται ‚potrebujú
presnú liečbu‘ (Hp. Artic. 50.14). Erotiánov slovník ponúka k druhému dokladu glosu ἀντὶ
τοῦ ἀκριβοῦς λογισμοῦ τὸ σκεθρόν ‚namiesto pojmu vyjadrujúceho presnosť je τὸ σ.‘ (Erot.
Voc. Hipp. 119.18).
Linka sémantického posunu sa vzhľadom na zdrojové σχεῖν či σχέθω nedá presne
určiť. (DELG: 1012) navrhuje ‚en s’y tenant, avec application‘ so slovesnom akciou
zasahujúcou subjekt aj objekt, kým podľa (EDG: 1345) sa možný vývoj ‚holding back‘ →
‚reserved, exercising restraint, careful‘ týka primárne subjektu. V každom prípade je však
originálny význam synchrónne neprístupný.

6.3 Syntéza
Sumárna interpretácia čiastkových filologických analýz stojí na predpoklade, že každá
vnútrogrécka nominálna derivácia bola v čase svojho vzniku formálne transparentná. Základ
novej lexémy je kópiou fonologického materiálu z už existujúceho slova, pričom dochádza k
aplikácii morfofonologických procesov (napr. ablaut, reduplikácia), ktoré môžu ale nemusia
pozmeniť podobu základu oproti zdroju. V počiatočnej fáze sa každá inštancia základu
v jednotlivých lexémach podieľa na jedinej abstrakcii s priradeným významom v lexikóne
hovoriacich. Tí sú schopní kvôli synchrónnemu (a produktívnemu) charakteru derivačných
procesov priradiť inštanciu slovného základu k ostatným príbuzným slovám. V rovine
sémantiky sa tento stav podobá vrstve domácich neologizmov v ľubovoľnom jazyku: nové
slová pomenúvajúce mimojazykovú realitu regrutujú svoj fonologický materiál a význam
z už existujúcich lexém. Sú teda slovotvorne motivované a popisné. Sémantická spätosť
nového slova so zdrojom a ich formálna blízkosť stoja bok po boku.
Špecifický typ významového posunu nastáva pri slovách, ktorých slovný základ je
synchrónne zaraditeľný do etymologického hniezda. Sémantika slovotvornej rodiny
obmedzuje možný kontext pre reanalýzu. Hoci hovoriaci v procese akvizície nepozná presný
referent pre nové slovo, transparentný základ udáva aspoň jeho sémantické pole alebo zdroj
slovotvornej motivácie. To je prípad lexém s hodnotou + pre stĺpec transparencia základu
v tabuľke 3. V prípade ἐνετή, αἴθαλος, aἴθουσα, ὄγμος, ἰωγή, ἄγος, ἰταμός a σχολή sú ich
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významy vždy synchrónne motivované aj po sémantickej zmene; lexémy neprešli
deetymologizáciou a v mentálnom lexikóne patria k príslušným rodinám. Hoci sa reanalýza
aj pri nich opiera o kontext použitia, celý proces je usmernený vzťahmi medzi slovami
v mentálnom lexikóne. Týmto spôsobom je priestor pre reanalýzu sémanticky obmedzený.
Významová zmena v užšom slova zmysle je podmienená stratou etymologického
významu slova – deetymologizáciou. Jazykový znak sa osamostatňuje od svojho derivačného
zdroja a pôvodná motivácia pomenovania sa vytráca. Nanovo definovaný vzťah medzi
signifiant a signifié je úplne arbitrárny a popisné pomenovanie sa mení na značkové, napr. pre
οὐρανός ‚*pršadlo‘ (~ οὐρεῖν ‚*produkovať vodu‘) → οὐρανός ‚obloha‘.
Pre vzťah medzi dvomi rovnováhami, formálnou a sémantickou, predpokladáme, že
narušenie povedomia o formálnej identite (napr. οὐρανος a οὐρεῖν) vedie k oslabeniu až strate
povedomia o motivácii jazykového znaku (napr. sféra nad nami je zdrojom dažďa, teda jej
prináleží pomenovanie ‚*pršadlo‘ → ‚obloha‘) a že tento proces nenastáva v opačnom smere.
Vzťah medzi izolátom a jeho referentom po deetymologizácii nie je sankcionovaný
sémantikou iných kognátov (v kontraste oproti slovám ako αἴθαλος ~ αἴθω). Celý proces však
môže vo fáze deetymologizácie ustrnúť a referent slova sa nezmení, jedinou zmenou je
premena popisného pomenovania na značkové. To je prípad οὐρανος ‚obloha‘ (←
‚*pršadlo‘), a αἶσα ‚časť, podiel, osudM‘ (← ‚vydelená časť‘).
V prípade reanalýzy čisto na základe kontextu hovoriaci rekonštruujú význam
izolovanej lexémy bez pomocných indícií, aké by poskytla sémantika slovotvornej rodiny.
Význam sa vzhľadom na charakter abstrahovania buď rozšíri, alebo zúži, pričom synchrónne
stále obsahuje pôvodnú doménu aplikácie, alebo sa posunie úplne mimo pôvodnej domény.
Prvý proces je charakteristický pre nasledujúce lexémy: θεσπέσιος ‚božsky znejúci →
‚božský‘; ἔθειρα ‚hriva‘ (= to, čo sa trepoce) → ‚vlasy‘, ‚brada‘, ‚operenie‘ (=ľubovoľný
telesný porast)‘; αἴτιος ‚vinný (z)‘ → ‚figurujúci ako príčina‘. Posun úplne mimo domény
vytvára novú doménu aplikácie, pôvodná buď synchrónne zaniká (σκεθρός ‚presný‘; ἄση
‚súženie (poet.)‘, ‚nevoľnosť (medic.)‘; ἀρετή ‚cnosť‘; ἐσθλός ,(morálne) dobrý‘; ζόφος
‚západ‘, ‚podsvetná temnota‘, ‚tma‘; μοιχός ‚záletník‘; οἶτος ,(zlý) osud‘) alebo pretrváva
(ἰθαρός ‚čistý‘, ‚veselý‘).
Kľúčovou vlastnosťou novej domény je, že sémanticky v hrubých obrysoch spočiatku
susedí s pôvodnou: tak ἐσθλός vo význame ,dobrý‘ označuje predovšetkým ľudské bytosti
rovnako ako pôvodný význam ‚*majúci prostriedky‘ (< gr. *es-thló-); ζόφος vo význame
‚tma‘ v eposoch vždy súvisí so západom slnka, teda s jeho ‚*vchádzaním‘ (< *i̭ óbho-). Toto
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„susedenie“ je následkom abstrakcie nového významu z mimojazykového kontextu, ktorý
zodpovedal pôvodnému významu.
V prípade rozšírenia pôvodnej domény vidíme častý výskyt kontextov, ktoré spadajú
do pôvodného sémantického jadra: θεσπέσιος v 5. stor. vo význame ‚božský‘ v spojitosti so
zvukom (θ. ἀχέτας ‚lúčny koník‘, Ar. Av. 1095), hoci synchrónny význam adjektíva už
nesúvisí primárne s akustikou. Pseudoetymologické použitie slova je badateľné aj pri
homérskych výskytoch lexémy ζόφος. Môžeme teda vysloviť domnienku, že reanalýza
z pohľadu jazykového úzu často ponechá originálne kontexty výskytu v štylistickom
repertoári, hoci je ich vnútorná logika používateľom už neprístupná. Pôvodné kontexty sú
neprekvapivo častejšie v poézii než v próze, ako dokladajú lexémy ἑσμός, θεσπέσιος a ζόφος.
Ide teda o akýsi sémantický archaizmus77.
Pretrvanie pôvodnej domény popri novej, ktorá je od nej oddelená ako v prípade
ἰθαρός ‚čistý‘ oproti ‚veselý‘, je fáza koexistencie variantov, ktoré môžu byť časom vnímané
až ako úplné homonymné. Pre túto konštaláciu je zrejme nutné odvolať sa na odlišnú štruktúru
lexikónu u jednotlivých hovoriacich. V prechodnej fáze v jazykovom spoločenstve jestvujú
rozdielne individuálne lexikóny ako výsledok selektívnej sémantickej reanalýzy, ktorá nutne
prebieha na úrovni jednotlivca. Iní jedinci, alebo nasledujúca generácia, môžu v procese
jazykovej akvizície mechanicky nadobudnúť disparátne významy jednej lexémy, vzniká
polysémia. Ak chronologicky starší variant zanikne, nastáva situácia ako pri lexémach typu
σκεθρός ‚presný‘ (← ‚*držiaci sa‘ vel sim.), ak pretrvá, zodpovedá profilu ἰθαρός ‚čistý‘,
‚veselý‘.
Štyri zdanlivo transparentné lexémy (podľa lem v EM), pri ktorých prebieha reanalýza
v užšom slova zmysle, predstavujú interpretačne náročnejší ale nie neprekonateľný problém.
V prípade ἑσμός antický lexikograf (EM 383.9) uvažuje nad možnou príslušnosťou k ἵημι, ale
aj k ἕπομαι. Neistota cieľavedomého bádateľa a fortiori indikuje netransparentnosť pre
hovoriacich, ktorá viedla k zmene významu ‚skupina (v pohybe)‘ → ‚roj‘ ako následku
reanalýzy kolokácií ἑσμός s μέλισσαι. Pre παρήορος ‚pobočný kôň‘ a jeho rýdzo literárny
charakter je reanalýza miesta v Iliade s výsledným významom ‚rozvalený‘ konkrétnym
príkladom, ako môže významový posun nastať. Správna etymológia u lexikografa (EM
653.41) len potvrdzuje, že niektorí hovoriaci, obzvlášť tí so záujmom o jazykový systém
a s prístupom k textovým dátam, sú schopní slovo analyzovať správne, kým iní nie. Napokon
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Situácia obdobná napr. k slov. kauzálnej predložke vďaka + dat., ktorú sa niektorí hovoriaci zdráhajú použiť
v negatívnych kontextoch kvôli jazykovému cíteniu vyplývajúcemu z etymologickému významu, kým iní ju
chápu ako plne gramatikalizovanú kauzálnu predložku a tvoria sklady typu vďaka smrti... .
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ἄξιος a σχέτλιος synchrónne zachovávajú aj etymologický význam ‚s rovnakou cenou + gen.‘,
resp. ‚vytrvalý‘, čo zodpovedá špeciálnym významom príslušných slovies ἄγω a σχεῖν. Nedá
sa vylúčiť, že pre hovoriacich súviseli rôzne významy týchto adjektív len vágne alebo si ich
vzájomnú motiváciu neuvedomovali vôbec. Rôzne významy tak mohli vnímať ako
homonymá (pravdepodobnejšie skôr pre σχέτλιος). Okrajové zachovanie etymologického
významu mohlo priviesť lexikografa k správnej analýze, čo nemusí znamenať, že identitu
ἄξιος ~ ἄγω a σχέτλιος ~ σχεῖν si uvedomovali aj hovoriaci v klasickom období, kedy
prevažujú už inovované významy.
Otázka možného vzťahu medzi frekvenciou výskytu slov a sémantickou zmenou, resp.
(ne)stabilitou sa javí ako najťažšie uchopiteľná. Zmena oproti štruktúrnemu etymologickému
významu niekedy nastala v období pred vznikom najstarších literárnych pamiatok, a preto je
frekvencia lexémy v čase, keď mala pôvodný význam, nezistiteľná.
V korpuse s 5 627 529 slovami a 69 265 lemami je výskyt priemernej lemy 81,25 tokenu.
Deväť lexém s hodnotou – pre stĺpec transparencia základu má teda podpriemerný výskyt.
S istou mierou pravdepodobnosti môžeme predpokladať ich nízky výskyt aj pre obdobie
staršie než náš korpus a teda aj pre čas zmeny. Zvyšných osem lexém s hodnotou – má
frekvenciu naopak vyššiu. Avšak αἶσα a οὐρανός sú len deetymologizované a k reanalýze
u nich nedošlo. Slová ἐσθλός a ἀρετή majú inovovaný význam od najstarších textov, no nedá
sa vylúčiť, že nadpriemernú frekvenciu dosiahli až po sémantickej zmene. Μοιχός, ktoré má
inovovaný význam už v čase vzniku eposov, má až do 6. stor. podpriemerný výskyt a celkový
nadpriemer vzniká až v 4. stor; zmena tak možno nastala v čase podpriemerného výskytu.
Ἄξιος, αἴτιος a σχέτλιος sú nadpriemerne zastúpené už od 8. stor. a zmena u nich nastala
v čase tohto nadpriemerného výskytu.
Desať zo sedemnástich netransparetných slov teda prekonalo sémantickú reanalýzu
pravdepodobne v čase, keď mali podpriemerný výskyt. Dve takéto slová reanalýzu
neprekonali a pri ďalších dvoch sa frekvencia nedá určiť. Napokon tri slová prešli zmenou
v čase nadpriemerného výskytu. Pomer 10/3 v prospech vzťahu nízkej frekvencie
a významovej reanalýzy môže znamenať, že istá korelácia medzi (nízkou) frekvenciou a
(ne)stabilitou sémantiky síce je, no nepôsobí determinatívne.
⁂
Faktor izolácie alebo netransparentnosti slovného základu má dopad na priebeh
prípadnej sémantickej reanalýzy. V prípade transparentných lexém sa reanalýza obmedzuje
na sémantické pole vytýčené významom ostatných príbuzných lexém. Nový význam je stále
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Lexéma
2. ἐνετή

Transparencia
Štruktúrny etymologický
základu
význam
+
adj. fem. ‚zapichnutá‘

Význam(y) po sémant.
zmene
‚brošňa‘

9. αἴθαλος

+

adj. masc. ‚*zapálený‘

‚čadiaci plameň‘, ‚dym‘

9. aἴθουσα

+

ptc. fem. ‚zapaľujúca‘

‚otvorená miestnosť‘

‚*vysielanie vpred‘

‚skupina‘ → ‚roj včiel‘

2. ἑσμός

- (EM +)

8. ὄγμος

+

‚*akt vedenia‘

‚brázda‘, ‚riadok‘, ‚trasa‘

21. ἰωγή

+

‚*lámanie‘

‚úkryt pred vetrom‘

1. ἄγος

+

‚*objekt náboženskej úcty‘

‚poškvrnenie‘

adj. ‚pripojený na stranu‘

‚nerozumný‘, ‚pobočný
kôň‘ → ‚rozvalený‘
‚neuvážený, trúfalý,
odhodlaný‘
‚voľný čas‘ →
‚filozofická diskusia‘
‚vážiaci rovnako‘, ‚s
rovnakou cenou‘, ‚cenný‘
→ ‚hodný‘
‚vytrvalý‘ → ‚neľútostný‘
→ ‚úbohý‘,

12. παρήορος

- (EM +)

5. ἰταμός

+

‚*postupujúci vpred‘

17. σχολή

+

‚*zastavenie‘

8. ἄξιος

- ? (EM +)

‚vážiaci rovnako, s rovnakou
cenou‘

17. σχέτλιος

- ? (EM +)

‚vytrvalý‘
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Typ sémant. zmeny

Frekv.

substantivizácia, reanalýza
bez deetymologizácie
substantivizácia, reanalýza
bez deetymologizácie
substantivizácia, reanalýza
bez deetymologizácie
konkretizácia, reanalýza

2

konkretizácia, reanalýza
bez deetymologizácie
konkretizácia, reanalýza
bez deetymologizácie
reanalýza bez
deetymologizácie
deetymologizácia,
reanalýza

11

reanalýza bez
deetymologizácie
reanalýza bez
deetymologizácie
reanalýza po
deetymologizácii (?)

23

4
21
29

4
nízka
7

313
2312

reanalýza s marginálnym
143
zachovaním etym. významu

Lexéma
20. ἔθειρα

Transparencia
Štruktúrny etymologický
základu
význam
adj. fem. ‚*pohybujúca sa‘

Význam(y) po sémant.
zmene
‚konská hriva‘, ‚chochol‘
→ ‚brada‘, ‚vlasy‘,
‚operenie‘
‚časť, podiel‘ → ‚osud‘M

3. αἶσα

-

‚časť, podiel‘

3. αἴτιος

-

‚*majúci podiel na X‘

5. οἶτος

-

‚*chod‘

7. ἐσθλός

-

‚*majúci prostriedky‘

11. ἀρετή

-

‚*majúca správnu mieru‘

,(morálne) dobrý‘,
‚cenený‘
‚cnosť‘, ‚zdatnosť‘

13. οὐρανός

-

‚*pršadlo‘

‚obloha‘

15. μοιχός

-

‚*močiaci‘

‚smilník, záletník‘

16. ζόφος

-

‚*vchádzanie‘

18. ἄση

-

‚*zasýtenie‘

19. θεσπέσιος

-

‚božsky znejúci‘

9. ἰθαρός

-

‚*žiarivý‘ → PIE ‚čistý‘

17. σκεθρός

-

‚*držiaci sa‘ vel sim.

‚západ‘, ‚(podsvetná)
temnota‘, ‚tma‘
‚hnus‘, ‚súženie‘,
‚nevoľnosť‘
‚božsky znejúci‘ →
‚božský‘, ‚nadprirodzený‘
‚čistý‘ → ‚veselý‘,
‚šťastný‘, ‚ľahký‘
‚presný‘, ‚pozorný‘

Tabuľka 3
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‚vinný‘ → ‚figurujúci ako
príčina‘
‚(zlý) osud‘

Typ sémant. zmeny

Frekv.

substantivizácia,
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia, strata
motivácie, metafora M
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia, strata
motivácie
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia, renalýza

28

deetymologizácia,
reanalýza
PIE deetymologizácia,
reanalýza
deetymologizácia,
reanalýza

70

116
5066
19
582
2886
1014
137
40
34

5
6

motivovaný a pomenovanie je popisné. Pri izolátoch, teda slovách, ktoré zasiahla deetymologizácia, slovný základ neparticipuje na žiadnej sieti významov v prípadnej slovotvornej
rodine. Ich význam je nemotivovaný a pomenovanie je značkové. Referent takéhoto slova
môže synchrónne ostať nemenný, ak hovoriaci nevykonali reanalýzu významu z kontextu.
Avšak pri reanalýze izolátov nie je sémantické pole nového významu obmedzené
príslušnosťou k slovotvornej rodine – nový význam vzniká len na základe abstrahovania
z kontextu, a preto sa môže od pôvodného významu značne líšiť. Nízka frekvencia výskytu
sa javí v užšom vzťahu so sémantickou zmenou než nadpriemerná frekvencia, nedá sa však
hovoriť o determinovanosti.
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7 Záver
Testovaná hypotéza o korelácii synchrónnej netransparentnosti slovného základu
a tendencii k nestabilnej sémantike lexémy z diachrónneho hľadiska pôsobí kvôli svojej
intuitívnosti jednoducho, no dotknutá problematika obsahuje hneď niekoľko úskalí. Tie
spočívajú v psycholingvistickom rámcovaní, ktoré je pri skúmaní mŕtveho jazyka
uplatniteľné len pri náležitej úprave metód šitých na mieru moderných jazykov. Oblasť
sémantiky je zároveň poľom, kde sa jazykový systém stretáva s pestrosťou mimojazykového
sveta a každý jazykový znak tak stojí na pomedzí kognitívneho poriadku či usporiadania
a informačnej entropie sveta. Kvôli tomuto špecifiku je nutné každý prípad sémantickej
zmeny posudzovať jednotlivo.
Úvahy a závery rozpracované v teoretickom oddiele tejto práce sa snažia spomínané
úskalia obísť pomocou jazykovej typológie a textových dát. Argumentácia je minimalistická,
aby sa predišlo situácii, keď korpus mŕtveho jazyka slúži ako podklad extravagantných, no
neoveriteľných teórii. Ich výsledkom je teória štruktúry informácií v mentálnom lexikóne
používateľov starej gréčtiny. Slová v lexikóne sú uložené ako jednotky, ktoré sú ale často
segmentovateľné. Ich slovné základy sa ako morfémy opakujú v synchrónne transparentných
kognátoch a hovoriaci si uvedomujú úzky vzťah medzi takýmito slovami, ktoré tvoria
v lexikóne rodiny. Slová mimo rodín sú izolátmi.
Kategorizácia faktorov podmieňujúcich vznik izolovaných foriem do troch typov je
formulovaná všeobecne. Tieto faktory – hláskové zmeny, nekanonické alternácie a malé
etymologické hniezda – pôsobia na každú lexému a ak ich kumulovaný vplyv prekročí istú
hranicu, slovo sa v lexikóne odlúči zo svojej synchrónnej rodiny kognátov. Pri tvorbe datasetu
nebolo cieľom vytvoriť vyčerpávajúci zoznam takýchto lexém, ale reprezentatívnu vzorku.
Ich izolovanosť zároveň nestojí len na teoretických úvahách, ale opiera sa o správy samotných
hovoriacich, ako nám ich zachovala neskoroantická a stredoveká etymologická lexikografia.
Voľba iných formálnych kritérií pri tvorbe datasetu (napr. fonemické parametre koreňov),
avšak stále v rámci definovaných faktorov, by vyselektovali iné lexémy, no celkové závery
by mali ostať nezmenené. Inými slovami, výsledky práce sa neobmedzujú na dva tucty
traktovaných lexém, ale v ideálnom prípade sú replikovateľné pre ľubovoľný izolát, ktorý
zároveň tiež môže byť popísaný rovnakým teoretickým aparátom, aký navrhuje táto práca.
Problematiku sémantickej zmeny vnímame v kontexte akvizície významov slov a
slovotvorby. Pri tomto procese využívajú učiaci sa všetky možné indície, aby novému
jazykovému znaku priradili význam. Transparentné slová sú opisné a sankcionované inými
príbuznými slovami. Používateľ morfologicky bohatej a viac-menej transparentnej starej
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gréčtiny si fakt o motivácii jazykových znakov internalizuje pri akvizícii a motiváciu očakáva
aj pri neznámych slovách. Ak je ale slovo deetymologizované a teda izolované, jeho jazyková
rodina nemôže dodať indíciu o lexikálnom význame. Učiaci sa je ochudobnený o jednu
pomôcku pri tvorbe vlastného lexikónu a ak ostatné indície túto stratu nevykompenzujú,
nastáva sémantická reanalýza z kontextu použitia neznámeho slova. Zvolený prístup
k sémantickej zmene stavia práve na reanalýze a zanedbáva bežnú typológiu významových
zmien ako je metonýmia a pod. Začína sa deetymologizáciou a končí zmenou referenta
jazykového znaku. Naopak substantivizácia a konkretizácia stoja pomimo, lebo motivácia
a vzťahy s príbuznými lexémami pretrvávajú, hoci referent sa tiež môže meniť.
Filologická analýza lexém z datasetu poukazuje na rozdielny priestor pre sémantickú
reanalýzu u transparentných slov a izolátov. Slová, ktoré sa dajú priradiť k príbuzným, si
zachovávajú motiváciu jazykového znaku a nemenia sa na značkové pomenovania.
Reanalýza u nich prebieha v medziach sémantického poľa slovného základu. Naopak izoláty
po deetymologizácii môžu svoj význam zmeniť aj radikálnejšie, lebo jazykový systém
neponúka žiadnu sémantickú indíciu a význam sa rekonštruuje len z kontextu. Čas medzi
deetymologizáciou

a reanalýzou

je

vyplnený

etapou

značkového

pomenovania

s pseudoetymologickým použitím. Referent ostáva rovnaký ako pred reanalýzou (napr.
homérske výskyty ζόφος), ale pôvodný locus pretrváva len zo zotrvačnosti v jazykovom úze.
Po prípadnej reanalýze, ak táto náhodou nevymaže doménu pôvodného referenta, môže
originálny locus naďalej figurovať ako sémantický archaizmus hlavne v poetickom registri
(napr. θεσπέσιος v 5. stor.). Motivácia takéhoto použitia je synchrónne neprístupná a zakladá
sa len na akomsi jazykovom cítení hovoriacich. Toto zistenie je ďalej uplatniteľné v analýze
štylistiky a registrov. Pseudoetymologické neskoré doklady použitia slov, ktoré nadobudli aj
inovovaný význam, by poukazovali na štylisticky príznakovú konštrukciu.
Hypotéza formulovaná v úvode sa javí platná, ak mierne zmeníme jej znenie. Hoci aj
transparentné slová podliehajú sémantickým zmenám, často si zachovávajú motiváciu
jazykového znaku. Naproti tomu izoláty majú potenciál meniť svoj význam v relatívne
väčšom rozpätí, vďaka čomu je moment jazykovej zmeny výraznejší. Ak sú naše úvahy
o mechanizme akvizície správne, tak počet indícii pri mapovaní významu je pre izoláty vždy
nižší ako pre transparentné slová. Z tohto dôvodu by ceteris paribus mala reanalýza častejšie
zasahovať izolované tvary.
Frekvencia tokenu nedeterminuje, či dôjde k reanalýze, ale je možné opatrne vysloviť
domnienku, že nízka frekvencia výskytu je pre reanalýzu príhodnejšia než vysoká.
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8 Appendix
Verbálna forma zodpovedá tvaru priradenému ku koreňu v LIV2. Nominálne tvary sú
uvádzané podľa citovaných miest z etymologických slovníkov. Symbol ► označuje
vnútrogrécku sémantickú zmenu oproti štruktúrnemu etymologickému významu, ● naopak
zmenu už v prajazyku. Za slovenskou glosou nasleduje najstarší výskyt (+) a frekvencia
v korpuse od 8. stor. do 4. stor. p. n. l. podľa TLG. Údaj o transparentnosti (+trans.) alebo
o jej absencii (-trans.) pochádza z Etymologicum magnum.
1. ἅζομαι0 ‚cítiť bázeň (voči)‘ ~ *Hi̭ aĝ- ‚ctiť si‘ (LIV2: 224f., EDG: 11f., DELG: 25f., GEW
i: 10)
+Hom., 38 tokenov
ἁγνός ‚čistý, posvätný‘, +Hom., 193 tokenov, +trans. (EM 11.49)
ἄγος, -εος1 ‚objekt náboženskej úcty‘, ‚►poškvrnenie, vina‘, -Hom. (+Aesch., +Hdt., +Th.),
nízky výskyt2, +trans. (EM 22.24)
ἅγιος ‚posvätný‘, -Hom. (6. stor.), 50 tokenov, +trans. (EM 10.20)
0

*Hi̭ aĝ-i̭ e/o-, denominálne ἁγίζω je neskoršie a v korpuse má 4 výskyty, prvý v 7. stor.

1

Sekundárna strata aspirácie snáď ako dôsledok negatívnych významových konotácií oproti ἁγνός, pozitívny

význam je zachovaný v -ής, -ές derivátoch ako εὐ-αγής ‚posvätný, čistý‘ (6. stor.), (DELG: 13).
2

Povrchná zhoda najmä s tvarmi slovesa ἄγω neumožňuje určiť presný výskyt v korpuse. Aischylos (6),

Hérodotos (2), Thúkydidés (8).

2. ἵημι0 ,vrhať, posielať‘ ~ *Hi̭ eh1- ‚vrhať‘ (LIV2: 225, EDG: 581f., DELG: 458f., GEW i:
714f.)
+Hom., 3646 tokenov
ἧμα ‚strela, oštep‘, +Hom., 2 tokeny, +trans. (EM 428.42)
ἐν-ετή1 ‚►brošňa‘, +Hom., 2 tokeny, +trans. (EM 340.26)
ἐνν-εσίαι2 ‚rady‘, +Hom., 5 tokenov, trans. ?
ἑσμός3 ‚►skupina‘, ‚roj‘, -Hom. (+Aesch.), 29 tokenov, +trans. (EM 383.9)
0

*Hi-Hi̭ eh1-/Hih1-

1

Substantivizované *-to- adjektívum v ženskom rode.

2

ἐνίημι ‚vložiť (do duše)‘ → adj. ἐν(ν)ετός + -ii̭ ā- → pl. ἐννεσίαι, viď Risch (1974: 124f.).

3

(EDG: 470) sa prikláňa k derivácii od ἵημι so sufixom *-smo-, (DELG: 378) pripúšťa aj ἕζομαι ‚sadnúť si‘.

3. αἴνυμαι0 ‚brať‘ ~ *h1ai̭ - ‚dávať, brať‘ (LIV2: 229, EDG: 40, DELG: 36, GEW i: 41)
+Hom., 30 tokenov
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ἔξ-αιτος [adj.] ‚vyberaný, skvelý‘, +Hom., 5 tokenov, -trans. (EM 347.28)
αἶσα1 ‚časť, podiel‘, ‚►údel, osud‘, +Hom., 116 tokenov, -trans. (EM 38.50)
αἴτιος1 ‚►vinný‘, ‚figurujúci ako príčina‘, +Hom., 5066 tokenov (5031 od 5. stor.), -trans.
(EM 40.16)
0

*h1i-neṷ/nu- s inovovaným plným stupňom koreňa αἴ- < *h1ai̭ -.

1

αἶσα a αἴτιος predpokladajú deverbatívne substantívum *αἰτος ‘*vybraná časť, *podiel‘, ktorého sú derivátmi:

*αἰτ- + i̭ ă resp. *αἰτ- + ii̭ os, cf. osk. aeteis [gen. sg.] ‚časť‘, (DELG: 38f., EDG: 43).

4. ἔδω0 ,jesť‘ ~ *h1ed- ‚jesť‘ (LIV2: 230, EDG: 375, DELG: 312f., GEW i: 444)
+Hom., vysoký výskyt
εἶδαρ1 ‚potrava‘, +Hom., 24 tokenov, +trans. (EM 295.24)
ἐδωδή ‚potrava’, +Hom., 61 tokenov, +trans. (EM 317.10)
ὀδύνη2 ‚●bolesť’, +Hom., 884 tokenov (778 v Corp. Hipp.), +trans. (EM 615.34)
0

Hom. préz. s ἐδ- je v att. nahradený kmeňom ἐσθίω z atem. imper. *ἔσθι < *h1ed-dhi, ἐδ- pretrváva vo fut.

a perf. Výskyt tvarov s reťazcom ἐδ- sa nedá presne určiť, lebo takéto tvary sú súčasťou lemy ἐσθίω; u Homéra
je 11 tokenov.
1

*h1ed-r̥/-n- > *edar → /ē dar/
so sekundárnou dĺžkou /ē /,̣ cf. ἔδαρ· βρῶμα (Hsch. ε 401), (NIL: 213 pozn. 10).
̣

2

*h1ed-un-eh2 > *edunā, ὀ- sekundárne, cf. aiol. ἐδύνας [acc. pl.] (Greg. Cor., De dial. 5.72). Sémantika bolesti

(~ hryzenie) je zdedená, ako nasvedčujú stír. idu ‚bolesť‘ a arm. erkn ‚pôrodné bolesti‘. Všetky tvary
predpokladajú pôvodne amfikinetickú formu *h1éd-uō(n)/*h1d-un-ˊ, ktorej sú derivátmi, (GEW i: 350f., NIL:
214 pozn. 27–29).

5. εἶμι0 ‚ísť‘ ~ *h1ei̭ - ‚ísť‘ (LIV2: 232, EDG: 388, DELG: 321f., GEW i: 462f.)
+Hom., vysoký výskyt1
οἶτος2 ‚►(zlý) osud‘, +Hom., 19 tokenov, -trans. (EM 619.27)
ἰταμός3 [adj.] ‚►neuvážený, trúfalý‘, -Hom. (+Aesch.), 23 tokenov, trans. ?
0

Atematické *h1ei̭ -mi/*h1i-énti.

1

TLG neindexuje paradigmy εἶμι a εἰμί oddelene, čo znemožňuje presne určiť výskyt. Jednako je však výskyt

εἶμι vysoký, lebo ide o základné sloveso pohybu.
2

Substantívna (nomen actionis) *-to- formácia s o-stupňom koreňa, prízvuk na koreni je zdedenou

charakteristikou, cf. φόρτος, πλοῦτος (πλέϝω).
3

Sufix -αμός tvorí takmer výlučne substantíva, napr. ποταμός, οὐλαμός ,hlúčik‘. (DELG: 322) vidí pôvod ἰταμός

v agentívnom subst. ἴτης s rovnakým významom.

6. ἰάομαι0 ‚liečiť‘ ~ *h1ei̭ sh2- ‚posilňovať, poháňať‘ (LIV2: 234, EDG: 573, DELG: 453, GEW
i: 704f.)
+Hom., 294 tokenov (136 v Corp. Hipp.)
57

ἱερός1 ‚●nadprirodzený, posvätný‘, +Hom., 2373 tokenov (2054 od 5. stor.), -trans. (EM
468.8)
0

Tematizáciou z pôvodného *ἴαμαι < *īha- < *h1i-h1ish2-.

1

Dialektové formy sú dór. ἱαρός a aiol. ἰρός. (EDG: 580f) operuje s formou *h1ish2-ró- > *hihró- so stratou

laryngály *h2 bez jej vokalizácie, anticipáciou aspirácie na začiatku slova a pretvorením sufixu v dór. na -αρός,
vo východnej gréčtine na -ερός, viď odkaz na lit. v slovníkovom hesle. Véd. adj. iṣirá- (< *h1ish2-ró-) vo
význame ‚mocný‘ sa vyskytuje aj v spojitosti s manifestáciami božskej sily, možnú zdedenú kolokáciu
predstavuje hom. ἱερὸν μένος = véd. iṣiréna mánasā [instr. sg.], viď (DELG: 457f.).

7. εἰμί0 ‚byť‘ ~ *h1es- ‚byť‘ (LIV2: 241f., EDG: 389, DELG: 322f., GEW i: 463f.)
+Hom., veľmi vysoký výskyt
ἐσθλός1 ,►(morálne) dobrý‘, ‚cenený‘, +Hom., 582 tokenov, -trans. (EM 383.7)
0

Atematcké sloveso *h1és-mi/*h1s-énti.

1

Subst. nomen instrumenti *h1és-dhlo- ‚živobytie, zdroj obživy‘ → posesívna interná derivácia zmenou prízvuku

*h1és-dhlo- > adj. *h1es-dhló- ‚*majúci živobytie‘; sémantický posun ‚*majúci živobytie‘ → ‚*poskytujúci
prospech iným, štedrý‘, napokon ‚dobrý‘, Nussbaum (2014b: 248–250).

8. ἄγω ‚viesť‘ ~ *h2eĝ- ‚poháňať‘ (LIV2: 255f., EDG: 18f., DELG: 17f., GEW i: 18)
+Hom., 4014 tokenov
ἀγρός1 ‚●pole‘, +Hom., 395 tokenov, -trans. (EM 13.30)
ἄξιος2 ‚s rovnakou cenou‘, ‚►cenný‘, ‚hodný‘, +Hom., 2312 tokenov (2232 od 5. stor.),
+trans. (ΕΜ 115.57)
ὄγμος3 ‚►brázda‘, ‚riadok‘, ‚trasa‘, +Hom., 11 tokenov, +trans. (EM 613.34)
1

Zdedený etymon *h2eĝ-ro- > lat. ager, véd. ájra- ‚pole‘.

2

Z ἄγω vo význame ‚zaťažovať (pri vážení)‘ → nomen actionis *ἄξις + -ii̭ o-, (DELG: 94) a (EDG: 111) sa

stavajú rezervovane k medzistupňu *ἄξις, lebo *-ti- abstraktum k ἄγω inak nie je doložené, Risch (1974: 124)
predpokladá ἄκτος + -ii̭ o- s asibiláciou τ > σ pred /i/.
3

Zdedený etymon *h2óĝ-mo- > véd. ájma- ‚cesta, pochod‘, (EDG: 1045) a (DELG: 773). V staršej poézii

vrátane Hom. sa výraz používa v poľnohospodárskom kontexte, u Kallimacha a Arata aj pre trajektóriu
nebeských telies.

9. αἴθω ‚zapaľovať ~ *h2ei̭ dh- ‚zapaľovať (LIV2: 259, EDG: 37, DELG: 32f. , GEW i.: 36–
38)
+Hom., 121 tokenov
αἰθήρ ‚éter, obloha, vzduch‘, +Hom., 379 tokenov (277 od 5. stor.), +-trans.1 (EM 107.31,
33.4)
aἴθουσα2 ‚►otvorená miestnosť‘, +Hom., 21 tokenov (20 u Hom.), +trans. (EM 32.46)
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αἴθαλος3 ‚►čadiaci plameň‘, ‚dym‘, -Hom. (+Eur.), 4 tokeny, +trans. (EM 33.19)
ἰθαρός4 ‚●čistý‘, ‚►veselý, šťastný‘, ‚ľahký‘, -Hom. (+Alc.), 5 tokenov, trans. ?
1

V leme <Ἀνήρ> je základ uvedený správne, ὥσπερ παρὰ τὸ αἴθω αἰθήρ (EM 107.31). V samotnej leme

<Αἰθήρ> opierajúc sa o autoritu Aristotela naopak nie, παρὰ τὸ ἀεὶ θεῖν κυκλοφορικῶς (EM 33.4).
2

Formálne substantivizované ptc. fem. od αἴθω, pravdepodobne kvôli zakladaniu ohňa v miestnosti s otvorenou

strechou alebo kvôli prístupu slnečného svetla, (DELG: 32).
3

Masc. αἴθαλος je priamo doložené v Corp. Hipp., ale implicitne ho obsahuje hom. αἰθαλόεις ‚začadený‘ (9

tokenov) (posesívna derivácia ἄιθαλο- + -ϝεις ‚obsahujúci dym‘ ~ ‚zasiahnutý dymom‘), (DELG: 33). Sufix *lo- tvoril historicky deverbatívne adjektíva, pre αἴθαλος rátame so substantivizáciou.
4

S nulovým stupňom koreňa ἰθ-.

10. ὄμνυμι0 ~ *h2emh3- ‚pevne zovrieť‘ → ‚prisahať‘ (LIV2: 265f., EDG: 1078, DELG: 798,
GEW ii: 388)
+Hom., 651 tokenov (581 od 5.stor.)
ὁμοίϊος1 ‚●zvierajúci ?, κακός ?‘, +Hom., 11 tokenov (= u Hom., sporadicky v neskoršej
poéz.), -trans. (EM 624.25)
0

*h2m̥-neh3/-nh3-, ὄ- namiesto očakávaného ἄ- analógiou s nasledujúcim -ο-, napr. imper. aor. ὄμοσον <

*ἄμοσον.
1

Hom. slovo nejasného významu, často v kolokácii s negatívnymi fenoménmi ako staroba, smrť, svár.

V Apollóniovom Lexicon Homericum sa uvádza aj definícia ‚zlý‘, οἱ μὲν γλωσσογράφοι τοῦ κακοῦ· ἀπίθανον
δὲ τοῦτο (Apollon. Lex. 120.30), no výraz sa v antike častejšie interpretoval ako ‚spoločný pre všetkých‘, čo
vysvetľuje aj ostrý prídych ovplyvnený slovom ὁμοῖος. Príslušná derivácia z koreňa obsiahnutého v ὄμνυμι má
podobu *h2emh3-ṷo- (~ véd. ámīvā ‚súženie‘) → *omo-ṷ- + ii̭ o- > *omoṷi̭ io- > ὁμοίϊος, začiatočné ἀ- analogicky
nahradené ὀ- a importovaný prídych, cf. ἄμοιος· κακός. Σικελοί (Hsch. α 3736), viď (GEW ii: 388f.) a (EDG:
1078).

11. ἀραρίσκω ‚spájať‘ ~ *h2er- ,spájať sa‘ (LIV2: 269f., EDG: 123, DELG: 101f., GEW i:
128f.)
+Hom., 197 tokenov
ἀρετή1 ‚►cnosť‘, ‚zdatnosť‘, +Hom., 2886 tokenov (5. stor.: 1263, 4. stor.: 1424), -trans. (EM
138.25)
1 Možnú etymológiu od koreňa *h2er- obsiahnutého aj v ἀραρίσκω uvádza o. i. už (GEW i: 136) a (DELG: 107).
Dôkladnejšiu formálna analýzu ponúka až Vine (1998: 61f.): fem. abstraktum na základe *h 2€r-etó ‚ľahko
spojiteľný‘ vel sim. → ‚majúci správnu mieru a proporciu‘ → ‚cnosť‘, ‚zdatnosť‘, cf. véd. r̥tá- ‚pravda, (svetový)
poriadok‘ (< *h2r-tó- ‚spojený‘); ultimátny zdroj pre ἀρετή v sémantickom poli ‚spájať‘ navrhuje už Brandestein
(1949: 81). Konkurenčné etymológie ako napr. od *h2n̥r-etéh2 (~ ἀνήρ ‚muž‘) sú hláskoslovne problematické,
viď Dieu (2016: 228f. pozn. 9).
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12. (-)ἀείρω0 ‚spájať, priväzovať‘ ~ *h2ṷer- ‚visieť‘ (LIV2: 290, EDG: 24, DELG: 23f., GEW
i: 23f.)
+Hom., nízka frekvencia1
παρήορος2 ‚pripojený na stranu (v záprahu)‘, ‚►rozvalený‘, ‚nerozumný, zmätený‘, +Hom.,
7 tokenov, +trans. (EM 653.41)
0

Inovovaný *aṷer-i̭ e/o- préz. Prefigované formy so συν- a παρα- majú význam ‚spájať (← ‚vešať popri‘),

neprefigované tvary ἀείρω (v tejto podobe u Hom., v ión. a v poéz.) takmer výlučne ‚dvíhať‘. V att. je ἀείρω
remodelované na αἴρω. (-)ἀείρω resp. αἴρω s týmito dvomi významami má pôvod v jedinom koreni a sémantická
diferenciácia je sekundárna, viď Tichy (1983: 364–379).
1

Prefigované formy so συν- a παρα- majú výskyt 2 (Hom.) resp. 2 tokeny (Hom., Archil.). Neprefigované ἀείρω

‚dvíhať‘ je častejšie (76 Hom., 28 Hdt.), att. αἴρω ‚dvíhať‘ je bežné. TLG neindexuje túto skupinu slovies, údaje
pochádzajú z databázy Perseus.
2

(EDG: 1053) a (DELG: 23), Leumann 1950: (221–231).

13. οὐρέω0 ‚močiť‘ ~ *h2ṷers- ‚pršať‘ (LIV2: 291f., EDG: 1128f., DELG: 839, GEW ii: 447)
-Hom. (+Hes.), 205 tokenov (150 v Corp. Hipp.)
οὐρανός1 ‚►obloha‘, +Hom., 1014 tokenov, -trans. (EM 642.10)
ἐέρση2 ‚rosa‘, +Hom., 20 tokenov, -trans. (EM 377.53)
0

Iteratívum (alebo kauzatívum) *h2ṷors-ei̭ e/o- pôvodne ako eufemizmus pre močenie.

1

Detaily derivácie nie sú jasné. V nominálnej oblasti je o-stupeň priamo doložený len v chet. waršaš ‚hmla‘ (<

*h2ṷorso-), všade inde je nutný (gr. ἐέρση) alebo prípustný (véd. varṣám ‚dážď‘, varṣā́ ‚obdobie dažďov‘) estupeň *h2ṷerso-, viď Nussbaum (2017: 255f.). Ak by bolo v gr. doložené nominálne *h2ṷorso- > *οὐρος, forma
οὐρανός by sa formálne nelíšila od ὀρφανὀς ‚sirota‘, pre ktoré je nepriamo doložený aj kmeň *ὀρφος ‚sirota‘.
Špekulatívna je deverbátívna interpretácia οὐρανός ← οὐρέω na základe -ana- (= gr. -ανο- ?) substantív od aya- slovies (= gr. έω) vo védčine, (EDG: 1128), (DELG: 838f.)
2

*h2ṷórso- nomen actionis → *h2ṷersó- poses. adj. ‚*daždivý‘ → *h2ṷersé-h2 kolektívum / fem. abstraktum →

ἐέρση s asimiláciou α(ϝ)ε- > εε- (cf. ἀέρσαν· τὴν δρόσον. Κρῆτες, Hsch. α 1405) a so zvratným prízvukom ako
produktom barytonézy pri substantivizácii, Nussbaum (2017: 255f.). Rôzne podoby: epic. ἐέρση a ἕρση, aiol.
a dór. ἐέρσᾱ, ἔερσᾰ (Pi.).

14. ὄρνυμι ‚poháňať vpred‘ ‘ ~ *h3er- ‚pohnúť sa (vpred)‘ (LIV2: 299f., EDG: 1107, DELG:
823f., GEW ii: 422f.)
+Hom., 352 tokenov
ὄρος, -εος ‚●hora‘, +Hom., 1205 tokenov, -trans2. (EM 632.45)
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1

*-os/-es- derivácia *h3er-os, doložené v myk. ako o-re-a2 /oreha/, (EDG: 1109f.) a (DELG: 826). Véd. derivácia

z *-os/-es- kmeňa r̥ṣvá- ‚vysoký‘ < *h3r̥s-uó- môže poukazovať na existenciu *h3er-os už v prajazyku, viď
(EWIA i: 262).
2

EM 632.45 uvádza tri rôzne zdroje: τὸ αἴρω, τὸ ὄρω (τὸ ὁρμῶ) a τὸ ὁρᾶν. Hoci sa medzi nimi vyskytuje aj

príslušné sloveso (ὄρω), ide skôr o náhodu.

15. ὀμείχω ‚močiť‘ ~ *h3mei̭ ĝh- ‚močiť‘ (LIV2: 301f., EDG: 1076, DELG: 797, GEW ii: 385)
-Hom. (+Hes.)., 2 tokeny
μοιχός1 ‚►smilník, záletník‘, -Hom2. (+Hippon.), 137 tokenov (85 v 4. stor.), -trans. (EM
589.35)
1

*h3mói̭ ĝho- nomen actionis → poses. deriv. *h3moi̭ ĝhó- nomen agentis > μοιχός ,*močiaci‘ → ‚smilník‘ so

stratou *h3 kvôli Saussureovmu effektu (*HRoC > RoC).
2

Simplex μοιχός nie je u Hom. doložený, ale kompozitum τὰ μοιχάγρια ‚pokuta za smilstvo‘ ho implicitne

obsahuje, (EDG: 961f.).

16. οἴφω0 ‚mať pohlavný styk‘ ~ *i̭ ebh- ‚vstupovať‘ → ‚mať pohlavný styk‘ (LIV2: 309, EDG:
1063f., DELG: 788, GEW ii: 371)
-Hom., 0 tokenov
ζόφος1 ‚►západ‘, ‚(podsvetná) temnota‘, ‚tma‘, +Hom., 40 tokenov, -trans. (EM 420.40)
0

Tvar so zriedkavým preverbiom *o-, *o-ibho/e.

1

Nomen actionis *i̭ óbho- ‚vstupovanie, zachádzanie‘ ako apotropaické tabu označenie pre západ slnka, viď

Janda (2000: 205f.). Sémantickým posunom ‚tma, temnota, západ‘. Označenie ζέφυρος pre západný vietor je
denominálny derivát od *i̭ óbho-.

17. ἔχω ‚mať, držať‘ ~ *seĝh- ‚zmocniť sa‘ (LIV2: 515f., EDG: 490f., DELG: 392–394, GEW
i: 603f.)
+Hom., 33553 tokenov
σχέτλιος1 ‚vytrvalý‘, ‚►neľútostný‘, ‚úbohý‘, +Hom., 143 tokenov, +trans. (EM 740.28)
σκεθρός2 ‚►presný, pozorný‘, -Hom. (+Aesch.), 6 tokenov, trans. ?
σχολή3 ‚►voľný čas‘, -Hom. (+Pi.), 313 tokenov (302 od 5. stor.) +trans. (EM 740.51)
1

Snáď *-ii̭ o- deriváciou z pôvodného *σχεθλος s disimiláciou aspirát. Význam ‚úbohý‘ je pohomérsky, (GEW

ii: 838), (EDG: 1437) a (DELG: 1081).
2

Buď sufix -θρο ku kmeňu σχεῖν, (GEW ii: 721f.) a (DELG: 1012), alebo sufix -ρο ku kmeňu σχέθω, (EDG:

1345).
3

Snáď podľa βολή, στολή ku kmeňu σχεῖν. Vo filozofických textoch je slovo aplikované na objekt, ktorému sa

venuje pozornosť vo voľnom čase, označuje teda učenú diskusiu alebo výklad. Neskôr v helenistickom období
nadobúda termín význam ,štúdium‘ a ‚filozofická škola‘, viď (DELG: 1082f.).
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18. ἄω ‚sýtiť (sa)‘ ~ *seh2(i̭ )- ‚sýtiť sa‘ (LIV2: 520f., EDG: 146, DELG: 121, GEW i: 159)
+Hom., 17 tokenov
ἄση1 ‚►hnus, nevoľnosť, súženie‘, +Hom., 34 tokenov (25 v Corp. Hipp.), -trans. (EM
153.25)
1

Detaily stavby neisté. Snáď *-eh2 kolektívum z s-kmeňa s rozšírením *-d-: hapax ἅδος (Il. 11.88) ‚dostatok,

κόρος καὶ πλησμονή (Apoll. Lex. Hom. 9.9)‘ → *hads-ā > *assā > ἄση, (EDG: 148), (DELG: 122). Negatívny
význam u Hdt. a v aiol. poézii, vo význame ‚nevoľnosť‘ v Corp. Hipp.

19. ἐννέπω ‚rozprávať‘ ~ *sekṷ- ‚rozprávať‘ (LIV2: 526f., EDG: 428, DELG: 349f., GEW i:
520)
+Hom., 184 tokenov (Hom., Pi., trag.)
θεσπέσιος1 ‚božsky znejúci‘, ,►božský‘, ‚nadprirodzený‘, +Hom., 70 tokenov (34 u Hom.),
-trans. (EM 447.49)
1

*θέσπετος ‚vyslovený bohom‘ (cf. ἄσπετος ‚nevýslovný‘) + *-ii̭ o- → θεσπέσιος, (EDG: 543f.). Vo význame

‚nadprirodzený‘ už u Hom.

20. ὠθέω0 ‚tlačiť‘ ~ *ṷedhh1- ‚tlačiť‘ (LIV2: 660, EDG: 1676f., DELG: 1298f., GEW ii:
1144f.)
+Hom., 374 tokenov
ἔθειρα1 ‚►hriva, chochol, vlasy‘, +Hom., 28 tokenov, -trans. (EM 318.50)
0

Iteratívum *ṷōdhh1i̭ e-.

1

Fem. od tvaru ἔθων analogicky podľa πίων : πίειρα. ἔθων s dvomi dokladmi v eposoch (Il. 9.540, 16.260), bolo

v antike vysvetľované dvojako: buď vo význame φθείρων, alebo ako εἰθισμένος (Hsch. ε 708). Pravdepodobne
ide o ptc. prézentného kmeňa s významom ‚tlačiť‘, ktorého koreň je obsiahnutý aj v ὠθέω, (DELG: 316); ἔθειρα
ako analogické fem. tejto formácie by tak pôvodne označovala niečo, čo veje alebo sa natriasa (DELG: 314f.).

21. ἄγνυμι ‚lámať‘ ~ *ṷeh2g- ‚lámať‘ (LIV2: 664f., EDG: 13f., DELG: 12, GEW i: 13)
+Hom., 408 tokenov
ἰωγή1 ‚►úkryt (pred vetrom)‘, +Hom., 4 tokeny, +trans. (EM 481.22)
1

Tvary ἰωγή (< *ṷi-ṷoh2g- s reduplikáciou) a ἐπιωγαί ‚útočisko pre lode‘ majú u Hom. zhodne po jednom

výskyte, príbuzné κυματωγή ‚pobrežie (=‚miesto lámania vĺn‘)‘ má 2 výskyty u Hdt. Všetky termíny označujú
miesto, kde sa „láme“ buď vietor, alebo vlny, cf. slov. vlnolam, vetrolam, (DELG: 475). EM neurčuje základ
tvaru správne, Porfýrios však áno, ὅπου ἄγνυται ἡ τοῦ Βορρᾶ πνοή (Porph. Quest. Hom. i. 131.6).
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