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Sémantická analýza karpatizmov 

 

Zuzana VODIČKOVÁ 

 

Významová stránka slova 

Význam slova je dynamický jav. Jednej forme môže zodpovedať viac významov 

(polysémia), na druhej strane jeden význam môže byť vyjadrený niekoľkými formami 

(polylexia).  

Ako spomína J. Furdík v stati Slovo a jeho významová štruktúra (Súčasný slovenský 

spisovný jazyk: lexikológia, 1980), významy viacvýznamového slova sú usporiadané 

hierarchicky. Jeden z významov sa chápe ako základný, primárny, motivujúci ostatné 

významy. Jeho klasifikačné a identifikačné sémy sú spoločné so sémami ostatných 

významov, tie sa však odlišujú špecifikačnými sémami, ich odlišnosťou, neprítomnosťou 

alebo prítomnosťou nových sém. 

Význam slova je teda dynamický jav, ktorý podlieha zmenám. Jednovýznamové slovo sa 

vývinom môže meniť na viacvýznamové, významová štruktúra slova sa môže obohatiť 

o novú semému alebo sa zjednodušiť.  

(porov. Ondrus, 1980, s. 40 – 47) 

 

Komponentová analýza – teoretické východiská 

Na vyčlenenie sémantických príznakov (sém) ako elementárnych a najmenších 

významových prvkov sa v lexikálnej sémantike používa komponentová analýza.  

Lexikálny význam možno určiť: 

 definíciou (význam odborných termínov), 

 opisom znakov denotátu (význam denotatív) 

 vymedzením súboru sémantických dištinktívnych príznakov.  

(Ondrus, 1980, s. 29 – 37) 

 

Sémantické príznaky (podľa J. Furdíka): 

 klasifikačné – zaraďujú lexikálnu jednotku do najvšeobecnejších sémantických tried, 

 identifikačné – zaraďujú lexikálnu jednotku do príslušného mikrosystému, 

 špecifikačné  - navzájom odlišujú jednotlivé členy lexikálneho mikrosystému. 
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Komponentová analýza – praktická časť 

V tejto kapitole sme sa zaoberali sémantickou analýzou vybraných karpatizmov. Pre túto 

prácu sme si zvolili slová burdej a gerenda, ktoré sme vybrali z 1. zväzku Celokarpatského 

dialektologického atlasu.  

Pod každou lexémou sú uvedené významy, za ktorými nasleduje číslo mapy, pod akým sa 

nachádza v Celokarpatskom dialektologickom atlase. 

Ďalej nasleduje prehľadná tabuľka sémantickej analýzy významov a po nej zastúpenie 

samotných sém v jednotlivých štátoch. 

Slovo burdej sme sémantickej analýze podrobili i niektoré ojedinelé výrazy a pridali sme 

aj lokalizáciu výskytu ojedinelých významov.  

 

+ burdej 

1.  biedny sedliacky dom 

       1. 1 starý, napoly zrúcaný dom 

2. zemľanka 

3. domček, úkryt pred nečasom v poli  

4. pivnica 

5. biedna posteľ 

6. neporiadok (prenesený význam) 

7. Nom. proprium 

8. *  ojedinelé významy: 

a) ´burdel – bitka 

b) ´burdel - neporiadok, nečistota; neporiadok, špina v dome 

c) bur´dej - provizórny príbytok drevorubačov 

d) bur´dej - starý salaš v poli  

e) pus´tyj bur´dej – nadávka 

f) bor´del – neporiadok, špina v dome 

g) bor´dej – neporiadok, špina v dome, zriedkavo 

h) bur´dej – provizórny príbytok 

i) bordeiu – chladiareň, chladnička 

j) búrdel´ - miestnosť v sedliackom dome, kde sa nebýva; špinavý dom 

k) bu:r´de:l´ - obydlie baníkov, pokrytie zeme 

l) bur´del´ - kút alebo priestory, kde sa uskladňujú veci, ktoré sa málo používajú 

m) bur´del´- malá miestnosť, kde sa držia rozličné veci  
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(Mapa č. 3, 1989, str. 33) 

 

1. 

+ stavba  

+ na bývanie 

+ pre sedliaka, biedna 

1. 1 

+ stavba 

+ na bývanie  

+ napoly zrúcaná, stará 

 

2. 

+ stavba 

+ na ukrytie 

+ pod zemou 

3. 

+ stavba  

+ na ukrytie pred nečasom 

+ v poli, malá 

 

4. 

+ miestnosť 

+ na odkladanie vecí 

+ pod zemou 

5. 

+ nábytok 

+ na spanie 

+ biedny 

 

6. 

+ stav 

+ nedostatok 

+ poriadku 

 

7. 

+ Nom. proprium 

 

 

Lexéma burdej sa vo význame „biedny sedliacky dom“ vyskytuje na území juhovýchodnej 

Ukrajiny, roztrúsene na území Moldavska, v oblasti južného a východného Rumunska 

a v pohraničnej oblasti medzi Macedónskom, Srbskom a Bulharskom. 

Vo význame „starý, napoly zrúcaný dom“ nájdeme toto slovo v južnom Poľsku a južnej 

Ukrajine. 

„Zemľanku“ predstavuje slovo burdej na hranici medzi Ukrajinou a Rumunskom.  

Výskyt lexémy burdej ako „domčeka, úkrytu pred nečasom v poli“ možno lokalizovať na 

malé územie juhovýchodu Ukrajiny a na južné Rumunsko.  

 „Pivnicu“ takto označujú v juhovýchodnej Ukrajine, ojedinele v Moldavsku a v južnom 

Rumunsku. 

Burdej ako „biedna posteľ“ sa vyskytuje v malej oblasti Srbska. 

„Neporiadok“ sa takto pomenúva na Morave a južnom Poľsku. 

 

Z ojedinelých významov sa v južnom Poľsku vyskytuje ako „neporiadok“ a „starý, napoly 

zrúcaný dom“. V južnej Ukrajine sú to významy „neporiadok, provizórny príbytok, starý salaš 

v poli.“ V Rumunsku: chladiareň, chladnička, v Srbsku: „obydlie baníkov, pokrytie zeme.“ 

 

Ako nám ukazuje tabuľka, prvé štyri klasifikačné sémantické príznaky označujú stavbu. 

Prvé dve lexémy sa zhodujú i v identifikačných sémantických príznakoch, podobne ako 

ďalšie dve. Ďalšie významy sa odlišujú ako v identifikačných, tak aj v špecifikačných 

príznakoch.  
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Sémantická analýza ojedinelých významov: 

a) ´burdel – bitka;  

c) bur´dej - provizórny príbytok drevorubačov;  

d) bur´dej - starý salaš v poli;  

l) bur´del´ - kút alebo priestory, kde sa uskladňujú veci, ktoré sa málo používajú;  

 

Do tejto časti sme si vybrali významy: bitka; provizórny príbytok drevorubačov; starý 

salaš na poli a kút alebo priestory, kde sa uskladňujú veci, ktoré sa málo používajú, keďže sa 

ostatné významy čiastočne alebo úplne zhodujú s už analyzovanými lexémami. 

 

a) 

+ konflikt  

+ ľudí 

+ fyzický 

 

  

c) 

+ stavba  

+ na bývanie 

+ pre drevorubačov, provizórna 

 

l) 

+ časť stavby 

+ málo používaná 

+ na veci  

d) 

+ priestor 

+ ohradený 

+ pre ovce, s kolibou pre baču a 

valachov 

 

 

Ako možno vidieť, v tejto tabuľke je významový posun markantnejší. „Bitka,“ vyskytujúca 

sa na malom území južného Poľska, sa s ostatnými nezhoduje ani v jednej séme. Zvyšné tri 

významy sa takisto nezhodujú úplne. Do jedného riadku sme ich zaradili preto, že pri 

významoch c) a l) možno v klasifikačných sémantických príznakoch badať odtienky – obe sa 

vzťahujú na nejaký objekt a d) tieto objekty ohraničuje. 

Čo sa týka výskytu jednotlivých významov, c), d) sa vyskytujú v južnej Ukrajine a l) na 

hranici medzi Bulharskom a Srbskom. 

 

+ gerenda 

1. pozdĺžny nosník pod povalou domu 

2. priečny nosník pod povalou domu 

3. otesané brvno určené na stavbu 
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4. *  ojedinelé významy:  

a) ´gerenda - konštrukcia krovu pod povalou domu 

b) ge´lyndra – nosník, nosná konštrukcia pod povalou domu 

c) geren´da – zábradlie na drevenom moste 

d) ´gεrεnd  - tyč pod výstupkom v obytnej miestnosti, na ktorú vešali odev 

e) geren´da – hrubé drevo, zoťaté v lese 

(Mapa č. 6, 1989, str. 39) 

 

1. 

+ povalová konštrukcia  

+ nosná 

+ pozdĺžna 

 

2. 

+ povalová konštrukcia 

+ nosná 

+ priečna 

 

3. 

+ drevo 

+ otesané 

+ na stavbu 

 

 

Burdej vo význame „pozdĺžny nosník pod povalou domu“ sa na území Slovenska  

vyskytuje na severovýchode v okolí mesta Bardejov. Ďalej sa s ním možno stretnúť na 

južnom Slovensku na hranici s Maďarskom, na severe Maďarska a v juhozápadnej Ukrajine. 

S iným významovým odtienkom - „priečny nosník pod povalou domu“ sa na našom území 

používa v okrese Sniny, tiež v severnom Maďarsku, juhozápadnej Ukrajine a v menšej oblasti 

Macedónska. 

„Otesané brvno určené na stavbu“ označujú týmto pomenovaním na slovenskom území 

v okrese Levice a Veľký Krtíš. V ostatných štátoch, podobne ako u predchádzajúcich 

významov, na severe Maďarska a v juhozápadnej Ukrajine.  

Ojedinelé významy možno nájsť na juhu Poľska a v juhozápadnej Ukrajine.  

 

Záver 

Naša práca priniesla náhľad na sémantickú štruktúru vybraných karpatizmov. 

Ťažisko nášho príspevku tvorí komponentová analýza; je rozdelená na teoretickú 

a praktickú časť. Teoretická vychádza z poznania, že význam je rozložiteľný na prvky, resp. 

komponenty (podľa J. Dolníka). Tu sa potom určujú stavebné zložky významu, ktoré ho 

odlišujú od ostatných lexikálnych významov.  

V praktickej časti sme sa zaoberali komponentovou analýzou vybraných karpatizmov. 

Chronologicky je uvedený najprv prehľad významov lexém, sémantická štruktúra a napokon 

výskyt jednotlivých lexikálnych významov v krajinách rozšírenia karpatizmov.  
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Našou prácou sme chceli poukázať na rozmanitosť lexikálnych významov karpatizmov 

ako aj ich spracovania v našich príručkách.  
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