Kodifikačné úpravy prijaté v Slovníku súčasného slovenského jazyka I a – g
Ide o úpravy týkajúce sa 1. kvantity slov na -ár(eň), -ársky,
2. pravopisu slov typu buddhizmus, buddhista; apollónsky,
3. pravopisu slov typu apponyiovský,
4. zavedenia dvojtvaru typu bujak – A pl bujaky, hovor. i bujakov.
1. Celkove (okrem bodu 4) ide o regresívne úpravy, smerujúce k oživeniu či obnoveniu toho,
čo tu už v kodifikácii bolo a čo vývin dávno prekonal. Úpravy sa prijali v úzkej skupine ľudí,
bez oficiálneho predloženia návrhu odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti, ktorej sa
bezprostredne dotýkajú. Úpravy neboli spoločensky odôvodnené a vyžiadané. Spoločnosť
bola a je spokojná s výsledkom kodifikačných úprav prijatých v Krátkom slovníku
slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu (PSP) z r. 1991. Uvedené úpravy
vyznievajú priam ako trucpodnik proti niektorým kodifikačným krokom ustanoveným v PSP
z r. 1991. O úpravách sa rozhodlo iba v jazykovedných kruhoch, pred ich prijatím neboli
predložené na odobrenie širším akademickým ani štátnym predstaviteľom. Tým sa porušila
tradícia pri prijímaní závažnejších pravopisných a jazykových úprav u nás, tak ako sa zaviedla
od prvých oficiálnych PSP z r. 1931 a dodržiavala sa až po vyjdenie PSP z r. 1991, a zaviedol
sa stav, akoby si jazykovedci (pravdaže, iba niektorí, tí, čo sú pri moci) mohli so spisovným
jazykom robiť, čo chcú. A keďže od r. 1995 máme platný zákon o štátnom jazyku, žiada sa
jednoznačne povedať, že uvedeným postupom bol porušený aj zákon.
Úpravy boli prijaté tak, že recenzenti na začiatku r. 2006 čítali a posúdili jeden text
slovníka a v januári 2007 tlačou vyšiel iný text slovníka. Kodifikačné úpravy sa do textu
zaviedli akoby nebadane a potajomky a na poslednú chvíľu. To sa v slušnej (a tým väčšmi
v odbornej) spoločnosti nerobí, aj preto uvedený postup hodnotím ako hrubé porušenie
vedeckej etiky.
Úpravy spomenuté v 1. bode sa v texte slovníka predstavujú tak, že „sa pripúšťajú
varianty, z ktorých prvý sleduje pôsobenie tzv. rytmického krátenia v slovenčine, kým druhý
variant vzniká v živom jazyku pod tlakom iných rovín (najmä slovotvornej) na zvukovú
štruktúru slovenčiny“ (Východiská a zásady spracovania slovníka, s. 16 –17). To vyvoláva
dojem, akoby podoby s dodržaním rytmického zákona neboli v živom jazyku, to však nie je
pravda, proti tomu jednoznačne svedčí už terajšia niekoľkoročná verejná jazyková prax, ktorá
dodržiava zásady uplatnené v PSP 1991, ako aj celkové smerovanie kvantity v spisovnej
slovenčine. Ani zlučovanie dvoch rozdielnych kodifikácií kvantity nemožno vedecky
interpretovať tak, že „sa pripúšťajú varianty“. Za varianty možno označiť povedzme podoby
psičkár a psíčkar, ale nie psíčkar a psíčkár. Druhá dvojica zodpovedá dvom rozdielnym
chápaniam kvantity v spisovnej slovenčine, také „varianty“ v spisovnej slovenčine nikdy
nejestvovali a chýba odpoveď na základnú otázku, čo je variantom čoho. V „živom jazyku“,
na ktorý sa odvolávajú autori textu, prebiehajú totiž v otázkach kvantity iné procesy, ako to
vyhlasujú tvorcovia uvedeného kodifikačného chaosu; napríklad v slovenskej literárnej tlači
sme v máji t. r. zaznamenali nové slovo v plurálovej podobe mimovládkari s dodržaním
rytmického zákona.
Úpravy spomínané v 2. a 3. bode sú namierené proti základnému a najrozšírenejšiemu
princípu platnému v slovenskej pravopisnej sústave, keďže umelo a bezdôvodne odďaľujú
písomnú podobu od výslovnostnej. Nikto na Slovensku predsa nevyslovuje slová typu
budhista, apolónsky, resp. aponiovský so zdvojenou spoluhláskou dd, ll, prípadne pp.
Oprávnene sa možno a treba spytovať, v čí prospech sa kodifikovali podoby typu buddhista,
apollónsky, prípadne apponyiovský.
Uvedené kodifikačné úpravy sú nepremyslené, sú prejavom kodifikačnej bezradnosti
a bezkoncepčnosti v otázkach spisovného jazyka, jeho normy a kodifikácie. Možno

pripomenúť, že tzv. „zmäkčovanie“ normy sa v istých kultúrnych kruhoch na Slovensku
ohlasovalo už dávnejšie, a tak v novom slovníku máme pred sebou jeden z výsledkov tohto
„zmäkčovania“.
Úpravy vnášajú nejednotu do kodifikácie a do kodifikačných príručiek a do verejnosti
neistotu a chaos. Takýto stav tu ešte nebol. Z doterajšieho postupu v Jazykovednom ústave
mám obavy, čoho sa ešte môžeme dožiť, keď sa o takom vážnom celospoločenskom akte, ako
je kodifikácia, rozhoduje na ostatnú chvíľu. Je to nezodpovedné konanie, keď sa novými
úpravami rozrušuje kodifikácia platná 15 – 16 rokov, proti ktorej neboli zo strany kultúrnej
verejnosti námietky a ktorú doteraz nikto vedecky vážne nespochybnil. Preto je pochopiteľné,
že k novým kodifikačným úpravám slovenská kultúrna verejnosť pristupuje nechápavo a
nedôverčivo a niektorí spoločensky angažovaní predstavitelia kultúrnej obce ich priamo
verejne odmietajú.
2. Kodifikácia kvantity v PSP z r. 1991 bola výsledkom mnohodesaťročného štúdia
kvantitatívnych javov v spisovnej slovenčine a výskytu týchto javov v bežnej jazykovej praxi
najmä v jej písomnej sfére. Nezorientovaným horlivcom za porušovanie rytmického zákona
v slovách s príponou -ár treba pripomenúť slová, ktoré pred vyše polstoročím napísal Ladislav
Dvonč, ktorý sa téme rytmického zákona venoval po celý život: „Rytmický zákon sa pri
prípone -ár/-iar spontánne uplatňuje pri podobe -ár, ak pred ňou predchádza jednoduchá dlhá
samohláska. Po predchádzajúcej dvojhláske sa -ár neskracuje.“ A o pár riadkov nižšie: „Pre
normovanie kvantity prípony -ár/-iar vychodí nám v zmysle našich výkladov toto: 1.
Dôsledne treba uplatniť rytmický zákon v slovách na -ár, ktoré majú v koreni jednoduché dlhé
samohlásky alebo dlhé spoluhlásky so slabičnou platnosťou, napr. výškar, prekážkar, frézar,
lúpareň, vŕbkar apod.“ (Dvonč, Rytmický zákon v spisovnej slovenčine. Bratislava,
Vydavateľstvo SAV 1955, s. 41)
Toto stanovisko L. Dvonč nikdy nezmenil a uverejnil o tom mnohé štúdie aj v ďalších
desaťročiach, a keďže bol hlavným autorom textu PSP z r. 1991, dostalo sa toto stanovisko aj
medzi kodifikačné úpravy prijaté v PSP z r. 1991. Odborná aj širšia kultúrna verejnosť zaujala
k úpravám prijatým v PSP z r. 1991jednoznačne kladné stanovisko, lebo zodpovedali duchu
slovenského spisovného jazyka. No so zmenou mocenských pomerov na čele Jazykovedného
ústavu sa tieto niekoľkodesaťročnou starostlivou odbornou prácou pripravené úpravy začali
bez vážnych dôvodov a najmä bez vecných a presvedčivých argumentov spochybňovať
a postupne sa na ne začalo útočiť najmä v tandeme Ľ. Ďurovič – S. Ondrejovič. Autorom PSP
z r. 1991 sa neodôvodnene začalo pripisovať stanovisko, akoby boli jednostranne
uprednostnili hláskoslovné zákonitosti na konto slovotvorných a tvarotvorných zákonitostí.
Na niektoré posuny v oblasti tvorenia slov a tvarov v tom zmysle upozornili J. Sabol a M.
Sokolová. Ale týchto posunov si boli dobre vedomí aj spoluautori PSP z r. 1991 vrátane J.
Sabola, ktorý bol pri tvorbe koncepcie, ako aj pri koncipovaní textu nových PSP od začiatku
do konca a zmeny po celý čas prípravy PSP aktívne podporoval. Preto keď sa dnes dakto
odvoláva naňho ako na hlavnú hnaciu silu nových úprav v okruhu kvantity, vyznieva to
značne nepresvedčivo.
3. Vzniká aj ďalšia otázka: či situácia v tvorení slov a tvarov s ohľadom na kvantitu
bola pred vyjdením PSP z r. 1991 taká stabilná či priam meravo ustálená, že sa jej nebolo
možné dotknúť. „Dotkli sme sa“ jej totiž vedome, lebo sme konali v duchu poznaných
zákonitostí spisovnej slovenčiny, a utvorili sme novú situáciu, ktorá bola v súlade
s vývinovými tendenciami v spisovnej slovenčine a ktorú používatelia aj preto jednoznačne
odobrili. To je pre autorov PSP z r. 1991 najvyšší argument za oprávnenosť uvedenej úpravy
a zároveň najväčšie zadosťučinenie. Nemožno stavať veci tak, ako to robia terajší
kodifikátori, akoby spisovnej slovenčine zmenami prijatými v PSP z r. 1991 hrozila dajaká
katastrofa; nijaká katastrofa sa totiž za ostatných 15 – 16 rokov v oblasti kodifikácie nekonala.
Katastrofou je skôr to, že sa v novom slovníku atakuje niečo, čo už bolo ustálené alebo sa ešte

v jednotlivostiach ustaľovalo. Katastrofa hrozí skôr z toho, že sa verejnosti zasa nanútia
podoby s dvoma kvantitami, ktoré sa nedajú normálne po slovensky vysloviť /žŕdkár/. Týmito
postojmi k PSP z r. 1991 sa pestuje odborná výlučnosť menej uspokojených jednotlivcov,
ktorých vonkoncom nezaujíma proklamovaný skutočný stav jazyka a jeho používania,
a najmä sa sleduje neprestajné zneisťovanie verejnosti ustavičnými kodifikačnými zmenami.
Je normálnym javom, keď sa bezdôvodne narúša stav v kodifikácii ustanovenej pred 15 – 16
rokmi, pričom nikto proti nej vážne verejne nenamietal ani nenamieta?
Keď mám uviesť svoje celkové pozorovanie o kvantite v slovenskom spisovnom
jazyku, na základe dlhoročného systematického poznania poviem, že kvantity v spisovnej
slovenčine skôr ubúda, ako by pribúdalo. Svedčia o tom početné jednotlivé pozorovania
uverejnené doteraz v odborných štúdiách. A uvedená kodifikačná úprava v najnovšom
slovníku je presne na opačnej strane tejto tendencie. Preto nemôže byť životná
a životaschopná. Zo skutočného života je napr. spomínaná forma mimovládkar alebo
slaboprúdar, ktorú som počul vo vlaku od človeka hovoriaceho tvrdo po trnavsky.
Dodržiavanie rytmického zákona aj v nových slovách je teda u požívateľov spisovnej
slovenčiny (ale aj slovenčiny vôbec) spontánne, tak ako o tom vraví L. Dvonč, ale aj vedomé.
Tento stav vychodí z toho, že spisovný jazyk sa každý používateľ musí učiť (lebo sa nededí
automaticky z generácie na generáciu) a jeho vzťah k spisovnému jazyku teda musí byť
neprestajne aktívny. Práve uvedené smerovanie kodifikácia v PSP z r. 1991 vedome
podporila. S plnou zodpovednosťou a s vedomím vedeckej aj kodifikačnej kontinuity.
4. Čin, o ktorom tu vravím, je svojou podstatou taký ojedinelý, že by si nezaslúžil
vážnejšiu odbornú pozornosť, keby nevyvolával obavy, že takáto metóda v kodifikácii sa
stane štandardnou práve v práci ľudí, ktorí v jazykovednej obci v súčasnosti zastávajú vysoké
pozície. Obávam sa, že v danom prípade šlo okrem porušenia zákona aj o zneužitie takejto
pozície, a tak by bolo na mieste uvažovať, či by po takom kodifikačnom prešľape nebolo
vhodnejšie radšej z vysokej odbornej pozície odísť.
Na záver pripomínam, že vo svojom texte som z priestorových dôvodov nemohol
venovať rovnakú pozornosť všetkým uvedeným kodifikačným javom a že v krátkom rozbore
som nemohol upotrebiť ani všetky relevantné argumenty, ktoré sú v danom prípade
k dispozícii. V prípade potreby som ochotný podrobnejšie rozobrať aj ostatné uvedené javy
a svoju argumentáciu skompletizovať.
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