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Rozsáhlou stu dii významného sla vi sty a ba l ti sty pro fe so ra Jiřího Ma r va na vy da lo
v ro ce 2012 nakladatelství Le da ve spolupráci s Uni ve rzi tou J. E. Purkyně v Ústí nad
La bem. Jedná se o třetí vydání, jež je upra ve nou verzí dvou předcházejících titulů.
Původní práce z let 1965–1966 ne mo hla z politických důvodů v tehdejším Českoslo-
ven sku vyjít, pro to by la ja ko první publikována ve Spojených státech amerických
v ro ce 1979 její anglická ve rze Pre hi sto ric Sla vic Con tra c tion (Uni ve r si ty Park; Lon -
don: The Penn sy l va nia Uni ve r si ty Press, 1979). Druhé a zároveň první české vydání
vyšlo v ro ce 2000 v nakladatelství Aca de mia pod názvem Jazykové milénium,
Slovanská kon tra kce a její český zdroj. 

Názvy prvních dvou vydání naznačují autorův předmět bádání. Kni ha Jiřího Mar-
va na představuje fenomén slovanské kon tra kce – jazykového pro ce su, při kterém se
ze dvou krátkých vokálů stává je den dlouhý. Díky to mu to je vu, který se začal up lat-
ňovat na přelomu 9. a 10. století, se ze společného slovanského pra ja zy ka (pra slo van-
štiny) začaly vydělovat jednotlivé západoslovanské a jihoslovanské ja zy ky a dia le kty, 
včetně češtiny.  

Au tor v celém díle zdůrazňuje vnitrojazykový přístup ke zkoumání kon tra kce.
Ana ly zu je ji v rámci vnitřní sféry ja zy ka (endosféry), která představuje systém nezá-
vislý na čase a pro sto ru vnějšího světa. Na va zu je tak na strukturalistický přístup k ja-
zy ku Pražské lingvistické školy. Ta to me to da umožňuje au to ro vi re kon stru o vat ja zyk
ještě ve starší podobě, než ja kou ji známe z prvních písemných památek. 

Kni ha je rozdělena na šest základních částí. První čtyři pojednávají o kon tra kci ja -
ko takové. Au tor v nich po pi su je prostředí, ve kterém se kon tra kce zro di la, a vy me-
zu je zde její te ri to rium. Za oh ni sko, ze kterého se ten to fenomén šířil dál po kon trak-
čním areálu (po lo kru hu o průměru 1000 km), po važuje české území, kde se kon tra kce
začala pro je vo vat ještě před zánikem Velkomoravské říše. Ten to zásadní jev, jež měl
za následek zánik praslovanštiny, tak nejintenzivněji zasáhl právě rodící se češtinu.
Pro ces kon tra kce v jejím oh ni sku trval přibližně do začátku 11. století. Na pe ri fe rii byl 
ukončen ještě o sto let později. Au tor de fi nu je šest stadií kon tra kce a objasňuje, jak se

ta to původně spontánní a povrchová změna sta la komplexní změnou systémovou.
Následně pojednává o vli vu kon tra kce na stávající jazykový systém (po pi su je na-
příklad vznik kontrakční délky ne bo kontrakční mo r fo lo gie) a ana ly zu je její do pad na
další jazykový vývoj na celém kontrakčním území. Pátá část předkládá po pis to ho, jak 
kon tra kce zasáhla čtyři vybrané slovanské ja zy ky (češtinu, slovenštinu, slovinštinu a
za ni klou polabštinu) a jak ov li v ni la je jich další vývoj. Naj de me zde také in fo r ma ce
o slovinských Frizinských památkách, základním te x tu, o který se au tor při re kon-
stru kci opírá. V poslední části se au tor věnuje problému kon tra kce v nekontrakčních
východoslovanských jazycích.  Na příkladu ukrajinštiny uvádí, že i zde je v malé míře 
kon tra kce do ložena, přestože k ní začalo docházet až od po lo vi ny 14. století. Na otáz-
ku sou vi s lo sti stále živého severoruského stahování s původní slo van skou kontrakcí
však pod le au to ra bu de možné odpověď až na základě dalšího výzkumu.  

Au tor se při vlastní rekonstrukční činnosti kri ti c ky vy me zu je vůči starším po znat- 
kům svých kolegů a na mno ha místech stu die je jich te ze uvádí a ana ly zu je. Své závěry 
dokládá řadou konkrétních příkladů, a to ne jen v češtině, ale také v ostatních kon trak-
čních jazycích, které me zi se bou intenzivně porovnává. Přestože se pro ble ma ti ka
kon tra kce může je vit ja ko vy so ce odborná, a te dy těžko přístupná širší veřejnosti, na-
bízí stu die Jiřího Ma r va na zajímavou četbu také pro nejazykovědce. Zejména její
úvod, závěr a dovětek představují a shrnují nejdůležitější fa kta a osobitým způsobem
čtenáře vtahují do světa ja zy ka. Základní bo dy jsou navíc v různých kapitolách opa-
kovaně analyzovány, což umožňuje se na da nou in fo r ma ci podívat z několika úhlů.  

Pozitivním aspe ktem kni hy je její systematické členění, které čtenáři umožňuje se 
ry chle orien to vat v te x tu. Ten je doplněn ma pa mi, schématy a ta bu l ka mi, jež předklá-
daná fa kta shrnují a ilustrují a zároveň je zpřístupňují v přehledné formě. Tučný text
slouží k rychlé orien ta ci v základních informacích, pe tit na opak nabízí doplňující po-
zna t ky. Součástí te x tu je také an gli c ky psaný ob sah a resumé, glosář specializovaných 
pojmů a termínů, rejstříky jmen, jazyků a také slov a tvarů rozdělených pod le jed no-
tlivých jazyků. 

Kni ha Jiřího Ma r va na je bez po chy by velkým přínosem pro sla vi sty, ale i pro bo-
he mi sty v širším slo va smy s lu a další jazykovědce se zájmem o slovanské ja zy ky. Vy-
kre s lu je barvitý ob raz slovanské kon tra kce a krok po kro ku od ha lu je, jak se zro di la
čeština, následována dalšími ja zy ky a dia le kty. Pro au to ra však ja zyk není pouhým
předmětem bádání vědců. Je to dar, který již 1000 let spoluutváří naši ku l tu ru a hi sto-
rii, a také je den „z prostředků jak ob no vit vnímání duchovní per spe kti vy společnosti,
její duchovní síly a neméně její duchovní eko lo gie”. Ta to kni ha je inspirativním čte-
ním pro všechny, kdo s au to rem ten to názor sdílí. 

Ve ro ni ka Vážanová, Pra ha
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