STRUKTURA HESLA

1. Pramenná báze hesel
Řecko-staroslověnský index (dále Index) je od počátků zamýšlen jako komplementární
část Slovníku jazyka staroslověnského (dále SJS). Z tohoto důvodu byl navržen tak, aby
pokud možno co nejpřehlednějším způsobem přinesl potřebné údaje o řecko-staroslověnské
ekvivalenci a současně neopakoval údaje obsažené v SJS. Předmětem zpracování jsou
v zásadě všechny lexémy a číslice vyskytující se v řecko-staroslověnské kartotéce po její
revizi a doplnění. (Podrobněji viz Úvod sub 4., 5.)
Výjimečně nejsou některé památky s řeckou předlohou zpracované v SJS a obsažené
v řecko-staroslověnské kartotéce do Indexu pojaty. Mezi ně patří např. úryvek Dečanského
evangelia, kterým Jagić doplnil svou edici Mariánského kodexu, nejsou zařazeny varianty
z Perfirijova parimejníku, kterými je v kartotéce doplněna excerpce Brandtem vydané části
Grigorovičova parimejníku, dále byly vypuštěny varianty z Tunického edice prorockých
knih (Tun). Z charvátskohlaholských starozákonních textů (Gl) je zpracován pouze materiál
Breviáře Víta z Omišlje dle edicí Vajsových a vydání Pechuškova. Do indexu není pojat
materiál z Pražských zlomků hlaholských, apoštolní úryvek z Vídeňských listů ani první
strana Kyjevských listů (Kijb). Soupis památek nezařazených do Indexu viz Appendix.

2. Záhlaví řeckého hesla
2.1. Záhlaví hesla obsahuje normalizované řecké slovo v základní (slovníkové)
podobě, tj. substantiva v nominativu singuláru (výjimečně v jiném tvaru, např. pluralia tantum v nominativu plurálu), adjektiva a rodová zájmena v tvaru nominativu singuláru
maskulina. Řecká slovesa normalizujeme ve shodě s územ SJS do infinitivu prézenta aktiva.
V tomto tvaru jsou uváděna také aktivní řecká slovesa, i když jsou v materiálu řecko-staroslověnské kartotéky doložena pouze ve tvarech mediálních či pasivních. Deponentní a
semideponentní slovesa jsou uváděna vždy v odpovídající doložené formě prézentního
infinitivu. Tvary, jejichž základní podoba neexistuje, uvádíme v souladu s lexikografickou
praxí SJS, např. akuzativy zájmen, která nemají nominativ (aujtovn, ejmautovn) apod.
Supletivní tvary jsou obvykle zpracovány v základním hesle bez zvláštního upozornění,
např. aor. e[fagon u hesla ejsqivein. Supletivní tvary jsou jako samostatná hesla vyděleny
pouze tehdy, mají-li reálnou oporu ve staroslověnských ekvivalentech (kalov~ – beltivwn).
V ostatních případech jsou supletivní tvary mající samostatné překladové ekvivalenty
uváděny na heslových odstavcích (ejsqivein NMQRG QLQRG QRG etc. : to; fagei`n
QLBCLG , B).
2.2. Za homonyma považujeme většinou slova s různou etymologií patřící k témuž slovnímu druhu, která nejsou rozlišena paradigmatickou charakteristikou. Označujeme je horními
indexy, např. a[peiro~1 LCGQIMS9CL × a[peiro~2 @CQIML L. Nejsou odlišena ani stejně
znějící propria a apelativa, srv. qeofuvlakto~ adj @MEMFP?LGK × Qeofuvlakto~ m propr
OCMDGJ?IR. Podobně nejsou označena ani souzvučná propria různého druhu a je precizován

25

Struktura hesla

údaj v záhlaví: Arav
j m m propr (= antroponymum), Arav
j m m propr loci (= toponymum). Podle
potřeby dochází k rozlišení dalšími zpřesňujícími údaji v záhlaví i u ostatních souzvučných slov,
např. qeolovgo~ adj @MEMLMQL Supr 403:28; qeolovgo~ adj-subst m cognomen @MEMLMQA
@MEMQJMT @MEMQJMTA OCMJME; filovsofo~ titulus DGJMQMD (cf. 3.2.).
2.3. V záhlaví řeckého hesla je v souladu s praxí závěrečné části SJS uváděn pouze
jeden tvar (srv.: pravssein, gignwvskein, qarrei`n, e{neken, ejpifavneia, Qwma`~, qrhskov~) a
není brán zřetel na varianty typu: pravttein, ginwvskein, qavrsein, ei{neken, ejpifaniva,
Qoma`~, qrh`sko~.
U proprií uvádíme v záhlaví variantní tvary pouze tehdy, pokud mají alespoň částečnou
j
m,
oporu v staroslověnském materiálu, např. Abiav
j
, Abiav
j
d ?TG?, ?TG?B, ?TGB; Abraav
?TP??K ?TP?K. V případě potřeby některé z těchto tvarů jsou zpracovány v samoAbram
[
statných řeckých odstavcích (cf. 4.1.).
Dvojím záhlavím jsou opatřeny vybrané morfologické a jiné varianty u těch řeckých
lexémů, kde staroslověnské ekvivalenty neumožňují jejich oddělené zpracování, např.
quvra f, quvrai pl BTP  BTPG  qambei`n, -bevw, qambei`sqai, -bevomai MS?Q?RG Q,
MS?QLRGQ. Podrobněji viz 4.1. a 4.2.
2.4. Základní podobu řeckých slov uvádíme i v případech, kdy v materiálu Indexu
jsou tato slova doložena jen v nepřímých pádech nebo slovních spojeních, u sloves v pasivu,
tvarech participií apod. Doložené tvary s jejich překladovými ekvivalenty pak zpracováváme
?BBGCT, a[;kuro~ adj: a[;kuron poiei`n
na odstavcích. Např. Addi
[
m propr: tou` Addi
[
MRTP;G  MRKCR?RG  MRKR?RG  qeatrivzein, -zw: qeatrivzesqai, -omai NMXMPMS
@WRG.
2.5. Řecká participia mohou být v případě potřeby zpracována jako odstavce řeckých
sloves. Jako samostatná hesla je uvádíme jen v případě, kdy není doložen žádný jiný tvar
příslušného slovesa nebo jiné tvary předpokládaného slovesa neexistují; např. qeolhptouvvmeno~ ptc QTRWGKBMSFMK Isg. Většinou jde o kompozita s participiálním sufixem, k nimž ani v řečtině není doloženo příslušné sloveso (cf. 4.1.).
2.6. Označování přídechu a slovního přízvuku se opírá o tradici starořeckých slovníků.
U nebiblických proprií je přebírána akcentuace Papeho slovníku (viz Index bibliographicus
č. 24), u novozákonních proprií bereme v úvahu i slovník J. B. Součka (viz Index bibliographicus č. 32), u starozákonních proprií bylo přihlíženo k normalizaci konkordance
Septuaginty (viz Index bibliographicus č. 9).

3. Údaje v záhlaví řeckého hesla
3.1. V záhlaví řeckého hesla uvádíme gramatické údaje určující základní morfologickou (ev. i paradigmatickou) příslušnost slova, v případě potřeby i údaje o valenci a další
poznámky. Obvyklými latinskými zkratkami určujeme slovní druh, u substantiv uvádíme jen
rod (ev. i číslo, např. Aqh`
j nai f pl), u adjektiv uvádíme pouze základní tvar nominativu singuláru maskulina bez označení východnosti. U sloves uvádíme koncovku 1. sg. praes. act.
(med., pas.). U stažených sloves uvádíme infinitiv v stažené podobě (podle úzu SJS), 1. sg.
praes. však v podobě nestažené, např. ejgkalei`n, -levw. U slovesa eijdevnai výjimečně
uvádíme tvar 1. sg. ind. perf. act. oi\da. U předložek uvádíme kompletní údaj o valenci (praep
cum G et A). Též u spojek a partikulí s dvojí slovnědruhovou funkcí uvádíme kompletní údaj
již v záhlaví, např. conj et part.
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3.2. Zpřesňující údaje soustavně stojí u vlastních jmen (propr), u slov souzvučných
(apelativ i proprií), která nepovažujeme za homonyma (2.2.), dále u číslic (num nota) a u citátových slov (např. vox hebraica). K vyjádření zpřesňujících údajů používáme latinský jazyk.
3.2.1. Zkratka propr u vlastních jmen se užívá v zásadě bez další specifikace. Pouze
u souzvučných proprií specifikujeme o jaký typ se jedná (v. 2.2.). V těchto případech zkratkou propr označujeme pouze antroponyma a pro ostatní propria užíváme údaje v potřebné
míře upřesněné, např. propr loci, propr urbis, propr regionis, propr fluminis etc. Dodatečnou
specifikaci používáme i v případech, kdy není na první pohled zřejmé, o jaký typ propria jde;
např. Klau`da propr loci (ev. přesněji propr insulae) či JRuvndax m propr fluminis, aby bylo
zřejmé, že se nejedná o antroponyma. O tom, jaký typ upřesňujícího údaje bude použit,
rozhoduje zpracovatel na základě materiálu. Bližší specifikaci proprií přináší SJS.
3.3. Eventuální další údaje a poznámky se uvádějí příležitostně.

4. Řecký heslový odstavec
4.1. Heslový odstavec se formuje v zásadě tehdy, když stsl. překladový ekvivalent patří
k jinému slovnímu druhu než heslové slovo, nebo se heslové slovo vyskytuje v předložkové
vazbě či slovním spojení přeloženém do stsl. jinými lexémy. Heslové odstavce užíváme dále
v případech, kdy záhlaví hesla má gramaticky neutrální podobu slova, která není v materiále
reálně doložena (podrobněji viz 2.4.). V odstavci mohou být zpracovány i některé variantní
tvary vlastních jmen (cf. 2.3.).
Řecká participia mající adjektivní nebo jiné stsl. překladové ekvivalenty v zásadě zpracováváme pod infinitivem aktivním na odstavci s částečnou výjimkou participií pasivních
(2.5.). Takto postupujeme u participií aktivních i v případech, kdy není doložen žádný jiný
tvar příslušného slovesa, např. qusiavzein : qusiavzwn ptc RP@?KG Ipl Supr 35:26 (doložen
jen uvedený tvar participia).
Slovní spojení zpracováváme na odstavcích pod všemi plnovýznamovými slovy, která
se v nich vyskytují, např. slovní spojení ejkklhsiva ejn tw/` qeavtrw/ NMXMPQ@MPLWG pod
ejkklhsiva i pod qevatron; cwri;~ ai{mato~ @CQIPTL pod ai|ma i cwriv~.
Na odstavcích se v rámci předložky ve výběru zpracovávají i některá ustálená
předložková spojení, např. ejn touvtw/ QCEMP?BG ejn oi||~ GBCC  ejn tw/` + inf CEB? (cf. 5.7.).
4.2. Záhlaví řeckého heslového odstavce podobně jako záhlaví hesla, je v zásadě
jednoduché, výjimečně i dvojité (cf. 2.3.). Dvojitá záhlaví se nejčastěji vyskytují u morfologických variant, v zásadě ve stejných případech jako v záhlaví hesla (cf. 2.3.), např. qh`lu~
adj, hJ qhvleia, to; qh`lu CL?  CLQI NMJ (tvary maskulina nejsou doloženy a
staroslověnské ekvivalenty neposkytují oporu pro rozlišení).
4.3. Gramatická charakteristika u řeckého heslového odstavce se částečně naznačuje užitím příslušného tvaru členu u substantivizovaných tvarů a u genitivních (a dalších)
tvarů substantiv překládaných adjektivy, např. to; a[topon LCNP?TB?, to; qevlein TMJ
tou` qeou` @MGG tw`n ajggevlwn ?LECJQI oJ ejn qalavssh/ KMPQI. Genitivní a dativní člen
u prostých pádů v těchto případech užíváme vždy, bez ohledu na to, je-li doložen, u předložkových pádů se však uvádění členu vždy řídí materiálem. Latinské zkratky k vyjádření
gramatické charakteristiky se užívají pro označení komparativů a superlativů, jindy jen
výjimečně, nejčastěji tehdy, mohlo-li by dojít k ev. pochybnosti o slovnědruhové příslušnosti heslového slova, např. kalov~ adj @J?E BM@P ... to; kalovn @J?EM, BM@PM ... kalovn adv
BM@PM, BM@P, anebo když v záhlaví není uvedena základní podoba (protože není doložena),
např. qaumastovteron comp n MSBL .
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V záhlaví heslového odstavce stojí údaje o valenci u předložek a podle potřeby i u
sloves, např. qerapeuvesqai ejpiv tini EMB@WRGIMKMSSupr 204:24, MSE?B?LGNPG
GK?RG Šiš28a A17:25.
4.4. Odkazy na konci řeckého hesla (heslového odstavce) stojí jen výjimečně. Cf. 5.7.,
5.8., 5.9.

5. Obsah a řazení řeckých heslových odstavců
5.1. Substantiva. Samostatné řecké heslové odstavce tvoří řecké prosté nebo
předložkové pády substantiv překládané adjektivy, adverbii nebo slovním spojením, které
není doslovným překladem řeckého originálu, řecká slovní spojení se základním substantivem překládaná jedním stsl. slovem nebo ustáleným slovním spojením a také jednotlivé
pády překládané substantivy, pokud jsou nositeli sémantických rozdílů. Řadíme je v tomto
pořadí: 1. pády překládané základním slovním druhem v pořadí: 1a. substantiva, 1b. substantivizované tvary, 2. pády překládané adjektivy: 2a. pády prosté, 2b. pády předložkové,
3. pády překládané adverbii, 4. slovní spojení. Při výskytu většího počtu heslových odstavců
v některé z uvedených kategorií zachováváme následující pořadí: pády prosté řazené podle
pořadí pádů, pády předložkové řazené podle pořadí předložek nebo rozlišujícího slova v alfabetě. Např. heslo qeov~ m @ME: 1a. oiJ qeoiv I?NG;? 1b. ta; tou` qeou` @MQRTL?, 2. tou`
qeou` @MGG, tw`n qew`n @MQI, dia; qeou` @MGG, ejk tou` qeou` @MGG, oJ eij~ qeovn @MGG,
oJ kata; qeovn @MGG, oJ pro;~ qeovn @MGG, 3. kata; qeovn @MQIW L?@MG 4. oJ qeo;~ lovgo~
@MG  QJMTM, oJ dou`lo~ tou` qeou` IPQRGL, tou` qeou` sofovteron @MEMKBPMQRL ;
qavlassa KMP 1. ejpi; th;n qavlassan NMKMPG 2a. th`~ qalavssh~ KMPQI, tw`n qalassw`n
KMPQI 2b. dia; qavlassan GQNL, oJ ejn qalavssh/ KMPQI, oJ para; qavlassan KMPQI.
5.2. Adjektiva. Samostatné řecké heslové odstavce tvoří komparativy a superlativy
adjektiv, řecké substantivizované nebo adverbializované tvary překládané substantivy nebo
adverbii, předložkové pády překládané adverbii nebo slovním spojením, řecká slovní spojení
se základním adjektivem, překládaná jedním stsl. slovem nebo ustáleným slovním spojením.
Řadíme je v tomto pořadí: 1. pády překládané základním slovním druhem, 2. komparativy,
3. superlativy, 4. pády překládané substantivy, 5. pády překládané adverbii, 6. slovní spojení.
Principy vnitřního řazení v jednotlivých kategoriích jsou stejné jako u substantiv. Např. qaumastov~ adj: qaumastovteron comp n MSBL  to; qaumastovn MSBM.
5.3. Zájmena osobní. Samostatné řecké heslové odstavce tvoří jednotlivé pády překládané přivlastňovacími zájmeny a slovní spojení. Řadíme je v pořadí pádů, nejprve tvary
nedůrazné, potom důrazné a nakonec slovní spojení. Např. ejgwv pron: mou KMG, ejmoiv KMG,
oJ kat j ejmev KMG.
Zájmena tázací (tiv~, tiv) a neurčitá (ti~, ti) zpracováváme v jednom hesle. Na
heslových odstavcích pak stojí jednotlivé pády prosté a předložkové a různá spojení
(nejčastěji s částicemi), která mají zvláštní překladové ekvivalenty. Prosté pády řadíme
v pořadí pádů, nejprve tvary tázací, potom neurčité; pády předložkové a různá spojení
řadíme podle alfabety na základě rozlišujícího slova: tiv I?IM  tivna I?IM  dia; tiv NM RM
eij~ tiv NM RM  eij~ tivna I?IM  i{na tiv TQI.
Adjektivní (rodová) zájmena a zájmenná adjektiva zpracováváme a řadíme podobně jako adjektiva (cf. 5.2.).
5.4. Číslovky. Samostatné řecké heslové odstavce tvoří substantivizované tvary
číslovek, složené číslovky a slovní spojení s číslovkami překládané různým způsobem.
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Řadíme je v pořadí: 1. složené číslovky, 2. spojení, jejichž ekvivalentem je základní slovní
druh (např. číslovky násobné), 3. substantivizované tvary, 4. spojení, jejichž ekvivalentem
není základní slovní druh. Složené číslovky řadíme podle číselné platnosti, substantivizované tvary podle pořadí pádů, slovní spojení podle alfabety. Např. pod heslem eJbdomhvkonta
(a též pod heslem pevnte) bude řecký heslový odstavec eJbdomhvkonta pevnte, pod heslem
trei`~: ta; triva RPMGA?  pod heslem duvo: ajna; duvo BT?9BW.
5.4.1. Číslice, tj. číslovky vyjádřené písmeny řecké alfabety, registrujeme zvláš na
začátku odpovídajícího písmene. Jejich výčet podáváme zjednodušeně, bez lokací.
Zaznamenáváme však rozdíly mezi hlaholskou a cyrilskou platností a vždy uvádíme případy,
kdy stsl. ekvivalentem je číslovka, např. a v CBGL. Složené číslice netvoří samostatná podhesla, nýbrž je uvádíme jen ve výběrovém přehledu bez lokací a frekvencí na zvláštním
odstavci (in num compos), protože jednotlivě budou uvedeny pod prvním písmenem na
odpovídajících místech alfabety, např. riqV pod r.
5.5. Slovesa. Samostatné heslové odstavce tvoří řecké mediální nebo pasivní infinitivy,
které mají jiný stsl. ekvivalent než tvary aktivní. Totéž platí i pro jiné infinitivy, např. minulých časů, které uvádíme jen pokud stsl. ekvivalenty potvrzují s nimi spjaté sémantické
rozdíly. Na heslových odstavcích stojí dále substantivizované infinitivy, které jsou překládány jinak než slovesem, adjektivizovaná nebo substantivizovaná participia překládaná
adjektivy nebo substantivy nebo slovním spojením a řecká slovní spojení se základním
verbem, překládaná jedním stsl. slovem nebo ustáleným slovním spojením, které není
doslovným překladem slovního spojení řeckého. Řadíme je v tomto pořadí: 1. mediální
(pasivní) infinitivy překládané slovesem určitým nebo opisnou konstrukcí (jmenné přísudky), 2. adjektivizovaná participia, 3. substantivizovaná participia, 4. substantivizované
infinitivy (v základním tvaru nebo v tvaru vedlejších pádů) překládané substantivy nebo
jinak, 5. slovní spojení. Vnitřní řazení v rámci jednotlivých kategorií je podle alfabety. Např.
qaumavzein, -zw TQ MSBGRGQ, BGTGRGQetc., qaumavzesqai BGTL@WRG  MSBL
@WRG etc.
5.6. Adverbia. Samostatné heslové odstavce tvoří řecké komparativy a superlativy,
spojení s předložkami překládaná adverbii nebo adverbializovanými předložkovými pády,
tvary s členem překládané adjektivy a slovní spojení se základním adverbiem. Řadíme je ve
výše uvedeném pořadí. Další vnitřní řazení (spojení s předložkami, slovní spojení) je podle
alfabety. Např. heslo kavtw: katwtevrw LGC  e{w~ kavtw BMLGC, oJ kavtw LGL.
5.7. Předložky. Základní rozčlenění předložkových hesel je podle jejich valence, takže
předložky, pojící se s více pády jsou nejprve rozčleněny do číslovaných heslových odstavců,
a teprve v jejich rámci se formují řecké heslové pododstavce. Např. ejpiv 1. cum G; 2. cum D.
Na heslových pododstavcích se nejčastěji zpracovávají spojení předložky s členem, zájmenem, ev. substantivem, jejichž stsl. ekvivalenty jsou složené tvary, mající platnost adverbia
a užívající se též jako sekundární předložky, anebo jsou jejich překladovými ekvivalenty
spojky. V rámci předložky nezpracováváme podrobně všechna předložková spojení mající
zvláštní překladové ekvivalenty. V předložkových heslech se nejčastěji vyskytnou předložková spojení se zájmeny, kdežto spojení s plnovýznamovými slovy budou v zásadě zpracovávána pod odpovídajícími substantivy, adjektivy nebo příslovci. V závěru hesla (heslového odstavce) podáváme výběrový výčet spojení s plnovýznamovými slovy (iunctiones)
seřazený podle alfabety s odkazy na místo zpracování. Do výčtu zahrnujeme zejména
ustálená spojení (nejčastěji adverbializovaná), např. ejn mevsw/ NMQPB v. mevso~.
Pododstavce předložkových hesel řadíme v pořadí: 1. spojení, jejichž ekvivalenty jsou
sekundární předložky (i když je doloženo jejich adverbiální užití), 2. spojení, jejichž ekviva-
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lenty jsou pouze adverbia nebo výrazy s adverbiální platností, 3. spojení, překládaná spojkami a spojkovými výrazy, 4. další slovní spojení. Vnitřní řazení v rámci jednotlivých kategorií
je podle alfabety na základě rozlišujícího slova. Např. ejn mevsw/ NMQPB, ejn oi||~ GBCC, ejn
touvtw/ QCEM P?BG, ejn tw/` + inf CEB?, ejn w/| TLCEB?.
5.8. Spojky. Hesla spojek jsou zpracována zjednodušeně bez ohledu na jejich funkci,
nebo na základě materiálu řecko-staroslověnské kartotéky ji nelze vždy bezpečně určit.
Pozornost je věnována různým ustáleným vazbám spojek s částicemi, zájmeny nebo adverbii překládaným spojkami nebo spojkovými výrazy, partikulemi nebo příslovci. Řadíme je
podle alfabety na základě rozlišujícího slova. Např. heslo eij conj: eij gavr ?;C C MS@M
CJGIM eij dev ?;CJG eij mhv ?;CLC L L P?XT RIKM R G  ei[ pw~ LCEJG ei[
ti C  ei[ ti~ C. V případě potřeby v závěru hesla (heslového odstavce) podáváme
výběrový výčet spojení s plnovýznamovými slovy (iunctiones), seřazený podle alfabety
s odkazy na místo zpracování.
5.9. Částice. Podobně jako u spojek jsou také u částic v heslových odstavcích zpracována slovní spojení překládaná do staroslověnštiny různým způsobem. Jejich vnitřní řazení
je v pořadí alfabety; např. pod heslem gavr budou i spojení a} gavr IMC a kai; gavr G@M
LC@ML IMC. Složené spojkové výrazy s částicemi (eij mhv, kai; gavr atd.) zaznamenáváme
i pod částicemi jen výjimečně formou výběrových odkazů.
5.10. Interjekce. Řecké interjekce ani jejich stsl. ekvivalenty obvykle nevstupují do
dalších slovních spojení.

6. Staroslověnské odstavce
6.1. Staroslověnské heslové odstavce nekopírují zcela hesla SJS. Zpracovány jsou
všechny materiálem doložené překlady řeckého lexému v základních i přenesených významech, ale i překlady ojedinělé či nepřesné. Výjimečně jsou uváděny také lexémy, které
v SJS nejsou zpracovány, nejčastěji proto, že pocházejí z nově excerpovaných pramenů (v.
Monumenta palaeoslovenica, č. 6, 26, 38). Staroslověnské heslové odstavce se řadí podle
cyrilice bez ohledu na sémantické rozdíly.
6.2. Staroslověnská homonyma se definují a označují v souladu s praxí SJS, v němž
se za homonyma v některých případech považují i souzvučná slova s různou morfologickou
charakteristikou (M@GRG NMGRG P?XJG ), v jiných případech jsou homonyma zpracována
na odstavcích (NMJ P?QRTMPGRG).
Indexy užíváme ve všech případech, kdy jsou užity v SJS, tj. i v případech, kdy řecký
ekvivalent poskytuje jasné rozlišení homonym, např. e[rion TJL?2  ku`ma TJL?1, dále u
slov s různou morfologickou charakteristikou, pokud jsou tak označena v SJS, např.
P?XJG 1 adj, P?XJG 2 adv, nikoli však QWP m, QWP adj, a také v případech, kdy jedno
z homonym nemá řecký ekvivalent, a není tedy v indexu zpracováno, např. ajnavgnwsma
NM GR?LGC1 (NM GR?LGC2 pocta). Homonyma zpracovaná v SJS na odstavcích indexy neoznačujeme.
6.3. Záhlaví stsl. odstavce obsahuje stsl. slovo normalizované v souhlase s pravidly SJS. Pokud však v některých případech zpracovatelé v průběhu práce se slovníkem
odhalili chyby, uvádí se normalizace korigovaná. Na podobu, pod níž se heslo v SJS vyskytuje, se odkazuje v závorce bezprostředně za záhlavím, např. BEM (v. sub REM); TLP?BG
RG (v. sub TL?BPGRG); MPBMT?RG (v. sub PMBMT?RG).
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6.3.1. Koruptely, neodpovídající překladové ekvivalenty nebo tvary rekonstruované,
vyskytující se v záhlaví, se uvádějí v hranatých závorkách. Uvedené případy podle potřeby
komentujeme v závorce za lokací, např. Qeovdoulo~ m propr YOCMBMP[Ochr 100a4, Slepč
121v5 (per err pro OCMBMSJ).
6.3.2. Pokud na základě materiálu nelze jednoznačně určit, jde-li o koruptelu nebo
nikoli, závorek v záhlaví neužíváme, např. ejpixenou`sqai MSQR?LGRGQ MSQRP?LGRGQ.
V závorkách nestojí ani volné překladové ekvivalenty, např. za řecké qusiva NMQR Slepč
Hb8:3 (var PRT? Christ Ochr Šiš). Další údaje jsou podle potřeby uváděny v závorkách,
např. qevatron n NMXMP?R?G Supr 55:30 (transl lib).
6.3.3. Pod zvláštním záhlavím nejsou zpracovány všechny lexikální nepřesnosti a
chyby excerpovaných staroslověnských památek, nýbrž pouze takové, které mají nějakou
výpovědní hodnotu: buï dokumentují jinde nepotvrzená, ale v lexikálním systému možná
slova, nebo jejich čtení může mít význam např. pro filiaci textů či jinak. Jednoznačné
písařské chyby jsou zařazeny k odpovídajícímu záhlaví s poznámkou (per err).
6.3.4. Slova, která v SJS z různých důvodů nejsou lexikograficky zpracována, označujeme znakem plus + v horním indexu před slovem, např. qeravpwn m Y +BPE[ Grig Zach
Ex14:5 (in mss per err BPMSE); th`~ Qra/vkh~ Y +RP?IGGQI[ En 20a19 (in lac RP?);
Qesbivth~ m propr +RCXTGRLGL EuchN 10a8.
6.4. Dvojité záhlaví staroslověnského heslového odstavce se používá u dubletních
tvarů a starých fonetických variant v souhlase se SJS: TLGK?RG  TLK?RG; PRG
PRG; LB?  LMSB?; NMKLRG  NMKLRG; QEPRG  QEPRG; RMEB?  REB?
aj., zejm. v těch případech, kdy variantní tvary nelze jednoznačně rozlišit, event. se volně
střídají v jednotlivých rukopisech. Varianty se oddělují čárkou: PRG PRG. Pokud jsou
některé z variantních tvarů tohoto typu v SJS uvedeny jako samostatná hesla, bere se toto
rozlišení v úvahu, např. L?NGQ?RG L?NQ?RG. Variantní tvary označené užitím závorek se
zachovávají všude tam, kde není možné jejich oddělené zpracování, např. proto, že se slovo
většinou píše zkráceně, sr. FPGQRMQ AQ?P. Z jiných případů přicházejí v úvahu např.
významově nerozlišené tvary s (C), některá reflexivně nereflexivní slovesa se (Q) atp.
6.4.1. Dvojité záhlaví se může vyskytnout také u gramatických variant, které jsou
v SJS uvedeny proto, že doložené tvary nedávají možnost jednoznačné normalizace. V některých případech je morfologických variant v záhlaví větší množství, avšak ani tehdy
neužíváme víc než dvojité záhlaví. Základní formou je pro nás forma první, ostatní formy
podle vlastního uvážení zpracujeme na odstavcích nebo zařadíme k formě základní. Některé
z variantních tvarů lze také uvést a komentovat pouze v závorce.
6.4.2. Slovotvorné varianty se zpracovávají v zásadě samostatně. Např. adjektiva
R?PQGBQI R?PQGQQI R?PQI zpracovaná v SJS v jednom hesle s trojitým záhlavím jsou rozčleněna do zvláštních odstavců.
6.4.3. U proprií a některých přejatých slov, která v SJS mají v záhlaví dvě, tři i více
podob, odrážejících různé možnosti jejich pravopisné, fonologické nebo morfologické, ev. i
slovotvorné normalizace, v zásadě neužíváme více než dvojitá záhlaví: na heslovém odstavci
uvádíme zpravidla pouze podobu první, např. u hesla OCMBMRGG RCMBMRGG uvádíme pouze
OCMBMRGG, nebo u hesla O3?RGP?  RG?RGP? f  O3?RGP m  O3?RGP f  O3?RGPe m
uvádíme tvar základní, tj. první, a jako druhý je uveden tvar, který je možný v obou verších,
vyloučena je pravopisná varianta RG?RGP?: Quavteira n pl propr O3?RGP?  O3?RGPe m
Hval Rumj Ap1:11 2:24. Pokud považujeme za účelné některé z variant rozlišit, zpracováváme je na zvláštních heslových odstavcích. Týká se to důsledně variant slovotvorných,
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sloučených v SJS v jednom hesle. Dvojité záhlaví používáme také ve vzácných případech,
kdy jsou různé staroslověnské formy, vztahující se k jednomu řeckému ekvivalentu, zpracovány v SJS z nějakého důvodu v různých slovníkových heslech. V tomto případě mezi
j
~.
oběma formami stojí et, např. ?GR?J? et GR?GJe za řecké Aeiqala`
6.5. Zkratky. Pravopisné zvláštnosti slov psaných převážně zkráceně se neberou
v úvahu ani se nekomentují, a to ani v případech, kdy lze některé zkratky interpretovat
různým způsobem, např. zkratku @JER lze přečíst jako @J?EMBR nebo @J?EMB?R,
z různých zkratek pro výraz a[ggelo~ lze odvodit více pravopisných podob, např. ?LECJ
?EECJ ?L'CJ ?LECJ ?LECJ. Ve všech případech se řídíme základní normalizací
uvedenou v záhlavích hesel SJS.
6.6. Údaje v záhlaví staroslověnského heslového odstavce. Gramatickou (paradigmatickou) příslušnost slova uvádíme jen příležitostně, zejm. v případech, kdy uvedená forma
může být z tohoto hlediska dvojznačná, např. ejkei` RG pron Npl m; ejleuvqero~ QTM@MB? m,
to; eujavlwton MSBM@ adj indecl; a[gein TCQRG  TCB – TCQRG  TCX. Bližší gramatické
určení uvádíme také tehdy, když se v záhlaví nevyskytuje základní tvar slova, např.
qeovswmo~ adj @MG RJCQG RJMS Dsg, Cloz 13b20, Supr 456:13; @MG RJ? Gsg,
Supr 457:7.22; qeolhptouvmeno~ ptc QTRWGK BMSFMK Isg. U předložek na každém
odstavci stojí vždy údaj o valenci, např. T cum A, T cum L. U sloves je tento údaj uváděn
podle potřeby a je vyjádřen tvary zájmen IRM  RM.
6.6.1. Výjimečně se v záhlaví odstavce vyskytnou i další údaje a poznámky, např.

MRT vb def, BEM (v. sub REM) (v. výše 6.3., 6.4.), nebo u některého z údajů otazník pro
vyjádření nejistoty.

6.7. Zpracování staroslověnského heslového odstavce. V heslovém odstavci
uvádíme údaje o výskytu překladového ekvivalentu v stsl. pramenech s ohledem na jeho
frekvenci, poznámky o řeckých i staroslověnských variantách, komentáře k uváděným
koruptelám, ev. i další poznámky.
6.7.1. Frekvence. Údaj o frekvenci uvádí počet výskytů daného slova v jednotlivých
památkách na základě materiálu, který je zpracován v řecko-staroslověnské kartotéce. Z toho
vyplývá omezení počtu dokladů z Nik pouze na variantní doklady a u parimejníků pouze na
biblická čtení. Také počet dokladů z kalendárií vyskytujících se v kartotéce je omezen, a to
rozsahem excerpce a též dostupnými řeckými prameny. S uvedenými omezeními je údaj o
frekvenci přesný u slov s výskytem do 100. U slov s vyšší frekvencí stojí jen přibližný údaj
v podobě 100+. Např. @MGG Zogr100+ Zogrb5 Mar100+ As76 Sav51 Vat29 Ostr101 Nik5
Kupr2 Sin30 SinN6 Pog33 Bon35 Lob37 Par37 etc.
6.7.1.1. U slov s nízkou frekvencí, do 15 (výjimečně i více) dokladů podáváme i výčet
všech míst, na nichž se dané slovo vyskytuje. U evangelií a apoštolů, mezi nimiž se vyskytují památky různých textologických typů, se řídíme počtem výskytů v textech menšího
rozsahu (tj. u evangelií v As Sav Vat, u apoštolů v En Ochr Mak). Neuvádíme však zvláš
biblická místa u zlomků a částí rukopisů (a též u Nik) i když mají malý počet dokladů, pokud
ostatní texty obsahují nad 15 dokladů.
6.7.1.2. Více dokladů než 15 citujeme zejm. z památek, které nejsou z různých důvodů
v SJS zpracovány v úplnosti (En v I. a částečně i v II. díle, Lobk proto, že se cituje jen tam,
kde jsou varianty nebo chybí text v základních rukopisech Grig či Zach) anebo nejsou
zpracovány vůbec (nově objevené kanonické památky).
6.7.1.3. Jako zvláštní památky hodnotíme comEug a EuchN a místa z nich uvádíme
nezávisle na počtu dokladů v žaltářním textu Eug a v staré části Euch.
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6.7.1.4. Místa z Gl citujeme zvláš (do 15 dokladů) i v případech, když u parimejníků
uvádíme jen souhrnný počet.
6.7.2. Staroslověnské památky se uvádějí v přesně stanoveném pořadí, nejprve
památky kanonické, potom postkanonické a nakonec památky citátové (v. Ordo monumentorum palaeoslovenicorum). V Indexu se v zásadě necituje soubornými zkratkami, užívanými v SJS (Ev Apost Apoc Psalt Parim). Při kompletní citaci materiálu se bere zřetel i na
pořadí biblických lokací (v. 6.7.3.).
6.7.3. Citování a řazení lokací. Lokace citujeme podle biblických míst nebo podle
folia a řádku u textů nebiblických, např.: Zogr Mar Mc4:17, Supr 99:12.14.20 240:9, Pog
Cant/Dt32:24, Hval Rumj titAp2:18; výjimečně se uvádí jen folio nebo stránka edice. U slov
vyskytujících se na dvou řádcích uvádíme jen řádek, na němž slovo začíná. Při určování biblických míst se řídíme principy popsanými v Poznámkách k synopsím. Podle potřeby se údaj
o lokaci dodatečně upřesňuje (v. 6.7.3.1., 6.7.3.2., 6.7.3.3.). Jednotlivé lokace oddělujeme
čárkou.
Památky biblické, u nichž citujeme všechny lokace, řadíme primárně podle frekvence.
Začínáme proto výčtem biblických míst, která se vyskytují v největším počtu textů a v jejich
uvádění postupujeme sestupně až k místům, která se vyskytují pouze v jednom textu.
Rukopisy řadíme v pořadí occurritu a zároveň bereme v úvahu opakovaná místa a slova.
Biblická místa v rámci jednoho seskupení jsou řazena v pořadí biblických knih. Do výčtu
biblických míst zařazujeme i tituly k perikopám. Např. paidivon : ta; paidiva BRG Zogr
Mar As Sav Ostr Mt14:21 15:38 Mar Zogrb As Sav Ostr Mt18:3 Zogr Mar As Ostr L11:7
(Ostrbis) J21:5 (var B? Sav) Zogr Mar Mc10:13.14 Zogrb Mar Mt19:13.14; SinN Bon
Cant/Is38:19 (var B? Lob Par); EuchN 27a13/Hb2:13 27a14/Hb2:14; Supr 169:16
340:29/Mt18:3; Christ Ochr Mak Šiš 1C14:20 Hb2:13.14 Christ Slepč Šiš 1J2:14 Christ
1J2:18 (var @P?RG Slepč, TXJ@J LGG Šiš); Grig Zach Lobk Gn50:23 Job1:19 Is8:18
66:12 Lobk Zach Ex2:6; Gl Job1:19; Const 32:9/1C14:20.
6.7.3.1. Lokace s biblickými citáty. Biblické citáty se uvádějí z textů nebiblických a
také z tzv. citátových památek. Citujeme je, pokud možno, v úplnosti.
Biblické citáty z Cloz a Supr a biblická místa z Euch, EuchN se uvádějí v pořadí folií
rukopisu. Biblické místo se od lokace odděluje lomítkem psaném bez mezery. Např.
QKPR Euch 24b5, 26b16, 53b9, 64a22, 65b13, 73b5, 74a1/Ps12:4, 87a16, 92a7, 101a21;
EuchN 4b22, 4b22/Mc10:33, 13b10/Mc10:33, 17a12/2C4:11, 17a16/2C4:12, 27a17.19/Hb2:14,
27a21/Hb2:15; TMJ SinN Bon Cant/Manas10, SinN 30a11/Mt6:10, EuchN 16a20/L11:2,
16a1/R12:2; Supr 65:18, 101:19/Ps1:2, 257:13, 266:17, 269:23, 276:19, 296:28,
349:28/J4:34.
Biblické citáty z ostatních památek, tj. z kalendárií evangeliářů a apoštolářů se uvádějí
za příslušným biblickým místem základního textu (nejčastěji žalmem) v složené závorce za
níž následuje znak + (obojí psané bez mezery) s předeslanou zkratkou cit, např.
MSKP;TCL Sin Pog Bon Lob Par Ps78:11 Ps101:21 {+ cit Slepč-Plov 8b20, Mak
1b5}/1C14:15. Citátové památky (Const, Meth, Chrabr, Naum) uvádíme na konci heslového
odstavce s označením biblického místa, např. TCJRG Christ Ochr Slepč Mak Šiš 2C1:8,
Christ Slepč Mak Šiš 1C14:5 (var TMJGRG Ochr); Const 64:17/1C14:15.
Větší počet citací stejného verše se obvykle uvádí souborně, např. BGTL ... Pog Bon
Lob Par Ps67:36 {+ cit En 6×, Ochr18×, Slepč10×, Mak11×}.
Pokud se citované biblické místo v základním textu nevyskytuje vůbec, nebo se
nevyskytuje u daného stsl. překladového ekvivalentu, anebo je necitujeme proto, že uvádíme
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jen souhrnný počet dokladů, citát se registruje u dané památky umístěné podle jejího pořadí
v occurritu, např. @MEZogr100+ Zogrb10 Mar100+ As100+ Sav69 Vat46 Ostr100+ Achr3,
incl Zogr Mar As Sav Vat Mt26:63 (var @MGG Ostrbis) ...; Christ100+ Hilf85 Moskb22
Moska1 En67 Ochr100+ Slepč100+ Mak100+ Šiš100+ Grš6 Mih2, incl Christ En Slepč Mak
Šiš Hb5:1 (var EMQNMB Ochr) ...; Grig100+ Lobk100+ Zach100+, incl Grig Zach2 Lobk
Job2:102 (var EMQNMB Zach1), Is28:16 ...; ... Meth 8:5/L2:14, 5:9/1P2:17, 1:33/Gn14:18,
1:21/Ex7:1, 17:2/Sap4:10.
6.7.3.2. Lokace paralelních míst. Četnost opakování biblického citátu v rámci jedné
památky se označuje latinskými slovy bis, ter anebo číslicemi vyjadřujícími počet. Tyto
údaje jsou umístěny bezprostředně za zkratkou rukopisu v dolním indexu, např. BTP As5×
Savbis Vatter Ostr15× J10:9. Lokace s variantami upřesňujeme uvedením listu a řádku (u Šiš
jen listu, u Služ v některých případech jen variantního rukopisu). Toto upřesnění, na rozdíl
od lokací v ostatních případech, píšeme bez mezery bezprostředně za zkratkou rukopisu,
např. L?I?X?LG Grig Zach Lobk Pr1:8, Grig Zach65b3 Lobkbis Pr6:20 (var I?X?LG
Zach68a3).
6.7.3.3. Lokace s opakovanými slovy v rámci řádku edice nebo biblického verše
označujeme horními indexy vyjadřujícími počet, které jsou umístěny bezprostředně za
lokací, např. RT? Zogr Mar Mt9:37.382 Zogr Mar As Ostr Und Mt13:302.39 Zogr Mar
Mc4:29 Zogr Mar As L10:23.
Jsou-li v těchto lokacích s opakovanými slovy doloženy varianty, upřesňujeme číslicí
v dolním indexu pořadí výskytu příslušné varianty, přičemž indexy jsou umístěny za zkratkou rukopisu nebo za zkratkou var před řeckou variantou v závorce, např. @ME Grig Zach2bis
Lobk2bis Gn17:12 (var EMQNMB Zach1bis Lobk1bis); qerivzein NMRG Hval1 Rumj2 Ap14:152
(var2 qerismov~, var RT? Hval2, per err NMJMGRG Rumj1). U hesel s menším počtem dokladů mohou být lokace zpracovány také tímto způsobem: @ME Grig Zachbis Lobkbis
Gn17:12, Grig Gn17:11 (var EMQNMB Zachbis Lobkbis).
6.7.4. Varianty se uvádějí v kulatých závorkách za citovanou lokací, k níž se vztahují. Nejprve se uvádějí varianty řecké, potom staroslověnské. Jednotlivé varianty se vzájemně oddělují čárkou, např. qevlhsi~ f, FMRLG Christ Slepč Mak Šiš G1:4 (var ad qevlhma,
var GXTMJ LG Ochr).
Pokud výjimečně citujeme variantu latinskou, uvádíme ji po zkratce Vg za příslušnou
staroslověnskou variantou, ale staroslověnské překlady založené jako celek na latinské předloze nejsou v Indexu zpracovány.
U slov s nízkými frekvencemi, kde citujeme všechna místa, jsou začleněny do tohoto
výčtu řecké i staroslověnské varianty, u slov s vyšší frekvencí uvádíme nejprve souhrnný
počet výskytů (včetně citovaných variant) a potom, po zkratce incl, výčet míst s variantami.
Např. FPGQRMQ Zogr45 Zogrb6 Mar49 As42 Sav23 Vat23 Ostr49, incl Zogr Mar Mt28:6
(Cristov~ var add kuvrio~, var EMQNMB As Sav Ostr) Mar Mt16:20 (var GQMSFPGQRMQ
Zogrb) L4:412 (var EMQNMB Zogr).
Varianty citujeme pokud možno v úplnosti. Zdůrazňujeme zejm. případy, kdy se překlad zakládá na řeckém variantním čtení. Neuvádíme však takové varianty, které nejsou
podepřeny stsl. materiálem, např. u hesla Qeuda`~ m propr RCTB? Hilf A5:36 neuvádíme
varianty Tauda`~, Teauda`~. Řecké varianty občas uvádíme i zkráceně, zejména u sloves
odlišených jen prefixy. Zkracujeme vždy tak, aby bylo jasné, které sloveso bylo zkráceno.
Např. ejpilambavnein QI?I?RG Christ A19:16 (var ad ejfavllesqai, var ejnavll-). Pro běžné
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varianty u velmi frekventovaných slov používáme obvykle jen orientační údaj, např. qeov~
(var kuvrio~ saepe).
Pod variantním čtením neuvádíme doklady, které jasně nejsou překladovými ekvivalenty uvedené varianty. Např. dovxa QJ?T? Gl Ma2:2 (var qusiva). Pod heslem qusiva tento
ekvivalent již necitujeme.
6.7.4.1. Citování variant. Řecké i staroslověnské varianty v zásadě citujeme v normalizované podobě, tj. přesněji v té podobě, v které se slova uvádějí v záhlaví hesla nebo
heslového odstavce řeckého i staroslověnského. Tvary jiné používáme v odůvodněných případech, např. řecké posesivní genitivy a dativy přeložené těmito pády uvádíme v tvaru užitého pádu, např. tou` qeou` @MGG Zogr Mar Savbis Ostrbis Mt26:63 (var @ME? As), Zogr Mar
Vat Ostr L6:20 (var tw`n oujranw`n, var LC@CQL As), Mar L21:4 (var @MEMTG Zogr), Christ
Hb4:9 (var tw/` qew/`).
Stejné varianty řecké i staroslověnské na různých biblických místech v jednom
rukopise podle potřeby uvádíme zkráceně bez opakování varianty u každé lokace. Počet
výskytů vyjádříme číslicemi (2×, 3×, 4× atd.) za zkratkou rukopisu, např. @ME Zach
Gn11:5.6.8.9 (var add 4×).
Varianty (řecké i stsl.) při opakovaném výskytu slova v rámci jednoho verše nebo
řádku citujeme s upřesňujícími údaji (v. 6.7.3.3.).
6.7.5. Další poznámky se uvádějí v závorce podle potřeby. Většinou jde o komentáře
k volným překladům (transl lib), k nejistým dokladům nebo k chybám, které komentujeme
(např. slovy per err, per err pro, recte, scr apod.) nebo označujeme otazníkem, na neobvyklé tvary upozorňujeme slovem sic. Např. YKGPQI[ Grig Is60:5 (recte KMPQI Lobk).

7. Odkazová hesla
Samostatná odkazová hesla se užívají omezeně, především pro propojení supletivních
tvarů slovesných, např. eijpei`n → levgein, favnai → levgein, aj– alpha privativum → sub lemmatibus singulis, ÆAbanav → ÆArbanav.
Zdenka Ribarova
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