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Abstract 

Our contribution analyses the origin and function of verbal aspect in certain Slavonic, 

Romance and ad hoc in Germanic languages from a historical, comparative and 

theoretical linguistic perspective. We observe how verbs in Slavonic languages 

evolved with different verbal content from basic root words, intended as variants of 

Indo-European roots with different verbal functions. From this base, a system of one-

verb tenses in Romance, English, and German languages had been created, yet we 

demonstrate manifestations of a parallel tendency towards Slavonic languages. We 

also focus ourselves on a subsequent system of deriving verbal variants of verbs by 

means of prefixes and suffixes. We identify differences and similarities in 

understanding the verbal aspect also in the field of phaseal verbal periphrastic 

aggregations. It is not an in-depth, systematical analysis of the verbal aspect in the 

aforementioned languages, but rather an attempt to provide an exemplar comparative 

perspective. 

Key words: verbal aspect, Czech language, Slovak language, selected Romance 
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Anotácia 

V príspevku skúmame pôvod a funkciu slovesného vidu v slovanských, románskych 

a ad hoc i v angličtine a nemčine z historického, porovnávacieho a teoretického 

jazykovedného hľadiska. Sledujeme, ako sa zo slovotvorných základov ako variantov 

indoeurópskeho koreňa s rôznymi vidovými funkciami vyvinuli v slovanských 

jazykoch slovesá s rôznym vidovým obsahom; v románskych a germánskych 

jazykoch sa z tohto základu vyvinul systém časov jedného slovesa, hoci 

demonštrujeme prejavy aj paralelnej tendencie k slovanským jazykom, hlavne 

v latinčine. Sústreďujeme sa i na neskorší systém odvodzovania vidových variantov 

slovies predponami a príponami. Identifikujeme rozdiely a podobnosti v chápaní vidu 

i v oblasti fázových slovesných perifrastických spojení. A napokon, skúmame i dopad 

vidových javov na stavbu lexiky. Nie je to hĺbková, systematická analýza slovesného 

vidu v uvedených jazykoch, ale najmä pokus o komparatívny pohľad. 

Kľúčové slová: vid, slovanské jazyky, vybrané románske jazyky, porovnanie 

 

Úvod 

Kategória vidu je typická prioritne pre slovanské jazyky, dnes zrejme 

predovšetkým preto, lebo slovesá, ich dĺžka, ale aj kmeň samotný sa dokážu vďaka 

koncovkám, vsuvkám a predponám pružne a plasticky meniť. Teda vid sa spojil 

s lexikálnym odvodzovaním významových odtieňov a výsledkom toho je 

v slovanských jazykoch systém slovesných odvodenín jedného pôvodného koreňa 

tam, kde v je v románskych jazykoch voľne prepojený systém prevažne nepríbuzných 

slovies s rôznorodým, často veľmi ďalekým sémantickým prepojením a fázovým 

vzťahom.  
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Ak hľadáme príčiny tohto rozdielneho stavu zistíme, že je výsledkom odlišného 

historického vývoja jazyka a s ním spojenej morfológie a sémantiky slovies. Existuje 

i názor, že slovesá, ako kategória vyjadrujúca najmä činnosť, pohyb alebo stav boli 

najpoužívanejším slovným druhom starých Slovanov, až po nich podstatné mená. 

Súvisí to s bohatstvom neosobných tvarov, predovšetkým príčastí a prechodníkov, ale 

takisto neurčitkov, ktoré takisto dokážu vyjadrovať vidovo-sémantické rozdiely, na 

rozdiel od väčšiny západných jazykov. Rovnako bol rozšírenejší i typ jednočlenných 

viet, kde nebolo treba vyjadriť agens deja, ak nebol sémanticky významný. Naproti 

tomu, dnes ho vo väčšine západných jazykov musíme použiť, pretože bez neho 

z gramatického hľadiska nejde o vetu.  

Nepriamo to potvrdzuje pre každodenný úzus napr. i štatistika Anny 

Šimkovej v článku Frekvencia slov a tvarov v súčasnej slovenčine. (Simkova, 

2011:331). V hovorovom štýle (ktorý je pre nás z hľadiska historického vývoja 

slovies a dneška obzvlášť relevantný) sú slovesá hneď na druhom mieste po 

podstatných menách. Sloveso súvisí s pojmom slovo; nie náhodou v latinčine verbum, 

i, n. znamenalo v prvom rade slovo, až neskôr sloveso. Analogicky je zrejmé, že i 

etnonymum „Slovák“ a celkovo Slovan je odvodené od slova. Obraznosť je jasná: je 

to človek, ktorý ponúka, dáva a prijíma slovo. 

Náročnosť prekladu „slova“ ukázal preklad Svätého písma do 

staroslovienčiny; najprv bolo treba vhodné písmo a potom preložiť hebrejský a grécky 

text do typologicky odlišného jazyka, - a to bola filologická a filozofická práca na tej 

najvyššej úrovni. Dodnes oslovuje i tú časť slovanského sveta, ktorá prijala latinský 

rítus i písmo; oproti tomu cyrilika sa používala a dodnes používa i mimo slovanského 

sveta. V preklade i v Proglase jasne vidno už plne rozvinutý systém vidovej 

i lexikálnej funkcie vidu v kultúrnej staroslovienčine (alebo starobulharčine, kto čomu 

dá prednosť) predpôn i prípon, čo je, ako neskôr ukážeme, novší, sekundárny spôsob 

vyjadrenia vidu na úrovni gramatickej kategórie. 

Hlavným cieľom nášho príspevku však nie je analýza slovesného vidu 

v slovenčine; slovenčina (ad hoc ruština a čeština) a jej slovesá nám skôr poslúžia ako 

etalón alebo komparatívna základňa voči slovesnému vidu v rumunčine 

a francúzštine. Pri komparácii však nemôže dôjsť k absolútnej ekvivalencii na úrovni 

slova, konkrétne slovesa, už i preto, že čisto vidové dvojice slovies v pravom zmysle 

slova vo francúzštine a rumunčine jednoducho neexistujú. Oproti tomu „Protiklad 

dokonavosť – nedokonavosť v slovenčine pokladáme za lexikálno-gramatickú 

kategóriu rovnako ako napr. A. Jarošová (2013).“ (Walková, 2014: 124) Oproti tomu 

vidové javy v románskych či germánskych jazykoch spravidla nedosahujú charakter 

binárnej privatívnej opozície a preto vid (aspekt) zahŕňa mnoho javov, ktoré súvisia 

s fázovosťou a charakterom verbálnej akcie z hľadiska priebehu: „V anglosaskej 

literatúre sa opozícia dokonavosť – nedokonavosť, súhrnne nazývaná gramatický vid 

(grammatical aspect alebo viewpoint aspect), od čias Carloty S. Smithovej (1997) 

pokladá len za jednu zložku slovesného vidu, ktorý je dvojkomponentový. Druhú 

zložku tvorí tzv. lexikálny vid (lexical aspect alebo situation aspect), ktorému 

anglosaská literatúra venuje veľkú pozornosť“. (Ibid.:124)  

Je zrejmé, že vid sa chápe v slovanských jazykoch tradične užšie, ako 

gramatická kategória slovesa platiaca v zmysle binárnej opozície dokonavého 

a nedokonavého pre všetky slovesné tvary, zatiaľ čo pri perifrastickom a lexikálnom 

vyjadrovaní fáz slovesného deja sa súvislosť javí menej jasne. Fázovosť je 

v porovnávaných jazykoch vlastnosť deja alebo stavu a nie kategória slovesa a bližšie 

určuje alebo doplňuje lexikálny i časový význam slovesného tvaru. V románskych 

jazykoch je preto s ohľadom na úzus vhodné používať termín v širokom zmysle 

a v slovenčine v užšom. Teda širšie chápanie, vlastné románskym jazykom 

a všeobecnej jazykovede, zahŕňa všetky typy fázovosti, zatiaľ čo v slovanských sa 

javí ako vhodnejšie rozlišovať vid ako gramatickú kategóriu a fázovosť ako 

gramaticko-lexikálny jav gramaticky menej dôležitý než čas a závislý od neho. 
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Logicky by bolo teda správnejšie prekladať aspect alebo aspecto ako fáza alebo 

fázovosť, pretože označuje výrazy, ktoré v zmysle slovanskej terminologickej tradície 

nie sú vidové, ale fázové. Úzus má však väčšiu váhu než logika, je vhodné ho 

rešpektovať, ale treba rešpektovať i logické a vecné rozdiely terminológií, aby sme sa 

venovali problémom skúmania jazykových javov a nie pseudoproblémom 

spôsobeným nedostatočnou reflexiou rozdielov terminológií. 

Bernard Comrie vo svojej monografii Aspect: An Introduction to the Study 

of Verbal Aspect and Related Problems definuje aspektualitu takto: „aspects are 

different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation“ (Comrie, 

1976:3), „aspekty sú rôzne spôsoby videnia vnútornej časovej výstavby situácie“ a 

vychádza zo staršej Holtovej definície: „les manières diverses de concevoir 

l'écoulement du procès même“ (Holt, 1943: 6), „teda rôzne spôsoby chápania rozvoja 

samotného procesu“. Comrieho definícia veľmi správne ukazuje spätosť a rozdiel 

vnútornej časovej výstavby akcie s vonkajším časom komunikačnej situácie a Holtova 

zasa s modalitou tohto vnútorného rozvoja, teda vďaka nim vidíme prepojenosť fázy 

slovesného deja alebo stavu s vyjadrením slovesného času a spôsobu, táto prepojenosť 

je možno univerzálna, jej spôsob vyjadrenia je však pre jednotlivé jazyky alebo 

jazykové skupiny špecifický. Obe definície majú však ten slabý bod, že slovesný 

aspekt nevymedzujú na jednej strane voči času a na druhej spôsobu, ale čosi predsa 

ukazujú. 

Nerozlišovanie týchto špecifík viedlo ku vzniku mnohých zbytočných 

problémov. Napríklad Robert I. Binnick v inak mimoriadne hodnotnej monografii 

Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect tvrdí: „There have been at least 

three independent phenomena termed aspect, with much confusion of them, especially 

as regards non-Slavic languages such as the Germanic ones.“ (Binnick, 1991: 457) 

Teda: „Vyskytli sa aspoň tri nezávislé fenomény, medzi ktorými zavládol veľký 

zmätok, najmä pokiaľ ide o neslovanské jazyky, ako napríklad germánske.“ Binnick 

však neanalyzuje, či tieto fenomény nesúvisia z vývinového formálneho alebo 

funkčného hľadiska, hneď však priznáva, že volí čisto formálne: „However, the 

Aktionsarten are properly lexical categories such as the distinction between German 

jagen 'hunt' and erjagen 'catch', while the aspects are properly grammatical categories 

applicable to the same verb. Both aspect and Aktionsart have been confused with a 

third, unmarked category, Aristotelian aspect.“ (Ibid.) V preklade: „Avšak 

Aktionsarten sú v skutočnosti lexikálne kategórie, ako napríklad rozdiel medzi 

nemeckým jagen "loviť" a erjagen "uloviť", zatiaľ čo aspekty sú v skutočnosti 

gramatické kategórie uplatniteľné na rovnaké sloveso. Aspekt a Aktionsart boli 

zmiešané s treťou, nijako nesúvisiacou kategóriou, aristotelovským nazeraním.“ Pri 

všetkej neochote definovať svoje pojmy teda priznáva rozlišovacie kritérium, ktoré 

nie je z teoretického hľadiska pre skúmaný jav relevantné, pretože postup tvorenia 

vidových opozícií v slovanských jazykoch je zároveň morfologický aj lexikálny, 

nejde o jedno sloveso, ale viacero, zatiaľ čo v nemčine práve preklad do angličtiny 

a slovenčiny ukazuje, že rozdiel je z hľadiska angličtiny lexikálny a z hľadiska 

slovenčiny viac vidový, takmer na úrovni gramatickej kategórie. Zaráža i použitie 

množného čísla, ako keby nebolo možné nazývať odlišné javy spoločným menom, ak 

je vyzdvihnuté, čo majú spoločné práve z teoretického hľadiska. Ak necháme bokom 

aristotelovské nazeranie ako filozofický, nie jazykovedný pojem, považujeme 

zaužívané rozlíšenie v rámci jedného pojmu za vhodnejšie, pretože v angličtine ide 

v prvom rade o časovú a spôsobovú odlišnosť jednotlivých tvarov, od ktorej je 

odvodený ako sekundárny fázový rozmer, bez vlastného tvaru. To platí i pre 

románske jazyky, nie však pre slovanské alebo ad hoc nemčinu. Zároveň nám tento 

terminologický zmätok pomáha pochopiť problémy a oneskorovanie zavádzania 

pojmu v románskych jazykoch. 
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Je veľmi zaujímavé, že ani rumunská lingvistika, konkrétne morfológia, až 

do r. 2005, sa vidu osobitne nevenovala. Uvádzame presný rok, pretože sa opierame 

o Gramatiku rumunského jazyka  (GLR) z roku 2005. Táto gramatika premiérovo 

kategóriu slovesného vidu aspect gramatical (gramatický vid) namiesto predtým 

rozšíreného pojmu verbe aspectuale (vidové slovesá) už oficiálne akceptuje 

a detailnejšie analyzuje. (GLR I 2005: 449). Pravdepodobne v tom nadväzuje na 

francúzsku a španielsku gramatiku, ktoré kategóriu vidu zavádzajú podľa všeobecnej 

jazykovedy, kam sa dostala na základe svojej platnosti v slovanských jazykoch, kde 

vid jednoznačne kategóriou je, pretože príznak dokonavosti a nedokonavosti na 

úrovni gramatickej kategórie platí pre všetky slovesné tvary, vrátane neosobných.  

Kapitola IV už cielene zavádza do rumunského lingvistického názvoslovia 

gramatickú kategóriu aspektu. Gramatický aspekt nebol tradičnou témou; predtým sa 

rumunskí lingvisti vyjadrovali o aspekte ako o výhradne lexikalizovanej kategórii pri 

striktne vybratých slovesách typu: a începe - začať, a înceta – prestať, alebo pri 

fixných perifrastických konštrukciách typu a se pune pe – dať sa do ... Prípadne 

citovali slovesá s príslovkami, ktoré navodzovali zmysel vidu: deja -už, tot - stále, 

mereu - jednostaj etc., alebo poukazovali na typické prefixy evokujúce opakovanie 

alebo spúšťanie deja: a reciti, a adormi. Vo všetkých týchto prípadoch ale ide 

o takzvaný lexikálny a perifrastický vid alebo, lepšie, o vyjadrenie fázy slovesného 

deja a nie o vid na úrovni gramatickej kategórie, ten podľa striktnej definície, platnej 

pre slovanské jazyky, pre románske jazyky, jednoducho neexistuje. 

GLR 2005 v tomto ohľade zásadne mení pohľad na vid. GLR ho už 

charakterizuje ako „gramatickú kategóriu, špecifickú slovesu, ktorá necháva vynikať 

štruktúru fázy intervalu ...“.  

Teda je faktom, že väčšina rumunských lingvistov aj v minulosti brala 

opatrne kategóriu slovesného vidu na vedomie, azda pod vplyvom francúzskych 

lingvistov. Triezvo však hovorili o fázovosti slovesného deja a nie o plnohodnotnej 

gramatickej kategórii. Na rôzne odtiene fázovosti slovesného deja, vyjadrené 

lexikálne, perifrasticky, tranzitívnosťou, zvratnosťou, slovesnými časmi, kontextom 

a podobne, sa v románskych jazykoch vzťahuje širšia definícia. Nie však na úrovni 

gramatickej kategórie, ale významného gramatického javu; tento sa vyjadrí, keď je 

sémanticky významný, keď nie, nevyjadrí sa. Všeobecne pre románske jazyky totiž 

platí, že kým čas je v románskych jazykoch plnohodnotnou gramatickou kategóriou, 

vid však nie, čo súvisí s nižším stupňom usporiadania jeho vyjadrenia: „While we find 

a general consensus in assuming that tense is the grammatical category that is 

responsible for locating the eventuality described by the sentence in the flow of time, 

the analysis of the aspectual contrasts, which mainly concerns the opposition between 

perfective and imperfective temporal meanings, is much more controversial, 

especially for Romance languages, where we find a rich inventory of verbal forms for 

conveying different aspectual meanings.“ (Arosio, 2011: 172) Ide totiž skutočne 

o aspektuálne, alebo problematickejšie vidové významy, ale nie na úrovni gramatickej 

kategórie.  

 

„Kategória vidu“ vo francúzštine 

Uznávaný Le Bon Usage (Grevisse, 1969: 559) uvádza popri slovesných 

formách resp. kategóriách nombre čísla, personne osoby, voix rodu (pre cudzinca 

prenikajúceho do tajov slovenčiny mätúci pojem, pretože nemá nič spoločné s rodom 

podstatných mien), mode spôsobu a temps  času aj „vid“ slovesa aspect du verbe. 

Charakterizuje ho ako: „ ... caractère de l´action considérée dans son développement, 

l´angle particulier sous lequel le déroulement (le procès) de cette action est envisagé, 

l´indication de la phase à laquelle ce procès en est dans son déroulement; c´est donc, 

en somme, la manière dont l´action se situe dans la durée ou dans les parties  de la 

durée. – Les principaux aspects sont: ...“, teda: „... vlastnosť deja pozorovaného v 

pokračujúcom vývoji, zvláštny uhol, z ktorého na vývoj (proces) tohto deja nazeráme, 
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presné určenie fázy, do ktorej tento proces vo vývoji speje; je to teda, celkove vzaté, 

spôsob, ktorým sa dej dostáva na os  trvania alebo do istého bodu osi trvania. – 

Hlavnými  vidmi sú: ...“  

Ak chceme považovať vid v slovanských jazykoch za aspoň približne 

ekvivalentný tomu, čo sa v románskych jazykoch označuje ako „aspect“ o „aspecto“, 

hneď na prvý pohľad nás prekvapia dve veci: renomovaní francúzski gramatici 

hovoria o viacerých vidoch, nie o opozícii vidu dokonavého a nedokonavého na 

úrovni gramatickej kategórie. Preto sa vynára istá pochybnosť, či vôbec pojem aspect 

možno do slovenčiny preložiť ako vid. Okrem toho, aspect vo francúzštine má viac 

významov: pohľad, nazeranie, vzhľad, zovňajšok, ráz, zreteľ, hľadisko, výraz, 

podoba, tvárnosť, aspekt, stránka. Zdá sa, že ide o kalk zo slovanských jazykov, 

pravdepodobne ruštiny alebo bulharčiny, v ktorých má vid (вид) podobný rozsah 

významov, zatiaľ čo v napr. v slovenčine a češtine je to vhodná výpožička na 

označenie práve iba vidu ako gramatickej kategórie. 

Preto neprekvapuje, že v motivácii nachádzame lexikálny prienik motivácie: 

ako nazeráme, ako zvonku vidíme priebeh oného deja, vid – enie zvonku ... 

Subjektívne povedané, aký dojem na nás konkrétny prejdený časový úsek slovesného 

deja robí: objektívne, o akú fázu deja ide, či je jednorazový alebo opakujúci sa. Ak by 

sme aj pripustili, že sémanticky možno porovnať aspect s uvádzanými slovenskými 

a všeobecne slovanskými pendantmi, už vonkoncom nemôžeme akceptovať výrazy 

viacnásobné či hlavné vidy, ak chceme hovoriť o vide výlučne ako o gramatickej 

kategórii, pre ktorú platí pravidlo privatívnej opozície. Oproti tomu široké chápanie 

vidu môže viesť i k rozširovaniu na iné slovné druhy, ktoré môžu ovplyvňovať tento 

rozmer vo vete, hoci samé o sebe ho nenesú: „Toutefois la définition de l’aspect 

comme catégorie sémantique ou trait inhérent du concept, permet de soumettre au 

calcul aspectotemporel non seulement le verbe, mais aussi le nom qui, à son tour, 

permet de situer l’article parmi les exposants de la catégorie d’aspect.“ (Muryn,. 2015: 

49) Teda: „Avšak definícia aspektu ako sémantickej kategórie alebo inherentnej črty 

pojmu, umožňuje podrobiť vidovo-časovému zámeru (vnímaniu) nielen sloveso, ale aj 

podstatné meno, ktoré takisto umožňuje umiestniť člen medzi  exponentov  kategórie 

aspektu.“ 

Vysvetlime si bližšie, ako analyzuje Le bon usage hlavné vidy:  

- instantanéité, aspect momentanné  (momentálnosť, okamžitosť, práve v túto 

sekundu): La bombe éclate. Bomba vybuchuje. (Práve teraz, dívame sa na to ...) 

- durée, aspect duratif (trvanie, dej v prítomnosti trvá) Je suis en train de lire. Teraz 

čítam; práve v tejto voľnej (dlhšej) chvíli čítam. Je le pourchasse. Prenasledujem ho. 

Ale gramaticky správne je aj: Je suis en train de le pourchasser ....Predpona/pôvodne 

predložka pour ... pre ... navodzuje dojem, že bežím za ním a zrejme potrvá 

minimálne niekoľko minút, ba i viac, kým ho chytím. Podobnú sémantiku 

zaznamenávame pri slovese poursuivre. 

- entrée dans l´action, aspect inchoatif (vstup do deja, iniciovanie, inchoatívnosť deja) 

Il se met à rire. Il s´endort. Začína čítať, púšťa sa do čítania. Zaspáva. 

- répétition, aspect itératif (opakovanie, repetitívnosť deja) Je relis la lettre. List 

čítam ešte raz. Čítam list znovu. Il buvote son vin. Popíja svoje víno. 

- continuité, progression aspect progressif (progresívnosť) Il ne fait que rire. Le mal 

va croissant. Stále sa len smeje. Bolesť sa neprestajne zväčšuje. Ale aj: zlo postupuje, 

zlo je na vzostupe. 

- achèvement, aspect perfectif ukončenie deja, dej je dokonaný, dokonavý) J´ai 

trouvé. Našiel som. Odhalil som. Prišiel som na to. Je l´ai trouvé maigre. Pripadal mi 

chudý. (Keď som ho videl, bol chudý.) 

- inachèvement, aspect imperfectif (neukončenie, nedokonavosť deja, nedokonavosť) 

Je cherche une solution. Hľadám riešenie. Je sème les pavots annuels. Sejem 
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jednoročný mak. 1.Práve teraz, túto jar, túto sezónu sejem jednoročný mak. 2. 

Pravidelne sejem jednoročný mak. (Nie dvojročný alebo iný.)  

- proximité dans le futur (charakter vidu nešpecifikovaný) blízkosť v budúcnosti: Il va 

lire. Il est sur le point de lire. Ide čítať. Práve teraz číta, teraz je zahĺbený do čítania. 

- proximité dans le passé (blízka minulosť; charakter vidu nešpecifikovaný) Il vient de 

le voir. Práve sa od neho vrátil. Práve sa vrátil z návštevy od neho. (Grevisse, 1969: 

559-560) 

Bližší pohľad ukazuje, že vo francúzštine „vid“ závisí často aj od 

nasledujúceho vetného člena. Konkrétne tranzitívnosť, prítomnosť priameho 

predmetu, posúva dej k dokonavosti, ale bez toho, že by tento posun dosahoval 

kvalitu gramatickej kategórie, ako si často všímame v preklade. Francúzština musí 

rozdielne trvanie dejov vyjadriť dokonca inými slovesami: entendre-écouter 

počuť/počúvať, donner un coup de fouet/fouetter šľahnúť/šľahať, survivre-

ressentir/prežiť-prežívať. 

Vo francúzštine neexistujú vidové slovesné dvojice typu predať-predávať. 

Francúz preto nedokáže variabilne vyjadriť slovenské spojenia tohto druhu: predám 

med – predávam med, predám jačmeň – predávam jačmeň. Keď sa potreba takéhoto 

rozlíšenia ukazuje ako zrejmá, vyjadrí sa predovšetkým perifrasticky alebo 

kontextom. 

Iba výnimočne sa nuansy podarí vyjadriť predponou alebo netradičnou 

koncovkou (vider vyprázdniť – vidanger vypustiť/vymeniť olej na aute, boire piť – 

buvoter popíjať, tousser kašľať– toussoter pokašliavať, achever ukončiť –parachever 

úplne dokončiť, acheter kúpiť racheter vykúpiť), ale zákerne sa ad hoc môže objaviť 

vnútorné antonymum: dépister odhaliť chorobu aj zviesť zo správnej cesty.   

Vid často vyjadruje francúzske sloveso svojou vnútornou hodnotou, 

vnútorným obsahom alebo pomocou predpôn. Najmä predpona sur- vyjadruje 

momentálnosť, istý bod pohybu, deja. 

Najčastejšie sa však v prípade potreby vyjadruje perifrasticky, teda pomocnými 

slovesami avoir, être atď.(Grevisse, ibidem: 560). 

Napr. venir, aller, faire, devoir, laisser, penser vouloir, povoir, ale 

nezabúdajme, že túto funkciu ako nedokonavý slovesný tvar plní aj prechodník. 

En voyant le corps du défunt, il va se questionner sur le plaisir de tuer. Vidiac/pri 

pohľade na nebožtíkove telo, chystá si klásť otázky o radosti zo zabíjania. 

Pri exemplifikácii viet so slovesom v imparfait sa na prvý pohľad zdá, že 

tento francúzsky minulý čas najlepšie vyhovuje dlhšej slovesnej forme slovenských 

slovies: il dormait chaque jour depuis 14 heures jusqu´à 16 heures  spával každý deň 

od 14:00 h do 16:00 h. 

Francúzsky imparfait však nemožno brať absolútne, lebo pokojne dokáže 

vyjadriť aj jednorazový dej resp. popisný, ale aj nezvratný: Napoléon marchait sur 

Paris. Napoleon pochodoval na Paríž. Dokonca sa dá prekladať dokonavou formou, 

pretože jeho záber je širší, ukončenie deja neindikuje, ale ani nevylučuje. 

Jednorazový dej ukončený v nedávnej minulosti, so vzťahom k prítomnosti najlepšie 

vyjadrí francúzština cez passé composé, jednorazový dej ukončený dej v dávnej 

minulosti zasa cez passé simple.  

Francúzština vôbec, najmä vo svojich zložených časoch, pokladá proces 

slovesného deja (priebeh) od spúšťacieho momentu, cez jeho priebeh až do konečného 

bodu deja za ucelený. Problém je v tom, že i slovesá, ktoré chápeme ako nedokonavé, 

ako intranzitívne pohybové, tieto formy majú a nijako ich preto nedokážeme preložiť 

dokonavo. Hoci historicky prevažoval vidový rozmer, dnes tu pozorujeme viac 

„predchádzavosť“ než dokonavosť. Preto časový systém dnes už osobitne 

nezvýrazňuje jednotlivé etapy deja či jeho relevantné predlžovanie alebo skracovanie. 

Nad vidom paradigmaticky už prevažuje čas: minulý, prítomný, budúci prípadne ich 

nuansy. I preto má francúzština bohatý rezervoár synonymických slovies, ktorých 

lexikálny význam rozlišuje odtiene, ktoré v slovanských jazykoch označujeme ako 
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vidové. Napríklad slovenskej vidovej dvojici zabiť-zabíjať by zodpovedala dvojica 

tuer-massacrer. Samozrejme s nutnou pripomienkou, že massacrer sa týka len ľudí 

a tuer sa týka aj zvierat!  Zaznamenávame aj opačný prípad: éradiquer-

déraciner/vyhubiť kmeň, rod, rasu - vykoreniť burinu, vyvrátiť strom, vykopať strom 

aj s koreňom, vyklčovať. 

Absencia klasického vidu potom núti francúzštinu jediným tvarom slovesa 

napr.  aller ísť, chodiť atď.  reagovať na slovenské slovesné dvojice  typ: chodiť-

chodievať. V tomto prípade ale ani v slovenčine nejde o vidový protiklad, ale 

o protiklad duratívnosti a repetitívnosti deja, pričom príznakový je druhý tvar. 

 J´allais à l´ecole a X ... Chodil som do školy v X.  Lorsque j'étais 

enfant, j'allais à l'école à pied. Ked som bol dieťa, chodieval som do školy pešo. 

Ani samotný názov aspect nie je prijímaný jednoznačne. Le bon usage sa 

v tejto súvislosti prikláňa k zovšeobecňujúcemu hodnoteniu G.Guillauma (podľa 

Grevisse, 1969: 559): 

„Aspekt je forma, ktorá v samotnom systéme slovesa vyzdvihuje opozíciu  vynikajúcu 

nad všetkými ostatnými opozíciami systému, a tak je schopná sa integrovať do 

každého jedného z výrazov, medzi ktorými sa tieto opozície prejavujú.“ 

Guillaume však na rozdiel od hore uvedenej komplexnej klasifikácie vidov 

pripúšťa vo francúzštine existenciu len troch druhov vidu: 

Argumentuje tým, že tension du verbe  tenzia, trvajúce napätie, trvajúci 

časový postup, posun; (porovnaj anglický slovesný čas tense!), vytvára dojem 

postupného časového posunu, ktorá je od inherentnej tenzie slovesa neoddeliteľná. 

1. aspect tensif (priebehový vid, trvajúci časový postup): jednoduché časy: parler, 

dormir, marcher... 

2.aspect extensif (rozširujúci sa, naťahujúci sa, kvantitatívny, rozvláčny): zložené 

časy: il a parlé, il avait parlé, il a couru 

3.aspect bi-extensif (dvojnásobne sa rozširujúci) dvojito zložené časy : avoir eu parlé, 

il aura eu, il aura été 

Podľa Vendryesa (apud Grevisse, 1969: 559-560) aspect francúzskeho 

slovesa znamená, že trvanie slovesného deja je síce ako jediná dráha, ale dá sa na nej 

rozlíšiť presne, akoby bodovo, kedy sa dej začal, kedy sa naplnil (dokonal, napĺňa sa, 

dokonáva) a kedy sa naplní (dokoná). 

Francúzske časy neberú už dnes osobitne do úvahy časovú podmnožinu 

trvania (dokonavosti) týchto jednoznačne časovo determinovaných úsekov slovesného 

deja, ako to bolo spočiatku. Pre francúzske sloveso je už niekoľko storočí 

najdôležitejší čas, nie vid, aspect. A ani na začiatku vývinu systému zložených časov 

nebolo možné oddeliť časový rozmer od vidového. Aspect vo francúzštine je teda len 

sprievodnou, pomocnou gramatickou kategóriou. Ak ho chceme zaradiť k skutočným 

gramatickým kategóriám, ako je čas alebo spôsob, je kategóriou umelou (Grevisse, 

ibidem: ibidem) 

 

„Kategória vidu“ v rumunčine 

Vzhľadom na nemožnosť symetrickej komparácie medzi slovanskými 

a románskymi jazykmi, západní lingvisti sa usilovali interpretovať tento jav, napríklad 

vo francúzštine, nie ako gramatickú kategóriu, ale ako lexikálnu kategóriu, exkluzívne 

súvisiacu s tromi základnými časmi. Keď sa však rozprúdila širšia diskusia o vide ako 

o novej gramatickej kategórii, zákonite prišla na pretras aj otázka: „... aké je 

špecifikum tejto kategórie v slovanských jazykoch na jednej strane a aké napríklad 

v románskych jazykoch na strane druhej?“ (Cemartan, 2014: 1) 

Prv ako prejdeme k analýze vidu v rumunčine (vo francúzštine sme vstupnú 

analýzu uskutočnili vyššie, aj keď si uvedomujeme, že je skôr učebnicová a tézovitá), 

musíme akceptovať základný fakt: gramatické kategórie majú morfologickú 

a syntaktickú stránku. Nás však zaujíma ďalšie delenie morfologickej stránky. 
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V morfologickej stránke vystupujú do popredia tak flexie, ktoré sú 

najcharakteristickejšie pre podstatné meno/sloveso (rod, číslo, pád/ osoba, číslo, čas). 

Tu však dodajme, že rumunské prípony a predpony majú v prípade slovesa 

gramatický i lexikálny význam, sú teda na rozhraní. 

V rumunčine je vid flektívnou gramatickou kategóriou, v slovanských 

jazykoch klasifikujúcou gramatickou kategóriou. (Cemartan, ibidem, s.6) 

Pri porovnávaní vidu v ruštine a rumunčine však treba mať na zreteli viaceré 

skutočnosti. Derivačné morfémy majú funkčné vlastnosti, ktoré sa odlišujú od 

flektívnych morfém. Derivačné morfémy môžu meniť význam slov, ba dokonca aj ich 

gramatickú kategóriu. Flektívne morfémy neovplyvňujú ani lexikálny význam 

základného slova, ani jeho gramatickú kategóriu, pretože nesú  gramatickú 

informáciu. Preto nie sú podstatné  vonkajšie výrazové prostriedky, ale ich sémantická 

stránka.(Cemartan, 2014: 6) Rumunské sloveso sa v otázke „vidu“ správa, okrem 

nepatrných výnimiek, v zásade rovnako ako ostatné románske jazyky. Len ako príklad 

uveďme: zložený minulý čas (trecutul compus) vyjadruje konštatovanie 

uskutočneného deja pred viac ako 24 hodinami, bez povinného zasadenia do iných 

súvisiacich dejov minulosti. Jednoduchý minulý čas (perfectul simplu) by sa mal 

používať striktne len za okolností, ktoré súvisia s dejom toho dňa. V praxi sa táto 

diferenciácia málokedy používa, najmä v Olténii dominuje perfectul simplu. 

Imperfektum (imperfectul) sa používa hlavne vtedy, keď konštatovanie zasadzujeme 

do dejov a súvislostí v minulosti a popísaný dej trval. Mai mult ca perfectul 

(plusquamperfektum) zasa vyjadruje dej v minulosti ukončený pred iným dejom. 

Samozrejme, uvedené časy sa odlišujú charakteristickými koncovkami.  

V angličtine sa kategória vidu dá veľmi dobre porovnávať tak so 

slovenčinou, ako aj s rumunčinou. Z hľadiska štruktúry vidu angličtina jasne 

rozoznáva progresívny vid (postupne prebiehajúci a napredujúci) a dokonalý (perfect) 

vid, ktorý sa vzťahuje na opozíciu finalizovaného/nefinalizovaného procesu 

popisovaného slovesom. (Margan, 2010, s.4) Tento vidový rozmer času je však 

z hľadiska kategórie rovnako podprahový ako v románskych jazykoch. 

Ani v nemčine vid ako kategória pevne zakotvená v slovesnom systéme ako 

v slovenčine a češtine, neexistuje. Má však tzv. Aktionsart, ktorý vyjadruje 

významové nuansy, fázy a spôsob slovesného deja. Vzhľadom na Aktionsart sa potom 

slovesá ako leben, suchen atď. nazývajú neterminatívne. Slovesá, ktoré vyjadrujú dej, 

ktorý je prerušený alebo okamžite vykonaný sa nazývajú terminatívne. Finden 

a treffen napríklad označujú okamžite naplnený, uzavretý dej. Iné slovesá, napríklad 

einschlafen, erröten, verblühen zasa podčiarkujú začiatok deja. Ďalší rozdiel je v tom, 

že tzv. terminatívne slovesá v slovenčine i češtine môžu vyjadrovať  dokonavý aj 

nedokonavý vid, v nemčine nie, napr. zerschlagen: rozbiť – rozbíjať, einschlafen: 

zaspať – zaspávať a pod. V nemčine je podobne ako v románskych jazykoch 

produktívny spôsob odvodzovania predponami, na rozdiel od nich predpony ako ge-, 

ver- a pod. dokonca slúži pri tvorené slovesného času, ale v omnoho menšej miere 

a ide o fázové odtiene alebo o predchádzavosť a ukončenosť deja, no preklad nám 

ukazuje, že význam gramatickej kategórie nedosahuje. 

Nemčina chýbajúci vid nahrádza rôznymi prostriedkami: použitím 

viacerých časov v jednej vete, využívaním rozdielu medzi dejovým a stavovým 

trpným rodom. Na to sa často využíva sloveso werden: Ein Hotel wird verkauft. Das 

Hotel ist schon verkauft. Prípadne pomocou väzieb typu: Er war im Begriff etwas zu 

notieren. Práve sa chystal niečo si zapísať./Práve si niečo zapisoval. 

 

„Kategória vidu“ v španielčine 

I v španielskych gramatikách sa v posledných desaťročiach objavuje 

označenie ako gramatickej kategórie čiastočného ekvivalentu javu v nemčine ako 

„Aktionsart“ a vo francúzštine ako „aspect“ a štandardné je i jeho označenie ako 

„aspecto“, hoci mimo gramatiky má dosť odlišné významy ako „vzhľad, výzor“, ale 
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i bližšie ako „nazeranie, uhol pohľadu“. Napriek tomu, že nesúhlasíme s jeho 

označením ako gramatickej kategórie v španielskom jazyku, ide o nepochybne 

významný súbor javov, ktoré sú dôležité z vývinového, porovnávacieho 

a teoretického hľadiska, hoci v osvojovaní ako cudzieho jazyka pre študentov so 

slovanským materinským jazykom a v preklade ide takmer výlučne o začiatočnícky 

problém, kým sa neprekoná doslovnosť alebo „otrockosť“ prekladu, ktorá je iba na 

prekážku. 

Naša skúsenosť je, že študenti s vyšším než začiatočníckym stupňom 

ovládania španielčiny dokážu správne vyjadriť rôzne stupne tohto javu, aj keď to 

často nie sú schopní vysvetliť, teda ho používajú intuitívne. 

Už pri prvej konfrontácii s javom označovaným v morfológii ako „aspecto“, 

takmer okamžite vidia, že význam španielskeho pojmu „aspecto“ nie je totožný 

s významom vidu v slovenčine. Problém môžeme vysvetľovať z hľadiska 

porovnávacej, teoretickej a historickej jazykovedy, ak nechceme čakať na to, kým 

neprestanú hľadať ekvivalenciu medzi slovami a výrazmi a nezačnú hľadať 

ekvivalenciu medzi textami a kontextami v preklade a myslieť v cudzom jazyku pri 

jeho používaní. 

Ani porovnávacie štúdium niekoľkých španielskych gramatík nepomôže, 

naopak, situácia sa stáva ešte zmätenejšou. Problém je v prvom rade terminologický. 

Použité terminológie sú do značnej miery nezlučiteľné nielen so slovenskou, ale často 

i vzájomne, niektoré nie sú jasné, iné sa zdajú byť mimo akúkoľvek logiku. Avšak, 

dnes v terminológii rozhoduje, či je niečo správne alebo nie viac úzus než logika. 

Preto sa v Deskriptívnej gramatike španielskeho jazyka (Gramática Descriptiva de la 

Lengua Española) používa tá, ktorá prevláda. Základné pravidlá terminológie 

vyžadujú, aby bola logicky jasná, dobre štruktúrovaná a pravidelná, ako učil Horecký, 

popredný slovenský lingvista. Pozrime sa najprv, aká je skutočnosť. 

V španielčine väčšina syntetických slovesných tvarov označuje akcie alebo 

stavy bez toho aby samy o sebe svojím tvarom určovali, či to má byť ukončená alebo 

neukončená  akcia alebo stav. V skutočnosti žiadny slovesný čas nenesie vidovú 

informáciu na úrovni gramatickej kategórie v slovanských jazykoch, možno 

s výnimkou prézentu a imperfekta tých slovies, ktoré sú i lexikálne považované za 

nedokonavé. Rozsah španielskeho prézentu je širší, než slovenského, v španielčine je 

možné povedať „Ya te escribo mañana“ Už ti napíšem zajtra, kde v preklade pre 

blízku budúcnosť v španielčine použijeme prítomný čas a v preklade dokonavú formu, 

pritom v slovenčine je prítomný čas vždy chápaný ako nedokonavý, pre španielčinu to 

platí iba prevažne. Naproti tomu intranzitívne pohybové slovesá ako ir ísť, andar 

kráčať, esquiar lyžovať a niekoľko ďalších vo všetkých jej formách, vrátane časov a 

príčastí označovaných ako perfektívne sú prekladané do slovanských jazykov vždy 

ako nedokonavé. A čas, ktorý sa vyvinul z latinského perfekta, môžeme iba v prípade 

najviac lexikálne perfektívnych slovies (opakujeme, svojím lexikálnym významom, 

nie gramaticky) preložiť ako dokonavé, pretože označujú zmenu, ktorá sa považuje za 

nezvratnú, ako je smrť, ak sa dovedie do konca. To teda znamená, že španielske 

„aspecto“ nie je slovesnou kategórie, ako je vid v slovanských jazykov. 

Je zrejmé, že definícia „kategórie vidu“ v španielčine je omnoho širšia, než 

je definícia slovenskej a slovanskej kategórie vidu. Deskriptívna gramatika 

španielskeho jazyka však  uvádza ešte rozsiahlejšie, než je i tá najširšia, ktorá by 

mohla fungovať a navyše sú mätúce. Citujme prvú vetu kapitoly o aspekte, teda 

„vide“, strana 2979 „Termín aspekt zahŕňa širokú škálu informácií týkajúcich sa 

spôsobu, akým sa udalosť popisovaná v prísudku koná.“ Je zrejmé, že ak táto 

definícia nie je úplne nesprávna, je prinajmenšom veľmi zmätená. Po prvé, pretože 

spomína spôsob, inú kategóriu a charakteristiku udalosti popisovanú v prísudku, ktorá 

sa navyše na rozdiel od času a tranzitívnosti s aspektuálnym alebo široko 

definovaným vidovým významom nijako nespája. Iba ak mám namysli spôsob 
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nazerania na akciu z hľadiska jej fázy a opakovania, nie vzťahu k realite, nadobúda 

nejaký význam. Rovnako by mohlo ísť i o intenzitu, s akou sa udalosť koná, čo by 

takisto nespadalo ani pod tú najširšiu definíciu. Rozdiely dokumentované na tej istej 

strane uvádzanými príkladmi, peinar – česať, vyčesávať, prečesávať, repeinar – česať 

znova, ale i veľmi dôkladne alebo opatrne a atusar zastrihnúť, upraviť alebo ulízať 

vlasy namokro, chápeme viac ako lexikálne než gramatické, hoci čiastočne spadajú 

pod širokú definíciu vidu, ide jednoznačne o  vid lexikálny. 

Moderné španielske gramatiky hovoria o lexikálnom, flektívnom, analytickom 

a perifrastickom aspekte, ktorý je doplnený tranzitívnosťou, zvratnosťou, verbálnym 

a neverbálnym kontextom. Nie je zvykom používať nevysloviteľný termín Aktionsart, 

ktorým sa inde označuje lexikálny aspekt. 

Ako najstarší sa ukazuje lexikálny aspekt, ktorý nesie samotný lexikálny 

pojem slovesa, ako ho v slovanských jazykov pozorujeme napr. v deverbatívnych 

podstatných menách, ako východ, vysvedčenie, úmrtie, umieranie, atď., tieto 

podstatné mená nemajú gramaticky vid, ale s fázou akcie lexikálne súvisia. 

V španielčine je malá skupinka slovies, ktoré môžeme označiť ako lexikálne 

nedokonavé, ale táto vlastnosť je viazaná na to, že nemôžu mať predmet, teda sú 

intranzitívne a označujú druh pohybu bez vyjadrenia jeho začiatku alebo konca, 

historicky sa vyjadroval ich zložený čas s pomocou slovesa ser, byť, napr. až do 16. 

storočia nájdeme soy ido, išiel som, zatiaľ čo pre ostatné slovesá slovesom haber byť, 

napr. he cantado, spieval som, zaspieval som, čo je stav, ktorý zachováva napríklad 

francúzština a taliančina. Súvisí to s faktom, že táto malá skupinka nemôže mať 

pasívum, ktoré sa od zániku flektívneho pasíva v latinčine pre tranzitívne slovesá 

vyjadruje tým istým pomocným slovesom byť, napr. fue escuchado – bol počutý, bol 

vypočutý. 

Aspektuálna informácia vyjadrená pomocou časov, konkrétne flektívnych 

alebo inak flexívnych gramatických morfém, sa vďaka tomu nazýva gramatický alebo 

flexívny aspekt. Niekedy sa stretávame s jeho označením ako slovesný alebo 

morfologický aspekt. Posledné dve menované označenia nie sú príliš vhodné, pretože 

prvé znie ako doslovný preklad slovanskej gramatickej kategórie – a tú neoznačuje – 

nielen gramatické morfémy môžu niesť alebo upraviť aspektuálnu informáciu, teda 

obe sú mätúce. 

Dokonca i tie slovesá, ktoré nazývame perfektívne, pretože označujú 

udalosti zmeny, ako je zrodenie, narodenie (nacer, narodiť sa) smrti, (morir, umrieť), 

otvorenia (abrir, otvoriť), zatvorenia (cerrar, zatvoriť) skoku (saltar) alebo rastu 

(crecer, narásť), môžu mať v španielčine prítomný čas a v ňom vyjadrovať 

prebiehanie alebo opakovanie zmeny, čo sa prekladá do slovenských jazykov 

nedokonavo (rodiť sa, umierať, otvárať, zatvárať, skákať, rásť). Ich slovanské 

náprotivky v časoch nazývaných ako perfektívne častejšie prekladáme do slovanských 

jazykov dokonavými slovesami, ale to má iba štatistickú platnosť, rozhodne to nie je 

pravidlo. Budúci čas väčšiny slovies umožňuje dokonavý i nedokonavý preklad. 

Dokonca i stavové slovesá označujú rôzne priebehové charakteristiky, teda vykazujú 

vidové rozdiely v jeho širokom chápaní: „Sin embargo, existen diversos hechos que 

apuntan a que la clase delos estados podría no ser homogénea (habría estados más 

“dinámicos” que otros), ni restringirse siempre a la base de otros predicados más 

complejos.“ (Jaque, 2016: 132) Teda: „Existuje však niekoľko faktov, ktoré 

naznačujú, že trieda stavov nemusí byť homogénna (že by existovali viac stavy 

"dynamické" ako iné), ani by sa nemali vymedzovať vždy na základy iných 

zložitejších predikátov.“ 

Väčšina španielskych slovies môže byť do slovanských jazykov preložená 

aj dokonavým aj nedokonavým slovesom, dokonca i v časoch označovaných tradične 

ako perfektívne. Pri prézente a imperfekte je dokonavý preklad možný, i keď je 

štatisticky zriedkavý. Zdá sa rozumnejšie pýtať, či je aspektuálna  informácia je 

naozaj taká dôležitá, ako sa zdá podľa situácie v slovanský jazykoch, či ako 
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komunikačný nástroj nie je redundantná, vynútená iba gramatickým systémom. 

V prípade, že španielsky hovoriaci nepotrebuje vyjadriť, či akcia alebo stav v 

budúcnosti alebo v minulosti končí, alebo nie, jednoducho to neurobí, pretože 

gramatický systém španielčiny si to nevyžaduje. I preto drvivú väčšinu španielskych 

slovies, ktoré sa dajú do slovanských jazykov preložiť dokonavo i nedokonavo, 

nepovažujeme za „obojvidové“ ale za vidovo pod prahom špecifickosti s ohľadom na 

úroveň gramatickej kategórie. Podobne i v angličtine platí, že „Methodologically, the 

idea that verbs are best treated as underspecified with respect to some crucial aspects 

of meaning that are essential for determining their aspectual types is conceptually well 

founded. Empirically, the underspecification approach is superior to the lexical 

ambiguity approach because the phenomenon of so-called aspectual type-shift can be 

explained in a more advantageous way in the present account.“ (Seung-Ah Lee, 

2015:186) Keď fázu akcie vyjadriť potrebuje, má na to okrem lexiky a ohýbania 

slovies ďalšie účinné nástroje. Celkovo sa ako najvhodnejšie javí považovať v prípade 

gramatickej vidovej informácie v románskych jazykoch a v nemčine tento jej rozmer 

za sprievodný a z hľadiska užšieho chápania gramatickej kategórie ako povinnej 

privatívnej opozície ako jednoznačne podprahový a v slovanských jazykoch 

nadprahový. 

Latinské a tiež španielske časy majú i aspektuálnu funkciu, ale tá je 

neporovnateľná s vidovou funkciou slovanských verbálnych afixov. V klasickej 

latinčine sa perfektum používa na vyjadrenie dokonavosti alebo „predchádzavosti“ 

voči súčasnosti, pluskvamperfektum voči minulosti. Na značenie minulosti buď 

neukončenej alebo bez výslovnej potreby označenia jej ukončenia, sa v latinčine 

používalo imperfektum, v španielčine je to naopak, čas pochádzajúci z perfekta 

označuje jednoducho minulosť, ak nie je výslovne označená ako prebiehajúca zároveň 

s iným minulým dejom, opakujúca sa alebo mimo aktuálnej časovej línie, napríklad 

v rozprávkach. Zdá sa že v historických obdobiach prevažuje časová funkcia 

slovesných časov a iba pre prehistorické rekonštrukcie a pre dobu medzi pádom Ríma 

a začiatkom nového kastílskeho písomníctva platí, že dokonavosť prevažuje nad 

časovou „predchádzavosťou“. 

 

Analytický aspektAni pojem slovesa, ani slovesný čas ani v súčinnosti 

väčšinou nevyjadrujú to, čo slovanský vid, ak však má Španiel potreba explicitne 

vyjadriť fázu alebo opakovanie verbálnej akcie alebo stavu, má dokonale funkčný 

systém nástrojov, aby tak urobil. Ide o tzv. analytický aspekt. Pomocou fázových 

slovesných konštrukcií, ktoré sa takto označujú, môžeme vyjadriť omnoho 

konkrétnejšie fázu, než pomocou predpôn, prípon, ktoré označujú v slovanských 

jazykoch „iba“ dokonavosť alebo nedokonavosť, ale prinášajú množstvo 

sémantických odtieňov a posunov, na ktoré románske jazyky používajú často 

nepríbuzné lexikálne jednotky. Preto i slovanské jazyky majú funkčne rovnocenné 

štruktúry, ktoré sú často označované ako fázové slovesné konštrukcie alebo perifrázy. 

Románske zložené časy takisto vznikli z takýchto konštrukcií. Chystať sa písať, 

začínať a začať písať, rozpisovať sa, pokračovať v písaní, dopisovať, dopísať, mať 

napísané, to všetko sú fázy akcie, ktoré rovnako dobre vyjadríme i v španielčine, 

akurát v slovenčine sa nechápu predovšetkým ako vidové,  častejšie je tam 

deverbatívum, španielčina si vystačí so slovesnými tvarmi. 

Tranzitívnosť a reflexívnosť akcie podporujú v španielčine možnosť jej 

dokonavosti, ale nepodmieňujú ju a v slovenčine je mnoho slovies, ktoré nie sú ani 

jedno, ani druhé, a sú dokonavé. Predsa je to však v španielskom gramatickom 

systéme spätý jav, významný viac historicky než dnes. 

Ale pre prekladateľa je najdôležitejší text a kontext, porozumenie textu na 

základe jeho analýzy a na základe syntézy na tejto analýze postavenej pristupuje 
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k prekladu. Preto nie je dôvod, aby stavba vety originálu zodpovedala jej prekladu 

práve vtedy, keď je správny. 

 

Zhrnutie pre románske jazyky 

Ani vo francúzštine ani v rumunčine, ani v španielčine slovesný vid 

v pravom slova zmysle ako gramatická kategória neexistuje. Francúzski lingvisti 

bazírujú na konštatovaní, že aspect nie je de iure gramatickou kategóriou, ale skôr 

pomocnou. Francúzske časy neberú osobitne do úvahy časovú podmnožinu trvania 

(dokonavosti/nedokonavosti) slovesného deja. Pre francúzske sloveso je najdôležitejší 

čas, nie vid aspect. Optimálnym časom, ktorý vo francúzštine i v rumunčine dokáže 

vyjadriť isté odtiene nedokonavého slovesného vidu v minulosti je imparfait. Zložené 

a jednoduché minulé časy môžu zasa poslúžiť na vyjadrenie vybraných situácií 

vyjadrených dokonavým vidom. Dlhšie koncovky dávnominulého času v rumunčine 

(oproti francúzštine nejde o zložený minulý čas) len zvukovo približujú dlhší tvar 

slovesa, porovnateľný s dĺžkou slovenského slovesa v nedokonavom vide. A se aduna 

– zhromaždiť sa/ zhromažďovať sa; se adunasera  zhromažďovali sa (ale podľa 

kontextu aj boli sa zhromaždili ...) 

Keď napokon porovnáme slovesné vidy v ruštine, slovenčine a rumunčine, 

zákonite dôjdeme k záveru, že v slovanských jazykoch je vid klasifikujúcou 

gramatickou kategóriou, na rozdiel od rumunčiny, kde je vid flektívnou gramatickou 

kategóriou. Presnejšie povedané, flektívny aspekt je tu sprievodným javom kategórie 

času. Svedčí o tom aj predchádzajúci príklad: rumunčina tvorí uvedený dávnominulý 

čas osobitnou flexiou, slovenské sloveso vsúva medzi kmeň a koncovku  rozširujúci 

tvar – ova/ová-. Táto vsuvka, derivatívna morféma progresívnosti alebo repetitívnosti 

klasifikuje slovesný tvar ako nedokonavý vid.  

 

K pôvodu a odlišnosti vidového systému v slovanských jazykoch 

V slovanských jazykoch je situácia vyjadrovania vidu zásadne odlišná od 

situácie vyjadrovania aspektu alebo Aktionsartu v románskych alebo germánskych 

jazykoch. „Slovesa dokonavá nemohou vyjádřit skutečnou přítomnost; jejich tvary 

přítomného času označují už budoucnost (vyrobí, napíše). Mohou tedy tato slovesa 

vyjadřovat jen minulost a budoucnost (vyrobil - vyrobí, napsal - napíše); budoucí čas 

je u nich tvořen jedním slovem (jednoduchým tvarem.“ (Havranek-Jedlicka, Česká 

mluvnice, kapitola "Vid", par. 119, odst. 2, str. 221) 

Každá slovesná forma v slovanských jazykoch má svoj vid, vrátane 

neosobných, ktoré ostatné slovesné kategórie nemajú, príčastia mali alebo ešte majú 

slovesný rod, ale číslo, osobu a spôsob nie. Výnimkou sú cudzie slová, ktoré ešte nie 

sú plne osvojené, spočiatku nemajú vytvorenú dokonavú dvojicu. 

Zaujímavé je porovnanie slovenčiny a češtiny v porovnaní visu slovies 

sústrediť sa a soustředit se. V slovenčine je to jednoznačne dokonavé sloveso, 

s nedokonavou dvojicou sústreďovať sa. 

V češtine sa však toto sloveso stalo predmetom polemík o jazykovej kultúre 

a dokonca príčinou osobných útokov na blogu (http://blisty.cz/art/37837.html). Na 

skúmaní korpusov Kořánová ukazuje, že nejde iba o teoretický spor, ani o predmet 

pobúrenia pre obe strany konfliktu, ale o reálny jav, ktorý prekvapuje Slovákov 

rovnako ako tých, ktorí boli odchovaní na tradičnej českej gramatike kultúrnej 

češtiny. Tvrdí: „Číselné údaje vypovídají o nárůstu užívání lemmatu soustředit 

v imperfektivních kontextech, tedy o jeho imperfektivním užití. Vzhledem k tomu, že 

SYN 2010 obsahuje texty současnější než SYN 2000, ukazují výsledky tabulky, že 

imperfektivního užití slovesa soustředit v současné jazykové praxi přibývá. Fakticky 

se jedná o změnu, která probíhá před našima očima a kterou lze dobře pozorovat 

právě na korpusech.“ Teda skutočne ide o obojvidové sloveso, jav prechodný 

a nesystémový, ale nie nemožný. 
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Zaujímavý je i vplyv vidu na vývin lexiky. Napríklad sloveso kuť sa javí 

ako vytvorené analógiou ku kovať, ktoré sa javí ako frekventatív, predĺžená verzia 

kmeňa, ktorá indikuje opakovanie alebo trvanie deja. Pohľad do litovčiny však 

ukazuje kovoti (udierať, biť, bojovať) ako pôvodnú formu. 

V slovanských jazykoch sa stretávame na jednej strane s kategorickou 

platnosťou slovesného vidu a na druhej strane s redukovaným systémom časov 

a spôsobov oproti starej gréčtine, románskym, germánskym alebo indoiránskym 

jazykom. Namiesto časovej súslednosti je rozvinutá vidovosť. Pritom 

v staroslovienčine nachádzame tvary, ktoré starogréckym a západným do veľkej 

miery odpovedajú vedľa už značne rozvinutého bohatého vidového systému. 

Napríklad staré, dnes zaniknuté imperfektum mohlo mať paradoxne práve dokonavý 

význam: „The meaning of the perfective imperfect and some contextual and semantic 

factors that determine the use of this specific form ... Although this specific archaic 

verb form does not appear very often in the old Slavic texts, its analysis plays an 

important role for understanding the verbal aspect system in Old Russian and Old 

Church Slavonic.“ (Mišina, 2017: 1) Jedným vysvetlením môže byť vplyv 

starogréčtiny, ale iba čiastočne, ako stabilizujúci vplyv pre udržanie vlastných foriem, 

otázne je, či už boli na ústupe alebo sa podobný systém nikdy naplno nerozvinul. 

takisto sa na prvý pohľad nezdá byť pravdepodobné, že by systém prípon mohol byť 

pôvodný z hľadiska indoeuropeistiky. Možno sa však pri bližšom skúmaní ukáže, že 

ide o ďalší stupeň rozvoja pôvodného indoeurópskeho systému. 

Paradoxne by nám mohla umožniť rekonštruovať základné príčiny stavu, ktorý 

nachádzame v súčasných slovanských jazykov, to je teória španielskeho a nie 

slovanského indoeuropeistu Rodrígueza Adradosa. Táto teória sa zameriava na 

množstvo vývinových foriem alebo kmeňov jedného koreňa s rôznymi funkciami, 

ktoré však nie sú pravidelne usporiadané. Rodriguez Adrados veril že našiel príčiny 

stavu, ktorý nachádzame v slovanských jazykov v pôvodnom stave neusporiadanosti 

týchto foriem, o ktorom veril, že ho našiel v chetitskom jazyku, najstaršom 

dochovanom v celej indoeurópskej rodine. Dnes sa chetitský jazyk síce ukazuje ako 

usporiadanejší než ako ho vo svojej dobe rekonštruoval, ale to neruší príťažlivosť jeho 

teórie, iba komplikuje jej neskoršie verifikovanie. Dnes sa zdá, že v chetitskom jazyku 

prevažuje vidovosť a nie prítomná kategória času: „It is argued that the tense-aspect 

system of the Old Hittite narrative texts as described by Melchert may go back 

directly to the system that can be reconstructed for early Proto-Indo-European, 

namely one in which there was no distinction in tense, but rather a distinction between 

progressive and non-progressive aspect.“ (Kloekhorst, 2017: 295) Ďalej Kloekhorst 

doplňuje: 

„In a 1998 paper on aspect in Hittite, Craig Melchert demonstrated that the basic 

Hittite tense-aspect system, as can be deduced from the vast majority of Hittite texts, 

works as follows. Basic verbal stems are in principle neutral to aspect: they can be 

imperfective or perfective depending on the context and their own semantic core. 

Specific imperfective aspect can, however, be expressed by deriving from the basic 

verbal stem so-called imperfective stems by adding one of the suffixes -ške/a-zi, -

šš(a)-i or ‑anna/i-i.“ a v poznámke doplňuje: „It has become clear in the meantime 

that reduplication can also be used as a morphological marker of imperfectivity, cf. 

Dempsey 2015.“ (Ibid.).  

Spomenutá teória Rodrigueza Adradosa predpokladá, že z variantov alebo 

slovotvorných základov odvodených z jedného koreňa sa v slovanských jazykoch 

vyvinul systém vidových odlišností samostatných slovesných kmeňov a odlišností 

významu podstatných mien, zatiaľ čo pre italické a germánske, ako i pre väčšinu 

ostatných jazykov viedla k vzniku paradigmy jedného slovesa, preto má v latinčine 

sloveso perfektný, participiálny i supíniový kmeň, zatiaľ čo slovanské jazyky majú 

systém vidovo-lexikálnych odtieňov, pričom staroslovienčina mala potenciál vyvinúť 
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sa obomi smermi. Súčasné výskumy indoeuropeistiky vrhajú na problém nové svetlo 

v tom, že starú hypotézu potvrdzujú a vysvetľujú i „dokonavý“ význam zaniknutého 

slovanského imperfekta v tom, že nastal čiastočne paralelný vývin v chetitskom 

jazyku, slovanských a románskych jazykoch tak, že pôvodná vidová opozícia 

dokonavého a nedokonavého tvaru slovesa ustupovala časovému rozlíšeniu s tým, že 

imperfektum sa stávalo jednoducho minulým časom, bez ohľadu na vid, avšak 

v slovanských jazykoch zaniklo. Oproti tomu opozícia imperfekta a perfekta dopadla 

inak pre románske jazyky, v taliančine a francúzštine je hlavným minulým časom 

bývalé imperfektum, v španielčine perfektum. Slovanské jazyky zachovali vidovú 

opozíciu slovies a starý systém kmeňov vidovo špecifických kmeňov obohatili 

modernejším systémom vidovo-lexikálnych afixov. 

Slovanské jazyky dodnes zachovávajú mimoriadne bohatý systém 

slovotvorných základov jedného koreňa. Napríklad indoeurópsky koreň * sed- , ktorá 

znamená sedieť, má dodnes tento systém zachovalý: sedieť s pôvodným významom, 

imperfektívne a intranzitívne, sadať s významom trvania alebo opakovania, sadnúť 

s dokonavým a intranzitívnym významom, z toho sadnúť si s významom podmetovo-

datívnej zvratnosti ako usadiť sa, sadiť má základný význam s tranzitívnou a 

tranzitívne nedokonavou a sádzať opakujúceho sa, alebo procesuálne momentálneho 

významu. Posledné dva kmene prešli vo svojej pôvodnej podobe posunom významu, 

avšak udržujú ho v svojich  odvodeninách,, ako u-sadiť alebo u-sádzať.  

Tento bohatý systém sa však nerozvinul na základe každého koreňa a bol 

doplnený o afixy rôzneho pôvodu, pri odvodzovaní pomocou predpony je dokonavou 

vidovou dvojicou tá, kde sa lexikálny význam vzhľadom na koreň najviac 

neutralizuje, napríklad píše sa vždy na niečo, preto je k nedokonavému slovesu písať 

dokonavou dvojicou sloveso napísať. Akokoľvek sa tento systém javí ako relatívne 

stabilný, nie je to tak, naopak, v relatívne nedávnej dobe ešte prechádzal veľkými 

zmenami. Ako ukazujú najnovšie výskumy pre ruštinu: „Производные на -ыва/-ива- 

(и на -а-, -ва-) от глаголов несов. вида были необычайно продуктивны в языке 

XVI–XVIII века (см. приведенные в Успенский 2004 формы любливать, 

хачивать, учивать(ся), брасывать, писывать, игрывать, и многие-многие другие). 

Позднее образования этого рода, в основном, выпали из литературного языка, 

хотя до сих пор широко распространены в севернорусских говорах (см. 

Пожарицкая 1991).“ (Paducheva, 2015: 501) Teda: „Odvodené slovesá na -yva / -iva 

(a -a, -va, -) od  slovies nedokonavého vidu boli mimoriadne produktívne v jazyku 

16.-18. storočia (porovnaj formy zaznamenané Uspenským 2004 napr любливать 

(ľúbievať), хачивать (chcievať), учивать(ся) (učievať sa), брасывать (hádzavať), 

писывать (písavať), игрывать (hrávať) a mnoho, mnoho ďalších.). Neskôr sa 

formácie tohto typu v podstate vytratili z literárneho jazyka, aj keď sú stále rozšírené 

v severoruských nárečiach (pozri Pozharitskaya 1991)“. Vidíme, že niektoré majú 

živý ekvivalent v slovenčine, iné nie. 

V angličtine a nemčine sa podobne ako v latinčine viacero kmeňov podieľa 

na vytvorení paradigmy jedného slovesa. 

 

Záver 

Vid má v slovanských jazykoch fundamentálny význam pre celý slovesný 

systém, či už ho analyzujeme z hľadiska gramatického alebo lexikálneho. Všetky 

neurčitky sú spravidla gramaticky dokonavé alebo nedokonavé, hoci rozoznávame 

i jemnejšie fázové a sémantické odtiene. Keďže prézent je nutne nedokonavý,  

dokonavé slovesá ho nemajú.  Tvary ich prítomníka sa používajú na vyjadrenie 

dokonavej budúcnosti. Spravidla všetky slovanské slovesné tvary dnes majú jeden 

dokonavý alebo nedokonavý vid. Výnimky sú prechodné a nestabilné. Táto binárna 

opozícia znamená, že v prípade slovanských jazykov je vid skutočne gramatickou 

kategóriou, rovnako platnou alebo ešte významnejšou ako číslo, osoba, čas, spôsob a 

slovesný rod, pád, číslo, a rod podstatných mien, zámen a prídavných mien alebo 
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stupeň v prípade skupiny prídavných mien a prísloviek. Prakticky každý slovesný tvar 

povinne je jednoznačným členom spomenutej binárnej opozície. Túto definíciu 

môžeme považovať za striktnú alebo úzku a je zrejmé, že stav ani v románskych 

jazykoch, ani napríklad v angličtine jej spravidla nezodpovedá. (Pritom angličtina sa 

najľahšie porovnáva so slovenskými časmi kvôli progresívnosti slovesného deja ...) 

Takisto je však zrejmé, že v románskych jazykoch i angličtine je vyjadrenie fázy 

akcie a stavu, jej prípravy, „jednorazovosti“, opakovania, trvania a výsledku takisto 

dôležité, ale nie je samostatnou gramatickou kategóriou. Súvisí s pojmom slovesa, 

gramatickou kategóriou času, časovou súslednosťou, tranzitívnosťou a zvratnosťou, je 

ho možné vyjadriť perifrasticky, ale i verbálnym a neverbálnym kontextom, a keď nie 

je relevantné, nevyjadrí sa vôbec. Toto sa dobre overuje v preklade do a zo 

slovanských jazykov. Tu by išlo o širšiu definíciu významného gramatického javu, ale 

nie kategórie. Bolo by možné pokúsiť sa používať na označenie kategorickej 

privatívnej opozície nedokonavého a dokonavého vidu na úrovni slovesného tvaru 

v úzkej definícii označenie „vid“ a na označenie širokej definície pre románske 

jazyky, angličtinu  a germánske jazyky termín „aspekt“ a „Aktionsart“ pre lexikálny 

fázový rozmer slova. Ale dnes sa už i v odbornej terminológii používajú ako 

synonymá, hoci sú nimi iba čiastočne. Preto sa pseudoproblémom vyhneme iba tak, že 

zakaždým uvedieme, či používame pojem v užšej alebo širšej definícii. 
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