
(o vode)"9 „Z významu 'rýchlo tečúci, prudký, o vode' sa v určeniach typu
byttra voda vyvinul aj význam 'priezračný, čistý'" (SP, I, s 481)' P Skok
(I, s 157) pokladá vyznám „čistý" za rezultatívny vo vzťahu k prvotnému
významu „rýchly, rýchlo tečúci", keďže „voda, ktorá tečie rýchlo, zostáva
čistá, zatiaľ čo pomaly tečúca voda je mútna" Význam „čistý, priezračný" sa
nemusí viazať iba na vodu (pórov bulh bistro ezero „priezračné jazero", ale
aj bistär minerál „priehľadný nerast" atď), naopak, stáva sa východiskom aj
pre vznik významov typu „jasný, svetlý" (pórov srb , chorv bistro vreme
„jasné počasie", bulh bistrata sineva na nebeto „jasná modrosť neba", ukr.
dial bystrá pohoda „jasné a slnečné počasie"), ba i „odrážajúci svetlo, lesk-
lý" (pórov srb , chorv bistra sablja „blýskavá šabľa")

Na pozadí takejto sémantickej evolúcie v iných slovanských jazykoch si
z typologického hľadiska okrem už spomenutého spojenia bystrá voda za-
slúžia pozornosť aj slovenské spojenia adjektíva bystrý s výrazmi označujú-
cimi zmyslové vnímanie a psychické funkcie (bystrý zrak, sluch atď) súčas-
ný význam adjektíva bystrý v takýchto spojeniach sa parafrázuje ako „rýchlo
a dobre vnímajúci, reagujúci, prenikavý" (pórov K.SSJ, s 55) Bolo by
možné predpokladať, že tento vyznám sa vyvinul na základe prvotného
významu adjektíva bvstry, t j významovou špecifikáciou v smere „rýchly"
> „rýchlo (a teda aj dobre) vnímajúci" V slovenčine však nie sú možné spo-
jenia *rýchly zrak, *rvchly sluch, zatial čo celkom prípustné sú spojenia
jasný zrak, jasný sluch preto predpokladáme, že spojenia bystrý zrak, byst-
rý sluch atď nevznikli na základe významu „rýchly" ako prvotného význa-
mu adjektíva by\trý, ale až na základe jeho sekundárnych významov typu
„čistý, jasný" (je prirodzené, že čistý, jasný zrak umožňuje kvalitné a z hľa-
diska časovej náročnosti rýchle zmyslové vnímanie) Spojenie bystrý zrak
teda podlá nášho výkladu pôvodne znamenalo „čistý, jasný zrak" (pórov aj
kontext zrak sa mu zakalil, ktorý implikuje existenciu nezakaleného, teda
čistého či jasného zraku), podobne zbyitrit pozornost, t j urobil pozornosť
bystiou, pôvodne malo zrejme význam „urobiť pozornosť jasnou" (pórov
významovo blízke spojenie jasná myseľ)

Na základe analýzy slovenského materiálu možno súhlasiť s M Majtá-
nom, ktorý pri výklade toponým, resp. hydroným s komponentom Bystr-
(napr Lutterer — Majtán — Srámek, 1982, s 46, s v Banská Bystrica, Maj-
tán — Rymut, 1985, s 19, s. v Bystrý potok) predpokladá2 aj ich možný
pôvodný význam „čistý" Takisto sa domnievame, že na slovenský topono-
mastický materiál nemožno mechanicky aplikoval konštatovanie, že „jsou
vlečka (kurzíva L K ) jména, která máji na počátku Bystr-, nepopiratelné
názvy fek a potoku Príčina toho je ta, že se slovem bystrý znamenala voda

2 Na základe práce / Bartmmského (ústna informácia PhDr M Majtána, CSc )

s výšin rýchle odtékající" (Profous, 1954, s 262), resp že „osady jménem
Bystré byly pojmenovány podlé potoka, nad nímž byly založený" (s 259)
podľa nášho názoru je pravdepodobné, že časť slovenských miestnych
názvov typu Bystrá či Bystré je i hľadiska svojej sémantickej molivácie
zhodná s názvami typu Svetlá nad Sdzavou či Oravské Veselé (podľa etymo-
logickej interpretácie Š Ondruša, 1980, s 171 —172)atd

5 Sémantický posun „rýchly" > „čistý" sa v slovanskom kontexte
nemusel obmedziť iba na praslov *bystr'b a na jeho kontinuanty, ale mohol
nastať aj pri ďalších výrazoch s pôvodným významom „rýchly" S možnos-
ťou opakovateľnosli uvedeného sémantického posunu súvisí aj olázka jeho
využiteľnosti v etymologickej praxi V tejto súvislosti nás zaujalo praslov
*bvzf> „rýchly, prudký" podľa materiálu syntetických praslovanských ety-
mologických slovníkov (pórov ESSJ, Dl, s 137 —139, SP, I, s 427) nie sú
známe jeho reflexy, ktoré by mali posunulý význam „čistý" Napriek tomu
sa domnievame, že v starších fázach vývinu slovenčiny (možno už v jej pra-
slovanskom východisku) kontinuant praslov *6wz& so sekundárnym význa-
mom „čistý" existoval Skôr ako zamkol, stal sa základom pre vznik sub-
stantíva nebnota, neberzota „výtok z nosa, z vreda, nečistota (kurzíva
Ľ K )", známeho v Gemeri (pórov Orlovský, 1982, s 200) sprostredkujú-
cim článkom slovotvorného reťazca tu bolo pravdepodobne adjektívum
*nebrzý „nečislý" Inak povedané, v slove nebnota nie je potrebné predpo-
kladať samostatný koreň, ktorého vzťah ku koreňu vyššie uvedeného praslov
*í>arz& by bolo možné kvalifikovať ako vzťah etymologickej homonymie
(k problematike pórov Amkin, 1988, s 10 n ) Doklady na existenciu slov
nebrzý, nebrzota v iných oblastiach slovenského jazykového územia sa nám
zatiaľ nepodarilo zistiť, zdá sa teda, že sa opäť potvrdila charakteristika
Gemera ako „múzea slovenského jazyka" (Ondruš, 1991, s 149)
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