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Výskyt konjunkcií v texte Ženská les ť z roku 1885 * 

Peter Karpinský 
 

 
 
1. V našom príspevku sa pokúsime o jazykovú analýzu jedného z literárnych textov, 

ktorý sa nachádza v zábavníkovej prílohe diela Nowý i Starý Wlastenský Kalendár na rok 
Pána 1885.1 Brožúra vyšla v Banskej Bystrici tlačou a nákladom Filipa Macholda, a ako sa 
uvádza na druhom liste, ide o päťdesiaty šiesty ročník tohto kalendára. Dielo je rozdelené 
na niekoľko častí:  

Prvá časť predstavuje všeobecné údaje o „počítaní“ roku – počet dní, počet prikáza-
ných sviatkov podľa rímskokatolíckej cirkvi, pôstne dni, vysvetlenie dvanástich nebeských 
znamení, pomenovania planét, Slnka a Mesiaca,2 ďalej je to židovský kalendár. V rámci 
tejto časti sa nachádzajú aj informácie o panovníckej rodine, predovšetkým o cisárovi 
a kráľovi Františkovi Jozefovi I. (Fraňo Josef I.).  

Druhá časť obsahuje samotný kalendár, rozdelený po mesiacoch, a následne charakte-
ristiku jednotlivých mesiacov3 (fázy Mesiaca a príslovia a porekadlá viažuce sa na dané 
obdobie). 

Tretia časť, začínajúca sa novoročným príhovorom (Novoročný príhlas), prináša prak-
tické rady (Známosť weci užitočných a pamäti hodných), ktoré usporiadal Anton Em. Timko. 
Tu sa nachádzajú rady pre gazdinky (ako čistiť striebro, ako zadusiť horiacu sadzu 
v komíne, ako vyprať uhlím zašpinené šaty a pod.), ďalej domáce recepty proti chorobám 
a rady pre hospodárov (o zemiakoch, včelách atď.). V tejto časti pod názvom Žiwot 
a príroda sú zaradené i geograficko-etnografické zaujímavosti o Uhorsku. 

Štvrtá časť Zábawník obsahuje štyri literárne texty (Pána Tomássowe podiwuhodné 
príhody; Ženská lesť; Zakliaty somár; Čarodejnice) a anekdoty. 

Záver predstavuje zoznam výročných trhov konaných na celom Slovensku. 
Text kalendár je čiastočne písaný novodobou latinkou, no vo väčšine prípadoch gotic-

kou minuskulou (tzv. švabachom). 

2. Z jazykového hľadiska môžeme vznik tohto diela zaradiť do obdobia fungovania slo-
venčiny v martinskom období, ktoré sa začína po zatvorení Matice slovenskej (1875). Pre 
jazyk v martinskom období sa obvykle používa označenie martinský úzus, ktorý Rudolf 

                                                             
1 Úplný názov publikácie je Nowý i Starý Wlastenský Kalendár na rok Pána 1885, ktorý je rok obecný 

365 dní majúci, podľa wysokosti uhlu nebeského o 48 stupňoch. 
2 Tu je zaujímavé pomerne nesystematické uvádzanie rôznych ekvivalentov pomenovaní planét a ich 

mesiacov. V niektorých prípadoch je ako prvý uvádzaný slovenský, resp. slovanský názov, u iných latinský 
názov, resp. historické pomenovanie nebeských telies: Slnce (Chasoň), Mesiac (Noclila, Nočena, Luna), 
Krásopani (Lada, Zyzlila, Wenussa), Zem, Mars (Smrtonoš), Dobropan Merkur, Ceres (Žiwa, Žiwiena), 
Pallas, Králomoc (Jupiter, Parom, Perún), Hladolet (Saturnus), Nessťan (Uranus), Juno, Westa. 

3 Názvy mesiacov sú uvádzané po latinsky, ale aj po česky: Január (Leden), Február (Unor) atď. 
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Krajčovič a Pavol Žigo definujú ako podobu a úroveň spisovnej slovenčiny kníh a časopisov 
vychádzajúcich v Martine, ako aj verejne, kultúrne, literárne činných inštitúcií a osobností 
pôsobiacich v Martine (Krajčovič – Žigo, 1999, s. 60). V danom období však okrem Martina 
fungovali i viaceré iné centrá (napr. Trnava), ktoré aktívne vplývali na kreovanie jazyka. 
Taktiež aj nami skúmaný text bol vydaný v Banskej Bystrici a nie v Martine, preto na ozna-
čenie jazykovej situácie v danom období pre potreby našej analýzy nebudeme používať 
obvyklý termín martinský úzus, ale len pomenovanie jazyk v martinskom období, aby sme 
tak predišli prípadným nepresnostiam týkajúcich sa pôvodu analyzovaného textu. 

Z hľadiska charakteristiky jazykovej situácie v martinskom období môžeme konštato-
vať, že vďaka existencii viacerých „normotvorných“ jazykových centier, ako aj pre zastara-
nosť platných jazykových príručiek, resp. aj z dôvodu pomerne silného vplyvu češtiny, sa 
jazykový úzus daného obdobia vyznačoval výraznou rozkolísanosťou. Samuel Czambel 
v Príspevkoch k dejinám jazyka slovenského pri hodnotení jazykovej situácie na Slovensku 
konštatuje, že hlavne v pravopise najväčší problém spôsobuje písanie grafém ä a y ako aj 
predložiek s a z (podrobnejšie Czambel, 1887, s. 33 – 69). Nejednotný jazykový úzus bol 
v martinskom období nahradený kodifikovanou podobou až v roku 1902, keď spomínaný 
Samuel Czambel, nadväzujúc na dobovú jazykovú prax v Rukoväti spisovnej reči slovenskej, 
vytvoril príručku spisovnej slovenčiny. 

Ak vychádzame z predpokladu, že sa Czambel vo svojich pravidlách pridŕžal tézy, že 
kodifikácia má spisovný jazyk viac stabilizovať ako ho meniť (pozri Krajčovič – Žigo, 1999, 
s. 59), môžeme jeho kodifikačnú príručku vnímať ako čiastočné zachytenie stavu dobovej 
slovenčiny, teda i jazykových tendencií daného obdobia a preto sa na ňu budeme odvolá-
vať pri hodnotení niektorých jazykových javov a ich konfrontácii s jazykom analyzovaného 
textu. 

Cieľom nášho príspevku je analýza parataktických konjunkcií v texte z martinského ob-
dobia, a keďže, ako sme naznačili, za reprezentatívnu jazykovednú príručku daného obdo-
bia pokladáme spomínanú Rukoväť spisovnej reči slovenskej, považujeme za potrebné 
najprv stručne predstaviť Czambelovo chápanie spojok, ako ho autor uvádza v danej príručke.  

S. Czambel zaraďuje spojky (Conjunctio; kötőszó) medzi deväť „čiastok“ reči a spolu 
s príslovkami, predložkami a citoslovcami ich charakterizuje ako „neohebné“ (1902, 
s. 139). V § 245 ich delí na: „priraďovacie, ktoré spojujú 1) vo vete členy jednakého po-
riadku (učiteľ a žiak; pilný a rozumný; pekne a krásne atp.), 2) v súvetí jednotlivé vety 
v celok (prijď ku stolu a naješ sa; prikry a daj na stôl, čo máš atp.), a podraďovacie, ktoré 
pripojujú podradenú vetu k hlavnej vete (usiluj sa, aby si sa vrátil, povedz, kedy prijdeš 
atp.).“ (1902, s. 197).  

Takéto delenie podľa syntagmatických vzťahov, ktoré dané spojky vyjadrujú, je výrazne 
odlišné od delenia spojok skoršieho obdobia. Napr. Ľudovít Štúr v diele Náuka reči sloven-
skej z roku 1846 definuje spojky (spojki) ako také slovné druhy, ktoré „spojujú ťjež na roz-
liční spuosob vípoveďe v reči“. Takéto vymedzenie spojok je viac-menej totožné s ich sú-
časným chápaním, no z hľadiska ich členenia Štúr rozdeľuje spojky na „prikladajúce: a, i, 
aj, ťjež; pripúšťajúce: ňechže (nachže), ňech bi; nakladajúce: abi, ňech (nach); prajúce: 
kebi, kebi len, bodajže; víminkovje: ak, jestli, keď, keďbi; príčinu vpletajúce: bo, lebo, že, 
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preto, veť atď. rozstavujúce: lebo lebo, alebo alebo, či či, aňi aňi, jak tak, na proťi stavja-
ce: ale, lež, hoc, hoc aj, trebas, predca, zavrajejúce: teda a tak, preto, tím vjac, čím vjac, 
visvetlujúce: a to, a síce, najme atď.“4 Z uvedeného je zrejme, že Štúr nerozdeľuje spojky 
na parataktické a hypotaktické, teda podľa funkcie, ale delí ich podľa významu, pričom sú 
do jednotlivých kategórií zaradené súčasne parataktické i hypotaktické konjunkcie.  

Ako sme naznačili, Samuel Czambel vo svojom diele už delí spojky na parataktické 
a hypotaktické a venuje sa aj podrobnejšej charakteristike konjunkcií. Okrem základného 
delenia, ponúka vnútorné štruktúrovanie parataktických i hypotaktických spojok. Priraďo-
vacie spojky napríklad rozdeľuje na zlučovacie (slučovacie), odporovacie a príčinné. Oproti 
súčasnému deleniu teda osobitne nevymedzuje stupňovacie, vylučovacie, dôsledkové 
a prípustkové spojky. Stupňovacie spojky typu aj – aj, nie len – ale aj, okrem toho – ešte 
i pričleňuje k zlučovacím spojkám, vylučovacie spojky typu alebo – alebo (abo – abo), či – 
či pričleňuje k odporovacím, dôsledkové a prípustkové spojky uvádza len ako príčinné. 
Podraďovacie spojky delí na: miestne, časové, spôsobové a príčinné, v kategorizácii mu 
teda chýba väčšina typov, ktoré vymedzuje súčasná morfológia slovenského jazyka (pod-
metové, predmetové, doplnkové, prívlastkové, porovnávacie, účinkové, prostriedkové, 
zreteľové, dôsledkové, účelové, podmienkové, prípustkové). Zaujímavosťou je, že naprí-
klad základnú a všeobecnú hypotaktickú spojku že neuvádza v žiadnej zo svojich kategórií. 

3. Konkrétny výskyt a uplatnenie parataktických konjunkcií v martinskom období 
chceme analyzovať v jednom z textov zo spomínanej štvrtej, zábavníkovej časti Wlasten-
ského Kalendára. Poviedka Ženská lesť5 je v kalendári publikovaná na stranách 32 až 37 
a vytlačená je gotickou minuskulou. Z pravopisného hľadiska sa v nej na zápis hlásky /š/ 
používa zložka ss (krásnejssej; wssetko; častejssie), v koncových pozíciách sa však vyskytu-
je aj graféma š (Nechceš; počínaš; blázniš). Na zápis hlásky /v/ je dôsledne používaná gra-
féma w (weku; swojho; widel). Rozkolísané je zapisovanie a výskyt hlásky /ä/, v texte sa 
môže vyskytnúť zápis grafémy ä (opäť; zpamätal; w zápätí) ale aj e resp. a/á (opeť, pomá-

                                                             
4 Dostupné na <http://www.juls.savba.sk/ediela/nrs/nauka_reci_slovenskej.html>. 
5 Ukážka textu poviedky Ženská lesť: „Gales bohatý kupec francúsky mal jediného syna menom Nerí-

na. Tento dôjdúc do mládenského weku bol od otca swojho do mesta Pádui poslaný, aby sa tam esste 
rozličným kupeckým wedomostiam priučil, a taliansku w kupectwe swetowom potrebnú reč si priswojil. 
Keď Nerín do Pádui prissel, soznámil sa s wiacej mladými ľudmi, ktorí ho denne nawsstiwowali. Medzi 
ními bol tiež i jedom mladý doktor Raimund Bruneli menowaný. Jejích besedy a rozpráwky býwaly rozlič-
né. Jednoho času ale jaly sa rozpráwať o kráse žien. Každý z ních chwálil a zastáwal krásu ženy, anebo 
panny, ktorú tu i tam widel. Nerín, ktorý okrem swojej matky a sestry esste wo swete žiadnu cudziu paniu 
nepoznal, stál pewne na swojom, že na swete žiadnej krásnejssej ženy byť nemôže, ako je jeho sestra 
Anneta. 

Společníci jeho ukázali mu mnohé ženské, ale on nezmenliwe na tom stál, že sa žiadna z ních ku jeho 
sestre ani prirownať nemôže. Doktor Raimund majúc ženu nad mieru krásnu pomyslel si s Nerínom žart 
urobiť, preto riekol k nemu: „Pane Nerín, ja znám jednu ženskú, ktorá zaiste sestru wassu krásou prewy-
ssuje!“ „Werím!“ odpowedal mladý kupec – „ale žiadam si ju wideť.“ – „Prídite zajtra ráno!“ – riekol na to 
Raimund – ku zahradnému potoku za mesto, tam sa prechádzajte a uwidíte čo žiadate.“ Rozissli sa 
a pobrali sa každý domow.“  
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tenosťou), rovnako je rozkolísaný aj výskyt grafém y/ý a i/í, v rozpore s dobovým 
i súčasným etymologickým pravopisom sa v niektorých pozíciách namiesto grafém y/ý 
zapisuje i/í (zkrila), alebo naopak, na mieste súčasného zápisu i/í sa vyskytuje graféma y/ý 
(zakykyríkal). Podobné nedôslednosti sa objavujú i v morfológii, syntaxi a lexike textu. 
Táto nejednotnosť, ako sme už spomínali, je spôsobená rozkolísanosťou jazykového úzu 
v období vzniku textu. 

3.1 Zlučovacie spojky 
3.1.1 Z hľadiska analýzy textu s dôrazom na výskyt parataktických konjunkcií môžeme 

podľa očakávania tvrdiť, že najfrekventovanejšou spojkou v analyzovanom texte Ženská 
lesť je spojka a. Ako členská a vetná spojka sa v texte vyskytuje sedemdesiatkrát 
a z hľadiska svojho významu6 najčastejšie vyjadruje zlučovací vzťah medzi jazykovými jed-
notkami.  

Aj Samuel Czambel pri charakteristike spojky a uvádza: „Spojkou a spojujeme slová 
a vety jednakej syntaktickej akosti: Pekný a poriadny človek je to. Pršalo a zima bolo. Táto 
spojka, pôvodne odporovacia, podržala však až podnes slabú moc odporovacej spojky: 
dieťa plače, a matka ani neuchne (= ale matka ani neuchne). Pre jasnosť a zreteľnosť uží-
vaj v takýchto prípadoch spojky odporovacej ale. Spojka a nech tedy len spojuje.“ (1902, 
s. 198). Czambel teda viac-menej vylučuje alebo obmedzuje odporovaciu funkciu spojky a. 

V rámci konkrétnej analýzy sme v prípadoch jej postavenia ako členskej zlučovacej 
spojky nezaznamenali výraznejšie odchýlky od súčasnej situácie v jazyku – spojka a sa 
obvykle nachádzala medzi dvoma substantívami v pozícii viacnásobného podmetu (Jejích 
besedy a rozpráwky býwaly rozličné), objavilo sa aj postavenie medzi dvoma neurčitkami, 
ktoré rovnako vystupovali vo funkcii podmetu (ponewáč jej powinnosťou bolo dom opat-
rowať a pracowať), medzi dvoma substantívami v pozícii viacnásobného predmetu (na-
kládla na ňu mnoho ssiat a prádla; Prekutal wssetky mestá, a každý nábytok), príslovko-
vého určenia (pri čom mu oči zlosťou a pomátenosťou w hlawe iskrily; w ktorom by Nerín 
najmenej dwacaťkrát nebol okolo jej domu a popod jej okná sa prechádzal), medzi príslov-
kami v pozícii príslovkových určení (čisto a spôsobne sa wyssperkowala), medzi prídavný-
mi menami, resp. prídavnými menami a zámenami v pozícii zhodného prívlastku (Časne 
ráno pozwal Raimund wssetkých swojích a manželkiných priateľow a príbuzných; Nerín jej 
milowník je bohatého a znamenitého francúskeho kupca syn) a pod. 

Ako vetná zlučovacia spojka spája dve alebo viac rovnocenných viet (Každý z ních 
chwálil a zastáwal krásu ženy; tam sa prechádzajte a uwidíte čo žiadate), zaujímavosťou 
však je, že popri zápisu bez interpunkcie sa v texte vyskytuje aj pomerne častý zápis čiarky 
pred zlučovacou spojkou a (wyzradil manželke swojej w čom je wec, a prikázal jej; 
I umienil si Nerín Genobii písať lístok, a w neprítomnosti mužowej hodiť ho do okna). Jola-
na Nižníková podobný stav zaznamenala pri analýze štúrovskej slovenčiny v levočských 
rukopisných zábavníkoch: „…v priraďovacích súvetiach sa aj pred zlučovacou spojkou 

                                                             
6 V prípade vymedzenia „významu“ spojok vychádzame z jej charakteristiky v Morfológii slovenského 

jazyka (1966, s. 698): „Základný význam spojky a je zlučovací.“  
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a vždy píše čiarka.“ (1993, s. 151), ale zatiaľ čo v prípade levočských zábavníkov zo štúrov-
ského obdobia sú vety v priraďovacom súvetí vždy od sebe odčlenené čiarkou, 
v analyzovanom texte z martinského obdobia je výskyt čiarky v zlučovacom súvetí rozkolí-
saný. Môžeme sa domnievať, že autor alebo redaktor čiarku použil vtedy, ak medzi dejmi 
vyjadrenými v jednotlivých vetách nastáva istý časový posun (Raimund musel istého dňa, 
napriek swojej ostražitosti a nespokojnosti ako lekár ku nemocnému ísť, a wtenkrát Nerín 
zase issel ku Genobii.; Konečne zpamätal sa, a sbehnul dolu ku domowým dwerám) – 
oproti dejom, ktoré prebiehajú paralelne (Každý z ních chwálil a zastáwal krásu ženy). 
Interpunkcia pred spojkou a sa v analyzovanom texte pravidelne vyskytuje v prípadoch 
spojenia dvoch vedľajších viet, ak sa v prvej vedľajšej vete vyskytuje spojka aby a v druhej 
by sa malo vyskytnúť alebo sa vyskytuje spojenie spojok a aby (aby sa tam esste rozličným 
kupeckým wedomostiam priučil, a taliansku w kupectwe swetowom potrebnú reč si pri-
swojil; prikázal jej, aby zajtra ráno wčasne wstala, čisto a spôsobne sa wyssperkowala, 
a do určenej zahrady za mesto, aby sa prechádzať issla). 

Pomerne nesystémovým javom v prípade výskytu spojky a je vymedzenie vety, ktorú 
spojka pripája do súvetia, pomlčkou (uposlúchla wôľu manžela swojho – a obliekla sa 
skwostne; Raimund mu opäť nechcel wyzradiť – a nahal ho s úplne nespokojným srdcom 
domow sa odobrať.; Otworila jeden, ktorý zase priletel – a dozwedala sa z neho). 
V takýchto prípadoch sa môžeme domnievať, že spojka a supluje parataktický spojkový 
výraz a tak/a preto, ktorý má dôsledkový význam, preto pred ňu autor alebo redaktor 
umiestnil pomlčku, aby ju odlíšil od zlučovacej spojky a.7 Pomlčka sa totiž v analyzovanom 
texte obvykle využíva ako ekvivalent čiarky, napríklad v podraďovacích súvetiach (Ráno 
prissla do záhrady – kde sa už jej muž s priateľom swojím Nerínom prechádzali.; Nechceš – 
aby som sa dozwedel, kto tá paní je.), pri vyčlenení parentézy vyjadrenej prechodníkom 
(Žena – zbadajúc muža – chytro zkrila milenca do truhly a nakládla na ňu mnoho ssiat 
a prádla.) a pri bezspojkovom spájaní viet (Wyndúc mladý kupec z tej krásnej záhrady – 
čakal na tú krásnu paniu – a keď ona won wyssla – použil tej príležitosti a pustil sa s ňou 
do rozpráwky.). Pomerne pravidelne sa používa na vymedzenie uvádzacej vety v rámci 
priamej reči (– „Keď mi nechcete powedať – rečie Nerín ďalej – kto je kde býwa táto paní, 
teda aspoň zaopatríte mi príležitosť – ako by som ju mohol esste raz wideť!“), prípadne na 
odčlenenie dvoch dejov, z ktorých jeden je vyjadrený tvarom prechodníka (To dozwediac 
sa Raimund – riekol chladnokrewne k sebe; A nato wezmuc pisstol – roztrieskal si hlawu 
a zomrel.). Vo výnimočných prípadoch dochádza i ku kumulácii čiarky a pomlčky (Spolu 
s tým prisslo jej na um wssetko to sužowanie, – ktoré od swojho muža trpeť musí). 
V jednom prípade sa v texte dokonca vyskytla substitúcia trojbodky tromi pomlčkami vo 
výpovedi, ktorej dej je teoreticky neukončený, resp. môže ešte pokračovať: „Nerín wssak 
s Genobiou nawliekli wec tajne docela inakssie, lebo oba ssťastne spolu zmizli – – –„ 

                                                             
7 V texte sa však vyskytuje aj veta, v ktorej spojka a suplujúca a tak nie je od predchádzajúcej vety od-

členená (Raimund wnidúc do izby pilne pátral zrakom po nekom ale nenaleznúc u ženy pilne pracujúcej 
nič podozriwého, málo len zdržowal sa doma a odissiel skoro.). 
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Samuel Czambel v prípade písania čiarky pri spojke a uvádza, že pred spojkou a by sa 
nemala písať čiarka, ak vyjadruje zlučovací vzťah, ale v prípade, ak vyjadruje nejaký iný 
vzťah, vtedy sa písať čiarka má: „Jestli jej pridávame významu odchylného, menovite od-
porovacieho [...], i pred ňou stáva čiarka: Človek mieni, a (= ale!) Pánboh mení! Žena 
v robote, a muž po krčmách atd.“ (1902, s. 265). Pomlčku (prestávku) Czambel odporúča 
používať v prípade, ak je veta nedokončená, ak je vo vete elipsa alebo ak vo vete nasledu-
je niečo neočakávané: „Čakal som otca, ale – neprišiel.“ (1902, s. 267). 

Spojka a sa vyskytuje aj ako súčasť spojkových výrazov:8  
– a predsa – podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) môže mať tento parataktický 

spojkový výraz odporovací alebo prípustkový význam. V analyzovanom texte má význam 
odporovací (A predsa neprezradil sa mladému kupcowi, že on je mužom jeho lúbenici.) 
A v tomto prípade stojac na začiatku vety už síce vystupuje nie ako spojka, ale ako uvá-
dzacia častica, no napriek tomu má funkciu konektora, nadväzuje na predchádzajúcu vetu 
v kontexte (bol prekvapený, ale predsa sa neprezradil). 

– a preto – tento spájací výraz má, podľa Morfológie slovenského jazyka, dôsledkový 
význam, rovnako je to aj v analyzovanom texte (A teraz nahliadnul swoj omýl, že sa do tej 
rozpráwky pustil a – preto aj ďalej rozpráwať prestal.). Zaujímavosťou je použitie pomlčky 
uprostred spájacieho výrazu. 

Spojka a sa tiež vyskytuje v spojení konjunkcií9: 
– a keď (Konečne sstuchal pod postel a keď ani tam nič nenassiel, odissiel pokojne 

z domu.; roztrepal skoro truhlu a keď nikde nič nenassiel, zostal skoro bez smyslow). Spoj-
ka a je v tomto prípade použitá v odporovacom význame a môžeme ju nahradiť spojením 
ale keď, pričom odporovacia spojka vyjadruje vzťah medzi hlavnými vetami (Konečne 
sstuchal pod postel a odissiel pokojne z domu; roztrepal skoro truhlu a zostal skoro bez 
smyslow.) a príčinná spojka keď vyjadruje vzťah medzi podradenou a nadradenou vetou 
(keď ani tam nič nenassiel, odissiel pokojne z domu; keď nikde nič nenassiel, zostal skoro 
bez smyslow). 

3.1.2 Ďalšou parataktickou spojku, ktorej výskyt v analyzovanom texte Ženská lesť sme 
skúmali, je spojka i. Obvykle sa podobne ako spojka a vyskytuje v zlučovacom vzťahu, no 
zároveň „vyjadruje mierne stupňovanie. Preto ju používame aj pri zlučovaní, ak posledný 
člen syntagmy chceme zdôrazniť, alebo ak pripojenie vzbudzuje prekvapenie a pod.“ 
(Morfológia slovenského jazyka, 1966, s. 720; ďalej MSJ). Samuel Czambel spojku 
i charakterizuje tiež ako zlučovaciu, no zároveň tvrdí: „Spojka i (alebo aj) značí to, čo maď. 
is, nem. auch. Ňou slučujeme slová i vety, ktoré v spojitosti stoja naproti podmetu: ja som 
i pilný, i pracovitý, i spoľahlivý; pohybuj sa, tým ti i telo i duch občerstvie: môj sluha je i 
sluhom, i kuchárom, i chyžnou; i bijú ťa, i plakať ti nedajú; i pozor dával i predsa sa potkol; 
i hľadal i nenašiel atd.“ (1902, s. 198). 

                                                             
8 Spojkové výrazy sa skladajú z dvoch spojok, ale majú funkciu len jednej spojky, pretože sa nimi vy-

jadruje len jeden syntagmatický vzťah. 
9 Spojenie konjunkcií nastáva v istých typoch súvetí, kde sa na jednom mieste stretnú dve rozličné 

spojky vyjadrujúce dva rozličné vzťahy a patriace dvom rozličným vetám. 



Peter Karpinský 
 

 

190

V analyzovanom texte sa spojka i v zlučovacom význame vyskytuje len raz: „Každý 
z ních chwálil a zastáwal krásu ženy, anebo panny, ktorú tu i tam widel.“ V jednom prípa-
de sa spojka i objavuje vo funkcii parataktickej dôsledkovej spojky: „‚S rozpráwkou mojou 
som u konca‛ – riekol Nerín – lebo práwe w tom okamžení kohút zakykyríkal a ja prebudiac 
sa, i ten krásny sen mi zmizol!‛“ 

Rozdiel medzi zlučovacím a dôsledkovým významom spojky i možno dokumentovať na 
použití čiarky. Zatiaľ čo v prípade zlučovacieho vzťahu autor či redaktor textu pred spojku 
i čiarku nepíše, v rámci dôsledkového vzťahu sa už čiarka vyskytuje. Na druhej strane 
v rámci Czambelovej príručky je písanie čiarok pred spojkou i dosť rozkolísané. Pri podob-
ných prípadoch, keď má spojka i zlučovací význam, Czambel raz čiarku nepíše (napr. „po-
hybuj sa, tým ti i telo i duch občerstvie“), no zároveň pri inom obdobnom príklade čiarku 
píše (napr. „ja som i pilný, i pracovitý, i spoľahlivý“). To isté platí nielen v prípade postave-
nia konjunkcie i ako členskej spojky, ale aj ako vetnej spojky (napr. „i bijú ťa, i plakať ti 
nedajú“, ale oproti tomu „i hľadal i nenašiel“) (1902, s. 198). 

3.2 Stupňovacie spojky 
Samuel Czambel vo svojom diele Rukoväť reči slovenskej osobitnú kategóriu stupňova-

cích spojok nevymedzuje, ale väčšinu z nich, napr. nielen – ale i (aj), nielen – lež i (aj), 
nieže by – ale, okrem toho – ešte i (aj), zaraďuje medzi zlučovacie spojky, resp. ich vo 
svojom opise vôbec neuvádza. 

3.2.1 V analyzovanom texte sa nám podarilo nájsť len jednu stupňovaciu spojku ba, 
ktorá sa však v Czambelovom opise konjunkcií nevyskytuje vôbec, a preto ju nemôžeme 
konfrontovať s jeho názormi. MSJ túto spojku charakterizuje ako základnú stupňovaciu 
spojku, ktorá môže byť i členskou, i vetnou spojkou.  

V analyzovanom texte spojka ba stojí na absolútnom začiatku vety, nadväzujúc však na 
predchádzajúce súvetie: „Wiete čo je nowého Raimunde! už wiem, kde býwa ona krásna 
žena, ktorú ste mi wy ukázal – aj u nej som bol – môžem wám powedať že ona mňa ľúbi – 
a ja ju! Ba čo wiac jej muž nás wčera prekwapil – ona ale chytro ukryla ma pod postel – 
a ten osel, ani najmenssie nič nezpozorowal.“ Význam spojky ba je v uvedenej vete zdô-
raznený výrazom ba čo viac.  

3.3 Odporovacie spojky 
3.3.1 Najfrekventovanejšou odporovacou spojkou v analyzovanom texte je spojka ale, 

ktorú MSJ vymedzuje ako základnú odporovaciu spojku spájajúcu slová i vety. Rovnako ju 
aj S. Czambel vymedzuje ako odporovaciu spojku a z hľadiska jej postavenia vo vete uvá-
dza, že spojka ale musí vždy stáť na začiatku vety a nie na jej konci: „práce bolo veľa, ale 
sme ju zmohli (nie: zmohli sme ju ale!)“ (1902, s. 199). V prípade Czambelovej charakteris-
tiky a jeho príkladov však dochádza čiastočne k splývaniu spojky a častice ale, napr. prípa-
dy „Ach, ale je sparne; hm, ale či mám odísť?; jaj, ale si mi sľúbil, že...; nuž, ale on nechodil 
atd.“ (1902, s. 199) autor hodnotí ako spojky, hoci ide o častice. V nami analyzovanom 
texte sa spojka ale vyskytuje výlučne len ako spájací prvok dvoch viet, resp. v rámci spoje-
ní s prechodníkom („Raimund wnidúc do izby pilne pátral zrakom po nekom ale nenalez-
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núc u ženy pilne pracujúcej nič podozriwého, málo len zdržowal sa doma a odissiel skoro, 
Nerín nezadlho za ním – wykĺzol z domu.“), nenašli sme jej využitie vo funkcii členskej 
spojky.  

Postavenie spojky ale v skúmanom texte obvykle zodpovedalo jej postaveniu vo vete 
v súčasnej slovenčine: „Společníci jeho ukázali mu mnohé ženské, ale on nezmenliwe na 
tom stál, že sa žiadna z ních ku jeho sestre ani prirownať nemôže.“; „Milý priatelu! wčera 
som bol zase u nej, ale tam prihodil sa čertowský kúsok, ten sprosták muž zase prissiel 
domow.“; „Ubohý Nerín začal wyprawowať swoje dobrodružstwo s krásnou paňou – ale 
mená wssetkých zamlčal.“  

Vyskytli sa však aj prípady, keď spojka ale nestála na začiatku vety majúcej význam od-
porovania k inej vete v rámci súvetia, ale bola postavená až na druhom mieste, rovnako 
ako je to v prípade postavenia spojky však: „Ba čo wiac jej muž nás wčera prekwapil – ona 
ale chytro ukryla ma pod postel – a ten osel, ani najmenssie nič nezpozorowal.“; „Raimund 
zblädol ako mrtwola, haňbil sa ale welmi predsa sa wyzradiť.“ 

V jednom prípade ale stojí na absolútnom začiatku vety, čím stráca funkciu spojky 
a stáva sa uvádzacou časticou, no naďalej si zachováva funkciu medzivetného konektora: 
„Konečne zpamätal sa, a sbehnul dolu ku domowým dwerám, zdaliž nejakú podozrelú 
osobu newidí z domu wybehnúť. Ale newidel nikoho.“ 

Vo všetkých prípadoch využitia spojky ale je veta, v ktorej sa spojka nachádza, oddele-
ná čiarkou alebo pomlčkou od predchádzajúcej vety. V Czambelovej Rukoväti sa presné 
pravidlo zapisovania čiarky pred spojkou ale nevyskytuje, no na základe konkrétnych prí-
kladov z textu príručky sa môžeme domnievať, že Czambel zapisoval čiarku alebo pomlčku 
(resp. ich kombináciu) dôsledne pred každú spojku ale: „tešiť sa čomu, ale aj tešiť sa 
z čoho“ (1902, s. 211); „s palicu, s pomocu atď., – ale vždycky podľa pravidla grammatic-
kého píšte: s ženou, s paňou, s kosťou“ (1902, s. 58). 

3.3.2 V analyzovanom texte sa dvakrát objavuje aj odporovacia spojka lež, ktorá vyjad-
ruje zdôraznený odporovací vzťah a obvykle sa vyskytuje po zápore v prvej vete: „Genobia 
ale lístky tie nikdy nečítala, lež každý do ohňa wrhla.; W tej pochybnosti idúc domow, 
predsawzal si, že na sebe nič skorej znať nedá, lež že sa skôr preswedčí, až oboch milujú-
cich pri sebe za(s)tihne.“ Druhá hlavná veta je pred spojkou lež v texte vždy vydelená čiar-
kou tak, ako to odporúča S. Czambel. 

3.3.3 Odporovací význam má aj parataktická spojka predsa. MSJ uvádza, že ide odpo-
rovanie „s odtienkom prípustky. Častejšie ako samotné predsa používajú sa spojkové výra-
zy a predsa, ale predsa, predsa však. Tak sa odporovací vzťah vyjadruje výraznejšie.“ (MSJ, 
1966, s. 734). V nami analyzovanom texte sa spojka predsa vyskytuje v jednom prípade vo 
svojom základnom tvare: „Raimund zbadal že ačkoľwek jeho žena býwa od istého času 
lhostejnejssia a chladnejssia nežli prw, predsa nemohol tomu weriť, čo mu Nerín rozprá-
wal.“, no častejšie vytvára spojkové výrazy so spojkou ale – ale predsa, pričom slovosled 
spojkového výrazu môže byť v skúmanom texte aj obrátený predsa ale: „Genobia, Rai-
mundowa manželka welmi sa podiwila na tom neobyčajnom rozkaze manžela swojho, 
ponewáč jej powinnosťou bolo dom opatrowať a pracowať, predsa ale uposlúchla wôľu 
manžela swojho – a obliekla sa skwostne, tak že bolo milo na ňu sa podíwať.“  
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Vety, v ktorých sa nachádza spojka predsa, ale aj spojkové výrazy, ktoré vytvára, sú od 
predchádzajúcich viet dôsledne oddelené čiarkou. 

3.3.4 V rámci odporovacích spojok je zaujímavé využitie spojky no, ktorá zároveň vy-
jadruje významový odtienok obmedzovací aj prípustkový a môže vytvárať spojkový výraz 
so spomínanou spojkou predsa: „Nechceš – aby som sa dozwedel, kto tá paní je, no, wssak 
ja to predsa wypátram!“ Vo vete je do spojkového výrazu vložená ešte častica však, ktorá 
ma zosilňovať dané tvrdenie, a zámená ja a to, ktoré zas spojkový výraz „rozbíjajú“. Po 
transformácii však môže dostať jednoduchší tvar tejto vety, zreteľnejšie vyjadrujúcej zápor 
(Nechceš, aby som sa dozvedel, kto tá pani je, no predsa to vypátram / ale predsa to vy-
pátram.) Neobvyklosťou je však vymedzenie spojky no v rámci analyzovanej vety čiarkami, 
čo by skôr signalizovalo, že ide o uvádzaciu časticu, a v tom prípade by išlo o kumuláciu 
častíc no a však, čo je ale v rámci kontextu vety nepravdepodobné a vyčlenenie spojky no 
čiarkami vnímame len ako chybu. 

3.3.5 S odporovacím významom sa môžeme stretnúť aj pri parataktickej spojke však. 
Podľa MSJ (1966, s. 733) sa k odporovaciemu významu pripája aj istý obmedzujúci odtie-
nok. Odporovacia spojka však by podľa súčasných pravidiel mala stáť až za prvým prízvu-
kovaným výrazom, no v analyzovanom texte môžeme nájsť aj prípady porušenia tohto 
pravidla a spojka stojí na začiatku druhej hlavnej vety: „Mysslienka robila mysslienku, 
wssak nemohol dačo múdreho wywariť, až mu konečne predsa padlo do umu, aby si so 
starou ženičkou, ktorá naproti domu krásnej Genobie býwala známosť učinil.“, no zároveň 
sa vyskytujú i vety, v ktorých je ono pravidlo dodržané: „Z tade ju Nerín dľa ľúbosti srdca 
wideť mohol, miernosť wssak držala ho posial newiditelného.“ 

V Czambelovej Rukoväti okrem informácií, že sa má písať však a nie šak alebo čak, iné 
poznatky o tejto spojke, resp i častici, nenachádzame, preto nedokážeme vyvodiť závery 
o používaní danej spojky. 

3.4 Spojky vylučovacie 
Samuel Czambel vo svojej charakteristike vylučovacie spojky samostatne neuvádza, ale 

spája ich so spojkami odporovacími. Osobitne sa však venuje spojke alebo, pri ktorej upo-
zorňuje, že si ju neslobodno zamieňať so spojkou čiže a so spojkou lebo, čo sa deje vply-
vom češtiny podľa podobnosti aneb – nebo. Spojku alebo dáva do súvislosti s maď. vagy, 
nem. oder a rovnako ako tieto spojky aj ona vytvára „dvojitý tvar“ alebo-alebo = vagy- 
-vagy, entweder-oder (1902, s. 198 – 199). 

3.4.1 V analyzovanom texte sa však spojka alebo nenachádza a dokonca sa tu nevysky-
tuje ani jej ľudový tvar abo.10 Namiesto nej sa tu objavuje jej český variant anebo: „Každý 
z ních chwálil a zastáwal krásu ženy, anebo panny, ktorú tu i tam widel.“ Príslušnosť tvaru 
spojky aneb / anebo k češtine si uvedomuje aj S. Czambel, keď porovnáva rozdiely medzi 
češtinou a slovenčinou v tvare konjunkcií: „Nepleť ich (spojky alebo a lebo – doplnil P. K.) 

                                                             
10 Parataktickou spojkou abo sa vyjadruje vylučovací vzťah medzi vetnými členmi aj medzi vetami. Je 

to ľudová spojka, používaná len v básnickej reči. Je to variant spisovnej spojky alebo. 
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tedy dovedna pod vlivom českej reči, v ktorej ‚neb’ a ‚aneb’ nerozoznávajú.“ (1902, 
s. 200).  

Na rozdiel od súčasnej normy autor textu pred členskú spojku anebo suplujúcu spojku 
alebo kladie čiarku, čo je v rozpore aj s názormi Samuela Czambela, ktorý tvrdí, že pred 
alebo sa kladie čiarka iba vtedy, ak spája vety: „Uč sa jako treba, alebo prestaň chodiť do 
školy“, ale ak spája len vetné členy, v tom prípade sa má písať bez čiarky: „Voly alebo kra-
vy alebo kozy tú škodu spravily.“ (1902, s. 265). 

3.4.2 Ďalšia vylučovacia spojka či sa v skúmanom texte vyskytuje tiež len raz: „No ktorá 
že je krajssia, ona-li, či wassa sestra?“ Obvykle sa táto spojka používa v spájacích výrazoch 
či – či, a či, či – alebo, ale v texte Ženská lesť je použitá samostatne. Samuel Czambel spoj-
ku či taktiež zaraďuje medzi odporovacie spojky a uvádza len jej „dvojitý tvar“ či – či. Aj 
v prípade tejto spojky autor alebo redaktor analyzovaného textu kladie pred spojku čiar-
ku, hoci tu platí rovnaké Czamblovo pravidlo ako pri spojke alebo. A hoci toto pravidlo 
týkajúce sa písania čiarky pred spojkou či Czambel nikde konkrétne neformuluje, na zákla-
de konkrétnych príkladov z textu jeho príručky ho možno vydedukovať – ak spojka či spája 
vety, vtedy Czambel pred ňu čiarku píše (napr. „Čiarkou oddeľujeme od seba jednotlivé 
priraďované vety súvetia a síce bez ohľadu na to, či sú priradené bez spojky a či so spoj-
kou.“), no zároveň, ako z predchádzajúceho príkladu vyplýva, pri členskom spojení pred 
spojku či čiarku nepoužíva. 

3.5 Spojky príčinné 
V rámci delenia parataktických spojok Samuel Czambel vymedzuje samostatnú skupiny 

spojok príčinných, medzi ktoré radí konjunkcie „lebo (bo), preto, a preto, tedy (teda), tak, 
nasledovne, z tej príčiny, veď, však a i.“ (1902, s. 198). Bližšie však tieto spojky necharakte-
rizuje.  

V analyzovanom texte sa nám výskyt príčinných spojok nepodarilo doložiť. 

3.6 Spojky dôsledkové 
Dôsledkové spojky sa v kategorizácii Samuela Czambel osobitne nevyskytujú, väčšinu 

z nich uvádza medzi príčinnými spojkami. 
3.6.1 Spojku teda S. Czambel tiež zaraďuje medzi príčinné spojky, pričom pri nej uvá-

dza i jej, podľa autora, častejší variant tedy, bližšie však danú spojku necharakterizuje. 
V súčasnej slovenčine môže mať spojka teda vysvetľujúci (príčinný), ale aj dôsledkový 
význam. V analyzovanom texte sa táto spojka vyskytuje len v jednom súvetí: „Keď mi ne-
chcete powedať – rečie Nerín ďalej – kto je kde býwa táto paní, teda aspoň zaopatríte mi 
príležitosť – ako by som ju mohol esste raz wideť!“ V tomto prípade ide o dôsledkový výz-
nam tejto spojky, keď vetu môžeme transformovať do podoby: keďže mi nechcete čosi 
vyzradiť, v dôsledku toho mi zabezpečte nejakú náhradu. Spojka teda je v texte, rovnako 
ako je to v súčasnom pravopise, oddelená od predchádzajúcej vety čiarkou. V prípade 
Czambelovej príručky nemáme presnú definíciu písania, či nepísania čiarky pred spojkou 
teda, ale na základe konkrétnej ukážky z textu – „‚y’ píšeme všade, kde v cudzom slove 
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prichodí, teda i po takých spoluhláskach, v akých ho slovenčina vo svojich vlastných slo-
vách nesnesie“ (1902, s. 270) – sa môžeme domnievať, že tu tiež platilo rovnaké pravidlo. 

3.6.2 Spojka preto je u Czambela označená ako príčinná spojka a autor ako dve osobit-
né spojky uvádza tvar preto, ale aj spojkový výraz a preto, ktorý je de facto synonymným 
výrazom a je len výraznejším vyjadrením parataxe (MSJ, 1966, s. 734). V analyzovanom 
texte sa vyskytujú obe podoby. Spojka preto vyjadrujúca dôsledkový vzťah: „Doktor Rai-
mund majúc ženu nad mieru krásnu pomyslel si s Nerínom žart urobiť, preto riekol 
k nemu“ a spojkový výraz a preto: „A teraz nahliadnul swoj omýl, že sa do tej rozpráwky 
pustil a – preto aj ďalej rozpráwať prestal.“ Zaujímavosťou použitia tejto spojky 
v analyzovanom texte je písanie čiarky oddeľujúcej vetu, na čele ktorej spojka stojí, od 
predchádzajúcej vety. V prípade jednočlennej spojky preto autor čiarku zapisuje, no 
v prípade spojkového výrazu sú vety k sebe pripojené asyndeticky, spojkový výraz je však 
rozdelený pomlčkou. Tento rozkolísaný zápis nie je v súlade s príručkou Samuela Czambe-
la, ktorý vo svojej Rukoväti uvádza presné pravidlo písania čiarok pred spojkou a preto: 
„Čiarkou oddeľujeme od seba jednotlivé priraďované vety súvetia a síce bez ohľadu na to, 
či sú priradené bez spojky a či so spojkou. Bez spojky: Chybil som, musím to napraviť. Ľu-
dia sú zlí, never každému atď. So spojkou: Chybil som, a preto musím to napraviť. Ľudia sú 
zlí, a preto never každému atď.“ (1902, s. 265). 

4. Ďalšie parataktické spojky sa nám v analyzovanom texte nepodarilo nájsť, no vo 
všeobecnosti môžeme tvrdiť, že text poviedky Ženská lesť pochádzajúci z roku 1885 viac- 
-menej odzrkadľuje stav používania parataktických spojok, ako ho vo svojom diele Ruko-
väť reči slovenskej zachytil a kodifikoval v roku 1902 Samuel Czambel.  

Náš príspevok predstavuje začiatočnú fázu výskumu vývinu a používania konjunkcií 
v jednotlivých etapách vývinu spisovnej slovenčiny. Podobným spôsobom by sme chceli 
zmapovať výskyt konjunkcií vo viacerých textoch z daného obdobia a z diachrónneho hľa-
diska porovnať situáciu v požívaní spojok v jednotlivých obdobiach spisovnej a možno aj 
kultúrnej slovenčiny. 
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Conjunctions in the text Ženská lesť (1885) 
The paper deals with conjunctions in the text Ženská lesť published as a supplement of 

Nowý i Starý Wlastenský Kalendár na rok Pána 1885. Special attention is paid to coordina-
tive conjunctions whose occurrence is compared with codification established by Samuel 
Cambel in Rukoväť spisovnej reči slovenskej. 
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