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SLOVNÍ ZÁSOBA PARIMEJNÍKU V MAKEDONSKÉM
CÍRKEVNĚSLOVANSKÉM SLOVNÍKU
Zdenka RIBAROVA, Praha - Skopje
Parimejní slovní zásoba je ve Slovníku církevněslovanského jazyka makedonské
redakce zastoupena jednak dvěma makedonskými parimejníky: Grigorovičovým
z přelomu 12–13.st. a Lobkovským (Hludovovým) psaným v rozmezí let 1294–
1320, jednak parimiemi ze dvou triodů z 2. pol. 13.st. – Orbelského a Hludovova a
parimiemi z Vatašské mineje z r. 1453.
Slovní zásoba parimejníku dala příležitost k překladu celé řady nových slov
z nejrůznějších sémantických oblastí. Za tímto účelem jsou využívány jednak lexémy
známé z překladů předchozích nebo jejich deriváty, částečně však jsou aktivovány
lexémy nové, které nutně musely existovat v pozdní praslovanštině, ale nemohly se
uplatnit ve starých stsl. překladech, protože pro jejich užití při překladu textů jiné
žánrové příslušnosti nebyla příležitost. Jsou to většinou slova obecněslovanská, ale
též některá slova nářečního původu (jihoslovanského nebo západoslovanského), která
jsou pro nás zvláště zajímavá. Uplatňují se také slova přejatá, zejm. z řečtiny, a slova
kalkovaná. E. Bláhová, která se touto problematikou podrobně zabývala, zdůrazňuje
přínos parimejní slovní zásoby zejména pro poznání staré terminologie týkající se
přírody (ﬂora a fauna) a lidské činnosti spjaté s přírodou (zemědělství, vinařství,
pastevectví, chov dobytka, lov). Dále uvádí nové termíny z oblasti architektury a
stavebnictví (příbytky, jejich části, stavební materiály), řemeslnictví a řemeslné
výroby, nové názvy pro oblečení a doplňky, pro hudební nástroje, termíny z oblasti
vojenství, z oblasti společenských vztahů a další méně četné vrstvy1. Vzhledem
k tomu, že materiálovou základnou její studie byly kromě rus.-csl. parimejníku
Zachariova i dva texty, excerpované pro náš slovník, tj. parimejníky Grigorovičův a
Lobkovský2, můžeme na její výsledky odkázat. Tento obraz o speciﬁkách parimejní
slovní zásoby v naší kartotéce několika způsoby doplňují parimejní texty z triodů
1

2

Podrobněji v. BLÁHOVÁ 1997, 1999. O sémantických vrstvách v Lobkovském parimejníku v. též MIOVSKI 1996:
164-186.
Podrobné srovnání jejich slovní zásoby nověji umožňuje kritický aparát v edici Grigorovičova parimejníku (RIBAROVA,
HAUPTOVÁ 1998).
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a mineje, na něž se zde soustředíme. Dokládají především užití celé řady nových
slovotvorných a lexikálních variant, které se do textů dostaly při jejich přepisování,
v některých případech však i zachování lexémů, které patří k starobylému jádru
parimejního překladu3.
Již dokončení excerpce dvou základních textů, Grigorovičova a Lobkovského
parimejníku, ukázalo jejich významný přínos pro obohacení obrazu slovní zásoby
makedonských biblických textů, vybraných pro lexikograﬁcké zpracování
v Slovníku csl. jazyka makedonské redakce. Jejich slovní zásobu zachycuje již Index
makedonských biblických textů, do něhož byly tyto dva základní texty pojaty4.
Samozřejmě, neodmyslitelnou základnu zkoumání slovní zásoby makedonských csl.
památek představují kartotéky Oddělení pro dějiny makedonského jazyka při Ústavu
pro makedonský jazyk ve Skopji, na jejichž základě tento slovník vzniká5.
Významnou možnost zhodnocení přínosu parimejních textů a jejich místa mezi
makedonskými csl. texty přináší řecko-csl. index, který zahrnuje celý biblický korpus
a kromě toho i komentář k žaltáři a z velké části i slovní zásobu triodu6. V tomto
indexu je zastoupeno 472 řeckých apelativ, která ﬁgurují pouze v parimejních
textech. K jejich překladu se většinou používá odjinud známých stsl. slov (nebo
slov odvozených od známých slovních základů), např. a{bra (Ex2:5), qeravpaina
(Pr31:15) rab7yni (jinde v parimejníku a běžně v jiných textech za paidivskh, douvlh);
ajgaurivama gr7d7yni (Is62:7; dobře potvrzený překlad různých řeckých ekvivalentů,
mezi nimiž na prvním místě stojí uJperhfaniva, které se v parimejníku překládá
gr7dost6 Pr8:13); ajposkorakismov~ gn5v7 (Is66:15; frekventované slovo, vyskytující
se v celé řadě odvozenin a v parimejníku běžně používané zejm. za řec. ojrghv,
qumov~). Jindy jde o slova s omezenou frekvencí, v některých případech potvrzená
jen v parimejních textech. Např. ajhdiva skar3die (Pr23:29; cf. skar3dovati s3
bdeluvssesqai v apoštolu); kovru~ [l5m7 (Sap5:18, cf. v apoštolu za perikefalaiva);;
ejpisavssein osed7lati (Gn22:3 4Rg4:23; v našem materiále je toto sloveso doloženo
až v překladu Krninského damaskinu, ale vyskytuje se i v Supr za strwnnuvnai,
SJS II: 559); ejgkissa`n za=inati (v SJS I: 664 je toto sloveso potvrzeno v Cloz a
apoštolech, ale speciální význam týkající se početí u dobytka má jen v Gn31:10);
ajnemovfqoro~ v5trot6l5n6n7 (Pr10:5; charakteristické parimejní slovo kalkované za
použití známých slovních základů); brou`co~ hr4st7 Jl2:257; ajsfaltou`n posmoliti
Gn6:148; a[trakto~ vr5teno Pr31:19; bavlano~ 'el4d6 Is2:13; dromeuv~ te=a Pr6:11;
3
4

5

6

7
8

Sr. RIBAROVA 1992, 1993, 1997.
Ostatní parimejní texty byly doexcerpovány dodatečně. Přehled zastoupených textů v. INDEX 1985: 23-24. Obraz slovní
zásoby Lobk dodatečně upřesňuje index MIOVSKÉHO 1996.
Blíže o pramenech RCM a principech jeho zpracování v. RCM 1-3, 2000-2001. V souladu s tímto slovníkem užíváme i
zkratky pramenů. Pro ostatní rukopisy užíváme zkratek SJS.
Tento index v úplnosti prezentuje řecko-csl. kartotéku k ručně excerpovaným textům, což znamená, že zde nejsou zastoupeny
parimie z Vatašské mineje, excerpované elektronicky. Hymnograﬁcký materiál je zahrnut na základě excerpce Záhřebského
triodu s některými omezeními, danými absencí odpovídajícího řeckého textu. Blíže v. ARGIROVSKI 2003: 5-10.
Jde o typický parimejní překlad. V žaltáři a v žaltářním komentáři se užívá g4s5nica.
Podrobnější komentář k tomuto slovesu a subst. aspal7t7 a smola v. BLÁHOVÁ 1997: 351-353.
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e{lix r4=ica Gn49:11; karuvi>no~ or5hov7 Jr1:11; katavgaion pod7nica Gn6:16;
kayavkh~ =6van6c6 (3Rg17:12.14.16 ve všech našich textech, ale v 3Rg19:6 jen
v parHlud ve shodě s parimejníky, kdežto parVtš má kr7=ag70; kolovkunqa t7yk7y
Jon4:6.7.9.10; muvrmhx mravii Pr6:6; nukteriv~ netop7yr6 Is2:20; ojlurivth~ p7yr5n7
3Rg19:6 a celá řada dalších. Jedná se většinou o slova, která zpracovává E. BLÁHOVÁ
(1999) jako typické parimejní lexémy ve srovnání s materiálem SJS. Některé z nich
se však uplatňují i v žánrech, které v SJS neﬁgurují anebo ﬁgurují jen v omezeném
rozsahu (komentář k žaltáři), např. nazim7, pod7boi, pevg7 v hymnograﬁcké části
triodů, mog4t6, o'3'eliti, =3]a v žaltářním komentáři9. Proto je jejich postavení
v rámci naší kartotéky částečně odlišné. To však nic nemění na zjištění, že jde o
lexémy, které se poprvé objevily při překladu parimejníku.
U zmíněných 472 slov je zaznamenáno 675 překladových ekvivalentů (včetně
26 koruptel, tedy vlastně 649 ekvivalentů) vyskytujících se pouze v parimejních textech. Na těchto ekvivalentech lze sledovat zejména využití variantních slovotvorných prostředků a konkurenci lexikálních variant, patřících k různým vrstvám stsl.
slovní zásoby. Jde jak o varianty šířeji známé, tak i o některé méně frekventované, např. ajpostalavzein Jl4:18 iskan4ti Lobk — oukan4ti Grig parOrb; aJrmoniva
Ez37:7 =l5n7 Grig Lobk parOrb — =l5n7k7 parHlud; ejggua`n Pr17:18 izdr4=ati,
izdr4=iti Grig Lobk parOrb parHlud — Pr6:1 por4=iti Grig Lobk parOrb;
nwqrokavrdio~ Pr12:8 slabosr7d7 Grig Lobk parOrb — slabosr7d6n7 parHlud; fauvlisma So3:11 oukorenie parOrb — oukorizna Grig Lobk parHlud; ajposkeuhv Gn46:5
im5nie parHlud — s7niskanie Grig parOrb (per err. s7niskati Lobk); ejgkloiou`n
Pr6:21 ob3zati Lobk, nav3zati parOrb — o'3'eliti Grig; kthnotrovfo~ Gn4:20
skotopas6n7 parOrb — skotopi]6n7 Grig Lobk; ojxuvqumo~ Pr14:17 naglodou[6n7
Grig Lobk parOrb — naprasnodou[6n7 parHlud; caivnein Ez2:8 zin4ti Grig Lobk
parOrb parHlud — Gn4:11 razdvign4ti Grig Lobk parOrb.
V některých případech lze pozorovat i neustálenost překladových ekvivalentů,
jako např. u adj. εujμεταvβολο~ Pr17, 20: bezoum6n7 Lobk, r5=iv7 Grig, skr5niv7
parOrb, v7skr5niv7 parHlud10. Varianty vyskytující se v parimejních textech z triodů
jsou zajímavé tím, že používají adj. odvozené od slovního základu doloženého
pouze v apoštolech v subst. skr5n6stvo, jak shodně potvrzuje jak náš materiál tak
i materiál SJS (IV: 97). Ve světle zjištění E. BLÁHOVÉ (2003) o styčných bodech
parimejního překladu s apoštolem si lze klást otázku, zda jsou tyto varianty primární
či sekundární.
Další varianty lze sledovat v případech, kdy ostatní žánry zastoupené v řeckocsl. indexu mají překlad shodný s jednou z parimejních variant nebo překlad zcela odlišný. Jde o varianty různého druhu. Pro zajímavost můžeme uvést i některé
9
10

Další příklady lexikálních shod mezi parimejníkem a komentářem v. RIBAROVA 2002: 177.
Zachariův parimejník k uvedeným variantám připojuje ještě [egav7.

499

Book 1.indb 499

27.4.2008 17:19:50

Z. RIBAROVA, Slovní zásoba parimejníku v makedonském...

SLOVO 56-57 (2006-’07)

statistické údaje, ačkoli jejich hodnocení musí být velmi opatrné. V celém našem
řecko-csl. indexu nacházíme 1770 samostatných parimejních překladů (bez proprií
a slov gramatických), avšak v tomto počtu jsou zahrnuty i všechny případy, kdy se
jeden řecký lexém překládá v parimejních textech více způsoby (jak v rámci jednoho
textu tak v rámci textů různých) a zároveň i případy, kdy se více řeckých ekvivalentů překládá stejným způsobem. V žádném případě tedy výše uvedené číslo neudává
počet speciﬁckých „parimejních“ lexémů. Přesto však je zajímavé konstatování, že
vyšší frekvenci „samostatných“ překladů spočítanou stejným způsobem nacházíme
pouze u apoštolů. Uveďme několik příkladů variantních čtení různého charakteru:
u{lh Is10:17: gramada Grig Lobk parOrb Apost — kop7 parHlud; iJppeuv~ Is48:19:
kon6nik7 parHlud Triod — s7nouz6nik7 Grig Lobk parOrb; caivrein Is48:22: radovati s3 parHlud (běžný překlad, vyskytující se ve všech textech vedle ještě dalších
ekvivalentů) — c5lovati Grig Lobk, c5lovanie parOrb Apost; skuqropavzein
Pr15:13: dr3hl7 b7yti Grig — oun7yl7 b7yti Lobk parOrb — dr3selovati parHlud
Triod – s5tovati Psalt Triod; ejpisthvmh Bar3:37: h7ytrost6 parHlud — h4do'6stvo
Grig Lobk Psalt; ajrcitevktwn Is3:3 h7ytrost6nik7 parHlud — h4do'6nik7 Lobk
parOrb — arhitekton7, tekton7 Apost11; stereokavrdio~ Ez2:4 oplazosr7d7 Grig
Lobk parOrb — 'estosr7d7 parHlud Triod (sr. Pr17:20 'estosr7d7 Grig Lobk); klhronomiva Gn 31:14 nasl5die Grig Lobk (obvyklý překladový ekvivalent známý ze
všech textů) — nam5stie parOrb; ajtimiva Pr 18,3 dosada Grig Lobk parOrb — neroda parHlud. Oba tyto ekvivalenty jsou v našem materiále omezeny pouze na parimejní texty12. Mnohem vyšší frekvenci v různých žánrech mají další dva ekvivalenty,
vyskytující se rovněž v parimejních čteních: oukorenie (Pr11:2 Lobk parOrb parHlud
parVtš103a) a zejm. dosa'denie.
Důvodem výskytu variantního čtení mohlo být i přesné sledování řeckého
textu v revidovaných textech. Např. ptc. sunezeugmevno~ je v Grig Ez1:23
přeloženo archaickým adverbiem mit4s6.13 V Lobk je toto adv. vynecháno, patrně
pro neporozumění textu, a v parOrb je přeloženo přesně podle řečtiny adj.-ptc.
s7pr3'en7. K tomu podotýkáme, že zvláštní překlad participia sunezeugmevno~ se
v našem materiále vyskytuje pouze v parimejních čteních, kdežto samotné sloveso
suzeugnuvnai se překládá volněji, nikdy však s předponou s7-. Jiný případ zaznamenáváme u adj. sklhroprovswpo~ Ez2:4, které je v textech Grig a Lobk přeloženo
adj. 'estok7, kdežto v parOrb a v koruptele i v parHlud je podle řečtiny upraveno
na kompozitum 'estolik7. Takových případů nacházíme více a oprávněně si tedy
lze klást otázku, zda revize, jejíž stopy nacházíme v mladších textech, sekundárně
nepřispěla k restituci některých grécismů, které se prokazatelně vyskytovaly v ar11

V apoštolech se vyskytují i obě slovanské varianty, ale za řec. tecnivth~.
Ekvivalenty neroda a nam5stie patří k archaické lexikální vrstvě parimejních čtení, která zahrnuje i moravismy a je dobře
zachována i v parimiích z triodů. Podrobněji v. BLÁHOVÁ 1999, RIBAROVA 1993, 1999, srov. i RUSEK 1969: 150-156,
1980: 37-41.
13
Srov. ESSJ 8: 479 (mitě).
12
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chetypu parimejního překladu a zda zároveň nemá na svědomí užití některých neobvyklých a možná i příležitostných grécismů v parimiích z triodů. — Je velmi
pravděpodobné, že na základě revize podle řeckého textu je v parOrb korektně
užito grécismu smidal6 Is1:13, i když společná koruptela textů Grig a Lobk (a též
rus.-csl. Zach) a]e prinesete mi dar7 naznačuje, že tento grécismus byl součástí
původního překladu parimejníku. Slovo smidal6 se vyskytuje i v parHlud (1Rg
1:24) v parimii, která neﬁguruje v ostatních textech. Mimo parimejní texty se tento
grécismus v našem materiálu nevyskytuje. Další vzácné grécismy, které na rozdíl
od smidal6 nemají předchozí lexikograﬁcké zpracování, představují slova vrahion7 a stil714. Zatímco vrahion7 je zcela jasný příležitostný grécismus přijatelný
zejména v jihomakedonských oblastech se silným řeckým vlivem (sr. vrahion7
bracivwn Job38:15 parOrb parHlud, místo běžného m7y[6ca Grig Lobk), u grécismu stil7 sthvlh Gn31:13 parOrb parHlud je situace poněkud složitější. Vyskytuje
se totiž na místě, kde parimejní texty mají buď koruptelu (stol7 Grig, tou kosti Zach), nebo korektní slovanský překlad (stl7p7 Lobk). Není tedy zcela jasné,
jde-li o restituci původního grécismu anebo je třeba za původní považovat starý
překlad. Avšak vzhledem k tomu, že jde o výjimečný grécismus, který neregistruje
ani MICHAJLOV (1912: 382) v žádném z textů, s nimiž pracoval, kdežto stl7p7
je běžné slovo, které se za sthvlh vyskytuje i v hymnograﬁcké části triodu (vedle překladu pomocí t5lo a obraz7), jinak však je obvyklým ekvivalentem řec.
puvrgo~, zdá se být pravděpodobnější považovat grécismus stil7 za odraz revize
přítomné v parimiích z triodů a možnou motivaci jeho užití hledat ve speciálním
významu (kultovní, posvátný sloup), který bylo třeba na tomto místě vyjádřit.
Otázku původnosti parimejních čtení tím ovšem neřešíme.
Uvedenými příklady se nevyčerpávají speciﬁcké grécismy doložené naším
materiálem. Ve verši Is55:13 je v Lobk v koruptelách užito dvou grécismů: stivi
stoibhv a mir7sin7 mursivnh15. V paralelním textu z parVtš v prvním případě stojí
překlad pr4t7, kdežto v druhém případě grécismus mir7sina. V Jdc13:5.7 se
v Lobk vyskytuje nazarei nazirai`o~, které je v paralelním textu z parVtš nahrazeno
překladem osv3]en6n716. Jde o málo známé grécismy17. Ve stejných verších z knihy
Soudců parVtš používá siker7?sikera sivkera, známé z evangelií, ale nevyskytující se
v parimejnících. Nejpravděpodobněji však nejde o starý grécismus18. Na uvedených
místech se v Lobk užívá olovino (v evangeliích je známa pouze starší forma ol7). Na
14

Nevyskytují se v SJS, Srez ani v Mikl.
Sr. i v6{ve}sti v6y {v6} m5sto ; v6z6ydet6 k6yparis6 ; iz6ydet6 mi sFn6 kai; ajnti; th`~ stoibh`~ ajnabhvsetai kupavrisso~, anti; de;
th`~ konuvzh~ ajnabhvsetai mursivnh.
16
wsF]enno bFvi boudet6 wtro=e Jdc13:7, sim. Jdc13:5.
17
Nezaznamenávají je slovníky SJS, Srez, Mikl. Jedině SDJ uvádí mursin7. První dva neﬁgurují ani v indexu MIOVSKÉHO
k Lobk (1996).
18
Parimie, z nichž pocházejí příklady citované v tomto odstavci, se čtou na svátek narození Jana Křtitele 24.6. a vyskytují se pouze
v textologické struktuře revidované skupiny (Lobk) a v mineji. Kromě toho jde o grécismus známý v makedonském jazyce
(ARGIROVSKI 1998), který je užit i v současném makedonském překladu Bible: не пиј вино и сикер и не јади ништо нечисто
Jdc13:7.
15
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jiných biblických místech se za sivkera v parimejníku vyskytují překlady tvorenoe
vino Grig, tvorenoe pivo Lobk nebo kvas7 (ve všech textech).
Pro parimejní texty je charakteristické užití značného počtu grécismů, jak ukazuje
podrobná analýza E. BLÁHOVÉ (1997). Některé z nich, podobně jako v SJS, se ani
v našem materiále mimo parimejní texty nevyskytují (např. h[lektron ilekt7r7,
kruvstallo~ kroustal7, savpfeiro~ sap7fir7, wjrivwn orion7 a řada dalších) i když
v některých případech byla příležitost k jejich užití, např. u krathvr v triodu, avšak
doložen je pouze překlad =a[a. Jindy však v našem materiále zaznamenáváme
větší rozšíření některých grécismů, jako např. plivnqo~ plin7t7 ? plin7ta Stan Krn,
plin7totvorenie Les, u{pato~ Upat7 Stan Les.
Samozřejmě, že celkové zhodnocení podá až deﬁnitivní lexikograﬁcké zpracování
celého korpusu, který kromě biblických textů zahrnuje i celou řadu textů nebiblických.
V současné době jsou deﬁnitivně lexikograﬁcky zpracována písmena A a B, která
bohužel neposkytují možnosti k obecnějším závěrům zejména proto, že obsahují dosti
speciﬁckou slovní zásobu, v níž logicky nemohou všechny žánry dojít k rovnoměrnému
uplatnění. Relativně velkému počtu hesel (celkem 1483), který je zde zpracován,
však písmeno A vděčí především vlastním jménům excerpovaným zejm. z prologu a
kalendárií, zatímco písmeno B zvyšuje svou frekvenci zejména díky velkému počtu
složenin s blago- a bogo-, které jsou hojně zastoupeny zejména v hymnograﬁckých
textech. Přesto však i v tomto úseku mezi apelativy najdeme speciﬁcké parimejní
lexémy, z nichž některé jsou v rámci našeho materiálu hapax legomena. Jsou to
jednak lexémy, vyskytující se ve všech parimejních textech, tedy charakteristické
pro parimejní překlad jako celek, jednak speciﬁcké varianty, vyskytující se pouze
v jednom textu, kde mohou být buď pozůstatkem archaické tradice nebo výrazem
nových tendencí a vlivů. — Všem parimejním textům je především společné užití
několika grécismů: antrak970s7 (Gn2:12 Grig Lobk parOrb ve speciálním významu
„bdelium, rubín“, kdežto ve významu „žhavý uhel“ se a[nqrax běžně překládá 4gl6,
4glie), artava ajrtavbh (Is5:10 Grig Lobk, v koruptele i v parOrb), aspal970t7
a[sfalto~ (Grig Lobk parOrb parHlud). Z lexémů tvořených od slovanských základů
je v rámci našeho materiálu (a podobně i v rámci materiálu SJS) pouze na parimejní
texty omezeno např. užití lexémů bro]enie ejruvqhma (Is63:1 Grig parOrb parHlud),
bro]en7 ejruqrov~ (Is63:1 Grig parHlud), stejně jako i preﬁxálních derivátů obro]enie,
obro]an7, obro]en7 (též za foinikouv~) od nedoloženého základního slovesa (ESSJ
1990: 81-82). Synonyma =r7v9l0en7, o=r7vlen7 se v parimejních textech vyskytují
pouze při překladu řec. kovkkino~ ve shodě s evangelii, apoštolem a triodem. Ustálený
je i překlad řec. eujstrofiva pomocí kalkovaného kompozita blagoobra]enie (Pr14:35
Grig Lobk parOrb parHlud). Citované místo je v rámci celého našeho materiálu
jediné, kde byla příležitost k překladu uvedeného řeckého slova19. — Z variant,
19

V Septuagintě se vyskytuje pouze na citovaném místě (GREEK-ENGLISH LEXICON 2003: 254).
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vyskytujících se pouze v jednom textu, je v sledovaném úseku zajímavé užití
grécismu arma20 v Lobk 4Rg2:12 (v ostatních parimejních i neparimejních textech
se obvykle užívá koles6nica nebo or'ie). — Další zajímavostí je užití celkem
vzácného protobugarismu b5l7=jog7?bel=oug721 krivko~ (Is58:5 parOrb) místo kr4g7
v ostatních textech. — Ze slovanských variant uveďme adv. bezo=6no ajnaidw`~ Grig
Pr21:29; v ostatních textech se na citovaném místě vyskytují novější synonyma
be=6st6no parOrb, be=6st6n7 Lobk (jiné syntaktické ztvárnění kontextu), bezoum6no
parHlud. Jde o slovo odvozené od slovanského slovního základu, vyskytujícího
se zejm. v subst. bezo=6stvo známém již v kanonických evangelních textech a v
Cloz (SJS I: 79) a dobře potvrzeném i v naší kartotéce z evangelií, Šaf a Les vedle
bezo=6stvie v Dbj Šaf Les. Ojedinělé je užití varianty bezo=ie v Zag. V parimejních
textech je známo i adj. bezo=iv7, avšak jen jako překlad řec. qrasuv~ Pr9:13 Lobk
parOrb. Tento způsob překladu je ojedinělý. Běžným ekvivalentem řec. qrasuv~ je
v parimejníku adj. dr7z7, srov. i kompozitum dr7zosr7d7 qrasukavrdio~ Pr21:4.
I v tomto velmi omezeném úseku materiálu je možno nalézt několik příkladů
sémantického obohacení, které přinášejí parimejní texty. Patří k nim např. doložení
významu „porodní bába“ pro slovo baba za řec. mai`a, k jehož překladu v kanonických
textech nebyla příležitost, běžně však je uvedený význam doložen v triodech. Jiným
příkladem může být ojedinělé užití adj. br7z7 (Pr15:19 Grig Lobk parOrb parHlud)
ve významu „horlivý, pohotový“ za řec. ajndrei`o~, které se na jiných místech v
parimejníku (Pr10:4, Pr13:4) překládá adj. v7staniv7, v7stan6liv7, doloženými
v našem materiálu i v Slep Karp a Les22.
Na závěr můžeme konstatovat, že lexikon parimejníku představuje významnou
součást slovní zásoby našeho slovníku a v řadě případů umožňuje lexikograﬁcké
zpracování slov ze sémantických okruhů, které v jiných textech nemohly být
zastoupeny. Rozšířením excerpce starozákonních textů i na parimie z triodu a mineje
se doplňuje materiál získaný z parimejníků novými doklady patřícími k různým
lexikálním vrstvám a obohacují se tak naše poznatky nejen o lexikálním vývoji
tohoto žánru, nýbrž i o slovní zásobě užívané v makedonských csl. textech a o
zpracovávaném lexikálním systému.
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Résumé
Autorka hodnotí přínos a postavení parimejní slovní zásoby v Slovníku
církevněslovanského jazyka makedonské redakce. Vychází při tom především ze
Slovníku řecko-církevněslovanských lexikálních paralel, který obsahuje materiál
z biblických textů, z žaltářního komentáře a triodu. Na konci hodnotí zpracovanou
část Slovníku. Parimejní slovní zásoba představuje významnou součást slovní
zásoby zpracované ve Slovníku a v řadě případů umožňuje lexikograﬁcké
zpracování slov ze sémantických okruhů, které v jiných textech nemohly být
zastoupeny. Slovní zásoba parimií z triodu a mineje přináší nové doklady patřící
k různým lexikálním vrstvám a obohacuje tak naše poznatky o slovní zásobě
užívané v makedonských csl. textech.
Klíčová slova: makedonská redakce csl. jazyka, slovník, parimejní slovní zásoba
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Sažetak
PARIMEJNI LEKSIK U MAKEDONSKOM CRKVENOSLAVENSKOM RJEČNIKU

Autorica se osvrće na značenje i mjesto parimejnoga leksika u Rječniku makedonske
redakcije crkvenoslavenskog jezika. Pri tome polazi primarno od Rječnika grčkocrkvenoslavenskih leksičkih paralela koji obuhvaća građu iz biblijskih tekstova,
iz komentara uz psaltir i iz trioda. Na kraju se osvrće na obrađeni dio Rječnika.
Parimejni leksik vrlo je važan sastavni dio rječničkoga fonda obrađenoga u Rječniku,
proširujući opseg semantičkih sfera zastupljenih u ekscerpiranome korpusu kao i
opseg riječi koje pripadaju različitim slojevima straroslavenskoga leksika.
Ključne ri ječi: makedonska redakcija csl. jezika, rječnik, parimejni leksik
Izvorni znanstveni članak
Autor: Zdenka Ribarova
Ústav slavistických a východoevropských studií, FF UK Praha
Институт за македонски јазик, Скопје
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