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Rozsáhlou studii významného slavisty a baltisty profesora JiøíhoMarvana vydalo
v roce 2012 nakladatelství Leda ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkynì v Ústí nad
Labem. Jedná se o tøetí vydání, je� je upravenou verzí dvou pøedcházejících titulù.
Pùvodní práce z let 1965�1966 nemohla z politických dùvodù v tehdej�ím Èeskoslo-
vensku vyjít, proto byla jako první publikována ve Spojených státech amerických
v roce 1979 její anglická verze Prehistoric Slavic Contraction (University Park;
London: The Pennsylvania University Press, 1979). Druhé a zároveò první èeské
vydání vy�lo v roce 2000 v nakladatelství Academia pod názvem Jazykové milénium,
Slovanská kontrakce a její èeský zdroj.

Názvy prvních dvou vydání naznaèují autorùv pøedmìt bádání. Kniha JiøíhoMar-
vana pøedstavuje fenomén slovanské kontrakce � jazykového procesu, pøi kterém se
ze dvou krátkých vokálù stává jeden dlouhý. Díky tomuto jevu, který se zaèal uplat-
òovat na pøelomu 9. a 10. století, se ze spoleèného slovanského prajazyka (praslovan-
�tiny) zaèaly vydìlovat jednotlivé západoslovanské a jihoslovanské jazyky a dialekty,
vèetnì èe�tiny.

Autor v celém díle zdùrazòuje vnitrojazykový pøístup ke zkoumání kontrakce.
Analyzuje ji v rámci vnitøní sféry jazyka (endosféry), která pøedstavuje systém nezá-
vislý na èase a prostoru vnìj�ího svìta. Navazuje tak na strukturalistický pøístup k ja-
zyku Pra�ské lingvistické �koly. Tato metoda umo�òuje autorovi rekonstruovat jazyk
je�tì ve star�í podobì, ne� jakou ji známe z prvních písemných památek.

Kniha je rozdìlena na �est základních èástí. První ètyøi pojednávají o kontrakci
jako takové. Autor v nich popisuje prostøedí, ve kterém se kontrakce zrodila, a vyme-
zuje zde její teritorium. Za ohnisko, ze kterého se tento fenomén �íøil dál po kontrak-
èním areálu (polokruhu o prùmìru 1000 km), pova�uje èeské území, kde se kontrakce
zaèala projevovat je�tì pøed zánikem Velkomoravské øí�e. Tento zásadní jev, je� mìl
za následek zánik praslovan�tiny, tak nejintenzivnìji zasáhl právì rodící se èe�tinu.
Proces kontrakce v jejím ohnisku trval pøibli�nì do zaèátku 11. století. Na periferii byl
ukonèen je�tì o sto let pozdìji. Autor definuje �est stadií kontrakce a objasòuje, jak se

tato pùvodnì spontánní a povrchová zmìna stala komplexní zmìnou systémovou.
Následnì pojednává o vlivu kontrakce na stávající jazykový systém (popisuje na-
pøíklad vznik kontrakèní délky nebo kontrakèní morfologie) a analyzuje její dopad na
dal�í jazykový vývoj na celém kontrakèním území. Pátá èást pøedkládá popis toho, jak
kontrakce zasáhla ètyøi vybrané slovanské jazyky (èe�tinu, sloven�tinu, slovin�tinu a
zaniklou polab�tinu) a jak ovlivnila jejich dal�í vývoj. Najdeme zde také informace
o slovinských Frizinských památkách, základním textu, o který se autor pøi rekon-
strukci opírá. V poslední èásti se autor vìnuje problému kontrakce v nekontrakèních
východoslovanských jazycích. Na pøíkladu ukrajin�tiny uvádí, �e i zde je v malé míøe
kontrakce dolo�ena, pøesto�e k ní zaèalo docházet a� od poloviny 14. století. Na otáz-
ku souvislosti stále �ivého severoruského stahování s pùvodní slovanskou kontrakcí
v�ak podle autora bude mo�né odpovìï a� na základì dal�ího výzkumu.

Autor se pøi vlastní rekonstrukèní èinnosti kriticky vymezuje vùèi star�ím poznat-
kùm svých kolegù a namnohamístech studie jejich teze uvádí a analyzuje. Své závìry
dokládá øadou konkrétních pøíkladù, a to nejen v èe�tinì, ale také v ostatních kontrak-
èních jazycích, které mezi sebou intenzivnì porovnává. Pøesto�e se problematika
kontrakce mù�e jevit jako vysoce odborná, a tedy tì�ko pøístupná �ir�í veøejnosti, na-
bízí studie Jiøího Marvana zajímavou èetbu také pro nejazykovìdce. Zejména její
úvod, závìr a dovìtek pøedstavují a shrnují nejdùle�itìj�í fakta a osobitým zpùsobem
ètenáøe vtahují do svìta jazyka. Základní body jsou navíc v rùzných kapitolách opa-
kovanì analyzovány, co� umo�òuje se na danou informaci podívat z nìkolika úhlù.

Pozitivním aspektem knihy je její systematické èlenìní, které ètenáøi umo�òuje se
rychle orientovat v textu. Ten je doplnìn mapami, schématy a tabulkami, je� pøedklá-
daná fakta shrnují a ilustrují a zároveò je zpøístupòují v pøehledné formì. Tuèný text
slou�í k rychlé orientaci v základních informacích, petit naopak nabízí doplòující po-
znatky. Souèástí textu je také anglicky psaný obsah a resumé, glosáø specializovaných
pojmù a termínù, rejstøíky jmen, jazykù a také slov a tvarù rozdìlených podle jedno-
tlivých jazykù.

Kniha Jiøího Marvana je bezpochyby velkým pøínosem pro slavisty, ale i pro bo-
hemisty v �ir�ím slova smyslu a dal�í jazykovìdce se zájmem o slovanské jazyky. Vy-
kresluje barvitý obraz slovanské kontrakce a krok po kroku odhaluje, jak se zrodila
èe�tina, následována dal�ími jazyky a dialekty. Pro autora v�ak jazyk není pouhým
pøedmìtem bádání vìdcù. Je to dar, který ji� 1000 let spoluutváøí na�i kulturu a histo-
rii, a také jeden �z prostøedkù jak obnovit vnímání duchovní perspektivy spoleènosti,
její duchovní síly a neménì její duchovní ekologie�. Tato kniha je inspirativním ète-
ním pro v�echny, kdo s autorem tento názor sdílí.
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