
(1919). "BeitrJige zur deutsch-niederli!ndischen Lexikologle" (1919) a napokon "Indikativ a kon-

junktiv v nemcine a nizozemitine" (1939). V posledných rokoch svojho života pracoval prof. Kalda'
na rozsiahlej práci z morfológie nemeckého slovesa. O výsledkoch svojho skúmania niekolkokrát
referoval v rámci prednáikových podujatl Krúžku moderných Eilológov v Bratidave.

Prof. Kalda bol nielen znamenitým odbornlkom v oblasti germánskej jazykovedy. Publikoval

niekolko závažných literárno-historických itúdi/. Zmienku si zasluhuje jeho dizertácia "Lessings
Prlnzipien in Kleisl>l und Leutholds Penthesilea" ako aj itúdia "H. Leuthold als Epiker". Pokial

sa prof. Kalda zaoberal itúdiom literatúry. uprednostnoval ponajviac stadie údobia. Hodne origi-
nálnych myilienok vložil do itúdie ..zur niederlindischen und deulSchen Sagenepik des Mittel-

alters". Na dokreslenie jeho viestrannej cinnosti treba uviest. že sa prof. Kalda osvedcil ako
znamenitý prekladatel (preložil o. i. Spinozovo Krátke pojednanie...) ako aj otganizátor itúdia

na filozofickej fakulte. V niekolkých clánkoch uverejnených v Pedagogickom sborniku (1939)
kritizoval vtedajiie vysokoikolské osnovy a v itúdiu nemciny požadoval logické utrledenie a ucle-nenie látky.

Vedecké a pedagogické dielo profesora Kaldu je ukoncené.

germanistiky v CSSR. Navyie na Slovensku má celý rad žiakov.
budú hlásit k nemu ako k svojmu ucitelovi.
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ZPRAVY A RECENZE

in memoriam prof. Františka Káldu

ELEMtR TERRA Y

V požehnanom veku svojho života zakoncil 7. mája 1969 nestor cesk-oslovel16kej germanistiky.

prof. dr., Frantiiek Kalda. svoju životnú cestu. Odliiel vynikajúci vedec a znamenitý ucitel.
ktorý za svojho p6sobenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratlslave vychoval

celý rad ucitel~v a vedeckých pracovnlkov v odbore germánskej a anglickej Eilológie. Na Uni-
verzite Komenského v Bratislave p6sobil od r. 1917 do roku 19'9. S jeho p6&obenlm v Bratislave

sa datujú zaciatky germanistiky na Slovensku.

Profesor Kalda sa naroail II. januára 1884 vo Velimi. Po skoncenI gymnaziálneho itúdia odobral

sa itUdovat germanistiku a klasickú Eilológiu na Karlovu' univerzitu v Prahe. Mnohostrannost

jeho záujmov sa prejavila aj v tom. že popri vlastnom odbore navltevov,al prednálky z psycho-
lógie. filozofie. histórie a celtiny. S nevšednou úctou spom/nal na svojich univerzitných ucitelov.'

a to najmi! na'. profesorov Mourka. Krausa. Zubatého. Vrchlického. Cádu a Frantiika Krejclho.,
Vedecká cinnost 'prof. Kaldu je naozaj bohatá a pokrýva ,š!roku oblllSt germanistiky. Už ako

stredoikolský profeso~ p/~al štúdie. úvahy a recenzie o problémoch. ktoré vo vtedajlej germa-

nistike boli v našich reláciách menej pertraktované. Zauj/malo ho ltúdium nizozemskej reci a lite-
ratúry. nizozemských dejin a kultúry ako aj nizozemská afrikáncina. Prof. Kalda sa habilitoval
r. 1911 na Karlovej univerzite v Prahe pre nizozemský jazyk a literatúru. Coskoro vlak roži/ril
svolu docentúru o nemecku lingvistiku. Jeho habilitacoý spis ..Západogermánská flexe se zvláitnlm

zretelem k nizozemltine" uvádza sériu dalilch prác z odboru porovnávace; germanistiky. Pozornost
si zasluhuje najmi holandsky plsaná štúdia ..Over den ontwikkelingsgang van de verbuiging der

germaansche zelfstandige naamwoorden" (1913). Obšlrna ctat o starosaskom Heliande ..K plurálu
praesentis v Heliandu" slúži podnes ako vynikajúci úvod do historick~ho štúdia nemeckých nárecl.

Príbuznost a zároven rozdiely medzi nemcinou a holandclnou podneoovali prof. Kaldu k ltúdiu
ortoepie a ortografie práve na porovnávacom základe. Pomooou svojich analýz dochádza k pre-

svedceniu. že pravopis sa nutne musí prisp&obovat vý.lovnosti. ktorú zase ortografia v nejednom
ohlade usmernuje. O rýchbO otázkach prof. Kalda uvažuje v štúdiách "OrbOepie a ortografie
samohlásek a dvojhlásek v nemcine a nizozemštine" (CMP. XVI. 1-1). ..S-klanken en s-Ielters

in't Duitsch en Nederlandsch" (1917) a ..Vereinfachte Rechtschreibung oder vereinfachte Schrift-
sprache" (LinguisticII Slov"," 1939-40). Obdobnu problematiku prof. Kalda rieil v spise "Zum

System der, niederlindischer Mutae". Za významný prlspevok k itúdiu vieobecno-germánskej
morEológie sn v radoch germanistov pokladá jeho cpis "Infinitiv dneiních jazykl1 germánských"

ako aj seriózne vypracovaná ltúdia ..Praeterito-prsesentia v. nemcinl' a nlzozem.tlne a ,vývoj 'jejich
konjugacniho 6YStémU~'.Obidve publikácie vym v ,éril cpisov Filozofickej fakulty, UKo: K p'ráéani

vieobecno.germánskym možno mradit ',daUie itúdie ako napr. ..Historický nástin! seVerikých recj1r.

Významne sa zaslúžiJ o rozvoj
ktod sa s úctou a vd skou vždy


