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NA ÚVOD

VITA BREVIS, LINGUISTICA LONGA

Spomínam si na rozhovor v Slovenskom rozhlase. Odvysielali ho 8. januára 2009 
pri príležitosti udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní vtedajším prezidentom 
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Hlava štátu udelila Pribinov kríž 
I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj našej krajiny v oblasti jazykovedy prof. Vin-
centovi Blanárovi. Laureát pri tejto príležitosti v rozhlasovom rozhovore okrem 
iného povedal: „Vita brevis, linguistica longa. Život je krátky, jazykoveda rozsiahla. 
Kto sa jej však naplno oddá, toho ona odmení plodmi nevyčísliteľnej hodnoty.“ 

Potešenie z poznávania priam harmonickej krásy jazykových štruktúr a vzá-
jomnej previazanosti jazykových javov, chuť objavovať nové, doteraz netušené či 
prehliadané vzťahy a komplexný pohľad na študovanú tému, to sú tie nevyčísliteľné 
plody. Napĺňajú tichou radosťou každého jazykovedca. Vnútorné uspokojenie je 
svojou povahou mimo objektívov kamier, povrchných ovácií a pozlátky spoločen-
ského ocenenia vedeckej práce. Prináša niečo podstatne hodnotnejšie: očarenie ob-
jektom skúmania a neopísateľné šťastie, keď bádateľ nahliadne do skutočnej povahy 
skúmaného javu. Práve v tomto zmysle používali starí grécki filozofi termín θεωρία 
(theōríā) – ako rozumové nazeranie a zároveň radosť z poznania. Pravda, okrem ta-
kéhoto bytostného ukotvenia každého vedca, ktoré ho ženie stále vpred, prichádzajú 
s bádaním aj odpovede. A to ako veci fungujú, ako vznikali a ako ich môžeme 
ovplyvniť. Odpovede sa veru nerodia ľahko, najmä ak ide o taký komplexný feno-
mén, akým je jazyk a ľudská komunikácia. 

S radosťou som prijal ponuku napísať úvodné slovo od zostavovateľov mono-
tematického čísla Jazykovedného časopisu venovaného storočnici prof. Vincenta 
Blanára. A som vďačný aj všetkým lingvistom, ktorí sa rozhodli prispieť do tohto 
čísla svojimi štúdiami. Mnohí z nich poznali prof. Blanára osobne. Boli jeho priateľ-
mi, kolegami, spolupracovníkmi či žiakmi. Zaiste v ich statiach nájdeme zaujímavé 
hodnotenia Blanárovho celoživotného diela, ako aj nové zistenia a prístupy, ktoré 
vychádzajú z jeho jazykovedných myšlienok. S touto osobnosťou slovenskej jazy-
kovedy ma spájajú i pokrvné zväzky. Dovolím si preto uviesť aj osobné postrehy 
a spomienky na svojho starého otca v kontexte jeho celoživotnej práce.

Hoci sa starý otec venoval najmä problémom teoretickej jazykovedy, onomasti-
ky, lexikológie, lexikografie, dejinám spisovného jazyka či slavistiky, nebola mu cu-
dzia ani terénna práca. Dodnes mi v mysli rezonujú jeho zážitky z vedeckej expedí-
cie v Maďarsku a v Bulharsku, uskutočnenej v druhej polovici 40. rokov minulého 
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storočia. Počas nich zbieral jazykový materiál a dokumentoval interferenčné vzťahy. 
Ako člen sociografickej skupiny sledoval v roku 1946 bilingvistické slovensko-ma-
ďarské vzťahy na vlastných menách v severnom Maďarsku. V roku 1949 skúmal ja-
zyk kompaktne aj rozptýlene žijúcich slovenských a českých presídlencov v Bulhar-
sku. Išlo o multietnickú obec Belinci v oblasti Deliorman (dnes Ludogorie) s prevaž-
ne tureckým obyvateľstvom. Starý otec sledoval vplyv bulharčiny na dva západoslo-
vanské jazyky a tiež jazykové kontakty česko-turecko-bulharské a turecko-bulhar-
ské. Koncom roku 1949 sa takmer všetci zo Slovákov a Čechov žijúcich v spomína-
nej oblasti vrátili z Bulharska do vtedajšieho Československa. Ich návratom zanikol 
aj tento jedinečný sociolingvistický jav. Z unikátnych jazykových materiálov, zápi-
sov a pozorovaní vzniklo okrem iného aj viacero vedeckých štúdií. Hoci originálne 
vydania týchto prác prof. Blanára vyšli pred takmer sedemdesiatimi rokmi, z časo-
vého hľadiska sú prístupnejšie v zborníku Jazyky v kontaktoch (2007). 

Popri šírke a hĺbke vedeckého záujmu ma na starom otcovi fascinovala schop-
nosť kriticky sa vyrovnať aj s najnovšími výsledkami bádania v príbuzných nejazyko-
vedných odboroch, ktoré však svojimi výpoveďami zasahovali do všeobecnej jazyko-
vedy, teórie jazykového významu či onomastiky, a odborne ich zhodnotiť. A to aj vo 
veľmi vysokom veku. Mám na mysli niektoré prístupy anglo-americkej filozofie jazy-
ka ponúkajúce čisto logicko-sémantický či pragmatický pohľad na fungovanie jazyka. 
Alebo tie, ktoré sa týkali problematiky rigidnej designácie vlastných mien, ako naprí-
klad u Kripkeho. Vedeckým testamentom prof. Vincenta Blanára je v tomto zmysle 
jeho posledná monografia. Napísal ju na sklonku svojho života – Vlastné meno vo 
svetle teoretickej onomastiky (2009). Monografia vyšla v slovenčine aj v anglickej mu-
tácii a čitateľ v nej nájde nielen Blanárovu funkčno-štrukturálnu teóriu vlastného 
mena, ktorá je teoretickým a metodologickým základom slovenskej onomastickej ško-
ly, ale aj kritické zhodnotenie súčasných pohľadov na problematiku vlastných mien, 
ako sa pertraktuje vo svetovej jazykovednej i filozofickej odbornej literatúre. 

Tieto osobné postrehy nemôžu vystihnúť šírku ani hĺbku vedeckej práce môjho 
starého otca. Hoci som sa s jeho dielom dôkladne oboznámil, domnievam sa, že na 
jeho vedecké zhodnotenie sú povolanejší iní. Som preto rád, že tejto odbornej úlohy 
sa zhostili jazykovedci, ktorých state prináša práve monotematické vydanie Jazyko-
vedného časopisu.

Do tretice ešte jedna spomienka. Pri našej pravidelnej popoludňajšej káve, keď 
sme sa so starým otcom v príjemnej a neopakovateľnej atmosfére rozprávali o die-
lach antických klasikov a rozoberali aktuálne vedecké problémy jazykovedy, ono-
mastiky, filozofie či aktuálne dianie vo svete a doma, starý otec si spokojne odpil 
z kávy, pousmial sa a akoby sám pre seba povedal: „Non omnis moriar – Neumriem 
celý.“ Mám pocit, že tieto Horáciove slová, ktoré vtedy použil, boli do istej miery 
prorocké...

Igor Haraj


