
modelu, možno určiť identitu frazémy (Skladaná, 1993, s 45) Do týchto fra-
zeologických radov však možno /aradiť len určitú čast frazeologického

materiálu
Excerpovaný materiál ukázal prítomnosť troch rámcových skupín traze-

ologizmov Sú nimi
a) frazémy fungujúce v súčasnom jazyku v nezmenenej, resp minimál-

ne zmenenej podobe, napr
nech se matka y zubamy y nechtami toho testamentu drzý PUKANEC

18 sť (za každú cenu, stoj čo stoj),
weany nohy naplecze, t g gdi spes^né SiN 1678 (utekaj, ponáhľaj sa),
faden na cele napsane nemáme KT 1753 (neprezrádzame výzorom, na

prvý pohľad),
wer tehda gistotňe, íe čo pissem, z prsta sem newisál PP 1734 (nevy-

myslel som si),
b) frazémy, ktoré mo/no zaradiť do štruktúmo-sémantického modelu na

základe sémantického príznaku
z dluhým nosem karhánj podstupitj mosime MP 1718 (/ahanberií),
vvssecy nosy obesily LACLAVÁ 1718 (zostali zahanbení),
zpovesením nosem musd umlknuti BR 1785 (zahanbený),
c) jednotky, ktoré hypoteticky považujeme (/ rozličných dôvodov) za

potenciálne frazeologizmy, ale možnosť verifikácie sa zužuje, pretože
nespĺňajú už vyššie spomínané podmienky a vo vyexcerpovanom matenáli
existuje len jeden doklad, čím nie je signalizovaná opakovanost, a teda ani
ustálenosť ako kategonálny príznak frazeologickej jednotky Ide napríklad

o frazeologizmy
kto chcze zenamy hraty na chlupatecz, warug se czesneku, nebo vmens-

suge a dussy wykal MT 17 st (súložiť),
w kalné g wode k sweg strane ríbj lowiti si chcel DuH 1723 (z nejasnej

situácie ťažiť vo svoj prospech),
(teológovia) dotud duli na kameň, že roku 1580 na svvetlo \vidali psanu

o conkordij kňyhu PP 1734 (usilovali sa),
Humfredus a za ným Vithakerus rýkagu, že Aenusa cyrkew s ňykdi do

počtu kacýruw nekládla, ale wssak tratd sslapag a daleko hadzagu topolo-
wi tluček PP 1734 (mýlia sa);

y to powedel, že tu paničku na mlgeko obrátil KRUPINA 1740 (pnvie-
dol do druhého stavu),

' Za citáciou dokladu uvádzame skratku rukopisu, z ktorého doklad pochádza
Použili sme skratky Historického slovníka slovenského jazyka (HSSJ) a uvádzame ich
v zozname pountých prameňov v zátvorke za bibliografickým údajom Pri doklado-
vom matenáli uvádzanom v texte využívame zásady upravovaného diplomatického
prepisu, ktorý je definovaný v úvodných statiach HSSJ
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vzal si ženu z Moravy, mala vlčé bachory PV 18 st (bola stále hladná,
veľa jedla),

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, /e ustálenosť ako
základný kategonálny príznak fungujúci v synchrónnej frazeológii nemožno
pri historickom frazeologickom matenáli chápať rovnako, jej dorrunantnosť
sa v/hľadom na ťažko dokázateľnú a mnohokrát iba hypotetickú platnost
oslabuje a do popredia musia vystupovať iné kategonálne príznaky Až tie
potom môžu byť určujúcimi vo venkačnom procese pn identifikácii hypote-
tických frazeologických jednotiek
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