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PREDSLOV

borník „Jazykoveda v pohybe“ vznikol pri príležitosti životných jubileí 
Oľgy Orgoňovej a Juraja Dolníka – profesorov Katedry slovenského ja-

zyka Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho názov 
signalizuje, že obsahuje príspevky, ktoré synekdochicky demonštrujú prud-
kú dynamiku v súčasnom lingvistickom dianí, tematickú expanziu aktuálnej 
jazykovedy a tým aj bohatú rozvetvenosť jej prístupov, metód a techník skú-
mania. Skladba príspevkov je výrečnou ukážkou rozmanitosti výskumných 
reakcií na poznávacie podnety jazyka včleneného do hustej a rozpínajúcej sa 
siete vzťahov a súvislostí a súčasne aj vzorkou reprezentujúcou nevyčerpa-
teľnosť bádateľskej invenčnosti, prekvapivosti a originálnosti. Pre prvotnú 
čitateľskú orientáciu texty sú zoskupené podľa ich všeobecnej zameranosti, 
a tak zborník nadobudol túto tematickú osnovu: jazyk a umelecká literatú-
ra, opis a teória jazyka, jazyk v sociálnej interakcii, cudzie prvky v jazyku, 
dejiny jazyka a nárečia. Toto rozčlenenie príspevkov je horizontálne, uspo-
riadanie tematických blokov je arbitrárne, takže čitateľ ho nemá vnímať ako 
hierarchizáciu podľa nejakého kritéria, ako vertikálnu štrukturáciu textov.

Okrem toho, že naznačuje obsahovú pestrosť príspevkov, názov zborníka 
má aj skrytú,  takpovediac refl exívnu motiváciu. Potenciálne je v ňom zakó-
dované uvažovanie nad súčasnou jazykovedou, ktorá je v takom prudkom 
multismernom pohybe, že namiesto jazykovedy je azda primeranejšie ho-
voriť o náuke o jazykovosti. Reprezentantov tejto náuky zaujíma všetko, čo 
je jazykové, čo je späté s ľudským jazykom, teda nielen to, čo je jazyk, ako 
sa používa, ale aj to, kde všade je prítomný v ľudskom živote, ako pôsobí 
a čo spôsobuje. Tento pohyb k jazykovosti je len pokračovaním v tom, čo 
robila fi lozofi a od nepamäti, ale jazykoveda do toho redukcionisticky zasiah-
la, keď si vymedzovala vlastný životný priestor a navodila vlastnú logickú 
líniu poznávania jazyka. Ukazuje sa, že tento zásah bol potrebný, užitoč-
ný a plodný, roztvoril metajazykový zrak tak, že lingvista videl do jazyka 
zblízka a mohol si vytvoriť pojmovú sústavu, ktorá ponúkala istú orientačnú 
bázu a cestu k vysvetľovaniu jazyka, ale súčasne neuniká pozornosti ani 
to, že vymedzenie lingvistického životného priestoru muselo byť dočasné, 
prechodné, že javy, na ktoré fi lozofi a odpradávna upriamovala pozornosť, 
sa opäť vynorili ako predmet bádateľského záujmu odborníkov zaujatých 
jazykom. Vnútorná logika redukcionistickej jazykovedy sa prekrýva s his-
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torickou logickou líniou poznávania celého bohatstva prejavov jazyka, jeho 
síl, pôsobení a účinkov, teda líniou prechádzajúcou cez jazykovosť. Názov 
zborníka má evokovať tento staronový životný priestor náuky týkajúcej sa 
komplexnej javovej a interakčnej rozmanitosti toho, čo nazývame (ľudský) 
jazyk v najširšom zmysle, ale výstižne sa dá uchopiť výrazom jazykovosť, 
a stimulovať k refl exii súčasného lingvistického diania z dlhšej historickej 
perspektívy. K tejto refl exii patrí aj otázka využiteľnosti redukcionistických 
lingvistických teórií pri interpretácii jazykového sveta, ktorý je predmetom 
náuky o jazykovosti. Evidentné je, že nejde o jednoduchú náhradu zastarané-
ho novým, o prechod od konzervatívneho k progresívnemu, o schematicky 
vnímané vystriedanie starej paradigmy novou. Určite nie je neplodné inte-
rakčné nazeranie na jazykovedu a náuku o jazykovosti.

Zborník „Jazykoveda v pohybe“ stimuluje k takému nazeraniu, pravda, 
v rámci takého obmedzeného výseku jazykovonáukového univerza, ktorý 
zodpovedá kapacite a zámeru takej publikácie. Želaním editorky – a zaiste aj 
jubilantov – je, aby zborník inšpiroval aj k refl exii súčasnej lingvistickej roz-
manitosti, k inovácii pohľadu na zmysel lingvistického diania, k hodnoteniu 
doterajších lingvistických výkonov a k hľadaniu nových ciest, smerujúcich 
k hľadaniu aktuálnej odpovede na „večnú“ otázku, akú rolu má jazyk v živo-
te človeka ako bytosti svojho druhu, jednotlivca aj spoločnosti. 

                                 editorka
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K okrúhlemu jubileu
Prof. PhDr. Oľgy Orgoňovej, CSc.

znešené meno akoby predurčovalo na 
vznešenú prácu. Tak je to aj v prípade ling-

vistky, pedagogičky a vedúcej katedry, profe-
sorky Oľgy Orgoňovej, rodenej Romanovej. 
Dielo a činnosť tejto vedúcej osobnosti Ka-
tedry slovenského jazyka Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave má veľký 
význam. Svojím pokrokovým myslením nepri-
náša zmeny len v sekcii študijných odborov, 

ale aj podnety na zlepšenie školskej legislatívy.
Meno dcéry posledného ruského cára určite prebúdzalo fantáziu mladej 

Oľgy, ktorá, podobne ako jej ruská menovkyňa, veľmi rada čítala. Mladosť 
prežila v Bratislave, kde sa aj v čase práve rozkvitajúcej jari v roku 1962 
narodila. Perla na Dunaji svojimi kultúrnymi možnosťami a historickými pa-
miatkami určite pozitívne vplývala na bystrého ducha budúcej lingvistky. No 
samotný Dunaj nemohol tejto talentovanej, zvedavej a vnímavej študentke 
stačiť. Snívala o morskom vetre, jazyku lásky a Montmartri. Možno aj pod 
vplyvom Tatarkovho románu Prútené kreslá sa jej rozhodnutie posilnilo. Jej 
študijné smerovanie inklinovalo k francúzskemu prostrediu a v roku 1981 
si zvolila za svoju aprobáciu učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, 
odbor slovenský jazyk – francúzsky jazyk na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Vzormi sa jej mohli stať významní absolventi 
slovenčiny – francúzštiny, ako napríklad Viliam Turčány, Ján Švantner alebo 
profesor Valér Mikula, dodnes pôsobiaci na sesterskej Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej vedy. Po usilovných rokoch štúdia získava „comme 
une fl eur“ v roku 1986 titul PhDr. Obojsmerná odborná zdatnosť a pozitívny 
vzťah nielen k slovenčine, ale i k francúzskemu jazyku a kultúre, jej dozaista 
spôsobovali dilemu pri voľbe ďalšieho odborného smerovania. Francúzsko 
ju odjakživa priťahovalo výnimočným prepojením zmyslov, no ako sa sama 
vyjadrila, takmer v duchu  piesne Edith Piaf  Non, je ne regrette rien: „Po 
skončení štúdia som zostala na domácej pôde rodnej reči a neľutujem.“ Hoci 
prvotným zámerom bolo štúdium francúzštiny, pre jej povolanie sa stala do-
minantnou slovenčina.

„Mladšie“ odborné príspevky našepkávajú o jubilantkinom vedeckom 

V
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zameraní – lexikológia a štylistika súčasnej slovenčiny a slovensko-francúz-
ske kontakty, napr. Nové slová v slovenčine (1988), K sémantickej integrácii 
galicizmov v slovenčine (1993) a viacero recenzií na štylistické práce. Vo 
svojich „prvotinách“ sa venuje aj aktuálnym ortografi ckým či gramatickým 
problémom a niektoré sa vyznačujú naozaj nápaditými názvami, preto spo-
meňme aspoň pár z nich: Čipy a čipsy (1987), Boľavý výkričník (1988/89), 
Čin či počin? (1989).

V roku 1998, možno s popevkom piesne Comment te dire adieu od Fran- 
çoise Hardy na perách, opúšťa ako mladá doktorka Slovensko a odchádza 
do francúzskeho mesta Bordeaux pôsobiť na Univerzite Michela de Mon- 
taigne ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. V tomto prístavnom meste, 
známom nielen svojím vínom, strávila tri roky, počas ktorých sa venovala      
i príprave svojich budúcich publikácií zameraných na slovensko-francúzske 
jazykové kontakty: Galicizmy v slovenčine (1998) a Slovensko-francúzske 
jazykové vzťahy (2002). Prvá monografi a preniká do jazykových i mimoja-
zykových súvislostí medzi slovenským a francúzskym prostredím. Jazykové 
vzťahy sa tu skúmajú hlavne z hľadiska gramatiky, sémantiky, slovotvorby 
a kvantity. Druhá publikácia sa okrem systémovolingvistických aspektov 
venuje problémom umeleckého prekladu, a to v podobe štylistickej konfron-
tácie vybranej francúzskej prózy a drámy a zodpovedajúcich slovenských 
prekladov.

Prednášky o slovenskom jazyku a kultúre na viacerých významných uni-
verzitách v Európe potvrdzujú presah tejto lingvistky do zahraničia. Pred-
náškové pobyty absolvovala vo Fínsku, Poľsku, Slovinsku a v Česku, kde 
v intenciách svojej orientácie na používanie jazyka rozvíjala i myšlienku 
o tom, že „slovenčina je kreatívna, je o tom, čo každý deň používame, aby 
sme boli úspešní, presvedčiví, podmaniví, slovom plnohodnotní komunikan-
ti.“

Ďalším medzníkom na vedeckej dráhe jubilantky bol rok 2004, keď zís-
kala vedecko-pedagogický titul docentky. Jej prácu charakterizuje tesný kon-
takt so študentmi. Počas celého pedagogického pôsobenia odborne povzbu-
dzovala a s pestovateľskou trpezlivosťou vyšľachťovala mladé lingvistické 
talenty, bola školiteľkou mnohých „švočiek“, záverečných prác a viacerých 
študentov i prizvala do spoluautorstva na odborných štúdiách. I táto peda-
gogická angažovanosť bola dôvodom na udelenie akademickej pochvaly od 
rektora Univerzity Komenského v roku 2006. A „voilà“, v roku 2007 sa pani 
docentka Orgoňová stáva vedúcou Katedry slovenského jazyka. I vďaka jej 
novátorskému mysleniu sa zaviedol v roku 2009 nový študijný odbor slo-
10



venský jazyk a kultúra, ktorého sa stala odbornou garantkou na bakalárskom 
stupni. Jej úsilie súviselo so zapojením výskumu slovenčiny do interdiscipli-
nárnych vzťahov.

Nevyčerpateľnú energiu a túžbu podeliť sa so svojimi výnimočnými 
myšlienkami potvrdzujú aj odborné práce vydané v rozpätí ostatných dvoch 
rokov. Spolu s naším druhým jubilantom, profesorom Jurajom Dolníkom, 
publikovali odbornú monografi u Používanie jazyka (2010). O rok neskôr 
v spolupráci s doktorkou Alenou Bohunickou vydávajú skriptá Lexikológia 
slovenčiny (2011).

Medzi ďalšie odborné aktivity jubilantky patrí členstvo v Slovenskej ja-
zykovednej spoločnosti, v komisii vedeckej grantovej agentúry VEGA, vo 
Vedeckom grémiu Studia Academica Slovaca, pôsobenie v redakčnej rade 
časopisu Slovenská reč, vo vedeckých radách a v iných orgánoch. Na Kated-
re slovenského jazyka FiF UK pravidelne organizuje už tradičnú medziná-
rodnú vedeckú konferenciu s názvom Jazyk a komunikácia v súvislostiach, 
s ktorou sa spája i editorstvo zborníkov. V súčasnosti na Katedre slovenského 
jazyka pôsobí naďalej ako vedúca katedry. V apríli 2012, v predvečer svojho 
životného jubilea, úspešne absolvovala inauguračnú prednášku pred Vedec-
kou radou Univerzity Komenského. V rámci výučby zabezpečuje kurzy šty-
listiky, lexikológie a lingvistickej pragmatiky.  Prednášky našej jubilantky 
patria medzi najobľúbenejšie. Keďže sa vyznačuje aj výnimočným darom, 
darom reči, každá z nich je pre študentov zážitkom. Jazykové javy vysvet-
ľuje na konkrétnych príkladoch, problematické časti  sprístupňuje trpezlivo, 
jednoducho a  svojím nenadradeným prístupom, ktorý by väčšina študentov 
označila ako vzťah priateľ – študent a nie ako profesor (vyučujúci) – študent. 

Je smutné, že o viacerých vedcoch pôsobiacich na Slovensku sa človek 
dozvie až po bezprostrednom kontakte s nimi. Ich činnosť nie je globálne 
docenená a aj niektoré zdroje poskytujú o týchto osobnostiach, ktoré našli 
poslanie v rozvíjaní vedy, málo informácií. Tak je to aj v prípade pani pro-
fesorky Oľgy Orgoňovej, ktorá je naozaj výnimočný, aktívny a jedinečný 
človek. Jej nápady by boli prospešné a využiteľné nielen na domácom pôso-
bisku v Bratislave, ale určite aj na celom Slovensku.

Našej jubilantke želáme hlavne veľa zdravia, ktoré je nevyhnutne potreb-
né pre dlhoročné pôsobenie na katedre a publikovanie ďalších novátorských 
prác. Nezaslúži si len pomyselný diadém ako jej bývalá menovkyňa, ale sku-
točný, pretože jej mon amour, mon ami  je a zostane slovenčina.

          Kristína Gabrišová, študentka slovenského jazyka a literatúry
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Lingvistický multitasking –
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

eho prácu by sme mohli pokojne metaforic-
ky poňať ako skok do dvoch oproti sebe sto-

jacich portálov, keď sa práve tento úkon stáva 
zotrvačným, neustále sa zrýchľujúcim a tým 
pádom dynamickým. Pomyselný červený por-
tál zastupuje empirickú realitu jazyka či kultúry 
a ten modrý, opozitný, zase jadro celého hlbo-
kého priestoru oblasti jazykovedy, jej teórie. 
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. – slovakista a 

germanista. S jeho menom sme dali do spojitosti termíny multitaskingu a 
lingvistiky. Pojem defi nuje výkonnosť centrálnej procesorovej jednotky po-
čítača, ktorý zvláda plnenie viacerých úloh. Práve takto vidíme tohto jazy-
kovedca. Osobnosť, zvládajúca priestranstvá „mašinérie jazyka“, ktorá tento 
rok zároveň oslavuje svoje oblé životné jubileum. 

Juraj Dolník sa narodil dvadsiateho augusta roku 1942 (Irsa) do obdobia 
ruchu a masívneho chodu sveta. Možno práve tá trma-vrma predznačovala 
jeho eminentnú orientáciu nielen v realite, ale simultánne aj v jej nástroji 
sprostredkovania, komunikácie – v jazyku. V čase, keď ľudstvo uchvacoval 
výskum Mesiaca, Juraj Dolník začínal svoje vysokoškolské štúdium (1959 
– 1964) na Univerzite Komenského v Bratislave. Ponoril sa do skúmania 
iného univerza, ako bolo to vesmírne, do priestoru jazyka slovenského a ne-
meckého na Filozofi ckej fakulte. Už vtedy sa prejavoval spomínaný multi-
tasking jeho osobnosti, keďže ovládanie dvoch jazykov, ich rovín a rovnako 
aj ich zrkadlenie v bežnom používaní si zaiste vyžadovalo nemalé úsilie. 
Po získaní teoretických poznatkov sa takto dostal na ďalší, vyšší „level“, 
načerpal schopnosti, umožňujúce mu vydať sa do priestoru výskumu s pev-
nou vedomostnou platformou. Začal pôsobiť na stredných školách, či už
v Kysuckom Novom Meste alebo v Žiline. Následne vymenil svoje pôso-
bisko tak, že sa regresiou dostal tam, odkiaľ on sám vychádzal. Pokračoval 
na Katedre slovenského jazyka Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (odborný asistent, docent, doktor vied, profesor, vedúci kated-
ry). Tak dosiahol akýsi „kontrolný bod“ svojho pôsobenia v lingvistickom 
spoločenstve. S dosiahnutými poznatkami a pedagogickými skúsenosťami 
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sa v tomto priestore mohol spustiť ešte hlbšie do heterotopie lingvistiky. 
V súčasnosti by sme mohli sledovať priestor, v ktorom sa preferenčne po-

hybuje, najmä v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka, všeobecnej 
jazykovedy a jazykovej kultúry. Univerzum práce tohto lingvistu spočíva 
práve v tom, že sa neustále pohybuje v rôznych „heterotopiách“, rešpektuje 
ich rozlohu, pravidlá, zásady a samotných jej účastníkov či používateľov. 
Prostredníctvom toho sa snaží preniknúť do jadra jazyka. 

Pozrime sa na najvýznamnejšie práce tohto lingvistu. Lexikálna séman-
tika (1990) predznamenala smer, ktorým sa bude uberať. Tu zužitkoval svoj 
gnozeologický základ a koncentroval ho do oblasti významu slova a jeho 
polohy v jazyku. Textová lingvistika (1998) v spoluautorstve s E. Bajzíkovou 
zhŕňa tradičné i moderné teoretické východiská refl ektovania textu. Princí-
py stavby, vývinu a fungovania jazyka (1999) zavádzajú explanačný rozmer 
do slovenskej jazykovedy. Základy lingvistiky (1999) ponímame ako „tu-
toriát“, príručku, ako sa orientovať v „lokalizáciách“ lingvistiky. Spisovná 
slovenčina a jej používatelia (2000) sa v najväčšej miere približuje k bež-
nému používateľovi a snaží sa porozumieť jeho problémom, podobne ako 
i neskoršia publikácia Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy (2007). 
V Porovnávacom opise lexikálnej zásoby (1993) sa prejavuje opäť lingvis-
tov multitasking, keď sa sústreďuje (so spoluautorkami) na lexikálnu zásobu 
troch jazykov (nemčina, ruština, slovenčina). Princípy jazyka (2003) priná-
šajú akési svetlo do princípu dominancie a orientačnej situácie používateľa 
jazyka. Učebnica Lexikológia (2003) pristupuje k lexikálnej zásobe nielen 
systémovo, ale i pragmaticky a kognitívne. 

Posledné publikácie jubilanta ako Jazyk. Človek. Kultúra (2010), Teória 
spisovného jazyka (2010), Používanie jazyka (2010) či Všeobecná jazyko-
veda (2009) by sme mohli pokojne nazvať aj ako vrcholové, sumarizujúce 
a mapujúce jeho doterajší výskum. Rešpektuje nielen „heterotopie“ rovín 
jazyka, ako sú morfológia, lexikológia či syntax, ale berie do úvahy aj cudzie 
jazyky (čeština, nemčina, maďarčina). Práve na tomto mieste hľadá pomy-
selný spojovník rečí, gro, čo nás všetkých spája v komunikácii. Dalo by sa 
povedať, že Juraj Dolník je v tomto smere „medzipriestorový cestovateľ“, ba 
dokonca ho nazveme Faustom lingvistiky. Prechádza cez sféry teórie jazyka 
až k empírii jazyka, ktorá sa rozlieha na širšom poli pôsobenia a je priamo 
determinovaná jednotlivcami. Koľko energie, úsilia a odopierania si spánku 
bolo nutné na to, aby sa práca človeka dostala na takúto vysokú úroveň chá-
pania a vnímania jazyka. 

Osobnosť Juraja Dolníka v našom ponímaní berieme fi guratívne ako lite-
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rárnu postavu Fausta a zároveň ako charakter videohernej fi gúry Chell (Valve 
Corporation). Faustom práve preto, že nám jeho činnosť, či už pedagogická, 
redakčná alebo publikačná, evokuje nielen akýsi smäd po vedomostiach, ale 
aj to, ako ich vie a hlavne chce ďalej sprostredkovať svojím sofi stikovaným 
podaním, a tak osvetliť ponímanie jazyka z inej, vednej perspektívy. Chell 
dopĺňa našu metaforu. Tento charakter sa pohybuje vo vymedzených miest-
nostiach, kde má za úlohu sa logicky z nich dostať a prekonať tak nástrahy 
v nej. Tak isto aj on prekonáva isté prekážky v rámci pomyselných „ko-
môr“ nášho jazyka. Vymaňuje sa spod jeho striktného systémového chápania 
a ukazuje nám ho z pohľadu „astronauta“, ktorý vidí Zem z vesmíru.

Profesorovi Jurajovi Dolníkovi želáme v jeho výskumnej kariére ešte 
veľa tvorivých podnetov, v riešeniach ktorých nám opäť ukáže svoju geniali-
tu, špecifi ckosť a výnimočnosť v role nielen slovenského, ale predovšetkým 
globálneho lingvistu.
Omnes optima!

            Lenka Macsaliová, študentka slovenského jazyka a literatúry
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I. JAZYK A UMELECKÁ
    LITERATÚRA



Jazyk, narace, žánr a  kultura
v literárních dílech N. S. Leskova 

Ivo Pospíšil 
(Filozofi cká fakulta Masarykovej univerzity v Brne)

azyk je materiálem literárního díla podobně jako kámen či kov jsou mate-
riálem sochy, tóny hudby nebo barva obrazu, ale přece jen je tu podstatný 

rozdíl: jazyk je také znakový systém, jenž je prostředkem nejčastější mezi-
lidské komunikace. To neznamená, že nemůžeme komunikovat tóny, barva-
mi, kamenem nebo kovem, ale jazyk je detailní komunikaci lépe uzpůsoben; 
nikoli náhodou je A. A. (O. O.) Potebňa v knize Myšlení a jazyk (Мысль и 
язык, 1862) spojoval s myšlením, i když myšlení je zcela jiný systém, a pro-
to máme s jazykovým vyjadřováním myšlenek značné problémy a musíme 
se smířit s tím, že jazyk tlumočí myšlenky schematicky a nepřesně. Ruský 
básník F. I. Ťutčev proto radil spíše mlčet a T. G. Masaryk, když odpovídal 
Karlu Čapkovi na jeho zvídavé a při vší povinné zdvořilosti někdy i vtíravé 
otázky, často (alespoň podle Čapka) říkal: „To…“; za tím se skrývalo to 
nevyslovitelné, nesdělitelné; ostatně tím se dnes zabývají psychologové, tj. 
zdánlivě iracionálními jevy, jako je nevyslovitelné nebo štěstí: všichni to 
známe, ale nikdo to nedokáže rozumně postihnout, protože to „rozumné“, 
tedy od rozumu, asi není. Jazyk ovládají jakoby všichni, jak si alespoň mys- 
lí; a jestliže je jazyk materiálem uměleckého díla literárního, tedy literární-
ho artefaktu (literarisches Kunstwerk), vzniká dojem, že literaturu v širo-
kém či úzkém (estetickém, poetickém) slova smyslu může a umí psát každý                
a že tudíž nemůže být uměním (i když surrealisté tvrdili, že básníkem může 
být každý). Známý pojem „dějiny umění“ ve smyslu německého termínu 
Kunstgeschichte znamená v našem úzu výlučně umění výtvarné a nikoho ani 
nenapadne, že když se zapíše na „dějiny umění“, tedy česky „kunsthistorii“, 
bude muset studovat třeba K. H. Máchu nebo B. Hrabala či P. Vilikovského 
– a opravdu nemusí. Roman Jakobson (1896 – 1982) mluvil v duchu sovět-
ského OPOJAZu o poetické funkci jazyka (jiní o estetické); jazyk je tedy 
podvojnou strukturou, jež slouží běžné komunikaci, ale může mít i funkce 
jiné, tedy například být stavebním kamenem literárního artefaktu.

Literární věda se od jazykového axiomatu literárního artefaktu někdy 
vzdaluje, jindy se mu přibližuje, tedy od toho, že jazyk je velmi relevantní, 
ozvláštňující složkou literárního díla, že se s ním nemá pracovat mechanicky 
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jako s prostředkem běžné komunikace. Jakmile se jazyk stane součástí díla, 
jež se pokládá za umělecké, jakoby zázrakem nabývá poetické či estetické 
funkce, ale dobře víme, že je to jen zdání. K tomu, aby jazyk tyto své potence 
výrazně naplňoval, je třeba s jazykem opravdu pracovat a to je otázka vůle, 
pokusu, deformace nebo transformace jazyka. Vše záleží na autorovi: někdo 
se soustředí spíše na příběh (syžet), jiný na popis prostředí, jiný zase na po-
stavy a jejich vykreslení, tedy na oblasti, jež René Wellek spolu s Austinem 
Warrenem označili jako „intrinsic“ a „extrinsic“. Někteří autoři se k jazyku 
mají jako k něčemu, co je mechanicky dáno, jiní s ním skutečně pracují: lite-
rární dílo se stalo objektem textové lingvistiky a také lingvistiky literárního 
díla. 

Vladimír Páral (nar. 1932) patří k hvězdám české prózy od 60. let 20. 
století. I když v jednom rozhovoru z nedávné doby projevil pozoruhodnou 
naivitu, když tvrdil, že americký spisovatel John Dos Passos (1896 – 1970) 
je u nás (v ČR) málo známý, nepřestal obdivovat ty, kteří s jazykem pracují, 
na rozdíl od současné, často plytké české literatury. „Teď čtu Napoleonův 
životopis od Emila Ludwiga a to je tak dokonalé, až mě to štve. On píše tře-
ba: Kameny vržené do pařížského moře svými kruhy dospěly až ke Korsice. 
To je dokonalá věta, postihuje ozvuky pařížské revoluce, navíc s krásným 
obrazem kruhů na vodě.“ (Kučera, 2012, s. 5). 

V knižní práci Proti proudu. Studie o N. S. Leskovovi (Brno 1992), kte-
rá vyšla týž rok jako Rozpětí žánru, jež polský slavista a slovakista Jacek 
Kolbuszewski (nar. 1938) ve své recenzi nazval prvním českým porevoluč-
ním samizdatem (Kolbuszewski, 1994), jsem se zabýval různými aspekty 
tvorby tohoto autora (Nikolaj Semjonovič Leskov, 1831 – 1895), jenž mě 
zaujal svým outsiderstvím uprostřed zlatého věku ruské literatury, a to out-
siderstvím několikanásobným: jednak skladbou svého díla, v němž se mu 
nedaří tradiční románové stavby à la Balzac, ani nabubřelé epické megality 
(L. Tolstoj) nebo románové polyfonie (jak to viděl M. M. Bachtin  u F. M. 
Dostojevského); proto se uchyloval k drobné epice a žánru románové kroni-
ky. Ale tam i onde takřka manýristicky pracoval s jazykem a tím se od svých 
kolegů-velikánů odlišoval. Za vyvoleného ho pokládali nejen etici literatury 
a náboženská kritika, jako byl u nás učený rajhradský mnich a později ostro-
vačický farář Alois Augustin Vrzal (1864 – 1930), ale i modernisté pro jeho 
žánrové, narativní a jazykové experimentátorství, všechno to vymýšlení, jež 
mu bylo slastí. 

Právě proto ve svých přednáškách a publikacích o ruské literární klasice 
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či o zlatém věku ruské literatury uvádím trojhvězdí, tak trochu atypické, ano-
mální: Lev Tolstoj, Fjodor Dostojevskij a – Nikolaj Leskov. Zatímco u Tol-
stého i Dostojevského mluví všechny postavy stejně, nicméně tato stejnost 
je u každého jiné kvality, Leskovovy literární postavy jsou charakterizovány 
především jazykem. U Lva Tolstého je nevzdělaný sedlák Platon Karatajev 
z Vojny a míru nositelem autorovy mravní fi lozofi e, jemuž nábožně naslou-
chá vzdělanec Pierre Bezuchov (to je ovšem zcela v duchu přesvědčení, že 
se inteligence musí učit od lidu – ale to vyznával i počvennik F. Dostojevskij 
a jeho bratr Michail), u Dostojevského se jeho bachtinovské románové hlasy 
liší idejemi; u Leskova zase jazykovou stylizací. Vypadá to, jako by Leskov 
odezíral ze rtů svých postav, ale je to jen stylová manýra; nikoli náhodou mu 
kritici vytýkali vyumělkovanost a umělost jeho jazyka, ale to byla právě jeho 
metoda. Dobře viděl, že jazyk je způsobem uchopení všeho, tedy člověka, 
světa i lidské duše. Jedno citlivé slovo na pravém místě („меткое слово“) 
řekne víc než dlouhé tirády, gesta a složité děje. Jestliže máme trochu kacíř-
sky připustit, že tvorba jakéhokoli druhu umění je projevem transcendence, 
jak si někteří mysleli, mám tento pocit právě tehdy, když čtu – abychom 
zůstali v hájemství literatury – díla, kde slova k slovům patří tak, že se to jeví 
jako neuvěřitelné a mrazí nás v zádech. Neboť jsme pocítili dech věčnosti, 
polibek múz nebo boží gesto; takové chvíle si každý člověk citlivý k umění 
zažil vícekrát, i když ne mnohokrát. Možná proto jsem se k Leskovovi vra-
cel poměrně často, a to z různých zorných úhlů (Pospíšil, 1975, 1983, 1986, 
1992, 1993, 1998, 2005).

Podstatným problémem Leskovova dětství, mládí a v přeneseném smyslu 
celého života je postava otce. Podivína a ztroskotance se proto Leskov snaží 
překrýt vrstvou legend (Semjon Leskov prý na Kavkaze poznal Rylejeva
a Bestuževa). Někteří se domnívají, že postava „slabého otce“ sehrála pod-
statnou roli v Leskovově orientaci na hledání ideálu, a tvrdá matčina vý-
chova, tedy neexistence citového rodinného zázemí, vedla k nedůvěřivosti
k lidem a k častým rozchodům s přáteli. I když nelze zcela souhlasit s absolu-
tizací těchto předpokladů, neboť svou roli tu sehrály i okolnosti společenské 
a přímo politické – zejména v 60. letech 19. století – přece jen tyto fakto-
ry mohly posílit Leskovovo postavení „outsidera“ ruské literatury, člověka, 
který jako spisovatel i společenský činitel stál často „proti všem“ a „mezi 
proudy“.

V Leskovově rodinném životě nacházíme také první stopy jeho nábožen-
ské orientace a celkového zájmu o pravoslaví, starověrectví a protestantis-
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mus, které pak jako červená nit procházejí jeho beletristickou i nebeletris-
tickou produkcí. Mýtus racionálního otce a emocionální matky, rozpor mezi 
věcným a magickým pojetím křesťanství, mezi prakticismem a iluzorností 
ideálu se často stávají ideově tematickým centrem jeho próz. Tento rozpor se 
například promítá – jak uvidíme dále – do raných povídek.

Určité zdroje zvláštního postavení N. S. Leskova v ruské literatuře najde-
me i v jeho roli autodidakta, která byla tak sympatická jinému autodidaktovi 
– Maximu Gorkému. Gymnázium v Orlu Leskov nedokončil. Tuto životní 
epizodu se opět snaží zakrýt, když zdůvodňuje, že jako sirotek neměl fi nanč-
ní prostředky (jeho otec však zemřel později, důvody byly tedy jiné). Ani 
strašidelné historky o gymnaziální krutovládě, ani plaché poznámky o údaj-
ně dobrém prospěchu nejsou věrohodné. Leskov tíhl k praktickému životu 
a k okruhu poznání, které by nebylo omezeno školními osnovami. Nesyste-
matičnost jeho sebevzdělání vedla k tomu, že si vytvořil vlastní model kul-
turní tradice odlišný od modelu univerzitně vzdělaných lidí. Rozkolísanost 
jeho zájmů je však jen zdánlivá, neboť náš pohled je ovlivněn univerzitním 
modelem těchto zájmů: všimněme si, že Leskov tvoří v době, kdy píše báň-
ský inženýr F. M. Dostojevskij, doktor fi lozofi e I. S. Turgeněv (s ambice-
mi na vedení katedry fi lozofi e v Moskvě) a praktický lékař A. P. Čechov 
(s ambicemi vědeckého pracovníka). Leskov měl detailní znalosti různých 
témat, jejichž rozsah je obdivuhodný: Židé, protestantismus, ikonografi e, 
starověrectví, spiritismus, ekonomie, řemesla apod. Znal však nedostatečně 
francouzsky (v Paříži se stýkal většinou se slovanskou emigrací), současně 
však ovládal ukrajinštinu a polštinu. I tyto rysy ho vyčleňovaly z dobového 
ruského kulturního klimatu. Neobyčejný je jeho zájem o Anglii a britské 
společenské instituce, které dával carskému Rusku za vzor (hospodářské re-
formy, konstituční monarchie); nemáme však doklady, že by uměl anglicky 
(například dílo Johna Bunyana, o němž se zmiňuje v kronice Soborjane, četl 
zjevně v ruském překladu).

Klíčem k výsadnímu postavení jazyka v jeho tvorbě je jeho „fi lozofi e“: 
dominantou Leskovova přístupu k realitě je princip výběru, rozčleňování, 
štěpení. Toto dualistické, mohli bychom s trochou nadsázky a módní mo-
dernizace říci gnostické (četl Origena) vidění, předpokládající – stejně jako 
v Nestorově pojetí christianizace – možnost výběru, je klíčovým momentem 
Leskovova vidění. Příčinou je drobnohledné vidění světa, pojetí reality jako 
řetězce činů, jednání, ale bez příčinného modelování. Metoda drobnohledu, 
detailu, tedy rozštěpení reality, maximálně nespojité konkretizace jevů, vý-
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běru a neschopnosti konstrukce a generalizace je obecným modelem Lesko-
vova tvarování světa: je to nejen štěpení revoluční demokracie, teologie, ale 
také literatury, krajní individualizace žánrových označení, narativní koncen-
trace (vypravěčův skaz), orálnost prózy, která je dána okamžikem promluvy 
a jejím kontextem, neschopnost uchopení románu jako kauzální konstrukce a 
naopak kultivování lineárně jdoucích, málo spojitých epizod (Pospíšil, 1992, 
1998).

Nicméně orálnost coby záznam mluveného slova je u Leskova pochyb-
ná. Dokládají to i legendy kolem jeho nejznámější, čítankové povídky Skaz        
o tuľskom kosom levše i o staľnoj bloche (1881, Skaz o tulském šilhavém 
levákovi a o ocelové bleše, česky buď jako Levák nebo Krchňa): jednou se 
Leskov dušuje, že to slyšel a dokonce  přesně uvádí kde, jindy zase píše, že 
si vše zcela vymyslel, tedy mystifi kuje, což je jeho stabilní vlastnost, součást 
jeho uměleckého charakteru. Ostatně když Boris Ejchenbaum (1886 – 1959) 
napsal svou slavnou stať Illjuzija skaza (Iluze skazu, 1918, vyšla pak sou-
borně v ještě slavnějším výboru  Skvoź literaturu, tedy Napříč literaturou, 
1924), ozval se polemicky jeho formalistický kolega a pozdější sovětský 
akademik Viktor Vinogradov (1894 – 1969) a oponoval oralitě Leskovova 
skazu, zdůrazňuje spíše zpětný vliv literatury na mluvený jazyk. 

Hierarchizace nastíněná v názvu naší stati jde od této „fi lozofi e“: jazyk 
jako nástroj charakterizace, vyprávění jako celistvé uchopení světa prostřed-
nictvím rázovitého skazu, osobitost žánrového tvarování jako nového mode-
lování světa a výstup v kultuře jako zjemnělém, zlidštěném obraze našeho 
světa a člověka v něm. Z tohoto hlediska je Leskovův přístup jako typická 
ruská matrjoška: „fi lozofující“ přístup samouka a člověka, jenž si svůj postoj 
k světu musí vytvářet bez školy a učení sám, diktátem své vůle, stavba světa 
a člověka z jazyka a způsob sdělování příběhů (Benjamin, 1979) a struktu-
rování narace do žánrové, rodové stavby jako tvar spějící do moře kultury 
(jeho zájem o lid, národ, lidové pojetí křesťanství, ale také o sekty, gnósi, 
ikonomalbu, o všechno to, v čem se realizují detailní, často pitoreskní lidské 
zájmy jako skrytý emblém jejich uchopování světa). 

Leskov vytváří individualizovanou žánrovou paletu (rasskaz činovnika 
osobych poručenij, očerk, Iz gostomelskich vospominanij, legenda, jegipets-
kaja povesť, chronika, roman, skaz, skazka, pejzaž i žanr, rapsodija, kartinka 
s natury, nabljudenija, opyty i priključenija).

Východiskem mu však byla životní zkušenost: postupně zkoušel své 
autorské rozpětí a objevoval svůj talent pro drobnokresbu, detail životní  
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a jazykový, smysl pro lineárnost a absenci kauzality. V literatuře realizu-
je své tvarování světa tkvící nikoli v ideové konstrukci a generalizaci, ale                   
v konkrétnosti a řetězcích detailů. Leskov si byl této své vlastnosti vědom 
a snažil se ji osobitým způsobem překonávat: jednak se stále vracel k typu 
dramatického románu balzakovského ražení, jednak prizmatem svého rozpě-
tí na ploše lineárních žánrů (dialogické povídky, skazu, kroniky a legendy) 
směřoval k společenskému a mravnímu ideálu.

Cestování je východiskem jeho beletrie, popis cesty a cestovní vyprávění 
také přesně vystihují Leskovův talent vypravěče příhod. Povídka Loupežník 
(Razbojnik, 1862) vyrůstá z typicky ruského „vyprávění na cestách“. V této 
povídce se jako v kapce vody zrcadlí veškerá Leskovova tvůrčí dráha: mo-
tiv cesty, lidový jazyk dialogů, skaz; tedy snaha vytvořit dramatický příběh, 
ale současně zapracovaný do širšího líčení, technika rámcování a nakonec                
i ideové poselství: lupič byl pouze hladový tulák a odkaz na bandu mínil 
spíše jako pohrůžku – muž ho poranil nebo zabil a má dodnes výčitky svě-
domí. Typicky leskovovský střet ideálu a reality, řádu a chaosu, dvojsečného 
meče spravedlnosti a mučivé cesty k pravdě. Lupič není povídka klasického 
typu, je to spíše útržek příběhu v cestovní črtě, střípek lidového jazyka a li-
dové reality viděný pohledem postranního pozorovatele, vypravěče, který se 
stane Leskovovou doménou: nezávislý člověk, který si samostatnosti svého 
úsudku cení více než plavby s proudem, člověk, který za své postavení „mezi 
proudy“ pyká.

V této prozaické struktuře našel Leskov pevnou půdu pro další rozvíjení 
svého umění. Postavy podivínů, lidí ocitajících se mezi mlýnskými kameny 
protichůdných myšlenkových a životních proudů, dominují již v této počá-
teční fázi tvorby. Pragmatickou úctu k realitě dokládá fakt, že všechny tyto 
postavy jsou takřka věrnými kopiemi reálných postav (A. J. Škotta, Leskovo-
va otce apod.); navíc v raných povídkách Leskov zachytil své dětské zážitky, 
kdy s babičkou navštěvoval lesní kláštery. Tato líčení vyplňují podstatnou 
část prózy, v níž Leskov postupně opouštěl jednoduchou strukturu povídky 
nebo rámcové povídky. Místo psychologické charakteristiky, jakou podává 
například Lermontov v Hrdinovi naší doby, tu Leskov prezentuje řetězec 
gest, letmých výroků a psaných projevů. Prostředky psychologické analýzy 
jsou nahrazeny vyprávěním spojeným jednou postavou, pohledem ze strany, 
útržkovitým svědectvím. Mozaika, skládanka, řetězec jsou ona slova, která 
by mohla vystihnout podstatu Leskovova tvůrčího myšlení.

Kroniková linie žánrové přestavby začíná v polovině 60. let. Roku 1866 
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vzniká kronika Ostrované (Ostrovitjane), jejíž děj se odehrává v německé 
petrohradské minoritě, v uzavřeném, statickém prostředí na Vasiljevském 
ostrově. Dílo je založeno na osudovém protikladu skupinové imanentnos-
ti, uzavřenosti v sobě, zdrženlivosti a osvědčených ctností na straně jedné            
a novými proudy, které tehdy, tj. na počátku ruských 60. let 19. století, zača-
ly systematicky ohrožovat bariéry starosvětskosti. V této starosvětskosti je 
však skryt veškerý půvab minulého života, všechny návyky, pevný řád, poe-
tické sny i vzájemné vazby. Rok nato vytváří Leskov první variantu kroniky 
Služebníci chrámu (Duchovenstvo sborového chrámu, rus. Soborjane) s bib-
lickým názvem Čajuščije dviženija vody, Kotin Doilec i Platonida a druhou 
variantu kroniky Soborjane s názvem Božedomy. V roce 1869 vznikají Staré 
časy v Plodomasově (Staryje gody v sele Plodomasove), roku 1871 kroni-
ka Smích a hoře (Smech i gore), v roce 1872 vycházejí Služebníci chrámu 
(Soborjane, čes. jako Duchovenstvo sborového chrámu), o dva roky později 
Zchudlý rod (Zachudalyj rod, čes. jako Soumrak knížecího rodu).

Staryje gody v sele Plodomasove, Soborjane a Zachudalyj rod se někdy 
označují jako historické kroniky: jádro jejich děje je skutečně posunuto do 
minulosti, dokonce do doby Kateřiny II., jejich významový hrot je však cele 
zaměřen k druhé polovině 19. století; sám název „historická kronika“ je 
zjevně pleonastický, neboť kronika je vždy zápisem minulých dějů. Jestliže 
první dvě kroniky mají s přítomností reálný kontakt, Zachudalyj rod má již 
jen kategorii minulosti, která je stavěna proti mravní rozkolísanosti měšťan-
ské společnosti a tím je uvolňována z historie a aktualizována. Otevřenost 
kronikové struktury umožňuje integraci dalších prvků, například v kronice 
Soborjane zaujímá stěžejní místo deník protopopa Tuberozova, tzv. demi-
kotonová kniha. Navíc zde je (a silněji byla v předchozích dvou redakcích) 
přítomna linie protopopa Avvakuma a pojem „žitije“ je stavěn proti „žizn’“: 
Tuberozovův život tak nabývá hagiografi ckých rysů duchovního mučednic-
tví, interferuje s žánrem středověké hagiografi e. „Žitije“ kontrastuje v žánro-
vé struktuře s pojmem „skazka“: mučednictví protopopa, který se ocitl mezi 
proudy a nakonec bojuje marný boj s církevní hierarchií, stojí proti ideálu 
– staré pohádce (ruské tradici a jejím duchovním kořenům).

Dalším podstatným rysem kronikové struktury jsou portréty, autonomní 
charakterizační části textu, které mohou vystupovat samostatně (tak se to 
stalo s částí Plodomasovskije karliki v kronice Soborjane). Například próza 
Staryje gody v sele Plodomasova se skládá ze tří črt (očerk): Bojarin Niki-
ta Jurjevič, Bojarynja Marfa Andrejevna a Plodomasovskije karliki. Příklad 
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poslední črty, která je součástí obou zmíněných kronik, ukazuje na volnost 
spojení, na autonomnost jednotlivých částí, které mají jakoby stavebnicový 
charakter.

Druhá linie – skazová – soustředila ve svém lineárně složeném řetězci 
epizod opět řadu jiných žánrových prvků. Očarovaný poutník (Očarovannyj 
strannik, 1875) je kompozičně sklouben jako rámcové vyprávění začínající 
plavbou po Ladožském jezeře. Příběhy Ivana Severjanyče Fljagina mají dob-
rodružný, pikareskní ráz, současně je v nich však přítomno utrpení. Skaz Iva-
na Severjanyče je rámcován dvakrát: jednak okolnostmi vyprávění, které je 
posluchači přerušováno a děj je odváděn jinam, jednak vnitřně: cesta člověka 
příkořími „slzavého údolí“, která končí v náručí kláštera, je prostoupena ra-
dostí z bytí, které je zalito krví, ale i láskou a vášní. Jde tedy o hagiografi i 
„naruby“: na povrchu je motiv smíření a odpuštění hříchů, v hloubce však 
pulsují vlny materiálního bytí. Skaz zůstává určujícím prvkem Leskovova 
slovesného umění. Souběžně s tímto dominantním žánrovým posunem smě-
rem ke skazu a kronice se autor stále pokouší o vytvoření tradičního románo-
vého modelu, jemuž se sice vysmívá, ale který patrně stále pokládá za vrchol 
spisovatelské profese: v jeho představách dozrává projekt velkého společen-
ského románu. K románu milostné zápletky má však ironický odstup.

Roku 1864 vychází román Není kam jít (Nekuda), v němž se však Leskov 
milostné zápletce – a dokonce několikanásobné – nevyhnul. Snažil se spojit 
intimní a společenské problémy v jeden celek. Práce byla úmorná: román byl 
cenzurou – jak už bylo zmíněno – zcela zmrzačen a po otištění soustavně na-
padán v revolučním tisku. Román je vystavěn na dramatickém principu, má 
desítky postav, milostné i společenské zápletky. Jeho celkový tvar však uka-
zuje na postupný rozklad kauzální struktury. Jeho tři části („roman v trech 
knižkach“) jsou totiž v zásadě autonomní a jsou spojeny jen postavami. Je 
to sice dramaticky skloubený tvar, který však už tíhne k lineárnosti. Blízkost 
kronikovému modelu je patrná v první knížce (V provincii), další dvě části 
mají spíše dramatickou stavbu. 

Ztéci model dramaticky vystavěné literatury se Leskov pokoušel                     
i v dramatu Marnotratník (Rastočitel’, 1867): ústředním konfl iktem je boj 
idealisty a pragmatického okolí, generační střet humanisty a konzervativce 
viděný prizmatem kritiky tzv. volených soudů. Určitá volnost, slabá kau-
zalita dramatické struktury znovu odhaluje Leskovovo rozpětí: buď úzký 
koncentrovaný problém, skazové skládání epizod, nebo kroniková struktura.

V 80. letech 19. století se Leskov znovu pokusil o dramatický typ románu 
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– Přelet sokola (Sokolij perelet, 1883). Zůstaly však z něho jen fragmenty   
a Leskov odmítl v díle pokračovat. V roce 1883 vyšlo dvanáct kompaktních 
kapitol. Předchozí i následující Leskovovy snahy o dotvoření dramatického 
typu románu však současně ukazují, že ideový důvod nebyl jediný, že tu se-
hrála podstatnou roli neschopnost „románového“ ztvárnění těchto ideových 
pojmů, jejich skloubení, kauzálního a charakterologického propojení.
 

Nepřímým dokladem je i nový Leskovův pokus o dramatický typ románu 
na počátku 90. let – Čertovští chlapíci (Čortovy kukly, 1890). Oproti románu 
Nekuda a fragmentům prózy Přelet sokola, v nichž se Leskov ještě snažil 
o společenský román v balzakovské evropské tradici, modeluje zde podo-
benství o vztahu umění a moci, současně však znovu pojaté jako mnohem 
zastřenější, ale přece jen „klíčový román“. Technika Leskovova umění je tu 
vzhledem k předchozím románům posunuta: rozsáhlá povídková tvorba tu 
přece jen silně zapůsobila. Název „román“ není vlastně ani pro tyto frag-
menty přesný. Je to rozsáhlá povídka (malý počet postav, jednoduchý děj), 
v níž Leskov uplatňuje svou metodu juxtapozičního skládání epizod bez pro-
pojování a kauzality, zápletky, pointy, jen s důrazem na lineárnost, nikoli 
prostorovost tvaru. Podtitul díla je nicméně, jak již bylo uvedeno, „Glavy iz 
neokončennogo romana“; Leskov se snažil často až křečovitě vytvořit tradič-
ní dramatický román, ale dochází k něčemu zcela jinému: k dlouhé, lineární 
povídce. Podobně označoval Leskov i další díla založená na starých syžetech 
nebo jejich kombinacích.

Například legenda Hora (Gora) vyšla knižně roku 1890 s doplňkem 
Roman iz jegipetskoj žizni N. S. Leskova. Leskov si tedy vytváří jakou-
si „soukromou“, individuální žánrovou systematiku: jednak posunuje tvar 
žánru (například jeho „román“ se výrazně liší od románu balzakovského), 
jednak rozkládá tradiční žánry a vytváří vlastní modifi kace. Jeho „román
z egyptského života“ se liší od syžetově barvitých pláten dramatických histo-
rických románů H. Sienkiewicze, B. Prusa a G. Flauberta. Je založen na mo-
rálním exemplu a „pohádkovém“ vedení děje (popisy masových scén slouží 
retardaci, smyslem není zobrazování, ale sdělování, sama narace). Zatímco 
v kronikách a skazech šel Leskov směrem ke skládání, rozhojňování epi-
zod i postav, v rozvíjení tzv. románu jde naopak k jednoduchosti, oproštění.              
V průběhu 70. – 80. let tak Leskov dovršuje druhý žánrový posun. První spo-
číval v odklonu od kauzálních románových staveb ke kronikové a skazové 
„stavebnici“; tento ještě silněji směřuje k modelu lidského života: Leskov se 
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tak stává výrazným prozaikem životní dráhy. 
Kdybychom měli shrnout Leskovovu pozici autora, pro něhož byl jazyk 

východiskem i cílem jeho literárního úsilí, mohli bychom to shrnout tak-
to: jazyk jako základní, ozvláštněný stavební kámen literatury – dvojí snaha          
o ztečení dramatického (evropského) typu románu (velké romány „antinihi-
listického typu v raném období, pokusy o román, z nichž vychází jen dlou-
há, nedramatická, deskriptivní povídka na konci života) – útěk k románové 
kronice – dvojí projekce skazu (do kroniky a do povídky) – řetězce skazo-
vých povídek s dominantou tragické životní dráhy člověka. Heterogenita, 
marginalita, stání stranou, chození na červenou a proti proudu a přidržování 
se konstantního hodnotového východiska prostřednictvím skazového zpro-
středkovávání světa, to vše pramení z až extrémně vydělované, manýristicky 
ozvláštňované jazykové báze díla, která zase vyúsťuje do lidové kultury a 
kategorie národa, jevu, který Leskov dobře znal. V tom je to opět on: zajímá 
ho to, co je nesmrtelné, co je biologicky spojeno s fyziognomií jazyka jako 
základního identifi kačního znaku národního celku: neboť národ vytvářený 
jazykem se nepodařilo zlomit žádnému politickému režimu ani ekonomic-
kému systému; i když neradi, museli se s ním naučit žít. On sám je však, jak 
známo, jako oheň: dobrý sluha, ale zlý pán. Tuto ambivalentnost Leskov mi-
loval, neboť ona byla jeho světem, jeho doménou, jeho sněním i jeho dílnou.
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RÉSUMÉ
Language, Narration, Genre and Culture in N. S. Leskov‘s Literary Works

The author of the present article deals with the role of the language in the works of the 
Russian 19th-century prose writer Nikolay Semyonovich  Leskov (1831-1895). He is sur-
prisingly one of the tri-angle vertices of the world novelists of the so-called Golden Age of 
Russian classical literature formed by Leo Tolstoj and Fyodor Dostoevsky – his own position 
in this triangle is a bit exceptional and not generally accepted. He is a typical outsider who 
differs from the prevalent majority of the Russian writers of that time by the dominant role of 
the language as a structural and axiological basis of his short stories, chronicles and traditional 
dramatic novels, very often an artistic failure. His prose is based on the narrative model of 
the so-called ”skaz”, i. e. the fi rst-person narration containing a highly individualised lan-
guage characterizing its bearer.  The hierarchy of the language, narration, genre and culture 
is symbolised by his detailed, non-causal, juxtapositional vision of the world, the axiological 
ambivalence of human lives. His position of an outsider he loved so much as an autodidact 
with a dramatically different and unusual structure of education and knowledge stressing the 
language basis of the individual as well as of the whole nation led him to become a prede-
cessor of modernist and, at the same time, an inspiring champion of postmodernist feelings.
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Interpretácia básne Ivana Kraska
Plachý akord 
Ján Zambor
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

            Jedna z požiadaviek, kladených na lyrickú tvorbu, je to, aby čitateľ
            lyrickej básne hneď po prečítaní pocítil jej účinok, jej zapôsobenie.
            Ak sa tak nestane, tak to nie je dobrá lyrická báseň...
                    Ivan Krasko

 
áseň symbolistu Ivana Kraska (1876 – 1958) Plachý akord vyšla v jeho 
prvej zbierke Nox et solitudo (1909). Prvý raz bola uverejnená v sep-

tembrovom čísle časopisu Dennica roku 1906. Na jej dôležitosť nepriamo 
poukázal básnik Štefan Strážay, ktorý svoju edíciu  Kraskovej poézie nazval 
Plachý akord (1980). 

Plachý akord
(Sl. Ľ. L.)

Za búrnej, tmavej noci
ja blúdil sám a sám,
závidel ronenie sĺz
tým čiernym nebesám.

Bez cieľa šiel som vo svet
a hľadal úľavu:
papršlek do tmy srdca,
liek v hlavu boľavú.

Ach, niekde vedľa cesty,
u starých božích múk
našiel som zúfajúcich
pár chladných, mokrých rúk...

Snáď skutočnosť to bola,
a možno púhy sen:
zabudli ruky na mňa,
keď svitnul biely deň...

B
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Len pocit ostal temný,
kýs’ bôľu odtienok,
akordom plachým hučí
z hasnúcich spomienok.

Plachý akord možno zaradiť do okruhu autorových básní vyjadrujúcich 
nepochopiteľnosť ľudských, v danom prípade partnerských vzťahov. Súčas-
ne patrí ku Kraskovým umeleckým prácam reagujúcim na autorov vzťah 
k Ľudmile Groeblovej. Biografi cké pozadie naznačuje venovanie. Za sleč-
nou Ľ. L. sa skrýva ona. Píše o tom editor Kraskovho diela Michal Gáfrik: 
„Podľa svedectva Ľudmily Chaloupeckej-Groeblovej (27. 1. 1964, podobne 
v liste 13. 4. 1964) Plachý akord bol medzi básňami, ktoré jej Krasko ve-
noval, resp. poslal ešte pred uverejnením. Skutočne, v súkromnom archíve 
Pavla Bunčáka nachádza sa pohľadnica Ivana Krasku, poslaná z Prahy (31. 
8. 1906) do Holíča Ľudmile Groeblovej. Okrem adresy, dátumu a podpisu 
,Janko Cigáň‘ je na nej posledné štvorveršie básne Plachý akord (Súborné 
dielo Ivana Krasku. Zväzok prvý, 1966, s. 286).

Ľudmila Groeblová (1884 – 1968, od roku 1912 Chaloupecká, vydatá za 
českého historika Václava Chaloupeckého), Slovenka a talentovaná literát-
ka, pochádzajúca z Holíča (Záhorie), od jesene 1904 študovala na Filozo-
fi ckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v tom istom roku bola prijatá za 
členku pražského slovenského študentského spolku Detvan, ktorého členom 
bol aj Ján Botto, čiže spočiatku zatajený básnik Janko Cigáň a budúci Ivan 
Krasko. Ten v rokoch 1900 – 1905 študoval chemické inžinierstvo na praž-
skej technike, v septembri 1905 nastúpil do cukrovaru v Klobukoch neďa-
leko Prahy, kde pracoval ako chemik do roku 1912. Medzi ním a Groeblo-
vou sa vyvinul bližší vzťah, ktorému nechýbala komplikovanosť a napätie, 
a ktorý z jej rozhodnutia neprerástol do trvalejšieho zväzku. Tento vzťah 
sa stal námetom Kraskovej básne Plachý akord, jeho novely Naši (neskôr 
premenovanej na Rozchod) a Groeblovej novely On. Groeblovej novela bola 
reakciou na Kraskovu, ktorú poznala z rukopisu ešte pred jej uverejnením. 
Naši vyšli pod pseudonymom Bohdana J. Potokinová v marcovom čísle Slo-
venského obzoru roku 1907, novela On pod ostentatívne volenými iniciál-
kami odkazujúcimi na meno budúceho manžela Ľ. Ch........á, teda Ľudmila 
Chaloupecká, vo februárovom čísle Dennice roku 1907 (porov. Gáfrik, 1966, 
s. 286, 410; 1993, s. 14 – 16, 37 – 40; Súborné dielo Ivana Krasku. Zväzok 
druhý, 1993, s. 361 – 376; Gáfrik, 2001, s. 64 – 66, 95 – 97; 2007, s. 7 – 25; 
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Ducháček, 2010, s. 24 – 28). S Kraskom súvisí aj Groeblovej dôležitá štúdia 
Timrava a jej novely (Slovenské pohľady 1906). Ako uvádza Gáfrik, „Gro-
eblovej štúdia bola do istej miery podnietená rozhovormi o literatúre s Iva-
nom Kraskom“ (Súborné dielo Ivana Krasku. Zväzok prvý, 1966, s. 410),   
čo nakoniec Krasko uvádza v básni List slečne Ľ. G. – vo svojej ďalšej li-
terárnej práci, v ktorej refl ektuje vzťah k tejto žene. Táto báseň vyšla roku 
1906 v septembrovom čísle Slovenských pohľadov a neskôr v zbierke Verše 
(1912). 

Báseň Plachý akord bola doteraz mimo komplexnej pozornosti interpre-
tov a neinterpretovala sa ani v kontexte Kraskových a Groeblovej literárnych 
textov refl ektujúcich tento vzťah.

Najprv sa pristavme pri jazykovej podobe Plachého akordu. Báseň ob-
sahuje z hľadiska súčasného jazyka zastarané, resp. knižné prvky. Napriek 
tomu, že nesťažujú dnešné čítanie, na pozadí súčasného básnického jazyka 
ich vnímame ako príznakové. Ide o prvky lexikálne (slová „búrnej“, „pa- 
pršlek“, „púhy“, „kýs’“, „snáď“), morfologické (tvar „svitnul“, rusizmus 
„ja blúdil“ namiesto som blúdil) a syntaktické (prirovnanie inštrumentálom 
„akordom plachým“ – namiesto ako plachý akord; väzby „v hlavu“, „vo 
svet“, „u starých božích múk“; slovosledné inverzie „v hlavu boľavú“, „na-
šiel som zúfajúcich / pár chladných, mokrých rúk“, „bôľu odtienok“, „akor-
dom plachým“). Viaceré z týchto prvkov možno interpretovať aj ako vplyv 
češtiny.

Báseň sa člení na štvorveršové strofy, ktoré sú významovými, rytmický-
mi, rýmovými a syntakticko-intonačnými celkami s významovými a syntak-
ticko-intonačnými podcelkami dvojveršov. Má jambické rytmické tvarova-
nie, pričom sedemslabičný verš sa strieda so šesťslabičným; strofy sú zopäté 
mužským prerývaným rýmom (7a6b7c6b). Každá zo strof znamená posun 
vo významovom dianí básne.  

Vstup básne, najmä prvá strofa, má romantický ráz; romantické však pre-
chádza do symbolistického. Obrazná výstavba prvých dvoch strof je založe-
ná najmä na prieniku prírodného a duševného kontextu, na antropomorfi zácii 
prírodného (prvá strofa) a na naturomorfi zácii ľudského (druhá strofa). Po-
veternostný obraz „búrnej, tmavej noci“ je „reálnou“ predstavou, ale súčas-
ne ho pri druhom čítaní básne, keď ju už poznáme ako celok, a na pozadí 
poznania autorovej poézie a jej výstavbových princípov môžeme vnímať aj 
ako priľahlý, metonymický obraz, konotujúci duševné rozpoloženie lyric-
kého subjektu, jeho vnútorný nepokoj, napätie (tenziu) a pocit života ako 
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„tmavej noci“.
V básni Aminke, ktorá vznikla v tom istom období ako Plachý akord 

a prvý raz vyšla v augustovom čísle Dennice roku 1906 (Gáfrik, 1966,            
s. 292), teda krátko pred Plachým akordom a potom v zbierke Nox et so-
litudo, má životný pocit lyrického subjektu podobné – ibaže metaforické, 
nie metonymické – vyjadrenie: „Tiež zdá sa, život môj je pustou, čiernou 
nocou, / pretemnou, hluchou, tmavou nahlboko“ (z gramatického hľadiska 
ide o sponovú metaforu, takáto metafora sa nazýva aj defi ničná).   

Pri druhom a treťom verši prvej strofy zistíme, že medzi psychickým 
a meteorologickým (meteorologické chápeme ako druh prírodného) je aj ne-
súlad  –  lyrický subjekt „závidí“ prírode „ronenie sĺz“, to, že sa na rozdiel 
od neho môže vyplakať, čo v nej vníma ako istú detenziu. Jemu sa nijakého 
uvoľnenia napätia nedostáva, samotársky bezcieľne blúdi nočnou búrlivou 
a daždivou krajinou či „svetom“, ktorého je táto poveternostne vymedzená 
krajina obrazom, „a hľadá úľavu: / papršlek do tmy srdca, / liek v hlavu 
boľavú“. V týchto veršoch sa ozrejmí, že tma (čerň) nie je iba časovo-po-
veternostným údajom, ale je ňou naplnené aj vnútro subjektu, jeho „srdce“.  
Výraz „tma srdca“ poukazuje na to, že defi cit, ktorý vyvolal vnútorný nepo-
koj a trápenie subjektu, je citový, duševný stav subjektu, ktorý by sme mohli 
označiť psychologickým termínom deprivačný, čiže stav jeho dlhodobej ne-
uspokojenosti, má citovú motiváciu. Subjekt trpí samotou (opakovanie „sám 
a sám“ ju intenzifi kuje) a absenciou blízkej ľudskej bytosti. 

Verš „liek v hlavu boľavú“ naznačuje frustráciu z citového zranenia či 
zranení, na ktoré hľadá liek, ale možno ho interpretovať aj širšie. Apozičné 
radenie veršov „papršlek do tmy srdca, / liek v hlavu boľavú“ nemusí zname-
nať, že verše sú synonymické. Po verši, kde sa objavuje synekdocha „srdce“ 
odkazujúca na emocionalitu, nasleduje verš so synekdochou „hlava“, ktorú 
môžeme vnímať ako odkazujúcu aj na intelekt. Nepriaznivý stav lyrického 
subjektu je motivovaný nielen citovou frustráciou, ale aj frustráciou z ro-
zumovej analýzy svojej situácie. Už v tejto Kraskovej básni teda môžeme 
popri citovej dráme zaregistrovať náznak intelektuálnej drámy (podľa Gáfri-
ka „roky 1906 – 1907... u neho znamenajú presun od básnika drám ,srdca‘ 
k básnikovi drám intelektu“ – Gáfrik, 2001, s. 75). 

Rýmové echo sám – nebesám pri zohľadnení významov konfrontujúcich 
sa pomenovaní môžeme azda vnímať aj ako náznak metafyzickej samoty 
subjektu voči nebesám, ktoré mu nenastavujú svoju ústretovú tvár, jestvujú 
akoby mimo neho. Výraz „čierne nebesá“ markantne dotvára obraz „búrnej, 
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tmavej noci“, ale pri tomto čítaní v ňom objavujeme aj metafyzický význam. 
Tento výklad by sa mohol označiť za nadinterpretáciu či vzbudiť otázku, až 
kam môže ísť interpret rátajúci s autorovou poetikou náznaku. Ak strofu čí-
tame intratextovo, v kontexte Kraskovej lyriky, táto interpretácia sa potvrdí.

Explicitnejšie sa básnik vyjadril v závere básne Už nad vodami (Verše), 
kde dokonca nachádzame ten istý motív samoty a nebies a ten istý rým: „ja 
k veslu sadnul som samotný, sám a sám. / S otázkou pozrel som k mlčiacim 
nebesám“. Význam, ktorý je v Plachom akorde prítomný latentne, je v básni 
Už nad vodami v poslednom verši vyjadrený priamo: nebesá na otázku ly-
rického subjektu neodpovedajú. Aj to akoby dokladalo, že výraz „nebesá“ 
autor už v básni Plachý akord použil nielen vo význame obloha, ale počítal 
aj s jeho latentným sakrálnym významom. Pocit samoty lyrického subjektu 
má v latentnom náznaku až metafyzické rozmery.

O rýme sám – nebesám v obraznom kontexte strofy možno povedať, že 
vyjadruje či konotuje významové súznenie i kontrast.   

Svetelný naturomorfný obraz „papršlek do tmy srdca“, v ktorom „srdce“ 
má platnosť synekdochy (pars pro toto), sám o sebe nemožno pokladať za 
objavný, ale v básni sa revitalizuje naznačenou symbolizáciou tmy a svetla, 
pričom významy týchto symbolov, resp. symbolických komplexov, sa utvá-
rajú v priebehu čítania básne (o týchto Kraskových symboloch porov. Zam-
bor, 1997, s. 15 – 17). Symboly tmy a svetla sú ešte zreteľnejšie pri intratex-
tovom čítaní básne, teda jej čítaní v kontexte Kraskovej poézie. Odkazujú 
na psychické, ba existenciálne entity. Latentný symbol tmy v prvých dvoch 
strofách spoluutvárajú výrazy: „tmavej noci“, „čiernym nebesám“ a „do tmy 
srdca“. Pritom v prvých dvoch prípadoch sa symbol utvára metonymickými 
priľahlými obrazmi vnútra subjektu či jeho životného pocitu, v treťom prí-
pade metaforickým obrazom. 

Verš „liek v hlavu boľavú“ je už civilnejším, modernejším vyjadrením. 
Týka sa to obrazného motívu „lieku“, lebo pri motíve „hlavy boľavej“ sa 
nám vybaví „boľavá hlavička“ zo vstupného odseku balady slovenského ro-
mantika Janka Kráľa Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, pričom ide 
o afi rmatívne medzitextové nadväzovanie: 

Často blúdim, táram sa cez celý boží deň,
hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň,
na ktorý by si oprel boľavú hlavičku
a zadriemal zmorený aspoň len trošíčku. 
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Ak sme naznačené napojenie predstáv na Kraskov symbolický komplex 
tmy (či noci) označili za symbolistický postup, rovnako je ním aj sugestív-
na vizuálna markantnosť obrazu „čiernych nebies“ s chromaticky výrazným 
prívlastkom. Symbolistická je práve sugestívnosť obrazu. 

Znalec a prekladateľ poézie francúzskej moderny Ján Švantner v do-
slove k svojmu prekladu Baudelairových Kvetov zla vymedzujúc „územie 
symbolizmu“, hovorí o „troch majákoch rodiacej sa modernej poézie: su-
gescia, evokácia, symbol“ a v tejto súvislosti cituje Stéphana Mallarmého: 
„Pomenovať vec znamená zrušiť tri štvrtiny pôžitku z básne, vyplývajúceho 
zo šťastia, že ju postupne rozlúštime. Vsugerovať ju, to je ten sen! Dokonalé 
použitie tajomstva tvorí symbol: evokovať vec postupne, aby sme vyjavili 
stav duše alebo naopak: objaviť vec a postupným lúštením tento stav duše 
v nej nahmatať“ (Švantner, 1993, s. 179 – 180). 

V Kraskovom Plachom akorde je sugestívne a evokatívne aj zvukové, 
eufonicko-rýmové tvarovanie prvých dvoch strof. Zaregistrujeme najmä ho-
rizontálno-vertikálne opakovanie temnej samohlásky a konotačne korešpon-
dujúce s obrazným komplexom tmy:

Za búrnej, tmavej noci
ja blúdil sám a sám,
závidel ronenie sĺz
tým čiernym nebesám.

Rozohráva sa tu aj vertikálny eufonický vzťah medzi slovami búrnej 
a blúdil. Za búrnej – ja blúdil je vlastne neštandardný čelný eufonicky ne-
presný rým.

V ďalšej strofe sa tonalita eufonickej výstavby mení, zakladá sa najmä na 
opakovaní spoluhlásky l, resp. ľ a slabiky la, resp. ľa: 

Bez cieľa šiel som vo svet
a hľadal úľavu:
papršlek do tmy srdca,
liek v hlavu boľavú.

Eufonické korešpondencie sú však v skutočnosti oveľa bohatšie                                 
i rôznorodejšie. Eufonická výstavba je znova prepojená s eufonickou podo-
bou rýmu. Popri významovo kontrastnom rýme úľavu – boľavú zazname-
náme aj významovo súzvučný čelný mužský rým papršlek – liek (rýmové 
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echo – porov. Turčány, 1975, s. 148); zdôraznia sa ním kladné skutočnosti, 
ku ktorým sa lyrický subjekt upína; povšimnutiahodné je aj to, že v rýmovke 
lek/liek zaznie svetlá samohláska e pociťujúca sa ako protikladná voči tem-
ným samohláskam, najmä samohláske a. Svetlé samohlásky e a i sa neskôr 
funkčne kumulujú vo verši „keď svitnul biely deň...“ Celkove o druhej strofe 
možno povedať, že túžba subjektu po úľave – po svetelnom lúči a lieku – sa 
konotačne vyjadruje aj hláskami l a ľ, evokujúcimi pocit lahodnosti.

Tretia strofa je štylizovaná ako prekvapenie a povzdych: 

Ach, niekde vedľa cesty,
u starých božích múk
našiel som zúfajúcich
pár chladných, mokrých rúk...

Strofa prináša predstavu zúfajúcej ženskej bytosti modliacej sa pri kríži. 
O tom, že ide o obraz dievčaťa, môžeme usudzovať iba na základe venovania 
básne v zátvorke „Sl. Ľ. L.“ Prečo báseň nebola pripísaná slečne Ľ. G., teda 
Ľudmile Groeblovej (ako List slečne Ľ. G.), bolo zrejme súčasťou Kraskovej 
mystifi kačnej stratégie. 

Predstavu dievčaťa nevnímame ako „reálnu“, ale ako obraznú. V záujme 
jej sugestívnosti básnik využil náboženskú symboliku. Situovanosť dievčaťa 
„vedľa cesty“ je situovanosťou mimo regulárneho vítaného vitálneho prúdu. 
Obraz dievčaťa básnik podáva synekdochicky prostredníctvom detailu rúk, 
ktoré okrem toho, že sú „zúfajúce“, sú aj „chladné“ a „mokré“, čo vyjad-
ruje nehostinnosť jeho ľudskej situácie a defi cit citového tepla a domova. 
Zo zmyslových vnemov sa tu aktivuje záporná termickosť a taktilnosť, ide 
o taktilno-termické synestetické vyjadrenie. Synekdocha má intenzifi kujúci 
účinok. Spolu so zmyslovo vnímateľnými prívlastkami „chladné“ a „mokré“ 
prispieva k výrazovej konkrétnosti.

Na polohy „podivuhodnej konkrétnosti“ v Kraskovej lyrike, na „prvky, 
na ktoré sme v našej poézii potom ešte nejaký čas čakali“, poukázal aj Štefan 
Strážay (1980, s. 12). Dodajme, že k slovu sa dostali v lyrike Laca Novo-
meského, Valentína Beniaka a v povojnovej poézii v tvorbe Miroslava Vál-
ka, konkretistov a ďalších básnikov.   

So synekdochou rúk Krasko pracuje aj v iných básňach. V básni Amin-
ke, v ktorej sa znova viaže na termické predstavy (porov. Zambor, 2010,           
s. 16), z tej istej zbierky čítame:
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Zas’ mniem, že život ten je rozpáleným čelom,
pod ktorým mozog treští od horúčky,
na ňom však s útrpnosťou chvejú
sa chladné, drahé, malé tvoje rúčky.  

V Balade o smutnej panej, ktorá umrela zo zbierky Verše má básnik pa-
sáž:

Dvoje mocných rúk sa chvelo,
jemne chvelo.

Dvoje rúk by všetko, všetko oželelo. 

Tretia strofa Plachého akordu sa končí troma bodkami, ktoré naznaču-
jú zamlčané, podobne aj štvrtá strofa. Je to ďalšia – v tomto prípade veľ-
mi výrazná – ukážka Kraskovej práce s poetikou náznaku (porov. Zambor, 
1997, s. 27 – 37), ktorá má v danom prípade aj podobu eliptickosti. Krasko 
v básni neexponuje všetko dianie, naopak, veľa ponecháva v neverbálnom, 
za-textovom priestore, čím dosahuje silný účinok. Básnik zamlčal či priamo 
nevyjadril, že lyrický subjekt sa dievčaťa ujal, pomohol mu v ťažkej životnej 
situácii a tým, že sa s ním zblížil, pomohol aj sebe. Zmyslová konkrétnosť 
obrazu dievčatiných rúk vlastne predpokladá, že lyrický subjekt sa ich dotý-
kal, zohrial ich a vysušil od sĺz a dažďa. Výrazom ústretovosti lyrického sub-
jektu k dievčaťu v nepriaznivej situácii, ba účasti s ním, je aj citové citoslov-
ce „Ach“ vyjadrujúce – ako som naznačil vyššie – prekvapenie i povzdych. 

Stretnutie lyrického subjektu a partnerky je stretnutím dvoch outsiderov. 
Prvý z nich – ako ukáže ďalší text básne – od nového vzťahu očakával pre-
konanie outsiderstva. Z ďalšieho textu zistíme, že básnik v nej náznakovo 
exponuje príbeh jedného partnerského vzťahu.

Lyrický subjekt skoro narazí na iracionalitu partnerkinho správania:

Snáď skutočnosť to bola,
a možno púhy sen:
zabudli ruky na mňa,
keď svitnul biely deň...  

Pre lyrický subjekt je neuveriteľné a nepochopiteľné („Snáď skutočnosť 
to bola, / a možno púhy sen“), že partnerka (po tom všetkom, čo pre ňu 
spravil – ako predpokladáme) naňho zabudla. Stojí za tým jeho prísnejšie 
a mravne záväznejšie chápanie partnerských vzťahov. Verš „keď svitnul bie-
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ly deň...“ chápeme v obraznom význame: keď nepriazeň partnerkinej ľud-
skej situácie vystriedala priaznivá situácia (po obraze tmavej sychravej noci 
nastúpil obraz príchodu svetlého dňa). Básnik sa znova vyjadruje prostred-
níctvom synekdochy rúk: „zabudli ruky na mňa“, čím opätovne naznačuje 
zmyslovú konkrétnosť vyjadrenia – lyrický subjekt sa ocitá mimo partnerki-
ných dotykov. 

Stanislav Šmatlák aj v spojitosti s Plachým akordom primerane píše          
o „druhovom synkretizme Kraskovej lyriky, pričom jeho „prvky“ sa uňho 
nachádzajú „iba v rudimentárnej podobe; teda nie ako konkrétne motivické 
kontexty, epické či dramatické, ale iba ako určité, v pravom zmysle slova 
momenty epickosti a dramatickosti“. Pritom v súvislosti s „dejovosťou“ ho-
vorí o „lyrickom, náznakovom spôsobe organizácie“. V súlade so Šmatláko-
vou refl exiou možno báseň priradiť medzi Kraskove komorné lyrické balady 
(Šmatlák, 1976, s. 81, 154).  

Pauza naznačená troma bodkami na konci štvrtej strofy naznačuje kon-
krétnejšie významy ako pauza na konci predchádzajúcej strofy. Konotuje 
neverbalizovanú traumu subjektu.  

Obraz vnútornej rezonancie na partnerkino „zabudnutie“ básnik rozvíja 
v poslednej strofe:
 

Len pocit ostal temný,
kýs’ bôľu odtienok,
akordom plachým hučí
z hasnúcich spomienok.

Z tohto, pre lyrický subjekt neúspešného, vzťahu ostáva v jeho duši pocit 
niečoho temného, teda rozumovo nepochopiteľného, iracionálneho, neurčité-
ho, smutného i zlého. Je to náznak pachute a skrytej výčitky? Zaiste. Reakcia 
však nie je priamejšie moralizujúca ani emocionálne „drásavá“, temný pocit 
sa konkretizuje ako akýsi odtienok bôľu a plachý akord. Tlmenosť trvajúcej 
rezonancie z rozchodu naznačená výrazmi „odtienok“ a „plachý“ však súvisí 
nielen „s hasnúcimi spomienkami“, teda s tým, že čas zmierňuje bolesť, ale 
dozaista aj  s uvedomením si odlišného duševného a mravného ustrojenia 
lyrického subjektu. Aj preto je jeho reakcia plachá – nesmelá, tichá. Pla-
chosť poukazuje na niečo pôvodné, neskazené svetom. Je výrazom zrane-
nosti subjektu. Naznačuje sa tým aj jeho bezradnosť voči správaniu blízkej 
bytosti, voči iracionalite a mravnej nezáväznosti tohto správania. Plachosť 
sa prezentuje ako intenzívna, čo je zdanlivo nezlučiteľné. Autor to vyjadril 
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oxymorickosťou obrazu „akordom plachým hučí / z hasnúcich spomienok“, 
kde sa výrazy „plachým“ a „hasnúcich“ spájajú s výrazom „hučí“. Básnik 
dáva zaznieť ľudskej tichosti, plachosti. V tejto aj v iných Kraskových bás-
ňach intenzívne zaznieva plachosť a smútok čistého srdca, citovo a eticky 
frustrovaného ústretového ľudsky „čistého“ subjektu. Obraz „plachý akord“ 
možno v rámci Kraskovej lyriky chápať ako podstatný.

O oxymorickom „spájaní protichodných intenzít“ vo verši „akordom 
plachým hučí“ hovorí aj Viliam Turčány. Za oxymoron v básni pokladá aj 
verše „Bez cieľa šiel som vo svet / a hľadal úľavu“ (2003, s. 188, 190).  

To, čo je v Plachom akorde naznačené a zamlčané, v mnohom dopove-
dúva najmä Kraskova novela Naši (Rozchod) a Groeblovej On. Najnovšie 
sa ľúbostný trojuholník Ivan Krasko (občianskym menom Ján Botto) – Ľud-
mila Groeblová – Václav Chaloupecký, ktorý je aj látkovým pozadím tejto 
básne, pokúsil charakterizovať český historik Milan Ducháček: 

„Botto svým důrazem na slovenskou tradici a nároky na morální čistotu mohl Groeb-
lové působit tíseň. Snad se obávala, že by ji vztah z gemerským rodákem přivedl 
zpět do prostředí, k němuž ji vázaly rodinné kořeny, ale z něhož se studiem němec-
ké a francouzské kultury pokoušela vymanit. Se svou švýcarskou zkušeností a vlažněj-
ší konfesijní vyhraněností, jež snad byla opožděnou reakcí na otcovskou důslednost, 
možná hledala vztah, který by ji méně vázal k stereotypům slovenského buditelské-
ho prostředí. Krasko však trpěl i před třicítkou pózami, v nichž dával najevo svou věr-
nost evangelické tradici, a v dopisech Groeblové psal, kterak ho doma trápili dotazy
v obavě, zda v katolické Praze nenasákl něčím nevhodným. Bohémský estét Chaloupecký, ač 
papírový katolík, měl naopak stejně jako Groeblová blízko k volnomyšlenkářství, a přestože 
(či právě proto, že) se jinak Kraskovi v mnohém podobal, očekávání emancipované dívky 
asi splňoval lépe. Kromě toho byl Groeblové bližší nejen věkem (byl pouze o rok starší), 
ale zejména ústředním zájmem o humanitní sféru poznání. Zkrátka zdá se, že na vahách 
Amorových Kleió vážila více, než technizující a v očích milovnice slovesného umění snad 
i méně vznešená Al Chymia. Není tedy divu, že v Kraskových verších najdeme i motivy, 
obviňující ženy  z pragmatického a fi nančním zájmem motivovaného jednání. Zatímco zhrze-
ný Slovák přijal po skončení studií nedobře placené místo adjunkta cukrovaru v Klobukách
na Slánsku a po duševním otřesu začal psát zajímavou poezii, Groeblová mohla na podzim 
1908 začít navštěvovat mladého historika na zámku v Roudnici nad Labem, kde mu profe-
sor Šusta nečekaně nabídl místo lobkovického knížecího knihovníka a archiváře, uprázdněné 
smrtí Maxe Dvořáka seniora. Přesto to trvalo ještě čtyři roky, než byla svatba. Oba si ji museli 
vybojovat. Těžko se divit, že Groeblovic rodina nebyla nadšena, když se hvězda holíčské 
evangelické honorace rozhodla vdát za pražského bohéma a ke všemu katolíka“ (Ducháček, 
2010, s. 24 – 28).
  

Kraskova poézia pozná širšiu škálu reakcií na frustráciu z ľúbostného 
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vzťahu, medzi ktorými nechýba ani hnev, kliatby i náhly duševný zlom do 
rezignácie sprevádzaný občasnými úškrnmi (Pieseň – „Tak tíško dvíha me-
siac biele čelo“, Balada – „Hoc pršalo dnes od samého rána“; obe básne sú 
zo zbierky Nox et solitudo).

V syntagmách „Plachý akord“, „akordom plachým“ je prívlastok vivifi -
kačnou, v danom prípade antropomorfnou adjektívnou metaforou. Hoci je 
akord plachý, už sama vivifi kácia poukazuje na jeho živosť. 

V rámci básne registrujeme rozpätie medzi markantnými vizuálnymi ob-
razmi „búrnej, tmavej noci“ a „čiernych nebies“ v prvej strofe a tlmenými 
vizuálnymi obrazmi „odtienku“ a „hasnutia“ v poslednej strofe; tlmené však 
znie intenzívne – „hučí“. 

V básni sme konfrontovaní s neurčitosťou, ktorá bezprostredne súvisí 
s náznakovosťou, a pokladá sa za ďalší charakteristický znak Kraskovej po-
etiky. Indikujú ju aj výrazy „Snáď“, „možno“ („Snáď skutočnosť to bola, / 
a možno púhy sen“) a „kýs’“ („kýs’ bôľu odtienok“). Neurčitosť je aj jedným 
z významov výrazu „temný“ vo verši „Len pocit ostal temný“. Medzi vý-
znamami pomenovania temný, ktoré sa v básni aktivujú, treba – ako som už 
naznačil – uviesť najmä tmavý, nejasný, neurčitý, smutný a zlý.

Kraskovský symbol tmy z prvých dvoch strof básne sa v jej poslednej 
strofe vracia v modifi kovanej podobe. Spoluutvárajú ho výrazy „temný“, 
„odtienok“ a „hasnúcich“ (čiže tmavnúcich), ktoré sa vzťahujú na záporné 
psychické javy lyrického subjektu. V súvislosti so symbolmi sa mi žiada zo-
silniť naznačenú pochybnosť M. Gáfrika: „Symbolickosť prírodných reálií 
sa u Krasku po prvý raz prejaví vari až v básni Topole (v rukopise má báseň 
dátum 3. 1. 1907)“ (Gáfrik, 2001, s. 74). V Plachom akorde z roku 1906 
môžeme hovoriť prinajmenšom o latentnej symbolickosti. 

V básni, ako som už spomínal, sa v značnej miere uplatňuje zmyslová kon-
krétnosť. Pokiaľ ide o zmyslovú škálu, k vizuálnosti a zastretej termickosti 
a taktilnosti pribúda v poslednej strofe auditívnosť avizovaná už v názve bás-
ne. Záver básne je synestetický – vizuálno-termicko-auditívny. Pomenovania 
temný pocit, akýsi odtienok bôľu, ktoré majú aj vizuálny zmyslový rozmer, 
a vizuálno-termické pomenovanie hasnúce spomienky (teda tmavnúce aj 
chladnúce) sú súčasne auditívnou zmyslovou kvalitou – hučiacim plachým 
akordom. Turčány v tomto prípade písal iba o vizuálne-auditívnej synestézii: 
„Takmer manifestačný ,odtienok‘ (nuance) symbolizmu sa tu spája s rovna-
ko programovou ,hudbou‘ (Verlaine: L’art poétique): odtienok hučí plachým 
akordom“ (2003, s. 184). Pokiaľ ide o výraz „odtienok“ v Kraskovej básni, 
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významovo funkčný, eufonicky bohatý daktylský rým odtienok – spomienok 
konotačne vytvára aj metaforu v genitívnom spojení odtienok spomienok, 
ktorou sa metafora „kýs’ bôľu odtienok“ významovo konkretizuje. 

Mimochodom, známa Kraskova eufonická bohatosť či rozvitosť rýmu 
(porov. Turčány, 1975, s. 175) sa popri daktylskom rýme odtienok – spomie-
nok a spomínaných rýmových echách sám – nebesám a papršlek – liek preja-
vuje aj v rýme s opornou spoluhláskou úľavu – boľavú. Zvukové tvarovanie 
prispievajúce k výraznosti a sugestívnosti básne je podporené aj čelnými 
rýmami (Za búrnej – ja blúdil, papršlek – liek), vnútorným rýmom napájajú-
cim sa na koncový rým (úľavu – liek v hlavu – boľavú) a eufonickou výstav-
bou, do značnej miery spätou s eufonickou podobou rýmu.

Akord je hudobným metaforickým motívom, básnik ním temný pocit 
s odtienkom bolesti plynúci z hasnúcich spomienok estetizuje, premieňa ho 
na hudbu. Tým, že akord je súzvukom viacerých tónov, sa naznačuje vý-
znamová viacrozmernosť metaforického výrazu. V čase, keď autor báseň 
vytvoril, publikoval pod menom Janko Cigáň, teda pod pseudonymom, kto-
rý v slovenskej tradícii konotuje hudobníka. Medzi hudobnou metaforou 
a pseudonymom je teda významová korešpondencia. 

Ako výraz kontinuity Kraskovej lyriky možno uviesť, že prvý verš 
Plachého akordu „Za búrnej, tmavej noci“ v trochu inej podobe fi guroval 
ako názov autorovej básnikovej prvotiny z čias rumunských štúdií Za búr-
nej, čiernej noci... Názov sa zopakoval aj v prvom verši. Pre zaujímavosť 
báseň uvediem:

Za búrnej, čiernej noci...
(Sofi i S.)

Za búrnej, čiernej noci, pri hučaní vody,
za vytia, hvizdu, burácania víchra,
keď tisíc žriediel búrne nebe rodí,
a výsosť s nížinou ich viaže ihra,
keď všetko temné krypty jako tlama
a jasných bleskov plodom temnota je samá:
mne dušou preletí jak blesku švih
rozlúčky našej bôlny okamih.

Porovnanie tejto básne s Plachým akordom popri blízkosti motívov po-
ukazuje na posun od jednoduchšieho obrazu partnerského vzťahu k zloži-
tejšiemu, od novoromantickej poetiky k symbolistickej a posun k básnicky 
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čistejšiemu tvarovaniu.
Istú generačnú medzitextovú korešpondenciu možno zaznamenať medzi 

Kraskovým Plachým akordom a súhrnným názvom troch básní Andreja Kla-
sa (pseudonym Františka Votrubu) Tiché akordy, ktoré prvý raz vyšli v Den-
nici VI roku 1903 (Vo hmlách, Melódia, Letný večer), a z nich s básňou Me-
lódia. Základným intímnym gestom, muzikalitou a niektorými motívmi Klas 
anticipoval lyriku Ivana Kraska. Bohumil Haluzický o týchto básňach napí-
sal: „Znela v nich na Slovensku doteraz neznáma nôta s vyvinutou kultúrou 
slova, predzvesť toho, čím neskoršie zunela poézia Kraskova a Gallova“ (ci-
tované podľa Šmatláka: Znie hudbou každý verš, 1971, s. 97). K podobným 
záverom došiel aj Gáfrik (1965, s. 242 a n.). 

Kraskov Plachý akord je báseň okrem iného nesporne pôsobivá. Bez-
prostredný čitateľský účinok lyrickej básne za dôležité kritérium jej hodnoty 
označil v rozhlasovej prednáške roku 1956 sám autor: „Jedna z požiadaviek, 
kladených na lyrickú tvorbu, je to, aby čitateľ lyrickej básne hneď po prečíta-
ní pocítil jej účinok, jej zapôsobenie. Ak sa tak nestane, tak to nie je dobrá ly-
rická báseň, najmä ak ju treba ešte aj vysvetľovať...“ (Strážay, 1980, s. 145). 
Tieto slová stoja za pripomenutie aj v dnešnej situácii poézie. Pri všetkej 
tolerancii k rozličným druhom lyriky musím konštatovať, že súčasná kritika 
na toto kritérium zabúda. Ak som sa podujal Kraskovu báseň interpretovať, 
teda aj istým spôsobom „vysvetľovať“, nebolo to preto, že by na mňa neza-
pôsobila a nezaobišla sa bez komentára. Nazdávam sa však, že interpretácia 
rozkrývajúca báseň v jej zjavnejšej a skrytejšej (i doteraz nezbadanej) di-
menzionalite a v intratextových i intertextových súradniciach prijímateľský 
zážitok z nej ešte znásobí.  

Štúdia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/0001/11 Refl exie slo-
venskej poézie.
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RÉSUMÉ
Interpretation of Ivan Krasko’s Poem Plachý akord (Timid Chord)

Ján Zambor’s study Interpretation of Ivan Krasko’s poem Plachý akord (Timid Chord) 
is a subtle exposition of this Slovak symbolist’s poem published in his collection Nox et 
solitudo (1909). The poem belongs to a group of author’s texts that express the incompre-
hensibility of partner relations. It is also one of Krasko’s literary works that depict author’s 
intimate relationship with Slovak student of Prague’s philosophical faculty, an aspiring writer, 
Ľudmila Groeoblová. J. Zambor interprets the poem from semantic, tropologic, versologic, 
genre, intra-text and inter-text points of view. He reconstructs the story of two outsiders, the 
irrational behavior of the female partner, and the feelings of emotionally and ethically frus-
trated, accommodating subject. In the poem, he identifi es a multi-tiered work with the poetics 
of hints and suggestiveness, with symbols, with sensual concreteness, with synesthesia and 
synecdoche, and with connotatively iconic euphony. He unveils the shrouded dimensionality 
of the poem.
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Medzníky v slovenskej literatúre po roku 1945 – 
estetikum či politikum?
Úvahy o budúcej periodizácii 

Valér Mikula 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

eriodizácia je stará takmer ako sama civilizácia. Ako je známe, antický 
básnik Ovídius vo svojich Metamorfózach rozlišuje štvoraký vek ľud-

stva: zlatý, strieborný, bronzový a napokon aktuálny železný vek. Z jeho 
pohľadu ľudský rod upadá: žezlo prevzalo železo, tento nástroj zločinu, 
zbožnosť ochabuje a z krvou poškvrneného povrchu zeme, ktorú už bohovia 
dávno opustili, mizne aj spravodlivosť. V antickej perspektíve je teda zlatý 
vek situovaný do defi nitívne stratenej minulosti.

Biblia je z tohto ohľadu menej diferencovaná a namiesto štyroch epoch 
ponúka len dve: pred zjedením jablka a po ňom. Éra konzumácie, v ktorej 
ľudský rod po strate nevinnosti žije, ponúka iba chlieb každodenný získa-
vaný z potu tváre. No na druhej strane v porovnaní s lineárnou antikou je 
Biblia aj úplnejšia či aspoň cyklickejšia: je pravda, že ľudstvo upadá, no je 
tu aj možnosť spásy prostredníctvom Mesiáša (ktorý podľa Nového zákona 
už, ostatne, prišiel). Takže onen zlatý vek je umiestnený nielen do minulosti, 
do strateného raja, ale aj do  budúcnosti zvanej nebo. S kresťanstvom dejiny 
začínajú krok za krokom, epochu za epochou rásť, stúpať hore, transcendo-
vať, človek získava možnosť zlepšovať sa a obaja – aj človek, aj dejiny – sa 
dočahujú za Zmyslom. Jednotlivé dejinné epochy už nemusíme vnímať iba 
ako etapy postupujúceho úpadku, ale aj ako schody do neba.  

Túto utešujúcu predstavu rozbil darvinizmus, ktorý už nepotreboval 
hypotézu boha pre svoju rekonštrukciu minulosti. Už nijaká teleológia, ni-
jaký plán – boha nahradili prírodné zákony a vieru prvotné príčiny. Od čias 
Darwina sa dejiny (prinajmenšom dejiny prírody) vyvíjajú slepo, habkavo, 
cestou pokusov a omylov a my tu a teraz nie sme výtvorom Prozreteľnos-
ti, ale produktom slepej náhody. Cestu, ktorou ľudstvo prešlo, dejinné línie 
a ich jednotlivé úseky môžeme iba spätne rekonštruovať, no pokúšať sa na 
základe takéhoto poznania o extrapoláciu do budúcnosti ostáva stále veľmi 
riskantné a málo vedecké.

Z tohto značne zjednodušujúceho historického extempore by som chcel 
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vyťažiť isté poučenie (čo nech je jeho ospravedlnením): pokiaľ ide o peri-
odizáciu, s nástupom pozitivizmu mýtus, ktorý uspokojuje iné sociálne po-
treby ako poznanie, bol nahradený vedeckou rekonštrukciou, opierajúcou sa 
o pozitívne dôkazy. Napriek tomu sklony prispôsobovať minulosť teleolo- 
gickému výkladu pretrvávajú najmä medzi tými, ktorí sa nevzdávajú snahy 
nájsť istý zmysel v márne uplývajúcom čase. Neodolajú nutkaniu reformu-
lovať minulosť podľa svojich aktuálnych potrieb, a hlavne na obraz svojho 
sna o budúcnosti – ide najmä o dakedajších marxistov-leninistov a dnešných 
historikov literatúry. Marxistický historický materializmus prispôsobil 
minulosť svojej teórii – táto minulosť musela vyzerať tak, aby nevyhnutne, 
„dejinno-zákonite“ ústila do komunizmu. Dejiny literatúry zasa (možno aj 
nechtiac a nevedomky) upravujú literárnu minulosť tak, aby „prirodzene“ 
vyústila do prítomného stavu literatúry, ktorý sa tým stáva ak už nie nevyh-
nutný, tak aspoň pochopiteľný.

Ale o akom „prirodzenom“ vyústení môže byť reč v našich končinách 
pod sovietskou patronáciou, kde prinajmenšom pol storočia nič nebolo 
„prirodzené“? V krajinách sovietskeho bloku bol po porážke fašizmu rasový 
eugenizmus nahradený eugenizmom triednym, predovšetkým eugenizmom 
privilegovanej triedy pracujúcich. V komunistickej vízii dejiny opäť získali 
zmysel, i keď v každodennom komunistickom živote (tzv. reálnom socia- 
lizme) ľudský život ho stratil. Neofi ciálne umenie vznikajúce aspoň v niek-
torých fázach komunistickej éry začína podávať svedectvo o tejto strate a čelí 
tak ofi ciálnemu teleologickému modelu dejín. Takže keď kedysi uprostred 
80. rokov postmodernizmus preniká konečne aj do Strednej Európy, nájde 
tu už pripravený terén. Postmoderná literatúra, ktorá sa vyhýba možnosti 
zmyslu, ktorá popiera myšlienku pokroku a zachováva si ironický odstup 
od možnosti autentickej existencie jednotlivca a je skeptická voči osobnej 
angažovanosti, táto „literatúra vyčerpania“ (termín A. Blancha) naozaj našla 
na Slovensku vyčerpanú spoločnosť.

Vyčerpanú v zmysle straty akejkoľvek dejinnej perspektívy, najmä ak tou 
perspektívou má byť komunistická spoločnosť. Iná spoločnosť sa v 50. – 70. 
rokoch nečrtala a napokon aj v čase perestrojky sa ako perspektíva s rozpak-
mi ponúkalo to, čo sa už v Česko-Slovensku raz (v r. 1968) a navždy zrútilo 
a čomu už bolo ťažko veriť – demokratizácia tzv. socialistickej spoločnosti. 
Možno povedať, že mentálne slovenská spoločnosť žije na ruinách komu-
nizmu prinajmenšom od roku 1956, po Chruščovovom odhalení stalinis-
tických zločinov. 
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Aby sa zachovali rámce komunizmu (a hranice sovietskej zóny), táto sys-
témová chyba režimu bola v čase tzv. chruščovovského odmäku zvedená na 
jednotlivca a premenovaná na tzv. kult osobnosti. Takto mohla byť komu-
nistická myšlienka zachránená a ďalej uskutočňovaná. Rovnako v literárnej 
oblasti zaviedol poststalinský diskurz termín schematizmus ako charakte- 
ristiku diel, ktoré sa priveľmi priamočiaro, mechanicky pridŕžali socialis-
ticko-realistickej doktríny. Treba zdôrazniť, že rovnako ako pojem kultu o- 
sobnosti aj pojem schematizmu vznikol vo vnútri komunistického diskurzu 
na odlíšenie „netvorivých“ aplikátorov metódy od „tvorivých“, t. j. tých, 
ktorí dokázali onú schému predsa len akosi zaokryť. (Tá schéma tam však 
zostáva a riadi základné zložky textu.) Ak ešte i dnes slovenská literárna 
história používa termín „schematický socialistický realizmus“, značí to, že 
vychá- dza z implicitného predpokladu existencie aj akéhosi jeho nesche-
matického variantu. Takáto možnosť socialistického realizmu je však ex defi -
nitione vylúčená.

Bezperspektívnosť socialistickej spoločnosti a umeleckú sterilitu socia- 
listického realizmu najlepší autori pociťovali hneď po nastolení komunis-
tického režimu v roku 1948 a po roku 1956 to už takto zrejme vnímala väčši-
na spisovateľov. Vnímala, nie však vyslovovala. V období studenej vojny, 
v čase keď sa socialistický režim zdal byť na večnosť, autori i literárna kritika 
pokračovali v hre na humanizáciu socialistickej spoločnosti, na „odschema-
tizovanie“ schematizmu a na intimizáciu (zdôverňovanie, zdomácňovanie) 
nehostinného spoločenského prostredia. V polovici 50. rokov tento trend 
predstavujú napríklad v Čechách básnici združení okolo časopisu Květen so 
svojím programom poézie všedného dňa, na Slovensku trochu neskôr zasa 
skupina „konkretistov“ okolo časopisu Mladá tvorba. Nutnosť žiť a prežiť 
viedla k istému domestifi kovaniu socializmu, k jeho pragmatickej podobe, 
ktorá v každodennom živote ako-tak fungovala, no nie k jeho ideálnej forme 
naplánovanej podľa doktríny.

Akoby počnúc druhou polovicou 50. rokov istá časť spisovateľov uza-
vrela stávku ohľadne socialistického zriadenia:  keď už sme nútení v tom žiť, 
skúsime aspoň, či je to obývateľné a pokúsime sa v tom ako-tak zariadiť – 
buď tento „obrodný proces“ vyjde, alebo nie. (Výsledok poznáme.) Súhrnne 
by ich bolo možné označiť za autorov pozitívneho ladenia, za spisovateľov 
v znamení kooperácie a kolaborácie, čo je silno tradičná (teda  i silno väčši-
nová) modalita v našej kultúre i mentalite. No zároveň existovali autori i tex-
ty „negatívneho ladenia“, ktorých trápil rub života – a ten v rámci možností aj 
zobrazovali. Tie možnosti (čiže publikovateľnosť) v jednotlivých obdobiach 
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kolísali, narastali v druhej polovici 60. rokov a po „normalizačnej“ ruptúre 
kulminovali koncom 80. rokov s doznievaním v nasledujúcom desaťročí.

V poslednej knihe Pavla Vilikovského Pes na ceste (2010) jej hlavný 
hrdina, vydavateľský redaktor, spomína na obdobie takzvanej normalizácie 
v 70. – 80. rokoch: „Pokúšal som sa vybabrať aj s komunistickou cenzúrou, 
keď som do vydavateľských plánov pašoval diela, ktorých posolstvo nezod- 
povedalo posledným uzneseniam strany. Nemienil som podrývať základy 
režimu, ten som v rámci svojho života považoval za večný, chcel som len, 
aby čitatelia nezabudli, že myslieť je krásne. No prečo nepriznať, že ak sa 
vec podarila, hrialo ma vedomie, že som vrchnosti vytrel bdelý zrak. V sku-
točnosti by som s ňou bol vybabrával, keby som do plánu presadzoval veľdie-
la socialistického schematizmu, aby sa ten vulgárny pohľad na svet národu 
čo najväčšmi sprotivil a otvorili sa mu oči, ale na to som vtedy neprišiel.“ 
(Vilikovský, 2010, s. 127 – 128).

Vilikovského rozprávač presne odhaľuje ambivalentnú rolu tzv. huma- 
nizácie socializmu: rozširuje sa síce priestor na životné i kultúrne prejavy 
človeka, no vzápätí si ideológia túto humanizáciu exkluzívne prisvojuje. 
V ofi ciálnom výklade takáto postupná humanizácia mala byť postupným 
vyjavovaním humánnej podstaty komunistického režimu, zatiaľ čo kapita-       
listický režim permanentne odhaľuje svoju zápornú, neľudskú podstatu, čoho 
refl exom je napr. existencialistická fi lozofi a. A tak aj jednotlivé historické 
medzníky sú interpretované ako zlepšovanie, zdokonaľovanie socializmu, 
resp. ako návrat k jeho „pravej“ podstate. Rok 1956 je rokom jeho opravy 
(náprava „chýb rastu“), rok 1968 sa stáva emblémom jeho obrody (vtedy sa 
zaviedli pojmy obrodný proces či socializmus s ľudskou tvárou) a následný 
regres k doktríne začiatkom 70. rokov je premenovaný na nápravu úchyliek a 
návrat k „zdravému jadru“ či k „normálnemu“ stavu (tzv. normalizácia, resp. 
konsolidácia). Ba ešte aj terminálna fáza socializmu (o čom sme vtedy ešte 
netušili) – gorbačovovské obdobie – je ofi ciálne prezentované ako prestavba, 
čiže rekonštrukcia či adaptácia socializmu.

Tieto medzníky socialistických dejín sa stávali aj literárnymi medzníkmi. 
Rozhraničujúcimi periodizačnými bodmi sa tak s úplnou samozrejmosťou 
stal nielen koniec   2. svetovej vojny, ale aj politický prevrat v r. 1948 a ďalej 
to boli najmä zjazdy komunistickej  strany (20. zjazd Komunistickej strany 
Sovietskeho zväzu v r. 1956) a tiež spisovateľské zjazdy (napr. povestný 3. 
zjazd Zväzu československých spisovateľov v r. 1963, ktorý sa pokúsil o istú 
emancipáciu od politickej moci). Ďalším „literárnym“ medzníkom bol 14. 
zjazd KSČ (1971), ktorý vyhlásil 60. roky za „krízové“ a nedávnu okupáciu 
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Česko-Slovenska za „bratskú pomoc“. 
Je zaujímavé, že pokiaľ ide o staršie obdobia, aj v ofi ciálnych dejinách 

slovenskej literatúry vychádzajúcich pred rokom 1989 sa uplatňovali es-
tetické kritériá (klasicizmus, romantizmus, realizmus, moderna), no pre 
novšie epochy (20. stor., ale najmä obdobie po roku 1945) sa ako medzníky 
používajú vyššie spomenuté politické predely, resp. obdobie sa charakte- 
rizuje globálne (a opäť s politickým akcentom): „Literatúra v epoche bu-
dovania socializmu“ s podtitulom: „Od roku 1945 po dnešok“ (Šmatlák, 
1988, s. 532). Pre ilustráciu uvediem aj Šmatlákovo vnútorné členenie takto 
označenej socialistickej literatúry: 

1. Nová spoločenská situácia a nové protirečenia v literárnom vývine 
(kapitola zachytáva roky 1945 – 1948)
2. Prechod literatúry ako celku na pozície socializmu (1948 – 1966)
3. Krízová peripetia a jej vyrovnanie (1966 – 1972) 
4. Na ceste k novému rozvoju (od r. 1972)

Je zaujímavé (alebo symptomatické?), že členenie, v ktorom dominujú 
politické kritériá, preberajú aj ponovembrové dejiny literatúry, i keď, pravda, 
už s opačným hodnotiacim postojom. V Dejinách slovenskej literatúry III 
(Marčok a kol., 2004) nájdeme opäť členenie vychádzajúce z politických 
medzníkov. Roky sa tu síce nie vždy presne kryjú s politickými dátuma-
mi, no je to len preto, že sa zohľadňuje časový posun, s ktorým literatúra 
reaguje na vonkajšie udalosti. Markantne antikomunistická a antitotalitárna 
modalita Marčokových pasáží (tie v Dejinách dominujú) je symptomatická 
pre správanie sa značnej časti slovenskej literárnej kritiky po roku 1989 – 
tej, ktorá v predchádzajúcom období presadzovala  „normalizačné“ kritériá. 
Optika teda ostala tá istá, došlo len k prehodeniu hodnotiacich znamienok, 
resp. k zámene skiel na okuliaroch: to, čo sa predtým videlo ako červené 
či priam ružové, dnes sa vidí ako čierne. Rovnako pretrváva komunistický 
zlozvyk pripisovať (a predpisovať) literatúre teleologické smerovanie. Ak 
predtým (napr. u Šmatláka) zmyslom literatúry bola jej účasť na „budovaní 
socializmu“, u Marčoka sa tým strateným a po roku 1989 znovu dosaho-
vaným cieľom, „zlatým vekom“, stáva „pluralizmus literárneho života“ 
– čo opäť nie je kategória estetická, ale sociologicko-politická. Z metodo-
logického hľadiska ide v tomto prípade o rovnako účelovú deformáciu de-
jín ako u Šmatláka. Ďalšou otázkou je kvalita onoho vytúženého postkomu-     
nistického pluralizmu – ide o akýsi kolektívny, egalitársky hurá-pluralismus, 
ktorý stiera rozdiely a popiera hierarchiu. Takéto chápanie pluralizmu je 
skrátka dieťaťom komunizmu.
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Takto teda vyzerá Marčokova klasifi kácia „naruby“: 
1. Posledné echo medzivojnového pluralizmu v literárnom živote
    (1945 – 1949)
2. Mocenské nastolenie totalitného modelu literárneho života (1950 – 1955)
3. Etapa pokusov o renováciu socialistickej literatúry a zápasov 
    o obnovenie pluralizmu literárneho života (1956 – 1970)
4. Pokus konsolidátorov o opätovné zavrátenie literatúry do totality 
    jediného prípustného smeru (1971 – 1975)
5. Literatúra medzi dodržiavaním pravidiel konsolidácie a hľadaním 
    únikových ciest do priestorov nezávislej tvorby (1976 – 1989)
6. Defi nitívne otvorenie cesty k pluralite po novembri 1989.
No stereotypy viac-menej prežívajú aj u príslušníkov mladšej generácie 

literárnych vedcov, ktorých nemôžeme podozrievať z náklonnosti ku komu-
nistickým schémam. Aj keď sa črtá postupný prechod od politických rozde-
ľovníkov k sociologickým či socio-kultúrnym, ešte stále nezaznamenávame 
nijakú ponuku esteticky orientovanej periodizácie. Stále teda pretrváva ab-
sencia takého pohľadu na texty uplynulého polstoročia, ktorý by ich nevní-
mal cez apriórne komunistické matrice (tzv. medzníky budovania socializ-
mu), ani cez matrice antikomunistické (medzníky rozkladu socializmu, resp. 
obnovovania plurality), ale ktorý by sa pokúsil navrhnúť periodické rámce 
extrahované z literatúry, nie z politiky. 

Prvým krokom k podobnej extrakcii by možno bolo identifi kovanie 
magistrálnych línií v slovenskej literatúre, ktoré viac-menej kontinuitne                   
(i keď nie rovnako výrazne) prechádzajú cez socialistické i postsocialistické 
desaťročia, a následné špecifi kovanie ich vnútorného rytmu (modifi kačných 
impulzov, bodov premien). Tieto body premien by sa mohli stať východis-
kom pre periodizáciu. Hneď však dodávam, že periodizácia nie je cieľom 
osebe, periodizácia je predovšetkým aktom členenia, štruktúrovania celku 
literatúry – a štruktúrovanie, vedecké modelovanie je zasa jedným z nástro-
jov pochopenia historických i aktuálnych javov, o ktoré predovšetkým ide. 

Zaiste, namiesto hľadania transverzál dala by sa urobiť hrubá čiara, 
zreteľne oddeľujúca pred- a ponovembrové obdobie – tak, ako sa to udia-
lo v spoločenskom živote, ostatne, nie bez morálnych škôd – lenže v deji-
nách literatúry sú obe epochy pomerne komplikovane späté: jedna pokračuje 
v druhej, no tiež tá druhá popiera tú prvú. Aby sme lepšie pochopili všetky 
premeny v slovenskej literatúre posledných šiestich desaťročí, bolo by mož-
no účinné opätovne uchopiť jej štyri komunistické desaťročia spolu s dvomi 
postkomunistickými1 ako jeden celok. A až takto „znovuzjednotený“ veľký 
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celok sa môžeme pokúsiť rozčleňovať, tentoraz už podľa vnútorných krité-
rií, vyvodených z jeho daností. Takto by sme zrejme našli obdobia nahusto 
dotované literárnymi hodnotami, ale tiež prázdne priestory. Predovšetkým 
však bude treba priznať, že z niektorých období neostalo nič, či takmer nič. 
Vlastne to by bol prvý mentálny krok: nebáť sa prázdna. Pre historika spo-
ločnosti nijaká epocha nie je nulová (prázdna), jeho profesionálna ambícia 
ho vedie k tomu, aby ju zaplnil udalosťami alebo aspoň každodennými ba-
nálnymi životmi. Lenže v estetickej oblasti nemôžeme mať strach z medzier 
či čiernych dier! Sociológia literatúry by napríklad mohla zaplniť päťdesiate 
roky hŕbami beletristických kníh svedčiacich o tom či onom, lenže literárna 
estetika v nich nenájde nič alebo takmer nič. Bude treba vyňať literárne texty 
z ich historického prostredia, znovu ich prečítať a z toho, čo ostane po tomto 
„ahistorickom“ čítaní, vytvoriť nové prvky literárnych dejín. Nemožno už 
teraz predpovedať, aké to budú prvky, no predsa len by som si ilustratívne 
dovolil načrtnúť jednu z možných transverzál v slovenskej literatúre uplynu-
lého vyše polstoročia.

Uviedol som, že komunistická ideológia dokázala absorbovať literatúru 
ukazujúcu človeka z tzv. ľudskej stránky, akcentujúcu dobrotu obyčajného 
človeka s hrabalovskou perličkou na dne. Tieto texty s pozitívnou modalitou 
boli interpretované, či vlastne dezinterpretované v tom zmysle, že zobrazu-
jú schopnosť režimu byť ústretový voči obyčajnému človeku, jeho schop-
nosť permanentnej humanizácie. To je onen „socializmus s ľudskou tvárou“, 
s ktorým „pozitívni“ autori vedome či nevedomky spolupracovali.

Existoval však typ literatúry, ktorá odolávala dezinterpretáciám – nie je 
totiž možné prekrútiť zmysel textov, ktoré konštatujú neprítomnosť zmyslu. 
Ide o texty, ktoré odrážali pokračujúcu dehumanizáciu socialistickej spoloč-
nosti, alebo v širšom, všeobecnejšom rámci údel moderného človeka kon-
frontovaného s vlastným osamením a vlastnou smrťou, ktorá vyprázdňuje 
zmysel jeho predchádzajúceho života. Táto literatúra existencialistického 
typu sa u nás objavila na začiatku 60. rokov a nezanikla ani počas tzv. nor-
malizácie v nasledujúcom desaťročí. Básnik Miroslav Válek napísal v zbier-
ke Nepokoj (1963): „Nič, iba oheň a dážď“ (s. 8). V roku 1982 vyšiel román 
Rudolfa Slobodu Rozum, ktorý sa končí vyhlásením: „Som zabitý človek“
(s. 261). V roku 1988 v románe Štefana Moravčíka Sedláci starý umierajú-
ci sedliak vyslovuje svoje posledné slová: „Nenene... nebude... ňiňiňic...“        
(s. 189). Príklady by sa dali množiť, pridám ešte dva z ponovembrovej éry. 
Básnik Štefan Strážay v roku 1992 v zbierke Interiér píše: „Svet, ktorý sa 
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rozpadáva, vytvára zvláštny pocit istoty“ (s. 57). Tou istotou je istota zániku, 
smrti.  A nakoniec už tu citovaný román P. Vilikovského Pes na ceste. Pokiaľ 
ide o jeho názov, v skutočnosti nejde o cestu, ale o autostrádu a záverečná pa-
sáž evokuje výjav, s ktorým sa evidentne identifi kuje protagonista. Hlásateľ 
dopravných správ z rozhlasu oznamuje: „Na dvadsiatom siedmom kilometri 
diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou zvýšte pozornosť. Po ceste pobe-
huje zúfalý pes“ (s. 155). Osud tohto psa je viac ako istý...

Možno, že títo autori (spolu s niektorými ďalšími) stelesňujú líniu, ktorá 
prechádza oboma epochami, a ktorej peripetie by sa mohli stať istým vý-
chodiskom periodizácie osnovanej na literárnych hodnotách. Dôležitosť tej-
to línie spočíva v tom, že komunistická ideológia síce dokázala absorbovať 
a prekrútiť humanistickú líniu literatúry, no nie líniu nihilistickú. Práve pre-
to ju potláčala s väčším či menším úspechom. Demokracia je zasa schopná 
absorbovať – a to bez jej prekrútenia – aj literatúru v znamení nihilizmu, 
konštatujúcu neprítomnosť zmyslu. Skutočná demokracia vie z toho vyťažiť 
poučenie o situácii človeka a sveta.

Nie však demokracia postkomunistická. Schopnosť prijať, absorbovať 
a vyvodzovať závery z relevantných svedectiev (a umenie medzi také roz-
hodne patrí!) je tu nahradená mechanickým obratom: fetišizáciou pluraliz-
mu pochopeného ako vláda relativizmu. V takomto reliktne kolektivistickom 
poňatí všetky hodnoty sú si „demokraticky“ rovné, všetky názory uniformné, 
rovnako závažné, no najmä nezávažné. Za vyše dvadsať postkomunistických 
rokov sa slovenskej spoločnosti podarilo prispôsobiť demokraciu na svoj  
obraz a na svoje potreby. Komunisti môžu byť spokojní. Ak sa im v 60. ro-
koch nepodarilo vybudovať socializmus s ľudskou tvárou, o štyri desaťročia 
neskôr už boli oveľa úspešnejší a vybudovali demokraciu s komunistickou 
tvárou.

Práve preto aj v literárnych dejinách môžu byť bez väčších protestov apli-
kované doterajšie matrice a súčasná slovenská literatúra ako priestor mož-
ných hodnôt ostáva zásadne nehierarchizovaná, čiže v konečnom dôsledku 
nedôležitá. Ak literatúra donedávna aspoň zaznamenávala „nič“, dnes už nič 
neznamená.
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Poznámky
1     Napokon samotná predpona post- signalizuje oslabenú autonómiu takto označeného obdobia.

RÉSUMÉ
Milestones in the Slovak Literature after 1945 – Aesthetic or Politic Matter?
Refl ections about Future Periodisation

The article deals with questions of periodisation of Slovak literature after 1945. It states 
that in the offi cial history of literature in the era of communism the political milestones were 
determining. However, they remain hidden also in the history of post-November, but with an 
opposite sign value. As a way out of this persistent state he proposes to create periodisation 
which would be based on aesthetic criteria. The fi rst step to it is to set aside a thick line sepa-
rating literature before and after 1989 and to perceive entire sixty-year period as a whole. The 
main line in such specifi ed period the author considers the literature of existentialist character 
which, unlike the “positive” line, resists ideological misinterpretation.
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II. OPIS A TEÓRIA  JAZYKA



Vznikově rozvojové principy, diachronie, syn-
chronie, pružná stabilita
Jan  Kořenský 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

znikově rozvojové principy jsou způsoby, kterými dochází k promě-
nám řečové činnosti v čase. Je třeba je hledat a formulovat právě v kon-

ceptuálním prostředí pojmů výše uvedených.
Vysvětlováním jazykových změn se zevrubně zabývá J. Dolník (2009), 

pochopitelně v návaznosti na dřívější své a další práce z této badatelské ob-
lasti. Liší objektivistický a subjektivistický přístup k jazyku, přičemž tato 
opozice je založena na protikladu pozorovatele a prožívatele. Východiskem 
úvah o vzájemných vztazích těchto přístupů je princip arbitrárnosti jazy-
kového znaku, který umožňuje, že obě složky znaku se mohou, ale nemu-
sejí měnit, přičemž existují „nějaké síly“, které za určitých okolností mění 
možnost na nutnost. Tento předpoklad je v souladu spíše s objektivistickým 
než subjektivistickým přístupem. Tento objektivistický přístup se historic-
ky vzato inspiroval kauzalismem pozitivistické přírodovědy, jejíž podsta-
tou je hledání a formulace nutných kauzálních vztahů. Nazírání řeči a jejích 
předpokladů jako sociálně kulturního fenoménu vede postupně k tomu, že 
kauzalistická explanace se doplňuje o postupy teleologické explanace. Te-
leologická explanace je spjatá s funkčním výkladem, východiskem je myš- 
lenka, že jazykové změny mají jistý účel, který spočívá v tom, že se jimi 
optimalizuje funkčnost jazyka. Musí tedy docházet k zúčelňování jazykové 
struktury, neboť to vyžaduje další fungování jazyka. J. Dolník důsledně liší 
jazykové a mimojazykové faktory jazykových změn a přijímá stanovisko, že 
změny jsou výsledkem obou těchto faktorových souborů. Podstatným úko-
lem tedy je zkoumat součinnost těchto tříd faktorů. Předkládá výčet faktorů 
mimojazykových, přičemž vzhledem k problematice kooperace vnějších a 
vnitřních faktorů akcentuje princip rozporů v obecně fi losofi ckém smyslu, 
zvláště v podobě rozporu jednoty formy a nejednoty významu. Liší vývojo-
vé tendence a trendy v oblasti vývojových procesů. Za ryze subjektivistický 
přístup označuje koncepci, podle níž jazykové změny vyplývají důsledně 
z interakce komunikantů.

V dalších výkladech mi nepůjde o polemiku, ostatně bude patrný značný 
pozitivní průnik přístupů, ale bezpochyby vyplynou i jisté diference, které se 
v závěru pokusím shrnout.

V
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Zásada zavádění pojmů do textu vyžaduje, aby bylo nejprve ujasněno, co 
se rozumí pod pojmem princip.
Slovo princip bývá užíváno několikerým způsobem: 
1. Aristotelsky, ve smyslu začátku, výchozího bodu, základu (chápáno ve 
smyslu gnoseologickém), popř. též ontologicky jako materie, zdroj, který je 
východiskem vývojových procesů.
 2. Jako výsledky abstrakční činnosti, zjištěné a uskutečňované teoretickou      
i praktickou činností člověka.

V tomto textu budeme slovo princip užívat ve smyslu 2.: půjde o jisté 
teorémy, které lze odvodit a zobecnit teoretickou činností zaměřenou na ře-
čovou činnost a její předpoklady a které odhalují způsoby, jakými se řečová 
činnost a její předpoklady proměňují v procesech fungování v lidské společ-
nosti.

Další nezbytností je uvést, v jakém způsobu myšlení o řeči a jejích před-
pokladech chceme o proměnách řečové činnosti v čase uvažovat. S od-
kazem na zevrubnější výklady (srov. např. Kořenský, 1998, s. 231 – 260; 
Kořenský, 2000, s. 251 – 259; Kořenský, 2003, s. 1 – 7, Kořenský, 2004,     
s. 21 – 24) budu vycházet z monistického překonání duality řeči a jazyka, 
tedy z monistického překonávání langue-parolové hypotézy. Řeč, řečová 
činnost, řečové chování je netoliko empirickým předmětem zkoumání, ale 
také předmětem cílovým. Lze tedy teoreticky uchopit, modelovat předpo-
klady řečové činnosti v nejširším slova smyslu pouze v rámci a kontextu
teorie řečové činnosti. Proměny řečové činnosti v čase mají své příčiny, kte-
ré obecně vzato mohou být chápány i jako imanentní, tedy jako imanentní 
teleologie proměn, „zvnějšku“ neovlivnitelných. Monistické překonání ling- 
vistické duality řeči a jazyka v sobě zahrnuje však názor, že řečovou činnost 
nelze chápat izolovaně od činností společenského člověka opět v nejširším 
slova smyslu. Nelze tedy oddělovat – pokud jde o příčiny proměn – tzv. 
vnitřní a vnější příčiny, třebaže vývojové a dynamizační procesy vyvola-
né sdělovacími potřebami vykazují nespornou strukturalitu, která může mít 
charakter dynamického řádu a nabízí se k teleologicko imanentistickému 
výkladu.

Východisko těchto stanovisek lze nalézt – nikoli překvapivě – už v úvod-
ním odstavci tezí pražského lingvistického kroužku věnovaných 1. Meziná-
rodnímu sjezdu slavistů.
„Jazyk jako výsledek lidské činnosti sdílí se s ní o záměrnost. Ať analyzuje-
me jazyk jako výraz nebo jako sdělení, úmysl mluvčího jest vysvětlení, které 
je nejvíce nasnadě a je nejpřirozenější. Proto jest při lingvistické analýze 
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dbáti stanoviska funkčního. Z funkčního stanoviska je jazyk systémem účel-
ných výrazových prostředků.“ 

Je patrné, že „klíčová slova“ vyslovené myšlenky jsou slovní spoje-
ní lidská činnost, její záměrnost, úmysl mluvčího. Sémioticky je „jazyk“ 
charakterizován jako relace výrazu a sdělení. Je tedy zcela zřejmé, že přes 
skutečnost, že se tu z našeho hlediska „ještě“ mluví o jazyce (nikoli ovšem 
v extrémně instrumentalistickém smyslu), jsou již zde vysloveny námi výše 
uvedené předpoklady: jazyk je  – můžeme říci sedimentem –  výsledkem 
činnosti, která je záměrná a účelná. Sémiotická interaktivní relace výrazu
a sdělení má díky tomu rovněž ryze činnostní charakter.

Vyjdeme dále z toho, že společenský člověk má v tomto myšlenkovém 
kontextu vyjadřovací a sdělovací potřeby dané stupněm civilizačního vývo-
je. Tyto potřeby kladou stále větší nároky na rozlišovací schopnosti výrazo-
vých prostředků, vedou k jejich rozhojňování, ale také k dialektické trans-
formaci obsahových prostředků na prostředky výrazové. Na určitém stupni 
civilizačního vývoje vzniká i potřeba variantnosti vyjadřovacích prostředků, 
tj. potřeba, aby bylo možné týž segment referované reality vyjádřit různým, 
variantním způsobem, přičemž tato podoba variantní reference je spojena 
s různou mírou sémantických hodnot, a tento vývoj směřuje spíše k subtil-
nosti těchto diferencí. Je-li „výchozí stav“ charakterizovatelný symetričností 
relace výraz – význam (jako hodnota a platnost sdělení), pak je tento struk-
turní prvek narušován působením Karcevského asymetrického dualismu, 
neboť množství vyjadřovacích prostředků vždy „zaostává“ za diferenčními 
potřebami sdělení. Vyjadřovací a sdělovací potřeby činí tedy systém před-
pokladů řečové činnosti nerovnovážným, z hlediska jeho „symetrické ele-
gance“ narušeným a v tomto smyslu  náchylným ke změnám obnovujícím 
původní princip strukturace. V těchto souvislostech nelze přehlédnout, že tu 
jsou zřetelné systémově strukturní paralely s pojmovým instrumentáriem te-
oretické fyziky v její „ponewtonovské“ vývojové fázi, jejímž konceptuálním 
jádrem je pojem deterministického chaosu. Obnovení původní strukturace 
ovšem nikdy není prostá restituce, ale vždy kvalitativně nový funkčně struk-
turní stav, jenž je při zachování „původní“ funkčně strukturní symetrické i 
asymetrické kvality novým prvkem dynamického procesu řečové činnosti.

Např. právě tradičně staticky deskriptivně chápaná soustava slovních 
druhů může být dynamicky vyložena jako proces narušování a obnovování 
symetrické relace výrazu a významu. Odkažme na naše výklady (Kořenský, 
1984, s. 64 – 68), kde je ilustrováno, kterak proces neustálého narušování 
a obnovování jedno-jednoznačnosti znaku, tj. symetrie znaku, je zdrojem 
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vzniku a rozvoje gramatických výrazových prostředků a vzniku výrazových 
prostředků z prostředků původně významových. Podstata vznikově rozvojo-
vých procesů spočívá v transpozičním charakteru těchto procesů, interpreto-
vaných ve formálních teoretických systémech obvykle substitučně. Citujme: 
„Toto neustálé narušování a obnovování jednoty obsahu a formy je základ-
ním a velmi obecným principem rozvoje a fungování přirozeného jazyka. 
Proces narušování a obnovování jednoty obsahu a formy v rámci jednotli-
vých funkčních pozic se realizuje v souvislostech se zákonem negace, záko-
nem jednoty a rozporu protikladů, zákonem dialektického vztahu struktury 
a funkce aj. Soudíme, že touto cestou lze interpretovat sémantické a funkční 
vlastnosti syntaktických kategorií větných členů a morfologických kategorií, 
např. sekundárních slovních druhů (srov. především strukturu kategorií slo-
vesa). Jejich „vznik“, sémantiku a funkce lze vyložit zprostředkující úlohou 
ve vztazích základních obsahových jednotek k základním jednotkám výrazo-
vé struktury i slovotvorné sémantiky.“

Základem vznikově rozvojových procesů je princip vzniku a rozvoje ana-
logických subsystémů tradičních slovních druhů vzhledem k bazálnímu sys-
tému slovních druhů (tj. v jazycích jako je čeština nebo slovenština schop-
nost jednotlivých základních slovních druhů vytvářet ve větší či menší míře 
funkční pole analogická soustavě základních plnovýznamových slovních 
druhů, přičemž tato schopnost je nejvíce rozvinuta u slovesa). Uplatňuje se 
princip slovnědruhových transpozicí, které směřují k diferenciaci primárních 
a sekundárních funkcí slovních druhů a ke vzniku sekundárních výrazových 
prostředků jednotlivých slovních druhů.

Příkladem vývoje obsahově-sémantických hodnot do podoby výrazových 
prostředků je vývoj přirozeného rodu v kategorii gramatického rodu nebo se-
lekce z potenciálně možných obsahových podob kvantování a počítatelnosti 
do podoby  gramatické kategorie čísla, která spolu s gramatickým jmenným 
rodem konstituuje výrazovou paradigmatiku substantivní deklinace a má 
takto funkčně ryze výrazový charakter, aniž by však zcela „mizela“ obsaho-
vá hodnota.

Vedle těchto základních procesů se uplatňuje princip otevřenosti
a uzavřenosti slovního druhu – charakteristický např. pro předložky (primár-
ní a sekundární předložky), pro syntaktické spojovací prostředky (primární 
spojky, spojkové a spojovací výrazy), dále  plurifi kace funkcí slovního druhu 
(výrazový prostředek slovního druhu zůstává funkčně sám sebou a zároveň 
plní další funkce – srov. slovnědruhový původ částic).

Podrobně jsou tyto věci vyloženy v Mluvnici češtiny II a v monografi cké 
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literatuře tam uvedené. Podstatným rysem asymetrizačních a symetrizačních 
procesů je skutečnost, že žádná z  relací výraz – obsah jako sdělovací hodno-
ta se systémově vzato neztrácí, pouze se vnitrosystémově funkčně přehodno-
cuje a koexistuje spolu s předcházejícími a následnými funkčními relacemi 
téže vznikově rozvojové řady, pochopitelně v kontextu systému jako celku. 
Výrazové prostředky, které se mnohdy „nahodile“ objeví mezi prostředky 
funkčně redundantními, se obvykle postupně zapojí do výše zmíněných pro-
cesů rozhojňování výrazových diferenčních potencialit.     

Důležitou součástí správného porozumění vznikově rozvojovým 
procesům je rovněž porozumění „hranicím“ mezi pružnou stabilitou
a diachronicky chápaným vývojem předpokladů řečové činnosti (srov. Ko-
řenský, 1998, s. 267n.) Tam byla formulována parametrická kritéria rozli-
šení vývojových procesů a pružně stabilních oscilací předpokladů řečové 
činnosti. Byly spatřovány v dimenzi časové (protiklad dlouhodobosti a krát-
kodobosti proměn a oscilací), lišení proměn majících zřetelně směr, tendenci 
a výsledek, což jsou změny vývojové, a proměn, které představují jakou-
si oscilaci bez zjevného směru a tendence k výsledku, které mají charakter 
funkční dynamiky.

Z hlediska úvah v tomto textu však jde o to, že vznikově rozvojové prin-
cipy jsou z pohledu systémové dynamiky nadřazeny jak vývoji, tak i pružně 
stabilním oscilacím. 

Závěrem: pokusil jsem se „minimalisticky“ shrnout základní principy  
vzniku a rozvoje systému řečové činnosti a jejích předpokladů. Základním 
zřetelem a přístupem je respekt k sdělovacím potřebám, jejich civilizačně, 
historicky a kulturně podmíněné dynamice. Způsoby, jakými se řečová čin-
nost a její předpoklady proměňují v čase, jsou modelovatelné prostřednic-
tvím poznatků teoretické fyziky v té fázi jejího vývoje, kdy konceptuální 
základnou jsou pojmy jako deterministický chaos zahrnující argumentaci 
disipativními procesy a atraktory. Přírodní a lidský svět, v kterýchžto di-
menzích je řeč a její předpoklady rozprostřena, je rovněž uchopitelný vě-
dami o komplexitě jako aktuálním stupněm rozvoje systémového myšlení. 
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RÉSUMÉ
Rise and Development Principles of Speech, Diachrony, Synchrony, Flexible 
Stability 

The author tried to make a “minimalist” summary of basic principles of rise and develop-
ment of speech activity and its prerequisites. Both the main point of view and approach are 
based on respect to the communication needs and to their dynamics determined historically, 
culturally as well as by civilization. We can understand the ways how speech activity and its 
prerequisites can change in time according to the fi ndings of theoretical physics of the phase 
when its conceptual basis was given by concepts like deterministic chaos including argumen-
tation by dissipative processes and attractors. Natural and human world in the framework of 
which speech and its prerequisites are represented can also be understood by means of scien- 
ces about complexity which are considered to be the present development stage of system 
thinking.
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Semiotické pozadie segmentov a suprasegmentov

Ján Sabol 
(Filozofi cká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)

Pri úvahe o semiotickom pozadí segmentálnych a suprasegmentálnych 
prvkov v zvukovom podsystéme vyjdeme zo zistení o jednej z podstát 

jazykovej sústavy – zo vzťahu symetrie a asymetrie, a to aj s napojením 
tohto protikladu na semiotické pozadie a s vymedzením binárnych protikla-
dov v jazykovej štruktúre, ale aj širšie (z doterajších našich výskumov tejto 
problematiky, ktoré zasadzujeme do podstatnejších všeobecnolingvistických 
súvislostí, porov. Sabol, 2007a); 2007b); 2007c); 2008; 2010; 2011 a i.).

1.1 Symetria a asymetria v jazyku je jednou z dominantných podôb formy 
a obsahu (porov. Sabol, 1988, s. 34 n.; tam aj ďalšia lit.); tento vzťah sa stal 
základným iniciátorom dvoch centrálnych semiotických podstát, „podloží“, 
„tonalít“, „posolstiev“ jazykovej sústavy pri jej vzniku a plne sa premieta do 
vývinu a súčasného „diania“ jeho prvkov. Ide o ikonicko-symbolický (so sy-
metriou medzi formou a obsahom) a arbitrárny (so „zdedenou“ symetriou, 
ale dominantne s asymetriou medzi formou a obsahom) semiotický princíp,1 
ktoré úzko – najmä cez svoje prvky, znaky – kooperujú, dopĺňajú sa a vzá-
jomne sa preskupujú2 (túto skutočnosť dokumentuje aj neurofyziologický 
základ reči: ide o dominantné funkcie – vývinovo staršej –  pravej a ľavej 
mozgovej hemisféry, ako to potvrdzujú aj základné typy afázií – potláča-
nie vzťahu podobnosti, resp. vzťahu priľahlosti, teda metaforického verzus 
metonymického princípu – Jakobson, 1991, s. 87 n.), vytvárajúc prienikové 
množiny takých binárnych opozícií v jazykovej sústave,3 k akým patria (prvý 
príznak sa dominantne uplatňuje v „zóne“ ikonicko-symbolického princípu, 
pre druhý je dominantným semiotickým pozadím arbitrárny princíp): aso-
ciatívnosť (napr. pri štýlotvornom procese ide o fázu selekcie tematických 
prvkov) a lineárnosť (napr. pri generovaní textu v diferencovaných komu-
nikačných situáciách tento „činiteľ“ garantuje jazykovo-syntaktické spra-
covanie tematických prvkov; je to teda os kompozície). Na póle asociatív-
nosti dominantne stojí metaforický princíp, realizácia podobnosti, na póle 
linearity zasa metonymický princíp, stvárnenie prvkov podľa priľahlosti. 
Od ikonicko-symbolického a arbitrárneho semiotického pozadia sa odráža 
ďalšia, a to jedna z ťažiskových binárnych opozícií, stojaca na jednej z ich 
najvyšších „hladín“, „priečok“, a to vďaka svojej univerzálnosti a zásahu do 

1
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paradigmaticko-syntagmatickej podstaty a pragmatického fungovania jazy-
kových jednotiek: motivovanosť (zóna ikonicko-symbolického semiotické-
ho princípu) – nemotivovanosť (zóna arbitrárneho semiotického princípu).4 
Uvedené opozície ďalej „tieňujú“ binárne protiklady paradigmatickosť 
(utvárajúca na základe asociatívnosti štruktúru príslušného systému; porov. 
paradigmatické vzťahy foném) proti syntagmatickosti (linearite, horizonta-
lite; porov. stvárňovanie fonetických korelátov foném v aktuálnej realizácii 
reči) a simultánnosť (voľný, asociačný princíp spájania prvkov) proti suk-
cesívnosti (tendencia k lineárnemu radeniu prvkov). Simultánnosť pomáha 
kreovať „ikonickosť“ ako (dominantný) znakový princíp poézie (vrátane hu-
dobnosti verša) a sukcesívnosť zasa „arbitrárnosť“ ako (dominantný) znako-
vý princíp prózy. Uvedené dva základné semiotické princípy v týchto dvoch 
základných formách literatúry dômyselným spôsobom regulujú aj kooperá-
ciu všeobsiahlych, univerzálnych kategórií – priestoru a času. Priestor sa 
dominantne zrkadlí na ikonicko-symbolickom, „stacionárnom“ pozadí – je 
to skôr „konštantná“ doména poézie/lyriky; čas sa ťažiskovo prikláňa k ar-
bitrárnej, „dynamickej“ semiotickej štruktúre – hlási sa cezeň  skôr „pre-
menlivý“ princíp prózy, napr. v makrokompozičnej zóne rozprávania. Na 
osi asociatívnosti sa v komplexnom komunikačnom oblúku ocitá hľadisko 
percipienta; lineárny, sukcesívny tok jazykových prvkov „rozohráva“ expe-
dient. Od ikonicko-symbolického znakového princípu sa pri vzniku a fungo-
vaní motivovanosti dominantne odvíjajú odrazové gramatické kategórie, 
arbitrárny semiotický princíp je zasa dominantným pozadím pre klasifi kač-
né gramatické kategórie (Sabol, 2004; tam aj odkaz na ďalšie naše štúdie). 

Pripomíname, že vo vymedzovaní binárnych opozícií, navrúbených na 
uvedené dva semiotické princípy, a to najmä v priestore jazyka, fi lozofi e 
a umenia, možno pokračovať ďalej.5

2. Semiotickú „tonalitu“ možno pozorovať, ako sme už čiastočne nazna-
čili (v pozn. 4), aj pri prvkoch segmentálneho a suprasegmentálneho fónic-
kého podsystému. Súčinnosť a protipohyb segmentálnej a suprasegmentál-
nej sústavy možno uviesť nasledujúcimi diferencovanými, ale čiastočne aj 
prienikom spojenými javmi (prvý až tretí protiklad je daný realizáciou, štvrtý 
funkciou segmentov a suprasegmentov):

2.1 artikulácia – modulácia
Pri tvorbe prvkov segmentálneho podsystému sa uplatňuje artikulácia, 

pri tvorbe suprasegmentálnych prvkov modulácia. Segmenty vznikajú cha-
rakteristickou činnosťou rečových orgánov, ktorej výsledkom je špecifi cky 
stvárnená zvuková jednotka. Suprasegmenty – na rozdiel od segmentov – ne-
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vznikajú osobitou činnosťou rečových orgánov, ale úpravou, moduláciou už 
hotového rečového signálu (porov. rozdiel medzi krátkymi a dlhými nositeľ-
mi slabičnosti toho istého vokalického timbru napr. v spisovnej slovenčine).

Modulačné charakteristiky suprasegmentálnych javov svojím vyšším 
stupňom „všeobsiahlosti“, vychádzajúcej z prirodzených daností tvorby hla-
su (a slabiky ako nositeľa všetkých suprasegmentov) a jeho vlastností, viac 
tieňujú ikonicko-symbolické „echo“, ako to možno pozorovať v segmentál-
nom podsystéme (pozri aj v 2.2).6

2.2 sukcesívnosť – simultánnosť
Ďalším protikladom charakterizujúcim segmentálny verzus supraseg-

mentálny podsystém je sukcesívnosť – simultánnosť. Segmenty sa tvoria 
sukcesívne, lineárne, syntagmaticky, každý z nich sa v súvislom zvukovom 
texte realizuje „v svojom“ čase, ide o „postupnosť“, nadväznosť; supraseg-
menty sa tvoria naraz, súbežne, simultánne, ide o „paralelnosť“, „súbežnosť“
(v pozadí sú „echá“ dvoch základných semiotických „tonalít“: ikonicko-sym-
bolickej – pri suprasegmentoch a arbitrárnej – pri segmentoch).

Z realizácie suprasegmentov „naraz“, simultánne (črta ikonicko-symbo-
lického semiotického princípu) a segmentov „postupne“, sukcesívne (črta 
arbitrárneho semiotického princípu) vychádza – okrem iného – aj protiklad 
ikonických a arbitrárnych znakov v neverbálnych komunikačných sústa-
vách, v ktorých sa oslabuje „prienik“ konvenčných znakov a posilňuje sa 
ikonická „tonalita“ znaku. 

2.2.1 Kooperácia a spolupôsobenie segmentov a suprasegmentov, ak ich 
kreovanie a funkciu berieme komplexne do úvahy (porov. v 2), nás vedie 
k upozorneniu, že treba rozlišovať simultánnosť (ktorá vychádza z tvorby 
fónických prvkov) a substitúciu (vychádzajúcu z funkcie zvukových jedno-
tiek; o protiklade substitutívnosti a predikatívnosti pri vymedzení metaforic-
kých a metonymických pólov v jazyku porov. Jakobson, op. cit., s. 87 – 93). 
Dištinktívna funkcia fónických prvkov sa preveruje cez pozíciu maximálnej 
fonologickej diferenciácie (pomocou komutačných testov či substitučnej 
metódy – Kráľ – Sabol, 1989, s. 267; Sabol, 1989, s. 41 – 42), kontrastívnu 
distribúciu; ide o výskyt jedného aj druhého člena protikladu v rovnakom 
zvukovom okolí, avšak nie naraz, nie simultánne, ale substitučne (náhradou, 
zámenou). Simultánne tvorenie suprasegmentov (tu – obrazne povedané – 
akoby prvky „zastali“, „zišli sa“ na tom istom mieste) nevylučuje substitú-
ciu príslušných členov protikladu z tejto podmnožiny zvukového systému 
v rovnakom postavení (ako pri segmentoch; porov. fonologicko-dištinktívnu 
funkciu kvantity alebo prízvuku v jazykoch s voľnou kvantitou, resp. voľ-
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ným prízvukom). Aj uvedený fakt potvrdzuje výrazné prepojenie prvkov 
segmentálneho a suprasegmentálneho podsystému. 

Substitučný vzťah, protiklad, kontrast zvukových prvkov všeobecne 
(bez ohľadu na vlastnosť sukcesívnosti pri segmentoch a simultánnosti pri 
suprasegmentoch) je teda nevyhnutným predpokladom na ich fonologickú 
funkciu. Ak vyjdeme z tézy, že médiom prepájajúcim segmentálny a supra-
segmentálny podsystém je slabika (je zložená zo segmentov, v jadrovej syla-
bickej štruktúre realizujúcich „nerozčleniteľné“ spojenie konsonantickej, 
striktúrnej a vokalickej, apertúrnej fázy, a je nositeľom všetkých supraseg-
mentálnych javov), môžeme – vzhľadom na túto jednotku – spresniť proti-
klad segmentov a suprasegmentov. Segmenty (na II. stupni abstrakcie foné-
my) sa funkčne využívajú – podľa svojich artikulačno-akustických vlastností 
– v príslušnej fáze slabiky (v striktúre: kosa – koza, prať – brať; v apertúre: 
veda – voda, svit – svet; v restriktúre: uhol – uhor) a cez „svoju“ slabiku di-
ferencujú morfémy, resp. slová a tvary. Realizujú sa teda v monosylabickom 
„mikroprostredí“ (rovnako aj kvantita). Suprasegmenty s fonologickou funk-
ciou (ide o intonémy) stvárňujú protiklady v dlhšom kontexte – polysylabic-
ky a diferencujú väčšie jednotky (syntagmy a vety). Rovnako dlhší slabičný 
kontext potrebujú aj suprasegmenty realizujúce štylizujúcu funkciu. Do istej 
miery výnimočným prípadom je funkčná realizácia protikladu pri prízvuku 
(ide pri ňom – okrem kontrastu v 1-slabičnom slove – o kreovanie opozície 
v dvoch slabikách, teda bisylabicky: prízvučnosť + neprízvučnosť – neprí-
zvučnosť + prízvučnosť) a pri temporálnej pauze (realizácia – nerealizácia 
pauzy na tom istom mieste v zvukovom kontinuu).

(Pripomíname, že myšlienku o sukcesívnom a simultánnom delení zvu-
kového prúdu nachádzame u Z. Harrisa, 1944.)

2.3 fonotaktilná diferencovanosť – fonotaktilná afi nita
Pri segmentoch sa realizuje tendencia k fonotaktilnej diferencovanosti, 

pri suprasegmentoch tendencia k fonotaktilnej afi nite.
Tendencia k fonotaktilnej diferencovanosti pri segmentoch vyplýva už zo 

základného protikladu v štruktúre slabiky: CV (konsonantického a vokalické-
ho protikladu; platí to aj pri kvantitatívnom „rozšírení“, znásobení konsonantic-
kej zložky v striktúrnej, resp. v restriktúrnej fáze slabiky). Pri suprasegmentoch
(v susedných slabikách, ale aj na väčšej ploche) prevažuje tendencia k ma-
lej diferencovanosti, k „príbuznosti“, podobnosti, „blízkosti“ (vzhľadom na 
„vlastné“ protiklady; porov. sled nekvantitatívnych, resp. neprízvučných 
slabík pri opozícii kvantitatívnosť – nekvantitatívnosť či prízvučnosť – ne-
prízvučnosť, ale aj samotné protiklady kvantitatívnosť – nekvantitatívnosť 
62



a prízvučnosť – neprízvučnosť, no i tendenciu k afi nite či menšej kontrasto-
vosti aj pri ďalších suprasegmentoch, osobitne v rámci rovnakej modulácie 
artikulačného prúdu).

Možno konštatovať, že pri suprasegmentoch je zároveň väčšie spoločné 
podložie protikladových členov ako pri segmentoch (porov. opozície kvanti-
tatívnosť – nekvantitatívnosť, resp. prízvučnosť – neprízvučnosť, súčinnosť 
a protipôsobenie prízvuku a dôrazu, dôrazu a emfázy, melódie a hlasového 
registra a pod.). 

Na základe tendencie k fonotaktilnej diferencovanosti segmentov a k fo-
notaktilnej afi nite suprasegmentov možno naznačiť aj vzťah medzi účast-
níkmi komunikačného aktu (expedient sa v komplexnom komunikačnom 
oblúku ocitá na póle sukcesívnosti, hľadisko percipienta zasa na osi asocia-
tívnosti; z toho plynie aj stupeň účasti komunikantov v príslušnom semiotic-
kom priestore – pozri v 1.1): Komunikačný „ideál“ percipienta pri vnímaní 
segmentov možno defi novať ako úsilie po vyššej miere fonotaktilnej diferen-
ciácie; pri úsilí expedienta je to naopak: ako keby sa viac spoliehal na „od-
kaz“ suprasegmentov (menšia fonotaktilná diferencovanosť; suprasegmenty 
sa diferencujú na väčšej ploche ako segmenty – porov. napr. suprasegmenty 
s gramatizujúcou funkciou: pauzu, dôraz a melódiu), preto aj ich fonotaktil-
nosť je „relatívnejšia“, menej intenzívna. Vzhľadom na pozíciu expedienta 
a percipienta a ich „predstavu“ o komunikačnom „ideáli“ pri tvorbe a per-
cepcii akustického signálu možno v ich vzťahu naznačiť obrátené, hoci kom-
plementárne „garde“: z uvedeného hľadiska bližšie k úsiliu hovoriaceho sú 
suprasegmenty, bližšie k úsiliu percipienta sú segmenty.

2.4 fonologicko-dištinktívna funkcia – štylizujúca funkcia
Pri segmentoch sa dominantne (pravda, na II., fonologickom stupni ab-

strakcie) uplatňuje fonologicko-dištinktívna funkcia, pri suprasegmentoch 
štylizujúca funkcia, uplatnenie týchto fónických javov vo funkcii štylém. 

Pri štvrtom protiklade sa potvrdzuje výrazná prienikovosť vzťahu medzi 
segmentmi a suprasegmentmi (porov. pozíciu kvantity v spisovnej slovenči-
ne v prienikovej množine medzi segmentmi a suprasegmentmi); túto súčin-
nosť možno preukazne pozorovať pri kooperácii hlasového registra (a ďal-
ších suprasegmentov) a timbru – farby hlasu, vytváraného aj segmentálnymi 
zložkami akustického signálu a ich fonotaktilným spájaním a prepájaním 
(fónického javu – na úrovni hypofóny a hypointony – výsostne individuálne-
ho vyznenia, ktorý však má – pri svojom invariantnom smerovaní – výraznú 
štylizujúcu funkciu – porov. naše vymedzenie reprodukčného/imitatívneho, 
recitačného, registrového, rituálového a reklamového timbru; Sabol – Zim-
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mermann, 2006). Výrazná prienikovosť prvkov oboch zvukových podsysté-
mov sa prejavuje v subdominantnom uplatňovaní segmentov v štylizujúcej 
funkcii – pravda, predovšetkým v ich sukcesívnom, lineárnom smere (porov. 
druhý protiklad segmentov a suprasegmentov v 2.2) a v subdominantnom 
uplatňovaní suprasegmentov ako nosičov a diferenciátorov sémantickej in-
formácie (fonologicko-dištinktívna funkcia kvantity, fonologicko-delimi-
tačná funkcia pauzy a prízvuku, fonologicko-distributívna funkcia dôrazu, 
fonologicko-diferenciačná funkcia melódie).

Vzhľadom na semiotické pozadie uvedených funkcií azda možno vyslo-
viť myšlienku, že štylizujúca funkcia, „prístupnejšia“ k príznakovejšiemu 
využívaniu zvukovej formy (v para- a extralingválnom kontexte), otvára 
ikonicite väčší manévrovací priestor ako fonologicko-dištinktívna funkcia 
(viazaná na intra- lingválny priestor).

3. Súčinnosť a protipohyb oboch základných semiotických princípov – 
ikonicko-symbolického a arbitrárneho – ako „odlesk“ symetrie a asymetrie 
medzi formou a obsahom v jazyku, sa premieta aj do vzťahu diferencova-
ných, ale aj kooperujúcich prvkov segmentálneho a suprasegmentálneho 
fónického podsystému, ktoré realizovaním vzťahu prienikovosti a komple-
mentarity garantujú v akusticko-auditívnom priestore bezporuchový prenos 
informácie, ale aj jeho nadstavbové štylizujúce „vyznenie“.
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Poznámky
1 Vzťah symetrie a asymetrie formy a obsahu má dve základné podoby: a) refl exnú, odrazovú symetriu 

(forma je súčasťou odrazovej plochy znaku – je to doména ikonicko-symbolických znakov) a refl ex-
nú, odrazovú asymetriu (forma nie je súčasťou odrazovej plochy znaku – je to doména arbitrárnych 
znakov); b) nonrefl exnú, „mechanickú“ symetriu medzi formou a obsahom (doména ikonicko-sym-
bolickej „tonality“ jazykových jednotiek) a nonrefl exnú, „mechanickú“ asymetriu (doména arbitrár-
nej „tonality“ jazykových jednotiek). (K naznačeniu týchto podôb vzťahu medzi formou a obsahom 
porov. Sabol, 2003; 2004; 2005a.) 

2 Vzťah symetrie ikonicko-symbolických znakov a symetrie a asymetrie arbitrárnych znakov treba 
vidieť vo viacerých rovinách. Ikonické znaky „o objekte, ktorý zastupujú, signalizujú aj formou, nie-
len obsahom“, ide tu o „paralelizmus (podč. J. S.) formy a obsahu“ (Krupa, 1980, s. 27); arbitrárne/
konvenčné znaky sa charakterizujú „neprítomnosťou odrazovosti na formálnej rovine“ (Krupa, op. 
cit.). Vzhľadom na to, že vo vývine jazyka nachádzame nielen signály „premeny“ (prvších) ikonic-
ko-symbolických znakov na arbitrárne, ale aj vývinovú kontinuitu a preskupovanie týchto obidvoch 
semiotických princípov (pričom sa „získané“ vzťahy medzi formou a obsahom stávajú trvalou sú-
časťou ich nového navrstvovania: IKON1 → ARBITR1 → IKON2  → ARBITR2 atď. – pozri Sabol, 
2001; 2003, s. 29 – 30, pozn. 1; 2004, s. 30 – 31, najmä pozn. 2), aj pri vývine ikonicko-symbolické-
ho princípu (od IKON2) sa „mechanický“ (pozri pozn. 1) vzťah symetrie medzi formou a obsahom                                   
(F ≡ O) môže obohacovať o impulz predchádzajúcej arbitrárnosti „mechanickým“ vzťahom asymet-
rie (v podobe relácie jednej formy a viacerých obsahov – pri polysémii; pravda, vnútorná väzba 
medzi jednotlivými významami sa tu zachováva; a navyše – z hľadiska znaku a pomenovania – je 
tu stále prítomná symetria: jazykový znak je reprezentovaný významom polysémantického slova; 
porov. Horecký – Blanár – Sekaninová, 1984, s. 13). Ako sa ukazuje, vzťah ikonicko-symbolic-
kých a arbitrárnych znakov nie je disjunktný (medzi členmi jednotlivých opozícií defi novaných na 
tomto semiotickom podloží sa realizujú ekvipolentné vzťahy): je to symbióza, ale aj protipôsobenie 
ako jedno zo „zrkadlení“ symetrie a asymetrie v štruktúre jazykového znaku (podrobnejšie Sabol, 
2003, s. 29 – 30, pozn. 1). Vzhľadom na vývinové preskupovanie ikonicko-symbolických a arbitrár-
nych znakov možno konštatovať, že východiskový ikonicko-symbolický semiotický princíp sa aj po 
„presadení“ arbitrárnosti stal trvalou súčasťou jazykovej štruktúry, a to tak v akusticko-auditívnom, 
ako aj v opticko-vizuálnom type komunikácie. A tak možno – na pozadí deterministického chaosu 
(pozri napr. Krempaský, 1998; 2006, s. 174 – 180) – defi novať zákonitosť permanentnej prítomnosti 
a preskupovania ikonicko-symbolického a arbitrárneho princípu v jazykovej štruktúre, a to v oboch 
základných typoch komunikácie, s tendenciou k ich vzájomnému vyvažovaniu (pozri Sabol, 2001; 
2004). Porov. aj konštatovanie V. Krupu (1991, s. 70): „Ikonickosť znaku má rozličné stupne vernos-
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ti, takže jestvujú viac aj menej ikonické znaky. To znamená, že v jazyku nejestvujú rýdzo ikonické 
ani rýdzo konvenčné znaky.“

3 Členy binárnych opozícií vymedzené na predpolí (sub)dominantného ikonicko-symbolického verzus 
arbitrárneho semiotického princípu vytvárajú výraznú prienikovú množinu príslušných charakteris-
tických čŕt, a to tak v „horizontálnej“ (asociatívnosť – lineárnosť, paradigmatickosť – syntagmatic-
kosť, simultánnosť – sukcesívnosť atď.), ako aj vo „vertikálnej“ štruktúrovanosti (asociatívnosť – pa-
radigmatickosť, asociatívnosť – simultánnosť, paradigmatickosť – simultánnosť atď. [dominantne] 
v zóne ikonicko-symbolického semiotického princípu proti príznakom lineárnosť – syntagmatickosť, 
lineárnosť – sukcesívnosť, syntagmatickosť – sukcesívnosť stď. [dominantne] v priestore arbitrár-
neho semiotického princípu). Členy týchto (a ďalších) opozícií sú teda previazané aj „navonok“, 
pravda vždy pri nich ide (aj napriek možným značným stupňom „afi nity“, „blízkosti“, „súladnosti“) 
o zdôraznenie istých špecifi ckých, neopakovateľných čŕt, osobitých „konotácií“ v uplatnení iko-
nicko-symbolického či arbitrárneho pozadia. Tento fakt prienikovosti, „prepojenia“, vývinovej aj 
synchrónnej „kooperácie“ členov uvedených protikladov (v oboch smeroch) možno z neurofyziolo-
gického aspektu podoprieť fungovaním tzv. kalózneho telesa (corpus callosum; porov. napr. Valček, 
2007; tam aj ďalšia lit.). Pripomíname, že uplatnenie vzťahu binárnych opozícií vymedzených na 
pozadí ikonicko-symbolického a arbitrárneho princípu, napr. paradigmatického a syntagmatického 
organizovania jazykových jednotiek nepredpokladá nevyhnutnú súčinnosť formových a obsahových 
jednotiek. Možno ho – najmä na pozadí simultánnosti a sukcesívnosti – pozorovať a) vo formových 
jednotkách, b) v sémantických jednotkách, c) v dialektickej jednote formových a obsahových prvkov 
(Sabol, 2007a).

4 Pri motivovanosti (v širokom zmysle slova) ide o tvorbu a používanie znakových jednotiek, v kto-
rých je forma aktivizovaná, stimulovaná „priamym“ odleskom skutočnosti, a to v rozsiahlych intra-
lingválnych, intrakomunikačných, extralingválnych a externolingválnych kontextoch premietajúcich 
sa do kreovania a uplatňovania výrazu (designátora) inšpirovaného „refl exmi“ uvedených okolností 
(porov. aj Sabol, 2005b); tento člen protikladu možno interpretovať napr. aj ako „zdôvodnenosť 
jazykového vyjadrenia pomenovaného javu“ (Furdík, 2005, s. 265), ako „neľubovoľný, nenáhodný 
vzťah medzi formou a významom“, forma je tu „v kauzálnom vzťahu“ k významu (Dolník, 2003,                     
s. 121); ide o „súhrn všetkých faktorov, vďaka ktorým nie je štruktúra slova náhodná“ (Černý – Ho-
leš, 2004, s. 51). Pri nemotivovanosti ide o opačné tendencie ako pri motivovanosti (podrobnejšie Sa-
bol, 2010); je to relatívna nezávislosť znakovej formy od obsahu, nedostatok jednoznačnej korelácie 
medzi vnútornou štruktúrou znakovej formy a štruktúrou obsahu (Krupa, 1980, s. 28; Furdík, 1993,

 s. 28 – 33). – V súvislosti s uvedeným protikladom treba upozorniť na „ikonickú“ fónickú (imi-
tatívnu) motiváciu (Furdík, 2005, s. 393), a to pri príznakovej konfi gurácii segmentálnych prvkov 
(hlásková inštrumentácia) aj pri suprasegmentoch (porov. napr. rytmické útvary ako „echá“ skutoč-

nostného refl exu).  
5 Porov. ďalšie možné opozície dominantne „tónujúce“ príslušné východiskové semiotické pozadie:
 statickosť – dynamickosť (stabilita – vývinovosť), synergickosť – entropickosť (informačnosť 

– entropickosť), diskontinuálnosť – kontinuálnosť (pozri aj Sabol, 2011, s. 35 n.), analógia – 
anomália (v metajazykovom priestore analogistická verzus anomalistická kodifi kačná koncepcia) 
a pod.

6 Modulačnú zložku zvukovej reči možno do značnej miery porovnať s kreovaním prvkov hudobnej 
štruktúry. Jednotky oboch semiotických priestorov (reči a hudby) sa bytostne prepájajú cez oblasť 
spoločných, ľudsky univerzálnych javov s dominantou ikonicity. Osobitne treba v týchto súvislos-
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tiach pripomenúť pauzu/ticho/mlčanie (jav, ktorý má špecifi cké semiotické vyznenie v hudobnej 
a textovej štruktúre), tempo, rytmus, intenzitu hlasu, hlasový register a melódiu (hoci vlastne všetky 
suprasegmenty). Treba zároveň  upozorniť na tendenciu  k monotónnosti hlasového registra osobitne 
v liturgických (rovnako ako napr. v básnických) textoch, čo je črta semiotického poľa hudby (napr. 
pri držaní tónu v jednej línii v recitatíve). Táto tendencia môže konotovať „stálosť, trvalosť toho, 
o čom text hovorí“ (Miko, 1985, s. 36). Aj ňou sa zbližujú charakteristiky oboch uvedených semiotic-
kých štruktúr – hudby a reči (osobitne v poézii a v liturgii; podrobnejšie v našich poznámkach v štúdii 
Konečný – Sabol, 2004). 

RÉSUMÉ
Semiotic Background of Segments and Suprasegments

The paper draws from one of the substances of the language system, symmetry and asym-
metry as one of the dominant appearances of form and content as the basic initiator of two 
fundamental semiotic principles: the iconic-symbolic (with the symmetry between form and 
content) and arbitrary (with the „inherited“ symmetry, but predominantly with the asymme-
try between form and content. The pairs of binary oppositions resulting from these semiotic 
fundaments are introduced in the same time (associativeness – linearity, paradigmatic – syn-
tagmatic nature, simultaneity – successiveness, motivating character – absence of motiva-
tion etc.) The core of the study lies in the analysis of semiotic features (iconic-symbolic and 
arbitrary „tonality“) of elements of the segmental and the suprasegmental phonic subsystem 
on the basis of oppositions typical of the fi rst and the second phonic system (articulation – 
modulation, successiveness – simultaneity, phonotactile differential – phonotactile affi nition, 
phonological-distinctive function – stylisation function).
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Ako sa uplatňujú názvy parémií v súčasnom 
frazeologickom diskurze?

Jozef Mlacek
(Filozofi cká fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku)

odnetom na uvažovanie o téme naznačenej opytovacou vetou v názve 
tohto textu je predovšetkým poznatok, že na jednej strane sa nielen v sa-

mej paremiológii, aj v jej novších koncepciách, ale aj vo frazeológii, teda 
pri lingvistickom prístupe k parémiám, často vydeľujú stále ďalšie a ďal-
šie žánre týchto jednotiek aj ich podtypy, resp. prechodné typy (najnovšie  
napr. antipríslovie a logoepistéma, resp. precedentný text) a na druhej strane 
sa zasa rovnako často, ba v súčasnom postmodernizmom poznamenanom 
období ešte častejšie vyskytujú prístupy, ktoré akoby s naznačenou vnútor-
nou členitosťou parémií takmer vôbec nerátali, pre ktoré akoby ona bola 
ak nie celkom zbytočná, tak aspoň nadbytočná, pre ktoré sú v danom okru-
hu relevantné alebo zaujímavé iba pojmy príslovie (ten býva niekedy ešte 
sprevádzaný príbuzným pojmom porekadlo) a parémia. Je to z hľadiska ko-
gnitívneho zaiste pozoruhodná situácia, ktorá nás priam núti špecifi kovať 
otázku z názvu textu a sledovať teda okolnosti alebo priamo príčiny takéhoto 
stavu. Môžeme sa teda pýtať jednak po tom, či sú naznačené rozdiely v prí-
stupoch k otázke diferencovanosti paremií viacej ontologickej alebo skôr 
gnozeologickej povahy, a jednak zasa po tom, či nie sú len alebo predovšet-
kým dôsledkom súčasných trendov smerujúcich k relativizácii pojmoslovia 
predchádzajúcich koncepcií. Pri sledovaní týchto vecí a súvislostí bude treba 
prihliadať aj na skutočnosť, či sa príslušné pojmy etablovali a fi xovali už 
v období pred modernou konceptualizáciou frazeológie ako osobitnej jazy-
kovednej domény, alebo sú ony výsledkom novších či celkom nových rieše-
ní príslušnej problematiky. Nevyhnutne sa teda treba prizrieť na postupnosť 
krokov vo sfére vymedzovania naznačených viacerých typov parémií, na 
váhu jednotlivých vymedzovacích znakov a potom aj na funkčný aspekt, na 
potrebnosť samej diferenciácie. Ak sa pritom chceme držať aspoň trochu aj 
vývinovej či historickej dimenzie žánrovej diferenciácie v tejto sfére, začať 
treba od prístupov, aké pri riešení danej otázky uplatňovala paremiológia.

Špecifi kácia a vydeľovanie jednotlivých typov parémií boli aj v samej 
paremiológii predmetom živých vedeckých diskusií aj otvorených sporov už 
dávnejšie (teda napr. už v čase pred formovaním moderného chápania frazeo-
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lógie ako samostatnej zložky jazyka aj osobitnej lingvistickej disciplíny). Ak 
nebudeme pri ich odkrývaní zachádzať do ďalekej histórie, ale sa  oprieme 
iba o sumarizáciu týchto pohľadov vo fundamentálnej štúdii J. Mukařovské-
ho Přísloví jako součást kontextu (1971), musíme tu najmä so zreteľom na 
zámery nášho výkladu zaznamenať aspoň toto: 1) Príslovie sa od začiatkov 
chápalo ako základný žáner (ako celkovo najbližší aj najvýstižnejší ekviva-
lent internacionalizmu parémia; porov. aj: paremiológia = príslovníctvo), na 
jeho pozadí sa neskôr špecifi kovali ďalšie žánre, predovšetkým porekadlo 
a pranostika, ako aj knižné typy, ako sú najmä sentencie, gnómy, maximy, 
solilokviá a truizmy. Ako vidieť, zakaždým išlo o istý výpovedný celok, 
o výpoveď, len okrajovo sa tu spomínali aj súslovia, prípadne aj (ustálené) 
prirovnania, zvyčajne teda nevetné, nie výpovedné spojenia (pravda, je zná-
me, že tzv. ustálené prirovnanie môže mať aj vetnú podobu). Špecifi ckým 
typom boli podľa takéhoto prístupu aj úslovia. Niektoré z uvedených žánrov 
viac-menej ustúpili (najmä truizmy a solilokviá), novšiu špecifi káciu – najmä 
neskôr, po výraznejšom nástupe a rozvoji frazeológie – si žiadalo vydeľova-
nie a vôbec uznávanie úslovia (podstatnú časť tzv. úsloví predstavovali práve  
jednotky patriace priamo do náplne jadra frazeológie). 2) Príslovie a pore-
kadlo sa všeobecne pokladali za jadro paremiológie, a tak ďalšie výskumy sa 
sústreďovali najmä na ich špecifi káciu, na ich vzájomné rozlišovanie. A tu 
– ako podrobne zaznamenáva práve J. Mukařovský – dochádzalo k nazna-
čeným rozdielom, pokiaľ išlo o ich určenie, vlastné vymedzenie. K danej 
otázke sa totiž od samých začiatkov pristupovalo podľa rozličných ukazova-
teľov, resp. z rozličných pozícií. Najskôr sa v porekadle videlo východisko 
príslovia, alebo naopak jeho pozostatok, zvyšok (takýto prístup sa však dlh-
šie neudržal, lebo podľa neho sa sproblematizúvala výpovednosť, výroková 
platnosť porekadla), neskôr sa hľadali čisto formálne ukazovatele tejto roz-
dielnosti (v tomto smere je známy najmä prístup českého bádateľa V. Flajš- 
hansa, podľa ktorého sú to celkom blízke jednotky, a preto stačí celkom malá 
formálna zmena na to, aby sa z obrazného výroku, ktorým porekadlo je, stalo 
príslovie – Flajšhans, 1911 –, napr.: maľovať čerta na stenu – nemaľuj čerta 
na stenu; nosiť drevo do lesa – nenos drevo do lesa, pričom tá prvá podoba 
v každej dvojici sa pokladá jednoznačne za porekadlo, druhá je v prípadoch 
ustálenosti takejto premeny zasa príslovím). S týmto posledným postupom 
sa spájalo aj riešenie pragmatické, teda rozlišovanie na základe toho, či mal 
výrok aj poučný, operatívny zámer (ak áno, išlo o príslovie), alebo bol iba 
obrazným konštatovaním nejakej skutočnosti (to sú zasa porekadlá). Pravda, 
aj v tomto smere sa hneď zistilo jednak mnoho prechodných prípadov a jed-
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nak ľahká možnosť transpozície špecifi ckejších žánrov, a to najmä poreka-
diel, do platnosti príslovia (Klímová, 1980). Prihliadajúc na všetky nazna-
čené i ďalšie rozmery rozlišovacieho postupu (napr. aj na zapojenosť alebo 
nezapojenosť danej parémie do kontextu), sám citovaný J. Mukařovský pod-
čiarkuje viacej platnosť opozície zovšeobecnenosť – konkrétnosť (jednotky  
s uvedeným zovšeobecňujúcim hodnotiacim alebo konštatačným významom 
sú príslovia), ale celkom neobchádza ani váhu istých formálnych ukazovate-
ľov. Takouto konfi guráciou viacerých prístupov sa mu javia isté parémie ako 
zreteľné príslovia alebo zreteľné porekadlá, rovnako však ani on nevylučuje 
existenciu istých prechodných druhov. A práve v tomto smere možno vidieť 
aj zárodok či predpoklad už spomenutej, najmä novšej praxe, podľa ktorej sa 
refl ektuje zreteľný výrokový, expresívny a obrazný charakter istého spojenia 
či vyjadrenia, podľa ktorého sa daný výraz odlíši od voľných slovných spo-
jení a zaradí sa medzi parémie, ale odhliada sa od jeho ďalších, niekedy dosť 
problematických žánrových špecifi kácií. Závažným faktorom v naznačenom 
smere je aj skutočnosť, že priam ako prototyp parémie sa často chápe práve 
príslovie, preto sa pomerne často namiesto širšieho pojmu parémia uplatňu-
je názov príslovie, a tak sa práve na pozadí takéhoto kroku v komunikácii 
dostáva do popredia na začiatku spomenutá prax upúšťania od špecifi kácie 
paremiologických žánrov v tej úplnosti, ako ich sama paremiologická teória 
už predtým vymedzila. Pravda, v tomto smere ešte viacej naznačili aj pred-
určili najmä nové koncepčné riešenia celej paremiológie, riešenia súvisiace 
predovšetkým s tým, že o celú sféru  paremiológie, o to, čo bývalo len jej 
predmetom bádania, sa novšie začala zaujímať ďalšia disciplína, a to kon-
krétne frazeológia. Sledujme teda, čo vo  vzťahu k spomenutým pohľadom 
aj paradoxom priniesol fakt, že tu popri samej paremiológii  jestvuje aj iná 
vedecká disciplína, ktorá sa tiež sústreďuje na skúmanie spojení s naznače-
nými kvalitami, totiž frazeológia.

Ak odhliadneme od počiatočných kolísaní okolo určenia vzťahov medzi 
frazeológiou a paremiológiou, keď sa niekedy obidve disciplíny prakticky 
celkom stotožňovali, alebo keď sa zasa akoby z druhej strany parémie, a naj-
mä ich základné druhy, z frazeológie prakticky celkom vylučovali (platilo to 
najmä krátko po vinogradovovskom „obrate“ vo frazeológii a pri absoluti-
zácii tézy o ekvivalentnosti frazémy so slovom), teda ak odhliadneme od ta-
kýchto prístupov k určovaniu vzťahov medzi frazeológiou a paremiológiou 
a upriamime pozornosť smerom k novším interpretáciám tejto problematiky 
(k tomu porovnaj napr. aj  Mlacek, 2003; 1993), potom musíme uviesť, že 
rozvoj frazeologickej teórie mnohostranne ovplyvnil celé novšie nazeranie 
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na parémie, že zreteľne prispel k obohateniu bádateľského  inštrumentária 
celej paremiológie, pričom všeličo aspoň naznačil aj smerom k spomenutým 
paradoxom pri určovaní a využívaní či nevyužívaní zaznamenaných druhov 
parémií. Pristavme sa teda pri otázke, čo v daných reláciách priniesla apliká-
cia frazeologických teorém a koncepcií.

Predovšetkým sa potvrdil predpoklad, že parémie a frazémy majú mnohé 
znaky rovnaké či aspoň paralelné, že medzi veľkou časťou jednotiek jed-
ného aj druhého typu sú aj genetické súvislosti: mnohé parémie vznikli na 
báze bežných obrazných slovných spojení (vlastných frazém) a mnohé fra-
zémy sú zasa evidentnými derivátmi niektorých parémií. Tento poznatok je 
veľmi závažný vo viacerých smeroch: V prvom rade je potvrdením tézy, že 
nie každý obrazný a ustálený slovný výraz musí byť príslovím alebo pore-
kadlom. Existuje veľmi mnoho takýchto výrazov aj v nevetnej podobe, teda 
jednotiek, ktoré patria do frazeológie, ale nie sú nijakými parémiami. Pev-
nou súčasťou paremiológie týmto prestali byť jednotky označované predtým 
ako úslovia. Pri hocijakom ich chápaní (je tu aj užšie aj širšie chápanie ich 
náplne) tu máme do činenia so zreteľnou frazémou, nie však s parémiou. Ďa-
lej: Ak si všimneme mnohé prípady, ktoré sa v starších prístupoch uvádzali 
priamo ako modely na špecifi káciu príslovia a porekadla (porov. už uvedenú 
dvojicu maľovať čerta na stenu – nemaľuj čerta na stenu), zisťujeme, že slo-
vesné spojenia príslušného typu môžu byť frazémou, ale nie sú porekadlom: 
sú to jednotky, ktoré sa môžu vyskytovať vo viacerých paradigmatických 
formách, čo zasa oslabuje alebo celkom vylučuje ich žánrovú špecifi ckosť 
v rámci paremiológie. Ukazuje sa teda, že práve prístup podľa frazeológie 
evidentne posúva aj otázku rozlišovania prísloví a porekadiel, že tu naozaj 
nestačí spomínaná malá formálna zmena na to, aby sa z porekadla stalo prí-
slovie. Príklady uvedeného typu sú príkladmi na skutočnosť, že z viacerých 
(teda nie automaticky a nie zo všetkých) slovesných frazém vznikajú príslo-
via (práve len príslovia s ich celkom zreteľným poúčajúcim či iným opera-
tívnym zámerom). Ten istý poznatok však vedie k záveru, že výsledkom roz-
ličných obmien príslovia alebo parémie vôbec veľmi často nebýva nijaká iná 
parémia, ale bežná frazéma. Ak sa napr. na pozadí jednotky Tichá voda brehy 
myje, resp. podmýva utvára v bežnej súčasnej komunikácii jednotka tichá 
voda, nejde už ani pri jej motivačnej príbuznosti s východiskovou jednotkou 
o novu parémiu, o nejaké tzv. stiahnuté príslovie alebo porekadlo (ako to 
často interpretovala staršia teória), ale o frazému s celkom samostatnými 
funkčnými kvalitami. Aj to patrí k okolnostiam, ktoré vedú k spomínanej 
praxi neurčovať bežne každú parémiu podľa jej špecifi ckejších znakov, ale 
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hovoriť iba o parémii alebo o prísloví.
Veľkú výpovednú hodnotu majú vo vzťahu k žánrovej členitosti parémií 

aj niektoré iné zložky frazeologickej teórie. Ak na jednej strane frazeologic-
ká charakteristika vylúčila isté prekonané formálne postupy pri rozlišovaní 
prísloví a porekadiel (porov. vyššie uvedené príklady), tak na druhej strane 
práve ona naznačila iné formálne jazykové ukazovatele tejto diferenciácie, 
napr. výroky s prézentnou formou v 3. osobe sg. alebo s formou imperatívu 
slovesnej zložky sú takmer vždy príslovím, formy so slovesom v minulom 
čase bývajú zasa takmer vždy porekadlom (porov.: Hlavou múr neprebiješ 
– Dva razy meraj a raz strihaj: zreteľné príslovia; Vysoko hľadel, spadol 
do jamy – Aký išiel, takú našiel: aj v súlade s Mukařovského rozlišovaním 
všeobecného a konkrétneho zreteľné porekadlá). Porovnanie takýchto prí-
padov, ktoré akoby viedli k precizovaniu žánrových špecifík jednotlivých 
typov parémií, s predtým spomenutými činiteľmi, ktoré zasa signalizujú pre 
prax skôr aplikáciu iba rámcových označení parémií, teda takéto porovna-
nie naznačuje evidentné rozdiely v úze danej komunikačnej sféry: ukazuje 
sa, že existujú isté špecifi cké okolnosti, pri ktorých je rešpektovanie žánro-
vých osobitostí jednotlivých druhov parémií nevyhnutné alebo aspoň veľmi 
potrebné, ale že rovnako sa zasa vyskytujú aj situácie, v ktorých je presná 
žánrová špecifi kácia nie celkom potrebná, v ktorých teda vystačí používa-
teľ s rámcovým označením parémia alebo s jeho najbližším ekvivalentom 
príslovie. Jeden či druhý spôsob využívania paremiologických názvov sa 
potom javí najmä ako výsledok funkčných či priamo vlastne štylistických 
daností textu, v ktorom sa tieto názvy uplatňujú.

K preferovaniu názvu príslovie prispieva v súčasnej praxi ešte jedna vý-
razná skutočnosť, a to fakt, že na označenie rozličných transformácií, ob-
mien, modifi kácií či aj deformácií akýchkoľvek parémií, ba aj akýchkoľvek 
iných ustálených spojení a výrokov sa najmä pod vplyvom inojazyčnej praxe 
uplatňuje nový názov antipríslovie (názov Antisprichwort asi ako prvý po-
užil vo viacerých svojich prácach nemecký paremiológ pôsobiaci väčšinu 
svojho života na amerických univerzitách, najmä vo Vermonte, W. Mieder 
a podľa neho sa neskôr utvoril aj názov antiproverb v angličtine aj názov 
antiposlovica v ruštine a následne aj naše antipríslovie). Naša úvaha o jeho 
problematike (Mlacek, 2009) ukázala viacero vecí: že tu zväčša nejde o nija-
ké anti-, ale o hocijakú modifi káciu, inováciu ustáleného spojenia, teda o to, 
čo sa vo frazeologickej literatúre bežnejšie označuje ako aktualizácie, resp. 
modifi kácie alebo inovácie frazémy, že jeho východiskom vôbec nebýva iba 
príslovie, ale – ako sa už naznačilo – hocijaký ustálený výrok či spojenie a že 
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práve pod vplyvom akceptovania takejto praxe sa spätne rozširuje aj uplat-
ňovanie názvu príslovie tiež vlastne pre hocijaký ustálený, známy výrok 
(často to vôbec nie sú ani parémie, lež nejaké známejšie citáty, útržky z po-
pulárnych piesní, nejaké fl oskuly; na okraj tohto posledného názvu aspoň 
toto: aj fl oskuly chápala staršia paremiologická literatúra niekedy ako oso-
bitný žáner, dnes sa takto označuje hocijaký vychytený, vyprázdnený výraz 
aj nevetnej povahy, v žurnalistike dokonca aj jediné slovo, takže o nejakom 
osobitnom paremiologickom žánri sa tu už nedá hovoriť), že tu nejde ani 
o celkom nový postup: dávnejšie sa práve pre naznačované spôsoby obmien 
príslovia a iných parémií uplatňoval názov kvázipríslovie.

A ešte jeden krok smerom k voľnejšiemu „narábaniu“ s paremiologickým 
názvoslovím treba zaznamenať. Ako zachytáva česká bádateľka M. Hnátko-
vá (2004), v súčasnej bežnej (ale pritom zároveň odbornej) komunikácii sa 
veľmi často a celkom zámerne obchádza akékoľvek (a najmä to základné) 
paremiologické inštrumentárium a upozornením na špecifi ckosť istej časti 
kontextu sú názvy alebo vyjadrenia typu: motto, slogan, poučka, pravidlo, 
poučenie, ľudová múdrosť, ako hovorí, ako nás učí ľudová múdrosť, ako 
hovoria, píšu staré knihy, ako už dávno platí, ako hovorili naši predkovia 
(pričom o názvoch motto a slogan platí to, čo sme konštatovali pri názve 
príslovie, že tu nejde o ich špecifi cké významy v zmysle ich defi nícií, ale 
o všeobecné označenia stojace na tej istej rovine ako nasledujúce výrazy 
poučka, pravidlo a pod.). Niekedy môže byť za takýmto spôsobom vyjad-
rovania jednoducho nepoznanie osobitostí a možností konkrétnych druhov 
parémií, inokedy je to výraz neformálnejšieho, neofi ciálnejšieho registrova-
nia paremiologických jednotiek v texte.  

Od naznačeného trendu k voľnejšiemu uplatňovaniu názvov paremiolo-
gických žánrov sa v bežnejšej praxi do istej miery odchyľuje využívanie 
troch špecifi ckejších typov parémií, a to konkrétne názvov pranostika, wel-
lerizmus a trochu menej aj povrávka. Keďže ide o jednotky staršie aj novšie, 
novo vydeľované a pritom o jednotky, ktorých špecifi ckosť aj pozadie ich 
spomenutého bežnejšieho využívania spočíva v iných dimenziách, pristaví-
me sa pri každej z nich aspoň celkom malou poznámkou. Najčastejšie spo-
medzi uvedených troch jednotiek sa stretávame s pranostikou, a tak začneme 
práve od nej.

Paradoxnosť jej frekventovanejšieho presného žánrového označovania sa 
zakladá najmä na tom, že v samej paremiologickej teórii existujú viaceré 
a viacstupňové pochybnosti spojené s jej vymedzením: niekedy sa pochy-
buje vôbec o jej príslušnosti k parémiám (citovanému J. Mukařovskému jej 
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k tomu chýba zreteľnejší hodnotiaci komponent: podľa neho napríklad jed-
notka Margita hodila srp do žita je prostým konštatovaním skutočnosti, a nie 
je typickou  parémiou), inokedy sú pochybnosti o jej žánrovej špecifi ckosti. 
Prijíma sa, že niektoré z nich sú skôr prísloviami, iné zasa skôr porekad-
lami; táto diferencovanosť sa dá doložiť vlastne na všetkých rovinách ich 
charakteristiky. Uvedená česká jednotka má zaiste bližšie k porekadlu: je to 
obrazné vyjadrenie istej skutočnosti, jazyková forma – minulý čas slovesnej 
zložky – je vyjadrením faktu, nie nejakého poučenia, rady či pokynu a podľa 
spomenutej Mukařovského opozície zovšeobecnenosť – konkrétnosť je to 
evidentné vyjadrenie konkrétnosti. Jednotiek tohto druhu je medzi pranosti-
kami väčšina. Ak si zasa všimneme napr. jednotky Na svätého Martina býva 
dobrá perina alebo Na svätého Martina drž sa, synku, komína, nájdeme pri 
nich všetky ukazovatele príslovia. Je tu teda naozaj namieste otázka, prečo 
sa aj napriek takýmto problémom uplatňuje názov pranostika častejšie aj 
v nie celkom odborných paremiologických diskurzoch. Zdá sa, že vysvetle-
ním je tematická a funkčná špecifi ka pranostík, ich spätie s okruhom počasia 
a s prácami na poli, ako aj frekventovaný výskyt samého ich žánrového urče-
nia v rozličných mediálnych reláciách či textoch o počasí, v predpovediach 
počasia atď.

Celkom iná situácia je pri uplatňovaní pomenovania wellerizmus. Keď-
že ide o parémiu v našich podmienkach „dovezenú“, importovanú (naše 
rozbory ukázali, že v domácich fondoch možno nájsť iba jednotky, ktoré 
sa wellerizmu viac či menej blížia – Mlacek, 1986), aj uplatnenie jej ná-
zvu predpokladá prehľad v danej problematike aj poznanie jej výrazových 
a funkčných špecifík aj možností. Pre svoju intertextovú nadstavbovosť 
aj veľmi špecifi ckú stvárnenosť sa naozaj iba výnimočne môže nahradiť 
(a naozaj sa aj reálne v texte nahrádza) rámcovým názvom parémia a tobôž 
ešte transponovanejším názvom príslovie.

Ostatným spomedzi uvedených špecifi ckých prípadov je uplatňovanie ná-
zvu povrávka. Ide totiž o jednotky, ktoré sa aj v našich najväčších zbierkach 
(A. P. Záturecký) aj v istých od Zátureckého odvodených menších zbierkach 
osobitne žánrovo nevydeľujú, ale sa uvádzajú medzi prísloviami a porekad-
lami. Novšie výskumy ukázali, že popri týchto najbežnejších dvoch typoch 
parémií je vo fonde veľmi mnoho jednotiek, ktoré tvarovo možno priraďo-
vať medzi príslovia alebo porekadlá, ale ktoré sú funkčne od obidvoch uve-
dených jednotiek zreteľne odlišné. Aspoň dva-tri príklady na ilustráciu: Čo 
sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel – typické príslovie, výrok s po-
učným zámerom; Čo nedojeme, to dopijeme – výrok so zľahčujúcim, žartov-
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ným zámerom. Alebo: Vysoko rúbal, spadol do jamy – typické porekadlo; 
Bola láska, bola, pokiaľ švábka bola, švábka sa minula, láska pominula – 
opäť žartovné, zľahčujúce vyjadrenie istej situácie. Práve prípady druhých 
vyjadrení z každej dvojice sa chápu ako povrávka. Vidíme, že ide o jednotky, 
ktoré sú z jednej strany blízke prísloviam a porekadlám, ale z druhej strany 
(funkčne) sa od nich zreteľne odlišujú. To viedlo k ich vymedzovaniu (napo-
sledy Mlacek, 2007). Funkčne sa povrávky blížia k prípadom, ktoré sme spo-
mínali pri problematike antipríslovia, rozdiel je najmä v tom, že povrávkami 
zvyčajne nevyjadrujeme nejakú modifi káciu pôvodného príslovia alebo iné-
ho výroku, že oná výrazná odlišnosť, žartovnosť je tu často práve pozostat-
kom pôvodného vyznenia danej jednotky, že je rezíduom staršej podoby aj 
platnosti jednotky (tá sa označovala ako tzv. byzantské príslovie), ktorá sa 
až novšie zúžila do typickej dnešnej (najčastejšie súvetnej) podoby príslovia, 
a ktorá nadobudla platnosť „seriózneho“ výroku. V prípade povrávky je prí-
padov jej zamieňania s prísloviami asi najviac, sám tento názov sa využíva 
iba v takých textoch, kde sa dominantne sledujú, prípadne aj zdôrazňujú prá-
ve naznačené kvality konkrétnych paremiologických žánrov.

Celé predchádzajúce uvažovanie o využívaní názvoslovia jednotlivých 
paremiologických žánrov jednak ukázalo dynamické premeny v sledova-
nom smere, ústup niektorých starších špecifi ckých označení a nástup iných, 
novších a jednak signalizovalo, že podnety v danom smere vychádzajú aj zo 
špecifi ckého miesta príslušných pojmov v rámci celej sústavy týchto pojmov 
a zároveň aj štylistickej orientácie textu, v ktorom sa ony uplatňujú, resp. 
neuplatňujú.
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RÉSUMÉ
How the Names of Paroemia Function in Contemporary Phraseological Dis-
course?

The author analyses sources of paradoxical situation in phraseological as well as pare-
miological discourse when on one hand the theory specifi es other and newer paremiological 
genres and on the other hand from this nomenclature mainly (often only) the term príslovie 
(proverb) is utilised in communication. As decisive factors of such practice it appears to be 
stylistic dimensions of appropriate texts and position of particular specifi c terms in the range 
of whole terminology.
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Hodnotenie a jazyk, jazyk a hodnotenie
Juraj Vaňko
(Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Hodnoty a komunikácia. Fenomén hodnota ako miera spôsobilosti ne-
jakej entity uspokojovať potrebu/potreby, resp. vnútorná kvalita entity, 

ktorá ju robí žiaducou (podľa Wikipedie), alebo aj ako ‚niečo cenné’; ,dôleži-
tosť ’ (podľa SSSJ, 2011, s. 126) bol už od samých začiatkov ľudskej existen-
cie jednou z najzávažnejších, ak nie najzávažnejšou referenčnou sférou ko-
munikácie. Rámec základnej hodnotovej schémy na osi dobro – zlo vypĺňajú 
totiž aj také javy ako bezpečie – nebezpečenstvo, užitočnosť – škodlivosť, 
krása – škaredosť a pod. ako hodnoty, o ktorých bolo pre zachovanie života 
a jeho skvalitňovanie nutné komunikovať. Hodnoty sa jednoducho stávajú 
jedným z najzávažnejších antropologických či antropocentrických fenomé-
nov, ktoré si človek uvedomuje od samého začiatku svojej existencie, resp. 
od chvíle, keď začal refl ektovať podmienky svojho života, poriadok, zákony 
v prírode a svoje miesto v nej. Tieto fenomény jednoducho sprevádzajú člo-
veka na každom stupni jeho vývoja, a to tým viac, že predmetom hodnotenia 
neboli a nie sú iba veci a javy mimo človeka, ale aj on sám je „súčasťou“ 
hodnôt a hodnotenia, keďže vystupuje v pozícii hodnotiaceho subjektu aj 
hodnoteného objektu. Hodnotiace výpovede (na osi pochvala – odsúdenie) 
odpradávna  fungujú ako jeden z najdôležitejších mechanizmov regulovania 
vzájomných vzťahov v ľudskej spoločnosti. Popri hodnotení ľudského sprá-
vania závažným objektom hodnotenia bola a je ľudská činnosť, ktorej pripi-
sujeme rozličný stupeň dôležitosti, a teda aj rôznu hodnotu. K tomu možno 
ešte dodať, že svet hodnotenia a preferencií je vlastne prvou životnou sfé-
rou, do ktorej dospelí (zvyčajne rodičia) prostredníctvom mimojazykových 
a jazykových prostriedkov a výrazov zasväcujú malé dieťa. Možno sa preto 
nazdávať, že hodnotiace jazykové výrazy, ich percepcia a neskoršia rečová 
aktivizácia, patria k prvým fenoménom v ontogenéze a fylogenéze jazyka a 
reči. To je iba niekoľko dôvodov, prečo fenomén hodnotenia zaujal v medzi-
ľudskej komunikácii popredné miesto a hodnotenie sa stalo jedným z druhov 
rečových činností. 

Odovzdávanie informácie o hodnote/hodnotách sa môže realizovať roz-
ličným spôsobom, nie iba verbálne, no jazyk sa aj v tejto referenčnej oblasti 
komunikácie javí ako najefektívnejší komunikačný prostriedok. V tejto sú-
vislosti sa ako veľmi osožný a efektívny javí pojem axiologická kompeten-
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cia, ktorý do axiologickej koncepcie jazyka zavádza Juraj Dolník (Orgoňová 
– Dolník, 2010, s. 184) s cieľom poukázať na schopnosti človeka vyjadro-
vať pomocou jazyka hodnotiace úsudky, resp. skúmať, ako sa v jazykovom 
prejave refl ektuje hodnotiaca aktivita človeka. Axiologická kompetencia po-
dobne ako iné kompetencie (komunikačná a jazyková) sa nadobúda, osvo-
juje a ďalej rozvíja v sociálnej a komunikačnej interakcii s členmi určitého 
národného, kultúrneho a jazykového spoločenstva. 

 2. Hodnoty ako predmet lingvistiky
Problematika hodnôt a hodnotenia je na jednej strane spätá s otázkami 

medziosobnostných vzťahov a na druhej strane so širokou axiologickou 
problematikou, preto sa na jej výskume podieľa celý rad vedných disciplín 
– fi lozofi a, etika, psychológia, sociológia a aj lingvistika. V axiologicky 
zacielenom výskume jazykovede patrí popredné miesto, keďže pochvala 
a odsúdenie ako najbežnejšie javy ľudského života nadobúdajú reálny výraz 
predovšetkým prostredníctvom jazykových prostriedkov. Štúdium hodnôt 
a hodnotiacich úsudkov, čiže axiológia, sa preto celkom pochopiteľne dosta-
la do popredia záujmu súčasnej lingvistiky.

Skúmanie a poznávanie jazyka hodnotenia je dôležité z viacerých dôvo-
dov: môže obohatiť antropocentricky orientovanú jazykovedu syntetizujúcu 
poznatky o jazyku s poznatkami o človeku; v súvislosti s tým môže člove-
ku pomôcť ľahšie sa orientovať v hodnotovom systéme, v jeho usporiadaní 
a hierarchii, môže mu pomôcť pri identifi kácii zámerov hodnotiacich subjek-
tov, a tým dosiahnuť potrebnú úroveň komunikatívnej kompetencie; axiolo-
gicky zacielený výskum jazyka pomôže explikovať a interpretovať viaceré 
systémovo-štruktúrne prvky jazyka vrátane gramatických kategórií  a napo-
kon veľmi osožné môže byť komparatívne štúdium axiologických výrazov 
v jednotlivých národných a jazykových spoločenstvách pre poznávanie et-
nických špecifík (vrátane interetnických kultúrnych a jazykových univerzá-
lií), čo môže prispieť k optimalizácii procesov medzikultúrnej komunikácie 
vrátane vyučovania a učenia sa cudzích jazykov. 

Štúdiu jazyka hodnôt a hodnotenia sa lingvistika začala systematickejšie 
venovať v 2. polovici 20. storočia. Prvou významnejšou prácou bola kniž-
ná publikácia R. M. Harea The Language of Morals (1952), ktorou autor 
otvoril alebo obnovil diskusiu o dezideratívnom chápaní prídavného mena 
dobrý, čím nadviazal na koncept želania, chcenia pri explikácii pojmu dobrý 
zavedený ešte Aristotelom („dobro/dobré je to, čo je cieľom každého že-
lania“). Axiologické lingvistické bádania sa zintenzívnili najmä v 60. ro-
koch minulého storočia, keď sa objavujú štúdie o sémantike adjektíva dob-
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rý, nadväzujúce na axiologické práce logikov a fi lozofov, čiže lingvisticky 
refl ektujúce dovtedajšie logicistické a fi lozofi cké axiologické bádania. (Na 
tomto mieste možno pripomenúť, že problematika hodnoty v zmysle axio-
logickom sa vo fi lozofi i datuje už od staroveku, no axiológia ako oblasť 
fi lozofi e sa vyčlenila až v 2. polovici 19. storočia). Patrí k nim napríklad 
knižná publikácia P. Ziffa Semantic Analysis (1960), v ktorej autor skú-
ma význam adjektíva dobrý v súvislosti so širokým rámcom jeho použitia 
v kontexte. Na polysémantickosť a polyfunkčnosť výrazu dobrý (porov. 
dobrý kuchár, dobré jedlo, dobrý v tanci, dobrý pre teba/pre vás) pouka-
zoval aj Z. Vendler v štúdii The Grammar of Goodness (1963). Z. Vendler 
zároveň konštatuje, že slovo dobrý patrí k adjektívam, ktoré sa na významo-
vej úrovni s určovaným substantívom nespája bezprostredne, ale sprostred-
kovane, a to cez (ním) determinované sloveso, na čo poukazujú transformá-
cie typu červený klobúk – klobúk, ktorý je červený, dobrý kuchár – kuchár, 
ktorý varí dobre. Vendlerova analýza mala poukázať aj na dôvody, prečo je 
adjektívum dobrý podľa etika G. E. Moora nedefi novateľné a na rozdiel od 
takých prídavných mien ako žltý vyjadruje neprirodzené vlastnosti (pozri 
o tom Puzynina, 1992, s. 45). Z pozícií generatívno-transformačnej gramati-
ky jazyk hodnotenia skúmal aj J. Katz v štúdii Semantic Theory and the Mea-
ning of „good“ (1964) s cieľom zistiť možnosti generovania korektných viet 
obsahujúcich adjektíva dobrý a zlý, čiže preskúmať spájateľnosť substantív 
s týmito prídavnými menami.

Z lingvistických prác skúmajúcich jazyk hodnotenia v 70. rokoch 20. sto-
ročia možno spomenúť knihu nemeckého (NDR) lingvistu K. D. Ludwiga 
Zum Verhältnis von Sprache und Wertung. Untersuchungen an einigen Ad-
jektiven, die negative ästhetische und moralische Wertungen fi xieren (1976 
– skrátená a prepracovaná verzia predchádzajúcej dizertácie). K. D. Ludwig 
rozlišuje hodnotenie na úrovni sémantickej (tu ide o konvenčné či konven-
cionalizované jazykové prostriedky) a na úrovni štylistickej (týkajúcej sa 
spôsobov používania jazyka), no analyzuje iba hodnotenie na prvej úrovni, 
pričom medzi lexikálnymi jednotkami odlišuje tie, ktoré určitým spôsobom 
fungujú ako hodnotiace pre všetkých používateľov daného jazyka (priateľ-
stvo, mier, sloboda), od tých, ktorých hodnotiaca vlastnosť sa obmedzuje 
na určité spoločenské skupiny alebo triedy (napr. komunizmus, revolúcia, 
triedny boj /Klassenkampf/). V tejto súvislosti v lexikálnej rovine diferencuje 
hodnotiace výrazy na lexikálne hodnotiace (hodnotiaci význam majú v rovi-
ne langue) a kontextovo hodnotiace lexémy (hodnotiacu funkciu nadobúdajú 
v kontexte). V materiálovej časti práce sa Ludwig zaoberá sémantickou spá-
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jateľnosťou predikátov hässlich ,škaredý’, unschön ,nepekný’, abstossend 
,odpudzujúci’, widerlich ,odporný’ a scheusslich ,hnusný’. 

Z viacerých ďalších nemeckých lingvistických prác o axiologických otáz-
kach jazyka treba spomenúť monografi u W. Zilliga Bewerten. Sprechaktty-
pen der Bewertenden Rede (1982), v ktorej sa na pozadí rečových aktov 
vôbec skúmajú akty hodnotiace (napr. sťažovanie, lamentovanie /Jammern/,
chválenie, karhanie), pričom autor vychádza zo zjednodušenej verzie hod-
noty ako štandardu toho, čo je pozitívne a čo negatívne. K smeru ling-
vistického bádania orientujúceho sa na hodnotiace rečové akty patrí 
napríklad aj štúdia T. V. Bulyginovej a A. D. Šmeleva Ocenočny-
je rečevyje akty izvne i iznutri (1994), v ktorej autori na báze viacerých
pragmalingvistických faktorov komparatívnym, resp. konfrontačným postu-
pom explikujú také hodnotiace žánre, ako je výčitka, pokarhanie, odsúdenie. 
Z ďalších ruských jazykovedných prác o hodnotách a hodnotení sa v lingvistike 
vysoko cení (pozri napr. Puzynina, op. cit., s. 48 – 49) knižná monografi a E. M. 
Voľfovej Funkcionaľnaja semantika ocenki (1985), skúmajúca viaceré otáz-
ky hodnôt a hodnotenia, napr. otázku absolútneho a porovnávacieho hodnote-
nia, prvky subjektívnosti a objektívnosti v hodnotení, ktoré dáva do súvislostí
s problematikou subjektívnosti, normy a stereotypy v hodnotení; pertrak-
tuje otázku pravdivosti hodnotiacich výpovedí, emotívnosť, spôsoby inten-
zifi kácie hodnotenia, venuje sa vzťahu hodnotenia k jednotlivým druhom 
modálnosti, vzťahu hodnotenia k rečovým aktom, ako aj problematike inter-
pretácie hodnotiacich výpovedí. Tieto otázky E. M. Voľfová rozpracúva aj 
v niektorých ďalších štúdiách (pozri v bibliografi i na konci príspevku). 

Niekoľko hodnotných prác o axiologických otázkach jazyka zaznamená-
vame aj v poľskej lingvistike, ktorá už tradične pohotovo a fundovane rea-
guje na najnovšie trendy v jazykovede. Veľa lingvistických a umenovedných 
poľských axiologických štúdií metodologicky vychádza zo známych prác 
Anny Wierzbickej, najmä z oblasti sémantiky, pragmatiky a vzťahu medzi 
jazykom a kultúrou. Otázku vzťahu jazyka a hodnotenia v poľskej lingvis-
tike všestranne a vyčerpávajúco spracúva Jadwiga Puzynina v monografi i 
Język wartości (1992). V jej 1. časti problematiku hodnôt a hodnotenia pre-
zentuje na základe  fi lozofi ckého nazerania na  túto problematiku od antiky 
cez stredovekú kresťanskú fi lozofi u, empirizmus 18. storočia, Kantov racio-
nalizmus až po axiológiu 20. storočia, v rámci ktorej stručne charakterizuje 
naturalizmus, intuicionizmus, emotivizmus a preskripcionizmus.  Druhá časť 
obsahuje štyri state o hodnotiacich lexémach relevantných z hľadiska spo-
ločenskej etiky, pričom dosť veľkú  pozornosť autorka venuje histórii hod-
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notiacich lexém, čím chce poukázať, že cesty vývinu významu hodnotiacich 
lexém pomáhajú chápať ich súčasný význam (napr. klamať, manipulovať, 
tolerovať). Pri opise evolúcie hodnotiacich významov jednotlivých lexém 
autorka sleduje aj ich syntaktickú a lexikálnu spájateľnosť, čo je užitočné 
najmä pre lexikografov. Aj táto monografi a potvrdzuje, že práca o jazyku 
hodnôt a hodnotenia sa musí dotýkať viacerých humanitných disciplín. Zau-
jímavá je aj skutočnosť, ktorú priznáva sama Puzynina, že ako autorka práce 
o jazyku hodnotenia nemohla zostať chladným objektívnym pozorovateľom, 
„čistým“ vedcom, ale na viacerých miestach vnáša do textu svoje videnie 
problematiky hodnotenia.

Axiologickým aspektom jazyka sa v poľskej jazykovede venujú aj ďalší 
lingvisti, napr. R. Kalisz, W. Kubiński, R. Kiełtyka, A. Buller, G. A. Klepan-
ski ... (pozri Kiełtyka, 2008, s. 37 – 41). Z tohto lingvistického kontextu sa 
žiada osobitne vyzdvihnúť práce T. P. Krzeszowského, reprezentujúce novú 
oblasť kognitívnej alebo kognitívne orientovanej axiológie (1989, 1990, 
1997); v tomto výskumnom metodologickom rámci je napr. dichotómia na 
póloch dobrý – zlý identická s dichotómiou/škálou pravdivý – nepravdivý/
lživý, resp. prvá sa dokonca javí ako závažnejšia, dôležitejšia než druhá. 
Autor dokazuje, že axiologický parameter zohráva dôležitejšiu úlohu pri 
analýze významu, než sa doposiaľ predpokladalo. Krzeszowski (1989, s. 9) 
okrem iného poukazuje na prítomnosť hodnotenia aj v obraznej (metaforic-
kej) schéme časť – celok, v ktorej sa celok zväčša vníma ako pozitívne a na 
vyššej úrovni abstrakcie ako dobré. Pre Krzeszowského teóriu (1990, s. 150) 
má zásadný význam tento axiologický princíp: „Words have  a tendency to 
be axiologically loaded with ‘good’ or ‘bad’ connotations in proportion to 
the degree of the human factor associated with them“. Túto myšlienku ďa-
lej rozvádza aj v tom zmysle, že metaforické výrazy majú väčšiu tendenciu 
k axiologickej polarizácii než nemetaforické (napr. slovo pes je axiologicky 
neutrálne, keď sa použije v priamom význame, a vysoko hodnotiace, keď sa 
použije obrazne).  

Výskum hodnotiacej stránky jazyka a používania jazyka v slovenskej 
jazykovede inicioval Juraj Dolník, ktorý jednak vymedzil výskumné sféry 
lingvistickej axiológie, jednak – a to je najzávažnejšie – načrtol metodológiu 
bádania v tejto oblasti lingvistiky. Podľa J. Dolníka (Orgoňová – Dolník, 
2010, s. 184) pri skúmaní jazyka a jeho používateľov by sa mal uplatniť 
„pojem hodnotenia ako východiskový a centrálny koncept, ktorý určí teore-
ticko-metodologickú koncepciu výskumu“, pričom predmetom axiologicky 
zacieleného výskumu by mali byť tri  okruhy otázok: 1. ako sa do jazy-
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ka, do jeho stavby i do jeho fungovania (vrátane jazykových zmien) pre-
mieta hodnotiaca schopnosť, resp. aktivita človeka; 2. ako sa používa ja-
zyk pri hodnotení (tu sa myslí hlavne na hodnotiace rečové akty) a 3. „ako 
sa prejavujú hodnotiace postoje pri kultivovaní jazyka“ (op. cit., s. 184).
Ústredným pojmom takto vymedzenej axiologickej koncepcie jazyka je 
axiologický koncept, ktorým sa vytvára kognitívny základ hodnotenia, fun-
gujúci ako „interpretačný konštrukt“. S týmto pojmom J. Dolník pracuje už 
od r. 1992, keď uverejnil štúdiu Axiologické slová (1992, s. 91 – 98), v ktorej 
robí sémantický rozbor hodnotiacich slov a zároveň zavádza/uvádza axiolo-
gickú interpretačnú terminológiu (svojím spôsobom výrazovú sústavu ling-     
vistickej axiológie alebo aspoň jej základ). Pojem axiologický koncept je 
dôležitý aj preto, že sa ním uchopuje preferenčný aspekt rečových aktov. 
Ďalším dôležitým pojmom pri výskume axiologických aspektov jazyka je už 
spomínaná axiologická kompetencia nositeľa jazyka, v ktorej je obsiahnutý 
jednak odraz hodnotiacej aktivity človeka v jazyku, jednak hodnotiaca akti-
vita človeka vo vzťahu k jazyku, pri jeho používaní (op. cit., s. 185). 

Axiologicky zamerané jazykovedné bádania J. Dolníka poukazujú aj na 
vzájomnú prepojenosť niektorých lexikálnych výrazov vo vzťahu k hodno-
teniu. Tu máme na mysli najmä jeho príspevok o interpretácii emócií a ci-
tov v slovenskom jazykovom a kultúrnom prostredí (Dolník, s. 29 – 41), 
v ktorom na základe interpretácie lexikálnych výrazov označujúcich emócie 
a city, ale hlavne hnev poukazuje na to, že emocionálna reakcia tesne súvi-
sí s hodnotením istej entity, resp. nadväzuje naň. Dolníkova interpretácia 
týchto výrazov je zároveň veľmi dobrou ukážkou toho, ako sa dá v axio-
logicky zacielenom lingvistickom výskume využiť interkultúrna dimenzia 
tejto problematiky. Celkovo Dolníkove axiologicky zacielené lingvistické 
bádania možno zaradiť do kognitívneho axiologického jazykovedného vý-
skumného smeru.

Pri tomto stručnom prehľade axiologicky orientovaného lingvistického 
výskumu sme obišli najmä americké jazykovedné práce hlavných predstavi-
teľov kognitívnej lingvistiky (G. Lakoff, R. Langacker, L. Talmy, W. Chafe, 
M. Johnson a iní), priamo alebo nepriamo  dotýkajúce sa lingvistickej axio-
lógie (pozri napr. Lakoff & Kövecses, 1987, s. 195 – 221  o vyjadrovaní hne-
vu v angličtine). Osobitný prístup k štúdiu axiologických aspektov jazyka 
predstavuje systémovo funkčná lingvistická paradigma (Systemic Functio-
nal Linguistics) M. Hallidaya a jeho školy (pozri napr. Halliday, 2004/1994; 
Martin, 1992; Matthiessen, 1995).  

Aj napriek sľubne sa rozvíjajúcemu axiologickému lingvistickému báda-
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niu veľa otázok zostáva ešte nevyriešených. Lingvisticky nie sú napríklad 
vymedzené základné výrazové prvky (a ich hlavné znaky) v relácii k axiolo-
gickému obrazu sveta, absentuje jednoznačné určenie druhov, typov hodnôt 
vrátane ich klasifi kácie (typológia hodnôt je napr. potrebná na vytvorenie 
rámca pre opis axiologických slov), nie sú stanovené spôsoby jazykovej re-
prezentácie hodnôt, chýba metodika ich výskumu, nie sú dostatočne vypra-
cované priority porovnávacej analýzy axiologického obrazu sveta. Na druhej 
strane dobre je v jazykovede preskúmaná kategória hodnotenia vôbec (N. D. 
Aruťunová, E. M. Voľfová, G. A. Zolotovová...) a hodnotiace rečové akty 
(W. Zillig, T. V. Bulygina, A. D. Šmelev); vymedzené sú najdôležitejšie as-
pekty jazykovej reprezentácie univerzálnych kategórií, najmä emócií, času a 
priestoru, správania, rodu (genderu); ako efektívne sa ukazuje využitie poj-
mu koncept pri porovnávacom štúdiu lingvokultúr; naznačené sú perspek-
tívy diskurzného prístupu k vyčleneniu a opisu kultúrnych hodnôt. Zdá sa, že 
celkovo sa najlepšie rozvíja konceptuálna a diskurzívna paradigma (lingvis-
tické modelovanie hodnôt sa zrejme nachádza na ich pomedzí).     

3. Hodnotiace postupy a prostriedky
Nadväzujúc na predchádzajúci prehľad jazykovedného spracovania axio-

logických otázok, v tejto časti príspevku sa pokúsime načrtnúť niektoré po-
stupy lingvistickej interpretačnej analýzy hodnôt vrátane niektorých jazyko-
vých prostriedkov, ktoré  sa využívajú pri hodnotiacej rečovej činnosti. 

3.1 K podstate a niektorým aspektom hodnotiaceho rečového aktu
Hodnotenie ako rečovú činnosť možno pokladať za jeden z typov rečo-

vých aktov, čiže za istý model alebo postup rečovej činnosti, ktorý sa vyzna-
čuje všeobecnými, pravidelne sa opakujúcimi príznakmi, odrážajúcimi daný, 
konkrétny aspekt verbálnej ľudskej komunikácie. Vyčlenenie hodnotiaceho 
rečového aktu (HRA) ako osobitného typu komunikačného (ilokučného) aktu 
možno odôvodniť hlavne týmito faktormi, zodpovedajúcimi najdôležitejším 
Searlovým (1976) klasifi kačným kritériám vyčleňovania rečových aktov: 1. 
cieľom tohto aktu je dať adresátovi najavo kladný alebo záporný postoj ku ko-
naniu adresáta (aj neadresáta), k stavu, v akom sa nachádza/nachádzal a pod. 
(zodpovedá prvému Searlovmu kritériu, čiže cieľu, zámeru); 2. V HRA je
zahrnutý aj vzťah „slov k svetu“ (druhé Searlovo kritérium), a to 
v zmysle „prispôsobiť svet slovám“, napr. pri výčitke alebo pokarhaní nej-
de len o poukázanie na nedodržanie „dohody“ (pozri o tom nižšie) medzi 
komunikantmi, ale nepriamo aj o výzvu, aby sa adresát v budúcnosti vy-
hol konaniu, ktoré je z hľadiska hovoriaceho nevhodné, neakceptovateľné; 
to napokon zodpovedá aj šiestemu Searlovmu kritériu, ktorým sú „roz-
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diely  vo vzťahu funkcie výpovede k záujmom hovoriaceho a adresáta“;
3. pri realizácii alebo azda výstižnejšie po realizácii HRA ide o vzájom-
né verbálne pôsobenie účastníkov komunikačného aktu, v dôsledku čoho 
sa mení psychické rozpoloženie hovoriaceho aj adresáta (napr. pri vý-
čitke sklamanie na obidvoch stranách), menia alebo modifi kujú sa ich 
vzájomné vzťahy a pod.; 4. HRA sa realizujú relatívne ustálenými (kon-
vencionalizovanými) jazykovými prostriedkami (pozri o tom nižšie);
5. k ďalším relevantným znakom HRA možno zaradiť (aspoň relatívnu) so-
ciálnu determinovanosť (jej stupeň sa môže pri jednotlivých „žánroch“ líšiť, 
porov. pri (ofi ciálnej) pochvale, vyznamenaní, ale aj pri pokarhaní ide zväčša 
o vzťah „nadriadený – podriadený“, „zamestnávateľ – zamestnanec“, „uči-
teľ – žiak“, „veliteľ – vojak“, ...); v rámci HRA možno vyčleniť tie, ktoré sú 
inštitucionálne viazané, napr. posudky dizertačných prác, a tie, ktoré patria 
do súkromnej sféry komunikácie, a pod. (porov. aj Grepl – Karlík, 1998,             
s. 429 – 431).   

Pri vykonávaní hodnotiaceho rečového aktu hovoriaci pripisuje/prisu-
dzuje určitej entite (predmetu, činnosti, výpovedi, udalosti, osobe a pod.) 
určitú hodnotu. Deje sa to tak, že danú entitu posudzuje so zreteľom na určitý 
systém (hodnotových) noriem, resp. pri tejto činnosti vychádza zo svojich 
vlastných predstáv o hodnote/hodnotách, vytvorených na základe predsta-
vy či očakávania „taký, aký má byť“ alebo nem. „Sollwert“ (porov. Dol-
ník, 1992, s. 91; Hartung, 2000, s. 119). Zvyčajne sa hodnotenie typu „taký, 
aký má byť“ identifi kuje s výrazom dobrý/dobre, pričom jeho protipólom 
je výraz zlý/zle. V súvislosti s tým podmienkou zaradenia istého výrazu do 
kategórie hodnotiacich je prítomnosť v jeho sémantickej štruktúre kompo-
nentov dobrý/dobre – zlý/zle.

Pre pragmalingvistické aj lingvistické štúdium rečovej hodnotiacej čin-
nosti sú relevantné viaceré činitele, no za východiskové pokladáme komu-
nikačné okolnosti vytvárajúce situačný rámec hodnotenia. Patria doň: hod-
notiaci subjekt (HS), hodnotený objekt (HO) a hodnotiaci predikát (HP), 
vytvárajúci hodnotiacu reláciu medzi subjektom a objektom; hodnotiace 
úsudky však nie sú iba vo vzťahu s hodnotiacim subjektom (hovoriacim), ale 
aj s adresátom (A), čím sa hodnotenie zakotvuje do širších väzieb s komuni-
kačnou situáciou. 

V podstate môže ísť o dve komunikačné situácie, a teda aj o dva situačné 
rámce hodnotenia, v ktorých sa realizuje hodnotiaca rečová činnosť: prvej 
komunikačnej situácii zodpovedá situačný rámec hodnotenia obsahujúci HS 
= hovoriaci, HO = A (adresát) a HP; druhej komunikačnej situácii zodpovedá 
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všeobecný (a v lingvistickej literatúre najčastejšie uvádzaný) model hodno-
tiacej rečovej činnosti zahŕňajúci HS, HO, HP a A, ktorému je hodnotiaca 
výpoveď určená. Podstatné v tomto modeli je to, že HO nie je totožný s ad-
resátom, čo sa v rovine výrazu prejavuje takto: HS = 1. zámenná/slovesná 
osoba, HO = 3. zámenná/slovesná osoba, resp. HO # 2. zámenná/slovesná 
osoba, porov. Naši dnes hrali proti Kanade dobre. : Ty si dnes hral dobre. 
V praxi však môže nastať taká situácia, keď sa HO v  rovine výrazu nebude 
manifestovať 2. zámennou/slovesnou osobou, vzťahujúcou sa na adresáta, 
ale treťou osobou, no v skutočnosti predmetom hodnotenia bude adresát, 
porov. reakciu na výpoveď Obed dnes nebol dobrý., vyslovenú pred manžel-
kou, ktorá obed varila. Perlokučný akt („nazlostenie“ spojené so sklamaním 
alebo vyplývajúce z neho) realizovaný adresátom môže mať napr. podobu 
výpovede Nabudúce sa choď naobedovať do reštaurácie! Sem možno zara-
diť aj prípady typu Váš syn je nevychovaný. Rozbil nám okno. – Váš pes je 
nevychovaný. Pred chvíľou ma pohryzol., keď hovoriaci vychádza z predpo-
kladu, že za realizáciu ich obsahu nesie zodpovednosť adresát. Okrem týchto 
dvoch typov, ktoré možno pokladať za základné, sa môže vyskytnúť aj taká 
komunikačná situácia, v ktorej hovoriaci bude zároveň aj hodnotiacim ob-
jektom, čiže HS = HO. V tomto prípade ide o konštatatívne hodnotiace výpo-
vede (zväčša „skromné“) typu Ja som najlepší boxer na svete!; podobne, aj 
keď s inou mierou „skromnosti“, takmer neutrálne, My (napr. naši hokejisti) 
sme  najlepší na svete! Tu sa však zámenná a slovesná osoba nestotožňuje 
s faktickým objektom hodnotenia. Sem by však mohli patriť aj prípady na 
opačnom póle hodnotiacej škály, napr. sebakritika, sebairónia, ale aj výčitka 
a pod.: Ja som naozaj nemožný. – Vyčítam si, že som ho predtým nenavštívil. 
Tomuto hodnotiacemu typu sa však v tomto príspevku nebudeme venovať.

Naznačená dichotómia či trichotómia môže byť relevantná jednak pre roz-
lišovanie jednotlivých hodnotiacich postupov či žánrov, jednak pre skúmanie 
jazykových prostriedkov, pomocou ktorých sa daný postup/žáner realizuje.

V prvom hodnotiacom type, ktorý by sme mohli nazvať ,hodnotenie adresáta’ 
(HA), sa vyskytujú rôzne hodnotiace postupy či žánre, ktorých základ vytvára 
opozícia pochvala – odsúdenie: chválenie/pochvala, uznanie, vyznamenanie, 
vyslovenie komplimentu, lichotenie...: odsúdenie, výčitka, pokarhanie, napomí-
nanie, kritika, obvinenie...  (o zaradení týchto výrazov do hodnotiacich žánrov 
pozri Aruťunová 1988; Bulygina, 1994, s. 56); niektoré z nich patria aj do 2. 
skupiny (pochvala, odsúdenie, obvinenie, kritika). Dôsledkom realizácie týchto 
druhov HRA môže byť zmena psychického stavu na strane adresáta, ktorú mož-
no označiť výrazmi spokojnosť, pocit blaha/blaženosti, sklamanie, rozhorčenie, 
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nazlostenie, urážka, zneistenie, uvedenie do rozpakov a pod. Dôležitým diferenč-
ným kritériom pri týchto druhoch či žánroch hodnotiacej rečovej činnosti je mie-
ra prísnosti, strohosti, vnímaná adresátom, a stupeň subjektívnosti hodnotenia. 
Napríklad výčitka, pokarhanie, napomínanie aj odsúdenie sa vyznačujú menšou 
kategorickosťou záporného hodnotenia v porovnaní s obvinením, pričom túto 
hranicu možno urobiť aj medzi výrazmi výčitka, pokarhanie, napomínanie na 
jednej strane (nižší stupeň záporného hodnotenia) a výrazom odsúdenie (vyšší 
stupeň záporného hodnotenia), ktorý sa (primárne) viaže na inštitucionálnu sféru, 
na druhej strane. Porov. v slovenčine sloveso odsúdiť (podľa SSJ, 1960, s. 515) 
značí 1. „(koho) rozhodnutím súdu uznať obžalovaného vinným a určiť mu trest“: 
odsúdiť niekoho na doživotný žalár; 2. „(čo, koho) vysloviť nepriaznivý úsudok, 
mienku názor o niečom, o niekom, odmietnuť“: odsúdiť zlozvyky, odsúdiť názory 
niekoho; 3. „(koho, čo na čo, k čomu...) určiť niekoho alebo niečo k niečomu ne-
príjemnému, ťažko znesiteľnému...“: telo odsúdené na nečinnosť. Pre neinštituci-
onálne odsúdenie (2. význam) je charakteristická maximálna miera subjektívneho 
hodnotenia, čiže odsudzujúceho možno kvalifi kovať ako moralistu, ktorý sám 
rozhoduje o tom, čo je dobré a čo zlé, sám si vytvára škálu hodnotenia. Naproti 
tomu pri obvinení obviňujúci kvalifi kuje konkrétny čin vo vzťahu k prijatým nor-
mám konania, a teda aj k prijatej škále hodnotenia, porov. výklad významu slova 
obvinenie v SSJ (1960, s. 462): „tvrdenie o niekom, že svojím konaním porušil 
isté pravidlo (obyč. právne)“.      

Pre hodnotenie 1. typu je celkovo charakteristické, že objekt hodnotenia, 
adresát, je bezprostredným účastníkom komunikačnej udalosti (komunikácie 
TU a TERAZ), pričom predmetom hodnotenia sa v podstate vždy stávajú 
niektoré aspekty jeho osoby: jeho výzor (Vyzeráš dobre. – Si pekná.), cha-
rakter (Si spoľahlivý.), správanie (Nezachoval si sa dobre.), rodina, priatelia, 
názory, postavenie, činnosť (To si urobil dobre.), práca (a jej výsledky)... 
a tie sa v určitom kontexte prenášajú na celú osobu adresáta.

Na úspešnú realizáciu tohto typu HRA treba teda splniť podmienky:
1. základné alebo východiskové: 

1.1 adresát (A) niečo vykonal, bude konať, má určité vlastnosti, bol, je alebo 
bude v nejakom stave  a pod. To je obsah (O) alebo obsahový aspekt.
1.2 Hovoriaci (H) je nejakým spôsobom obsahom (O) dotknutý;

2. podmienky propozičného obsahu: 2.1 tým, že H vysloví hodnotiaci 
úsudok (v podobe HP), vyjadrí vzťah k O, ktorý sa týka A; 2.2 tým, že H 
vysloví výpoveď, o. i. vyjadrí, že má k O pozitívny alebo negatívny postoj; 
2.3 tým, že H vysloví postoj k O, dáva najavo, že chce ovplyvniť A (HO).  

Dôležitou vlastnosťou tohto typu hodnotenia je teda skutočnosť, že HS 
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prostredníctvom hodnotenia zároveň vyjadruje aj svoj postoj k adresátovi, 
k jeho aktuálnemu alebo predošlému konaniu, správaniu, stavu a pod. Na-
príklad výčitka nevyhnutne obsahuje komponent poukazujúci na začlenenie 
toho, čo sa vyčíta, do osobnej sféry hovoriaceho (=HS), preto výčitku ne-
možno realizovať poza oči. Podstatou výčitky ako hodnotiaceho žánru je 
poukázanie na porušenie „dohody“ jestvujúcej medzi komunikantmi, čiže 
medzi HS a A (Prečo si to neurobil?). Pri realizácii výčitky hovoriaci (=HS) 
vyjadruje svoje sklamanie z toho, že adresát vedome (taká je počiatočná 
mienka HS) nedodržal ich spoločnú „dohodu“ o splnení, realizácii určitého 
záväzku, určitej činnosti, resp. nesplnil „dohodu“ očakávaným spôsobom, 
v očakávanej kvalite, miere, v dohodnutom čase a pod. (Nemohli ste to uro-
biť lepšie/skôr?); vedome porušil pri svojom správaní normy určitej society 
(Mali ste ho operovať hneď po prevoze do nemocnice! Prečo ste s tým toľko 
otáľali?). Častou zložkou týchto výpovedí bývajú teda aj rôzne emocionálne 
postoje (okrem sklamania aj ľútosť, rozhorčenie, údiv, prekvapenie a pod.) 
Adresát (poslucháč) ako HO môže na hodnotiace výpovede tohto typu bez-
prostredne reagovať (rečovo aj nerečovo), a tak napríklad nielen vysvetľo-
vať ich obsah či ho korigovať, ale (tým) zároveň aj usmerňovať, upravovať 
svoje vzťahy s hovoriacim. Reakcia adresáta pritom závisí od jeho sociálne-
ho postavenia k HS.

Sociálne postavenie HS a A ako HO pri realizácii tohto typu HRA vplýva aj 
na výber jazykových prostriedkov hodnotenia. Ukazuje sa, že napr. na vyjad-
rovanie ofi ciálnej výčitky, napomenutia, pokarhania, ale aj pochvaly, uznania 
alebo vyznamenania sa zvyčajne používajú explicitné performatívne formuly: 
V mene vedenia fi rmy vám vyčítam opakovaný neskorý nástup do práce. – 
Udeľujem vám napomenutie za porušenie pracovnej disciplíny. – Za vzorné 
plnenie služobných povinností vám udeľujem dva dni voľna na opustenie po-
sádky. Na druhej strane pri neofi ciálnych výčitkách, najmä ak ide o tzv. symet-
rický sociálny vzťah medzi HS a A ako HO, sa používajú výrazovo pestré 
prostriedky, zväčša emocionálne príznakové, napr. neurčitkové konštrukcie so 
stúpavo-klesavou kadenciou: Takto sa doriadiť! Kto to kedy videl! – V takom 
veku tak ťažko robiť! – V takom nečase cestovať!; rečnícke otázky s modálny-
mi slovesami môcť, musieť, vedieť (zavše aj s časticou to): To si mi nemohol 
povedať skôr? – Ty nevieš po sebe upratať? – Ty sa nevieš pozdraviť? – Musia 
byť tie dvere stále otvorené?; špecifi cké interogatívne výpovedné formy s opy-
tovacími slovami prečo; čo; ako; ako to, že; kde; kam; aký...: Prečo si mi to 
nedal vedieť skôr? – Čo si mi nezavolal? Čo sa ty máš do toho starať?  – Ako 
to, že si tam nebol? – Ako to sedíš? – Kde si zas bol? – Kam sa to zas dívaš? 
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– Akú košeľu to máš na sebe?; výpovede s preskriptívne použitým modálnym 
slovesom mať, príslovkou nabudúce: Mal si sa učiť! – Nemal si sa do toho 
miešať! – Nabudúce sa do toho nemiešaj! Výčitka za nerealizovaný žiaduci dej 
a realizovaný nežiaduci dej sa vyjadruje optatívnou formou zvyčajne s časti-
cou radšej: Keby si sa radšej nesťažoval, ale poriadne robil. – Keby tam radšej 
nebol šiel, ale zostal doma! 

Bežným prostriedkom vyjadrovania výčitky sú hodnotiace adjektíva na 
osi dobré – zlé so záporným tvarom sponového slovesa byť alebo so zá-
porným (implicitne obsiahnutým) či negovaným významom pri spone byť 
v kladnom tvare: nie je/nebolo dobré, vhodné, slušné, primerané, správne, 
rozumné; je/bolo zlé, hlúpe, nepekné, nesprávne, neprimerané, nevhodné: 
Nebolo správne, že si tam nešiel. – Bolo to od teba nepekné, že si ju nenavští-
vila.

K inštitucionalizovane zakotveným HRA tohto typu patria aj posudky 
kvalifi kačných prác (baklárskych, diplomových, dizertačných a pod.), aj keď 
sú formulované ako hodnotenie faktu, čo sa vo výrazovej rovine manifestuje 
treťou zámennou a slovesnou osobou (Táto diplomová práca má dobrú od-
bornú úroveň.) Hodnotiace výpovede sa v týchto HRA týkajú vždy konkrét-
neho adresáta. 

Tento HRA má dve fázy: prípravnú a realizačnú. Do prípravnej fázy patrí 
odovzdanie vyhotovenej práce príslušnej inštitúcii (na vysokých školách je 
to zvyčajne oddelenie pre vedu a výskum), ktorá ju dá posúdiť dvom-trom 
posudzovateľom. Realizačná fáza zahŕňa: 
   a) akt samotného posudzovania práce vrátane vypracovania posudku, 

ktorý okrem čiastkových hodnotení jednotlivých aspektov prá-
ce musí záväzne obsahovať celkové záverečné hodnotenie s dô-
razom na odporúčanie udeliť alebo neudeliť autorovi práce akade-
mický titul alebo vedeckú hodnosť. (Záverečné hodnotenia majú 
v podstate konvencionalizovanú podobu a príslušné inštitúcie ich 
od posudzovateľov striktne vyžadujú, porov. Predložená dizer-
tačná práca spĺňa požadované kritériá na udelenie vedeckej hod-
nosti.; alebo Túto rigoróznu prácu hodnotím ako nedostatočnú.);

b) akt obhajoby práce ako špecifi cký komunikačný akt uskutočňujúci sa 
 vo forme riadeného dialógu medzi HS a HO.

Hodnotiaci situačný rámec tohto žánru HRA možno naznačiť takto: HO 
(napr. autor dizertačnej práce) odovzdá prácu príslušnej inštitúcii, tá ju doručí 
HS (posudzovateľom), HS v písomnej podobe vyhotoví hodnotiaci posudok, 
ktorý zašle príslušnej inštitúcii, tá ho pošle HO. Po prečítaní posudkov sa 
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HO pripravuje na „riadený dialóg“ s posudzovateľmi a s ďalšími účastníkmi 
komunikačného aktu obhajoby, ktorý má takisto inštitucionálne stanovený 
komunikačný rámec. 

V texte hodnotiacich posudkov a neskôr aj v komunikačnom akte obha- 
joby sa okrem výpovedí s priamo alebo nepriamo vyjadrenými hodnotiaci-
mi výpoveďami vyskytujú aj výpovede s komunikačnou funkciu pochvaly, 
výčitky, upozornenia a pod. V rámci celého tohto HRA sa podobne ako pri 
iných HRA vytvárajú špecifi cké interpersonálne vzťahy medzi HS a HO, 
ktoré by sa dali hodnotiť napríklad adjektívami na osi dobré – zlé. Zaiste to 
potvrdia aj profesori Oľga Orgoňová a Juraj Dolník (ako častí posudzovate-
lia rôznych kvalifi kačných prác a priami účastníci spomínaných komunikač-
ných aktov), ktorým je tento príspevok venovaný.

V druhom hodnotiacom type, ktorý by sme mohli označiť ako ,hodnotenie 
neadresáta’ (HO # A), sa vyskytujú také hodnotiace postupy ako pochvala, uzna-
nie, kritika, obvinenie, odsúdenie, potrestanie (všetky aj v prvom type) a aj nie-
ktoré ďalšie. Pri tomto hodnotení HO jazykovo manifestovaný treťou zámennou 
a slovesnou osobou nie je bezprostredným účastníkom komunikačnej udalosti 
a na daný rečový akt nemôže bezprostredne reagovať (odhliadnuc od samozrej-
mých prípadov, keď HO nie je človek).  Adresát však ani v tomto prípade nie je 
pasívnym účastníkom komunikačnej udalosti, čírym „registrátorom“ daných vý-
povedí, ale spôsobom, aký uzná za vhodný, na ne reaguje. Tento typ HRA hovo-
riaci napokon realizuje alebo iniciuje preto, lebo predpokladá, že na ňom bude do 
určitej miery zainteresovaný aj adresát. Adresátova reakcia (rečová či nerečová) 
pritom závisí najmä od toho, do akej miery sa HO týka jeho osobnej sféry, porov. 
Vaša dcéra je pekné a slušné dievča. – Vaša záhrada je naozaj pekná. – Váš pes 
je inteligentný. − Slovensko hralo dobre, ale prehralo. Fínsko nehralo dobre, ale 
vyhralo. – Hospodárska situácia v Európe je zlá. – Venuša je ohnivá planéta. 
V týchto prípadoch ide o konštatatívne výpovede, na ktoré adresát môže reagovať 
pozitívne alebo negatívne. Pozitívna reakcia adresáta na výpovede týkajúce sa 
jeho osoby (napr. Vaša dcéra je pekné a slušné dievča. – Váš pes je inteligentný.) 
napr. v podobe poďakovania alebo ďakovného gesta súvisí s tým, že adresát tieto 
výpovede vníma ako hodnotiace, s pozitívnym účinkom na jeho osobu, preto aj/
najmä vzhľadom na spoločenské konvencie ich (zvyčajne) nehodnotí ako neprav-
divé (porov. reakciu *To nie je pravda. Moja dcéra nie je pekné a slušné dievča! 
Môj pes nie je inteligentný.), kým výpovede typu Fínsko nehralo dobre. – Hospo-
dárska situácia v Európe je zlá. interpretuje ako konštatovania alebo informácie, 
ktoré môže poprieť, porov. Nie je pravda, že hodpodárska situácia v Európe je 
zlá. Výpovede typu Hospodárska situácia v Európe nie je dobrá, síce obsahujú 
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hodnotenie (faktu), ale v rámci Searlovej klasifi kácie rečových aktov je namieste 
začleňovať ich do reprezentatívnych, a nie do hodnotiacich rečových aktov. 

Na záver týchto úvah o hodnotení a hodnotiacej rečovej činnosti že-
lám našim jubilantom – profesorke Oľge Orgoňovej a profesorovi Jurajovi 
Dolníkovi –, aby čo najčastejšie boli účastníkmi pozitívnych hodnotiacich 
rečových aktov.          

Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA 1/0754/12 
Antropocentrické sémantické kategórie v slovenčine (v porovnaní s niektorý-
mi slovanskými jazykmi).
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RÉSUMÉ
Evaluation and Language, Language and Evaluation

The fi rst part of this paper reviews several linguistic works dealing with axiological 
aspects of the human language. Describing social interactions, particularly in the contexts 
within which social work evaluations typically occur, the author gives in the second part of the 
article an analysis of some interpersonal and institutional evaluative acts, such as reproach, 
admonition and review/critique, respectively. The evaluation is considered a type of speech 
act. The communicative framework of the given evaluative acts as well as its linguistic rea-
lization also are bringing into focus.
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K fonologickým rysům českého pravopisu

Oldřich Uličný
(Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

V dosahu působnosti pražské školy lingvistické a zvláště pravopisné te-
orie prof. Josefa Vachka působila a stále působí teze o fonologickém prin-

cipu českého pravopisu jako principu základním, narušovaném jen dalšími 
principy jako sekundárními. Při bližším pohledu se to tak však jevit nemu-
sí. Jedno-jednoznačná korespondence grafém-foném je ve struktuře české-
ho grafi ckého systému (tedy nikoliv asi z hlediska frekvence realizovaných 
psaných a tištěných textů, které si zaslouží dalšího zkoumání) narušována 
možná daleko výrazněji, než si to uvědomujeme. Zatím předjímám, že české 
fonémy a jejich skupiny jsou v českém grafi ckém systému zaznamenávány 
čtverým způsobem, tj. velkými a malými písmeny psací a tiskací abecedy
a jejich skupinami; existují kódové systémy zaznamenávající české lexémy 
pomocí značek jiných než alfabetických; text mluvený se vyznačuje známý-
mi asimilacemi a neutralizacemi fonologických opozic, které se vykládají 
jako působení pravopisného principu morfematického; ortoepická pravidla 
dovolují ve spisovné výslovnosti řadu odchylek od psaného záznamu, zvl. 
v konsonantických skupinách.

Zatím si všimněme strukturních rysů českého pravopisu jen z hledisek 
jeho diakritického versus spřežkového charakteru, tedy z hlediska jeho fono-
logických a protifonologických principů. 

2. Leckteří uživatelé češtiny, nejen laičtí, po seznámení např. s tištěnou pol-
štinou někdy vyzdvihují údajnou diakritičnost českého pravopisu ve smyslu jeho 
údajné ekonomičnosti apod. Polština je z tohoto českého hlediska kritizována za 
nadměrné množství písmenných spřežek, např. česká verze internetové encyklo-
pedie Wikipedia mluví přímo o nepřehlednosti polského textu, jako by odstranění 
bylo v podstatě velmi snadné nebo jako by ze strany Poláků šlo o jakýsi rozmar 
obdobný jejich lpění na grafému w. Je však zřejmé, že zásadní odlišnost polského 
pravopisu je dána zásadní odlišností obou jazyků zvl. co do měkkostní korelace 
zejména subsystému sykavkových konsonantů, a dále co do subsystému nosov-
kových vokálů. Proto také má však polština nejen více multigrafů, tj. vícepísmen-
ných spřežek, ale – snad překvapivě – i více diakritických znaků než čeština. 

Čeština má tři centrální diakritické znaky připojované ke grafémům 
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shora, a to čárku, háček a kroužek, např. á, č, a výlučné ů; tzv. klička
u ď a ť je sice grafi cky odlišná, ale za zvláštní grafi cký znak ji lze počítat 
jen u těchto dvou malých tiskacích písmen; jde tedy o diakritikum periferní. 
Takto diakritizovaných písmen má čeština 17.

Polština shora odlišuje pět písmen čárkou, jedno tečkou, zdola dvě 
písmena znakem nosovosti a jedno písmeno šikmým škrtem jeho dříku:
ń ź ć ś ó ż ą ę ł . Má tedy polština čtyři diakritické znaky a písmen takto odli-
šených od grafémů bez diakritiky celkem 9. Tento značný rozdíl proti češtině 
je dán, jak známo, strukturou obou jazyků, tj. tím, že polština nemá dlouhé 
vokály. Přesto je podíl diakritik v polském pravopise pro laika překvapující.

Na okraj poznamenejme, že diakritika zavedená v latinských abecedách 
našeho typu nejsou grafémy, mají však grafi cky rozlišovací funkci vertikál-
ní. Tím se funkčně shodují s dalšími částmi multigrafu, které ovšem fungují 
v horizontální pozici. Odchylkou je tu tečka nad malým tiskacím a psacím i, 
j, kde v české latince tečky nejsou diakritické, nýbrž jsou součástí grafému.

3. V diskusích o spřežkovém charakteru jakéhokoliv písma se čas-
to setkáváme s názorem, že za spřežku je třeba považovat jen spoje-
ní konsonantických písmen. Jak však ukázal už Vachek 1933, patří sem
i spřežky z písmen konsonantických a vokalických. Navrhujeme tedy mluvit 
o spřežkách, resp. multigrafech ve všech těchto případech, a lišit pak digrafy, 
trigrafy, kvadrigrafy... Toto rozlišení je vhodné pro kterýkoliv jazyk, my se 
zde pokusíme o srovnání češtiny s polštinou. 

3.1 Polština je jistě na spřežky bohatá, ale čeština, jak dále ukážeme, ne-
zaostává tak příliš, jak by se zdálo. Polština má 11 digrafů, 29 trigrafů a 7 
kvadrigrafů, celkem tedy disponuje 47 multigrafy. Srov.
digrafy: ch cz dz dź dż rz sz; ci ni si zi
trigrafy: cia cie cio ció ciu cią  cię 

dzi
nia nie nio nió niu nią nię
sia sie sio sió siu sią się
zia zie zio zió ziu zią zię

kvadrigrafy: dzia dzie dzio dzió dziu dzią dzię 
3.2 Jestliže však podrobíme zevrubnému zkoumání češtinu, zjistíme, že 

nemá jen jeden tradičně uváděný digraf ch, nýbrž že má spřežek celkem 21, 
tedy téměř polovinu spřežek polských.

Jde o tato spojení písmen, u nichž je však protifonologická relevance jed-
notlivých digrafů většinou odlišná:  
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di, ti, ni v českých slovech, di, ti, ni ve slovech přejatých většinou ze západ-
ních jazyků; dí, tí, ní; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě, fě; dz, dž, ch.

Je zřejmé, že tu roli hraje také odlišnost kódu: slova přejatá z jiných jazy-
ků s výjimkou některých slovanských v případech spojení grafémů di, ti, ni 
fonologický princip českého pravopisu sdílejí. Srov.
distinkce, nivelizace vs. divadlo, tisíc, nikdo apod. 

Spřežky dž a dz zase cizí kód zprostředkovávají, srov. džez, bridž,
džus (ale  Bydžov),  aj., avšak svou výlučností se stávají často zákla-
dem expresiv, srov. džuzna, Hrdý Budžes nebo citoslovce dzin dzin aj. 

V případě hlásky dz je třeba konstatovat, že ne vždy je uznávána za fo-
ném, srov. Palková 1994. Domníváme se, že statut této hlásky je zcela pa-
ralelní funkcím zvuku dž, který tato autorka za foném, a to cizího původu, 
pokládá. Tak se dz vyskytuje nejen ve slovech slovenských do češtiny přejí-
maných, jako je bryndza, brodzanský, Prievidza aj., ale i ve slovech z jiných 
jazyků, např. kamikadze, Godzilla aj.

3.3 Existují však také grafi cké jevy opačného, „antispřežkového“ cha-
rakteru.  Čeština obdobně jako jiné jazyky se vyznačuje dvěma přejatými 
grafémy kumulujícími ve výslovnosti dva fonémy: je to grafém x a q. Český 
grafém ě pak svou kumulativní funkci sdílí s funkcemi jinými, srov. dále.

4. Existence překvapivě vysokého počtu českých spřežek je dána také 
specifi kou jejich struktury: kromě tradičního ch a původem cizích dz a dž
jde u českých spřežek vždy o kombinaci grafému konsonantického
a vokalického. Další analýza těchto spřežek pak ústí ve dva základní typy.

4.1 Protifonologickým grafémem je první písmeno. V digrafech di, dí, 
ti, tí, ni, ní  jsou první zubodásňové konsonantické grafémy vyslovovány 
palatálně. 

4.2 V digrafech bě, pě, vě, mě, fě je protifonologickým jevem grafém 
druhý, první není ve své zvukové realizaci druhým ovlivněn. Grafém ě pře-
devším neodpovídá žádnému fonému, v této své kookurenci vystupuje jako 
grafém kumulativní, protože realizuje spojení fonémů J+E, příp. Ň+E; v ob-
lastní výslovnosti některých starých dialektů moravských, slezských nebo 
jihozápadočeských však k artikulační asimilaci J – Ň nedochází, srov. např. 
výslovnost zemje, nikoli spis. zemňe aj. 

4.3 Spřežky dě, tě, ně jsou typově částečnými kombinacemi předchozích 
dvou případů: jako protifonologický se jeví grafém první, druhý pak samo-
statně neodpovídá žádnému fonému, avšak zvukově se v tomto digrafu rea-
lizuje jako foném jeden, E.
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5. K řečenému a k dalším protifonologickým rysům českého pravopisu je 
nutno dodat údaje z těchto oblastí:
- percentuální podíl znělostních asimilací a neutralizací v mluveném textu;
- percentuální podíl spisovného narušování korespondence grafém-foném 
v konsonantických skupinách;
- frekvence digrafů zmíněných výše;
- frekvence protifonologických rysů dalších, zvl. i, í – y, ý, ů – ú;
- frekvence kumulativních grafémů x, q; u x jde vlastně o dvojnásobně proti-
fonologický rys, protože jeho výslovnost je dvojí: ks, gz;
to vše zkoumáno na delším, reprezentativním vzorku textu/ů.

Teprve po vyhodnocení těchto údajů budeme moci posoudit, do jaké 
míry je fonologický princip skutečným základem českého pravopisu. Pak 
není vyloučeno, že bude nutné vzít v úvahu názor Baudoina de Courtenay 
(citovaný u Vachka, 1933, s. 309), který za základní rys českého pravopi-
su považuje princip morfologický: „v češskoj pismennosti pravilom sle-
dujet sčitať morfologičeskij princip pravopisanija … Princip fonetičeskij
(v současné terminologii fonologický, pozn. O. U.) projavljajetsja toľko tog-
da, kogda on ne  protivorečit vyše nazvannomu“.

Tato stať byla zpracována za podpory grantu ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0275 
Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a 
doktorských programů fi lologických oborů.
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RÉSUMÉ
On the Phonological character of Czech Orthography

The Czech orthography has a considerable share of digraphs. The author has some mis-
givings about its phonological character.
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Poznámky k jazykovým glosám
Michela de Montaigna 

Slavomír Ondrejovič
(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)

ichel Eyquem de Montaigne (28. februára 1533 – 23. septembra 
1592), renesančný mysliteľ, fi lozof, humanista a skeptik, je známy aj 

ako zakladateľ eseje ako literárneho žánru. Výnimočným dielom sú najmä 
jeho Eseje, ktoré sa dištancujú od klasickej vedy a vyjadrujú skepsu k do-
bovým dogmám. Z jeho životopisu iste zaujme každého fi lológa aj fakt, že 
sa narodil na zámku Montaigne, ale prvé tri roky života prežil s pestúnkou 
na vidieku. Po návrate na zámok komunikoval len v latinskom jazyku až 
po dobu, kým si ho neosvojil plynule. Francúzština, jeho materinský jazyk, 
prišla preto na rad až vo veku šiestich rokov. Lektúra Esejí je inšpiratívna ne-
pochybne aj dnes, a to nielen svojimi myšlienkami, ale aj spôsobom podania.

V uvedených Esejach (1580, slovenský preklad 2007) sa spomína prí-
hoda (nie je isté, či skutočná alebo vykonštruovaná), ako gramatik Demet-
rios narazil raz náhodne na skupinu fi lozofov, družne sediacich v delfskom 
chráme. Podľa de Montaigna oslovil ich vraj vtedy takto: „Alebo sa mýlim, 
alebo nemáte práve nijakú veľkú tému, keď vás vidím takých pokojných 
a veselých“. Na toto konštatovanie reagoval fi lozof Herakleión z Megary 
týmito pamätnými slovami: „Tí, čo si lámu hlavu, či budúci čas od slovesa 
balló má dve „l“, alebo hľadajú odvodeniny komparatívov cheiron a beltion 
a superlatívov cheiriston a beltiston, tí nech sa pri svojej vede mračia. No 
pokiaľ ide o rozmýšľanie fi lozofi cké, tí, čo sa ním zapodievajú, navykli skôr 
dobrej nálade a radosti“ (Montaigne, 2007, s. 48). 

Ale prečo by malo byť, môžeme sa pri tejto príležitosti opýtať, potešu-
júce a radostné len čisté fi lozofovanie, prečo by aj lingvistika nemala byť 
radostnou vedou? Takým môže byť nepochybne aj uvažovanie o kompara-
tívoch a superlatívoch či iných „znásobovacích“ prostriedkoch jazyka. Veď 
vlastne ťažko nájsť na svete niečo „veselšie a radostnejšie či dokonca šanti-
vejšie“, aby sme znovu citovali slová M. de Montaigna z Esejí, ako je práve 
jazyk. Jazyk je známy fi gliar a výmyselník, ktorého fi gliarstvo sa prejavuje 
napríklad aj v tom, že sa sám osebe tvári úplne bezbranne či dokonca odo-
vzdane, ak sa práve náhodou „nestavia na zadné“, všetci poznáme aj túto 
jeho stránku, a mnohým, čo o ňom „fi lozofujú“, sa zdá, že vidia cezeň cel-
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kom ako cez sklo. No v skutočnosti je to nepochybne jeden z najťažších 
optických klamov, ktorému prepadajú najmä „príležitostní jazykovedci“, ale 
nielen oni. Je dosť aj takých skúmateľov jazyka, ktorí možno tušia, že mu ne-
previdia celkom do útrob, ale aj tak nadobudli presvedčenie, že s ním môžu 
manipulovať, ako sa im zachce, domnievajúc sa navyše, že všetko, čo práve 
s jazykom robia, musí byť preň dobré a prospešné. Na tomto mýte spočívali 
a spočívajú aj puristické aktivity v jednotlivých krajinách a obdobiach. A 
sem patria zrejme aj tí, čo do krajnosti vyzdvihujú systém, poriadok a analó-
giu v jazyku a vlastne ho „nútia“ ešte do väčšej systémovosti, než akú kedy 
vo svojom skutočnom živote dosiahol. Veď aj sám Ferdinand de Saussure, 
tvorca systémovej lingvistiky, sucho konštatoval: „V jazyku existuje len to, 
čo sa vyciťuje. Čo sa nevyciťuje, je gramatikovým výmyslom“. A ako si 
pritom nespomenúť na Eugena Paulinyho, ktorý tu odhalil vlastne paradox 
svojho druhu: „ak sa v mene ústrojnosti a systémovosti zavedie pravidelnosť 
tam, kde doteraz nebola a jazyk bol ustálený, nová forma (tá môže byť aj 
systémová, presnejšie abstraktne systémová – S. O.), doteraz ustálenú normu 
(možno presnejšie reálnu normu – S. O.) neupevňuje, ale ju rozrušuje. Vy-
voláva u používateľov neistotu“ (1979, s. 48). Celkom iný pohľad poskytuje 
predstava, podľa ktorej jazyk „rozhodne nie je vysoko organizovaný systém, 
ale fenomén len systematický i pružný, ktorý je vždy k dispozícii na tvorivé 
použitie“ (Bolinger, 2008, s. 244). Systém a koncepcia – to sú nevyhnutné 
atribúty v jazykovednom výskume, no nesmie ísť o taký systém a takú kon-
cepciu, ktoré by museli „zrádzať“ realitu.

Niet pochýb, že i dnes – takmer po 4000 rokoch skúmania – je jazyk stále 
obostretý tajomstvami. Je dokonca možné, že sme doteraz neobjavili mnohé 
z jeho najvnútornejších väzieb a systémových prepojení, ktoré sú uložené 
v jeho hlbších poschodiach. Hoci sa zrejme nedá súhlasiť s krajne depresív-
nym V. S. Stepanovom, ktorý pokusy ľudí o poznanie svojho jazyka a ko-
munikácie pripodobnil svojho času k hádzaniu sietí do mora prekypujúceho 
životom, po vytiahnutí ktorých zisťujeme, že sa v nich skoro nič nezachytilo. 
Preto sme podľa neho o tomto živote nútení usudzovať ponajviac iba podľa 
veľkostí a tvaru dier, ktoré ostali v sieťach po takomto nevydarenom výlove. 
Aj keď asi ťažko možno pochybovať, že naše poznanie jazyka a komuni-
kácie stúpa, a že má inú dimenziu aj v porovnaní s obdobím medzi druhou 
a treťou štvrtinou 20. storočia, keď V. Stepanov svoj výrok vyslovil, ani teraz 
si nemôžeme byť celkom istí, že o jazyku a o komunikácii vieme viac, ako 
nevieme (porov. k tomu bravúrnu úvahu J. Furdíka Jazyk, výraz, význam, 
duch – 1999, najmä s. 110). 
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S úvahami M. de Montaigna v Esejach môžeme iste súhlasiť aj v tom, 
že je veľkou chybou, ak sa fi lozofi a opisuje deťom i dospelým mrzuto a so 
zamračenou tvárou (op. cit., s. 47). Nemalo by to však v rovnakej miere 
platiť aj o jazykovede? Dnes, keď sa odpoveď nezískava autoritatívnym hla-
som otca alebo vládcu, ale skôr radou poradcu, konzultanta či terapeuta, keď 
lingvistika akoby prestávala byť vedou imperatívnou a premieňa sa vo vedu 
operatívnu, je to otázka mimoriadne aktuálna. Poradca, konzultant nemajú 
ofi ciálnu autoritu, ako ju mal učiteľ alebo kňaz, lebo ich autorita je založená 
výlučne na expertnosti, na komplexnejšom pohľade na jazyk a na odhodlaní 
hlbšie pochopiť motívy správania. Napokon, čo môže byť pre jazykovedca 
väčším potešením a pôžitkom než také premýšľanie o jazyku, pri ktorom nás 
aspoň na okamih premkne nejasný pocit, že sa nám podarilo preniknúť hlb-
šie do labyrintu jazyka, že sme sa ocitli o niečo bližšie k jeho trinástej kom-
nate? Že sme asi lepšie pochopili jeho počínanie, že sa nám podarilo o trochu 
viac osvetliť hlavné tepny, kadiaľ tečie jeho životodarná sila. A aký máme 
pritom dôkaz, že sme na dobrej ceste? Nič viac a nič menej tu nerozhoduje 
než živá jazyková prax, teda to, či nám naše úvahy a závery potvrdí alebo 
vyvráti sám jazyk. Pritom s jazykom je to tak ako so všetkými dôležitými 
vecami tohto sveta: keď odhalíme jedno jeho tajomstvo, čakajú nás ďalšie. 
Ale nevedeli by sme o tých tajomstvách nič, keby sme nerozlúštili tie pred-
chádzajúce. No musíme si pri tejto dobrodružnej ceste za záhadami jazyka 
dávať úzkostlivo pozor najmä na to, aby sme jazyku nevnucovali to, čo mu 
nie je prirodzené, a rovnako aj na to, aby sme neprepadli na polceste falošnej 
ilúzii, že sme ho dostatočne ovládli a že ho máme pod kontrolou. A aby sa 
nám nestalo, že by sme v prípade, ak sa jazyk (vlastne jeho používatelia) 
nespráva tak, ako sme mu (im) predpísali, že by sme obviňovali všetkých 
a všetko dookola a zabudli na seba samých. Niekedy je naozaj najlepšie ob-
rátiť kritickejšiu pozornosť aj na naše vlastné predpisy pre jazyk.

Mnohí však môžu nemať (a ako je zrejmé, aj naozaj ani nemajú) radosť 
ani tak z čoraz hlbšieho poznávania a prenikania do tajov jazyka, ale väč-
šie potešenie zažívajú zo zákazov a príkazov, ktoré adresujú jazyku (jeho 
používateľom) v mene akéhosi transcendentálneho poriadku. Tešia ich naj-
mä víťazstvá nad úzom, resp. skôr nad reálnou normou (nevedia, že ide iba 
o Pyrrhove víťazstvá), ako aj úspešné pokusy (nevedia, že ide zvyčajne 
o úspešné len na prvý pohľad alebo na krátky čas) udržať jazyk v medziach, 
ktoré mu sami predpísali, bez toho, aby s ním uzavreli dohodu. Majú pote-
chu z pokusov nahnať jazyk do koryta, ktoré mu sami zregulovali. Jazyk 
a jeho používatelia  sa však nesprávajú, ako sme už spomenuli, vždy v sú-
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lade s ofi ciálnymi pravidlami a príručkami. A z vlastnej skúsenosti vieme, 
že tento stav sa dá vnímať a „riešiť“, a aj sa vníma a rieši, na rôzne spôsoby. 
Buď nemilosrdnou jazykovou kritikou či obžalobami používateľov z pohľa-
du neomylnej autority, alebo, a to je z nášho pohľadu adekvátnejšie, snahou 
pochopiť správanie príslušných nositeľov jazyka aj v prípade, keď napríklad 
nedodržiavajú pravidlo, „ktoré je predsa také ľahké“. A len na základe ta-
kýchto analýz a takýchto previerok živej jazykovej praxe a pokusov hľadať 
motívy „nesystémového“ správania sa možno pokúsiť potom sformulovať 
(či korigovať) pravidlá a pravidelnosti jazyka i jeho smerovanie. Regulovať 
a dláždiť iste možno a treba aj v tokoch jazyka, ale je dobré, keď sa pritom 
korytá, vyhĺbené pre náš jazyk, kryjú s tými korytami, ktoré si jazyk vo svo-
jich dejinách sám vyhĺbil.

V štúdii Slovenčina a slovenská jazykoveda v meandroch 21. storočia 
(2012) sme upozornili na odkaz nášho učiteľa Ján Horeckého, ktorý za naj-
väčšie nedostatky slovenskej jazykovedy na prahu 3. tisícročia považoval 
veľkú vzdialenosť (medzeru) medzi jazykom a spoločnosťou (Horecký, 
2000, s. 3), upozorňoval na deklaratórnosť a abstraktnosť tohto vzťahu; 
druhú v danom čase videl v tom, že sa v celom výklade zdôrazňuje jazyk 
ako systém, pri ktorom sa „stráca človek, tvorca a používateľ jazyka, homo 
loquens“ (Horecký, op. cit.). Uvedené defi city však, našťastie, súčasná slo-
venská jazykoveda krok za krokom prekonáva. Jej autenticita sa dnes vidi-
teľne zvyšuje a jazykovedný výskum sa „poľudšťuje“ práve aj tým, že ja-
zyk sa skúma takým, ako je, že znovu ožíva nenalíčený diskurzívny človek, 
známy zoon politikon, a to najmä v sociolingvistickej a pragmalingvistickej 
produkcii. Je to dnes predovšetkým náš jubilant prof. Juraj Dolník, ktorý 
posúva slovenskú jazykovedu uvedeným smerom a je dobré, že slovenská 
jazykovedná obec má už k dispozícii aj ucelenejšie monografi e, ktoré prerá-
žajú nové myslenie. Ide najmä o jeho Teóriu spisovného jazyka (2010), ktorá 
je zásadným príspevkom do nového uvažovania a premýšľania o spisovnom 
jazyku. Pripomeňme, že monografi u o spisovnom jazyku nemá doteraz ani 
taká všeobecne uznávaná veľmoc na tomto poli, akou je Česká republika, 
ktorá najmä od roku 1932 (teda už 80 rokov) hrá prím alebo si aspoň udržia-
va povesť autority v uvedenej sfére i v medzinárodnom (nielen európskom) 
kontexte. Druhou pozoruhodnou monografi ou toho istého autora z posledné-
ho času, ktorá dopĺňa tento pohľad, je kniha Jazyk, človek, kultúra (2010). Tá 
vyvolala okamžitú pozornosť aj u predstaviteľov takých vedných disciplín, 
ako je antropológia, kulturológia a literárna veda, ktorí si ju zrejme najmä 
ako inšpiratívny zdroj automaticky zaradili do svojich vzdelávacích a vý-
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skumných programov. Pripomína to v našom priestore trochu obdobie, keď 
jazykoveda zohrala v dejinách vedy úlohu tzv. smerovacej vedy. Do tohto 
trendu prispela však zároveň aj druhá jubilujúca osobnosť, prof. Oľga Or-
goňová, ktorá zasa vypĺňa najmä defi cit diskurzívnej lingvistiky na Sloven-
sku (porov. Orgoňová – Dolník, 2010).

Michel de Montaigne sa v jednej svojej poznámke dotkol aj budúcnosti 
jazykov, a to konštatovaním, že príslušnú úvahu píše po francúzsky, lebo 
rozvíjaná téma možno nie je dôležitá. Ak by bola téma iná a on by chcel, 
aby sa jeho posolstvo čítalo aj po stáročiach, musel by podľa vlastných slov 
použiť latinčinu. Dnes, po 400 – 500 rokoch, je francúzština živá, ostáva 
dokonca, aj keď s istými šrámami, svetovým jazykom, latinčinu však pova-
žujeme v súčasnosti za mŕtvy jazyk. Ukazuje sa teda, že nie je jednoduché 
predpovedať osudy jazykov v dlhšej perspektíve. Ak orientalista a všeobec-
ný lingvista Jiří V. Neustupný začiatkom 90. rokov 20. storočia predpove-
dal, že v 21. storočí (v jeho terminológii v postmodernej dobe) sa postoje 
k jazyku/jazykom čiastočne zmenia a budú nanovo pochopené niektoré im-
peratívy, mohol byť presnejší. Domnieval sa, že postmoderná spoločnosť 
a kultúra budú klásť omnoho väčší dôraz na rôznorodosť, pluralitu a nikto 
sa nebude vyhýbať ani sporom, vyplývajúcim z racionalizačného pohľadu 
na svet (moderný jav) s protiracionalizačnými tendenciami (typické pre 
postmodernizáciu), v dôsledku čoho sa v jednom systéme môže realizo-
vať a akceptovať viacero vývinových typov. J. Neustupný sa však takisto 
odvážil tento kladný pomer k variabilite jazyka očakávať nielen u ling-
vistov, čo sa iste aspoň sčasti potvrdilo, ale aj u „radových hovoriacich“
(1992, s. 148). V tejto svojej vízii spred 20 rokov hovorí o posilne-
ní multilingvalizmu a multilkulturalizmu v budúcnosti a zmieňuje sa aj
o zvýšenom záujme o jazykové práva kolektívu či jeho diskriminácie, ako 
aj o záujme o práva jednotlivca vo vzťahu k štátu (okrem iného o záväznosti 
jazykových predpisov pre jednotlivca), o novom miešaní dialektov, štýlov 
a iných variet, o odstraňovaní paternalizmu, uvoľňovaní štandardizácie a ko-
difi kácie jazyka vôbec, o interferencii s angličtinou atď.

Predpovede a očakávania J. Neustupného sa na rozdiel od Montaigno-
vých odhadov sčasti naplnili, možno aj vo väčšine. Ale aj to len v prípade, ak 
sa pohybujeme v širšom kontexte svetovej jazykovedy. Známe sú aj ďalšie 
predpovede vo svetovej jazykovede, ktorých úspešnosť je priamo úmerná 
tomu, nakoľko kategoricky a konkrétne sa budúcnosť odhaduje (Crystal, 
1972). Šance obvykle vzrastajú, keď sa dáva priestor alternatívnym líniám 
a varietám. Tak je to napokon aj pri dobrej jazykovej kultúre, ktorá dáva 
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prednosť prirodzenému vývinu živého kultivovaného jazyka pred striktnou 
normativitou a regularitou, ktorá má svoje miesto iba v istých zložkách pri-
rodzeného jazyka (najmä v terminologických sústavách).   
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RÉSUMÉ
Comments on Michel Montaigne’s Language Notes Summary

The author selects a few ideas from Michel Montaigne’s essays (1532 – 1592) dealing 
with language and develops them while trying to fi nd their place in the current situation. The 
ideas are interconnected with some of the contemporary linguists such as prof. Juraj Dolník 
and prof. Oľga Orgoňová. 
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Jazyk a identita

Alena Jaklová
(Filozofi cká fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach) 

ojem identita ve spojení názory a pocity člověka vyjadřuje jednak sho-
du, jednotu, harmonii, nezaměnitelnost, konstantnost, nerozpornost

a nekontrastnost osobnosti, jednak přijetí motivů, aspirací, hodnot a ideálů 
od jiných lidí a ztotožnění s nimi. Tento pojem tak vyjadřuje jak vztah k sobě 
samému, tak i vztah k odlišným skupinám lidí.

Identita je obvykle chápána jako identita národní (etnická) nebo identita 
kulturní. Národní identita je založena nejčastěji geografi cky. Vymezuje se na 
základě objektivně zjistitelných a viditelných vnějších znaků, jako je území, 
jazyk, historický původ, víra, zvyky, tradice, hodnotová orientace apod. (Ne-
domová – Kostelecký, 1996). Kulturní identita jedince je částí jeho identity 
etnické.  

Jestliže se člověk dostává do jiného prostředí, kde musí reagovat na nové 
situace, dochází automaticky i k posunům v oblasti jeho identity. A tato po-
stupná proměna základního lidského atributu je vlastním tématem našeho 
příspěvku. Konkrétně jde o proměnu identity českých imigrantů po příchodu 
do Spojených států amerických a její verbální refl exi v českém imigrantském 
tisku. 

Při práci na postižení identity českých přistěhovalců v USA a její postup-
né proměny na stránkách českých imigrantských periodik jsme se inspirovali 
metodou kritické analýzy diskurzu (Fairclough, 1992, 1995). Jejím zákla-
dem nejsou pouze lingvistické analýzy verbální stránky textů, ale především 
jejich interpretace na pozadí analýz etnických a sociálních procesů v multi-
etnické americké společnosti. Vyjdeme-li zároveň z poznání, že média ne-
odrážejí skutečnost přímo, nýbrž konstruují mediální skutečnost, která není 
s vlastní sociální skutečností zcela identická, která ale představy recipientů  
o této skutečnosti trvale ovlivňuje, je úkolem kritické analýzy diskurzu po-
stihnout prostředky a postupy, kterými jazyk médií (v našem případě tisku) 
tuto skutečnost vytváří. Takový rozbor tak není záležitostí čistě lingvistic-
kou, ale výrazně interdisciplinární.   

Češi začali ve větším počtu do Ameriky odcházet koncem čtyřicátých 
let 19. století. Hlavní příčinou české emigrace do Spojených států americ-
kých byly důvody ekonomické, a to i přesto, že se mnozí z českých občanů 
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vystěhovávali z důvodů politických. To platí především pro období po roce 
1848, kdy docházelo k emigraci politických vůdců a účastníků revoluce.1 
Stejně tak i v přelomových letech 20. století, konkrétně v roce 1938, 1948
a 1968, odcházeli lidé z Čech a Moravy převážně z důvodů politických, které 
však mohly obsahovat i aspekt ekonomický. 

Čeští přistěhovalci se v USA octli ve společnosti, jejíž vztah byl k přistě-
hovalcům téměř až do konce 19. století vyhraněně anglokonformní. Americ-
ká společnost, pro niž byli nově příchozí absolutními cizinci, totiž vyžado-
vala od imigrantů úplné vzdání se původní kultury ve prospěch modelu cho-
vání a hodnotových postojů anglosaského jádra (Šatava, 1989). Češi, jejichž 
osobnosti byly formovány v kultuře starého světa, neovládali angličtinu a ani 
jí nerozuměli, nebezpečí rychlé asimilace a odnárodnění si však uvědomo-
vali a v multietnickém prostředí Států se mu snažili bránit. V reakci na tuto 
situaci a ve snaze uchovat si svou vlastní českou etnickou a kulturní identitu 
zakládali imigranti ve městech krajanské komunity a na venkově pionýrské 
osady. Existence těchto komunit a osad, které od počátku udržovaly české 
povědomí, zachovávaly jazyk, původní hodnoty a kulturní tradice, tak byla 
projevem obranného etnického mechanismu fungujícího v cizím mnohoná-
rodnostním prostředí.

Snahy elit českých přistěhovalců po zachování etnické specifi ky
a národnostní identity v mnohonárodnostním a multikulturním prostředí 
Ameriky Čechy výrazně charakterizovaly. Příčinou obrany Čechů před asi-
milačním tlakem Američanů byl zřejmě jejich silně vyvinutý pocit národní 
příslušnosti a patrně i setrvačnost v uvažování, poněvadž odcházeli v době, 
kdy v Čechách byla otázka českého národního uvědomění a české etnicity 
velmi aktuální. Proto jsou i v českém imigračním tisku z šedesátých a do 
značné míry i ze sedmdesátých let 19. století zakonzervovány obrozenecké 
romantizující představy a ideály, které si imigranti přinášeli z českého pro-
středí let padesátých. Je to především národní povědomí, národní kultura a 
jazyk, podle tehdejších názorů buržoazní ideologie (reprezentované hlavně 
J. G. Herdrem) nejdůležitější, ne-li jediný znak národa.

V enklávě českých přistěhovalců ve Spojených státech americ-
kých realizoval česky tištěný periodický tisk funkci etnicky integrační
a identifi kační ze všech forem a prostředků, které imigranti zakládali pro 
posílení své etnické identity, nejlépe a nejdéle. Vznikl na samém počátku 
šedesátých let 19. století, to znamená už zhruba po deseti letech od doby, kdy 
se v Americe začali usazovat první čeští přistěhovalci. Ještě v tomto deseti-
letí vydávali Češi devět imigrantských periodik, v sedmdesátých letech jich 
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vzniklo čtyřicet jedna, v osmdesátých letech vycházelo kolem sedmdesáti 
titulů a v letech devadesátých jich bylo vydáváno nejvíce: různé prameny 
uvádějí sto až sto dvacet listů, na základě našich zkoumání Češi na konci 19. 
století editovali sto čtyři periodických titulů (Jaklová, 2010).2

Periodický tisk představoval od samého počátku pobytu Čechů v cizině 
významné komunikační medium a hrál důležitou roli i v jejich každodenní 
praxi. Téma měnící se etnické identity českých imigrantů v USA, které se 
v tisku průběžně refl ektuje, je dnes zajímavé zejména tím, že je v životě čes-
kých imigrantů v USA již s konečnou platností vyřešeno: od identity české 
přešli imigranti postupně k identitě americké; z Čechů se stali Američany 
českého původu.

V tomto příspěvku se soustředíme na zajímavou fázi života českých imi-
grantů v USA, která se vyznačovala tím, že dobové žurnalistické texty signa-
lizovaly jejich dvojí identitu.3 Tu lze zaznamenat na počátku druhé poloviny 
19. století, tedy v období, kdy byli ještě přistěhovalci přesvědčeni, že v Ame-
rice budou moci žít v uzavřených komunitách, odděleni od ostatních etnik, 
s vlastní subkulturou a s vlastním jazykem. Protože ale odcházeli do zámoří 
na trvalo, zároveň věděli, že budou muset přijmout novou etnickou identitu 
a že Amerika je jejich nová vlast. 

Dvojí identita českých přistěhovalců se v krajanských periodikách z té 
doby projevuje například tím, že český národ doma v Čechách označují au-
toři textů jako náš národ, ale zároveň, píšou-li o Americe, vnímají ji jako 
naši vlast. 

První doklad tohoto postoje obsahuje už první ročník Národních novin 
z roku 1860 v článku vyzývajícím krajany k účasti na amerických volbách:
„Vzhuru‚ Čechové!  
poslední doba se blíží, kde nám naše povinnost káže, naše práva, svobodu a 
blaho naší vlasti skutkem hájiti, v úterý 6ho listopadu bude den, kde se roz-
hodne volícími cedulkami, máli svoboda aneb otroctví zvítěziti, máli pravda, 
právo aneb lež a spátečnictví panovati.
Čechové! stoleté poddanství našeho národu pod krutou vládou Rakouska 
nás zajisté poučilo, co otroctví, co spátečnictví a nadpraví jest; a protož jest 
jisté, že se všickni rodáci v úterý pod prápor svobody postaví, a proti každé-
mu otroctví a spátečnictví statečně bojovati budou.
Odevzdejte hlasy vaše pro 
ABRAHAMA LINCOLNA.“
[Národní noviny 1, 1860 (3. 11.), č. 42, s. 2]

Také redaktoři krajanského týdeníku Pozor se v roce 1864 stále cítili být 
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především Čechy. Dokládají to například titulky v rubrice s evropským zpra-
vodajstvím. Hlavní titul této rubriky zní EVROPA, podtitul je Čechy a další 
podtitul, tučně vytištěný, zní U nás. Zde se však píše: 
„Praví se že král bavorsky navštiví naše svobodné státy.“
 [Pozor 1, 1864, č. 47 (26. 8.), s. 2] 

Dvojí identitu lze zaznamenat také v korespondenci českých vojáků 
v americké občanské válce (1861 – 1865).4 Češi jako malá, územně roztříš-
těná a poměrně nová etnická skupina v Americe sami patrně neočekávali, že 
by mohli jakkoliv významněji ovlivnit politiku v jednotlivých částech země, 
přesto se však někteří z nich bojů v občanské válce aktivně zúčastnili.5 Čas-
těji na straně Severu, méně často i Jihu.6 

Ukázka, kterou zde citujeme, je převzata z korespondence Jiřího Pospí-
šila (1837 – 1912), vojáka unionistické armády. Své dopisy posílal Pospíšil 
své rodině v Iowě. Do dnešních dnů se jich zachovalo celkem 40 a zachycují 
celé období Pospíšilovy vojenské služby od září 1962 do července 1865. 
Pospíšil v nich vystupuje jako dobrý Čech a vlastenec, který ale kritizuje ty 
ze svých spoluobčanů, kteří do americké armády nevstoupili:
„Stát Louisiana 1863
Psáno dne 9ho října
[…] A nemějte žádnou útrpnost aneb truchlost nad tím, že já jsem v takovém 
stavu, a že jsem tak daleko od vás. Buďte tím veselejší, že také máte aspoň 
jednoho ouda v této záležitosti, že nezůstal doma jako který koliv jiné[j] za 
kamny se ohřívat aneb u maminky se válet. Je to trošku hamba z [sic] že se 
tak báli o kejhání, když chtějí být občanami v této krajině.“
[Marek, 2010, s. 95]

Pozdější Pospíšilovy dopisy pocházející z konce války již dokládají vyso-
ký stupeň identifi kace českých imigrantů s novou vlastí: 
„V ležení Morehead City
N. Ca. Psáno dne
18ho dubna 1865
[…] tak se jednou stranou myslí že už je po konci, ale zas z druhé strany je 
to trochu smutnej. Dne 16ho t. m. sem přiletěla zpráva telegrafi cká, že je náš 
p. Lincoln po smrti. To každého jaksi do srdce bodlo, ale ještě tomu žádný 
nechtěl dát za víru, až jak bude ráno. A ráno se ukázalo tak krásně jako kdy 
jindy – ale prápory na loďstvu u přístavu a na tvrzích, ty byly jen do polou  
[sic]  – na znamení ztráty našeho nejvyš[š]ího p. presidenta – p. A. Lincolna. 
Ten jest už v chladné krvi!“ 

Zdá se, že texty českých imigrantů o Americe pocházející ze šedesátých 
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a sedmdesátých let 19. století jsou spíše výrazem loajality k nové zemi než 
přesvědčením o vlastním amerikánství. Postupně, již koncem století, však 
tento schizofrenní pocit mizí. S tím, jak si Češi své místo v nové společnosti 
uvědomují, mění se zároveň i jejich etnická identita. 

Zásadní zlom v kultuře českého etnika ve Spojených státech amerických 
nastal po první světové válce. Tehdy se proces proměny identity Čechoame-
ričanů defi nitivně završil. Impulzem k jeho ukončení a symbolem koneč-
ného oddělení od českého kulturního prostoru a otevření prostoru nově se 
formující společnosti a kultury americké se stal postupně mytizovaný epos                  
o osvobozenecké akci a vytvoření Československa.7 Proměnu myšlení Če-
chů v Americe zřetelně dokumentuje fakt, že úspěch osvobozenecké akce, 
spočívající v mohutné podpoře krajanů Masarykovi a jeho politice, byl bu-
dován nikoliv na romantické představě o staré vlasti, ale na uplatňování zá-
sad amerických ideálů demokratismu a svobody.

Z uvedených příkladů je zřejmé, že tím, že čechoamerický tisk zazname-
nával proměny vědomí Čechů žijících v USA, stal se projevem a do dneš-
ních dnů i dokladem jejich vlastní verbální seberefl exe. Jeho analýzy tak 
mohou do značné míry postihnout vznik a vývoj osobitého čechoamerického 
světa, stejně jako celkovou šíři asimilace českých přistěhovalců v zámoří,
a to nejen po stránce jazykové, ale i sociální, ekonomické a národnostní.
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Poznámky
1     Nejvýznamnějším z nich byl Vojta Náprstek, pobývající v USA v letech 1848 – 1858.
2      Celkově bylo českými imigranty v USA vydáváno v období od šedesátých let 19. století po současnost 

přes sedm set česky tištěných periodických titulů. V poslední době je to také více než sto periodik 
tištěných anglicky.

3    Termín dvojí identita užívá také E. Eckertová (2004). Označuje jím pocity českých přistěhovalců, 
kteří jsou zároveň hrdi na svůj původ, na český jazyk a české dějiny a zároveň i na americkou 
demokracii. Proto se také účastní dění v americkém veřejném světě.  

4    Pramenem těchto textů byla práce VLHA, Marek: Dopisy z války Severu proti Jihu. Brno: Matice 
moravská 2010.

5     Češi, kteří ve staré vlasti sami prošli těžkou zkušeností útisku, odmítali otroctví. Proto po vypuknutí 
občanské války v roce 1861 sympatizovali s Unií. Přestože mnozí utekli z Rakouska hlavně proto, aby se 
vyhnuli vojenské službě, v USA dobrovolně vstupovali do vojsk Severu, protože odtržení Konfederace 
vnímali jako ohrožení svobody a demokracie. Ti z českých imigrantů, kteří žili ve státech Konfederace, 
museli být do armády odváděni násilím a i poté mnozí přebíhali k Unii anebo se skrývali.

6    V šedesátých letech 19. století byla válečná tematika pravidelnou součástí krajanských publicistic-
kých textů sledujících události v celém průběhu občanské války Severu proti Jihu (např. texty Ame-
rika  ̶  Wálka neb pokoj; Důležité zprávy z bojiště; Krvavá bitva; Od Grantovo armády; Zprávy před-
cházející kapitulaci Lee-ovu). 

7     Viz také V. Papoušek, 2001, 2002.

RÉSUMÉ 
Language and Identity

The study deals with the gradual transformation of the ethnic identity of the Czech im-
migrants in the USA in the second half of the 19th century. It is based on authentic texts from 
the Czech immigrant periodicals. The study does not just analyse the verbal structure of the 
texts; it interprets them on the background of ethnic and social processes in the multi-ethnic 
American society. A special attention is paid to the so-called double identity of the Czech 
immigrants; the phenomenon can be observed, from the mid 19th century, in the texts of the 
periodicals and in the letters from the American Civil War (1861 – 1865). At the end of the 
century, this sentiment seems to disappear among the Czech immigrants in the USA.
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Sloveso a jeho paradigma

Miloslava Sokolová 
(Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

Úvod. V príspevku nadväzujeme na štúdiu Juraja Dolníka (Dolník, 2011) 
Spôsoby existencie morfológie, ktorý si kladie otázku, „či vôbec jestvuje 

morfológia“ (op. cit., s. 71), a pokúsime sa odpovedať na otázku, či má zmy-
sel skúmať „neexistujúcu“ verbálnu paradigmu pri extrémnom pomere medzi 
potenciálnymi a reálnymi formami.  Oceňujeme dlhoročné snahy J. Dolní-
ka upozorniť na disproporciu v slovakistických výskumoch (Dolník, 1993; 
1994; 2005 a); 2005 b); 2011), a to sústredenie sa na systémovo-lingvistický 
opis, jeho zložitosť, analytickosť. Autorovým prínosom je pripomenutie dôle-
žitosti druhého prístupu k výskumu jazyka, ktorý sa v slovakistike zanedbával 
(Dolník, 2005b), keď poukazuje na rozdiely medzi realizmom (pravidelnosť, 
aristotelovské kategórie, ekvivalencia) a nominalizmom (nepravidelnosť, 
anomálie, podobnosť s prototypom, asociativizmus, princíp prirodzenej do-
minancie). V súvislosti s našou témou súhlasíme, že aj pri prvom prístupe 
treba pamätať na fakt, že „fl ektívne paradigmy sú maximalistické konštrukty, 
v jazykových prehovoroch sa využíva len zlomok toho, čo ponúkajú“.1 J. Dol-
ník upozornil na potrebu uvedomovať si potenciálnu poznávaciu reštrikciu 
a „jej možné následky, ak sa vedome či nevedome izoluje jedna metodológia“ 
(op. cit., 2011, s. 91). Na druhej strane prílišné zameriavanie sa na protikla-
dy a zdôrazňovanie výhod jedného prístupu môžu byť kontraproduktívne, 
efekt by bol možno vyšší, keby sme videli obidva prístupy komplementárne,
a väčší úžitok by priniesla ich kooperácia. 

2. Verbálna paradigma imperfektív
Sloveso hrá rozhodujúcu úlohu pri vetotvorbe, základom ktorej je kompa- 

tibilita valencie slovesa s pádom substantíva (porov. theta-theory, casus-theory 
ako dve zo štyroch súčastí univerzálnej gramatiky, Dolník, 2005b). Pri poku-
se vyčleniť potenciálnu verbálnu paradigmu v slovenčine využijeme výsledky 
morfematických výskumov a odkazujeme na publikované tabuľky (Sokolová, 
2006), kde sme názorne ukázali postup pri vymedzení členov verbálnej paradig-
my s ťažko uchopiteľným a neuveriteľne vysokým konečným počtom verbál-
nych gramatických tvarov, keďže v slovakistike sa neurčité hybridné verbálne 
tvary chápu ako súčasť verbálnej paradigmy2.

2.1 Typy určitých nepasívnych gramatických tvarov (GT) – spolu 63 GT 

1
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imperfektív a 57 GT perfektív
1. typ indikatívu prézenta: TZ3: m (všetky osoby okrem 3. os. pl.); 3. os. pl.  TZ4: 
j-ú; -ú (-u), -ia (-a); spolu 6 GT imperfektív.
2. typ indikatívu analytického futúra imperfektív: budem TZ5: ť. Analytické 
futúrum sa tvorí pomocou kombinácie a súboru šiestich samostatných grama-
tických morfém (budem atď.) a infi nitívu imperfektíva (nedokonavej formy). 
Konkurenčné syntetické futúrum perfektív sa tvorí tak ako prézent imperfektív 
pomocou súboru šiestich samostatných gramatických morfém. Počet GT futúra 
imperfektív je 6, počet futúra perfektív je 6, spolu 12 GT vo vidových dvojiciach.
3. typ indikatívu préterita imperfektív: TZ6: lø som. Tvary préterita sú vždy analy-
tické – zložené z l-ového particípia (štyri kongruenčné typy lø/la/lo/li) a súboru 
šiestich samostatných gramatických morfém (v 3. osobe nulových morfém ø), 
spolu tvoria spolu 12 GT v každom vide. Počet GT imperfektív je 12, perfektív 
12, spolu 24 GT vo vidových dvojiciach.
4. typ indikatívu antepréterita imperfektív (12 GT): bol som TZ: lø. Tvary 
málo využívaného antepréterita (*) sú zložené z l-ového particípia slove-
sa, gramatických morfém bol/bola/bolo/boli a súboru šiestich samostatných 
gramatických morfém som/si/ø/sme/ste/ø, spolu tvoria spolu 12 GT v každom 
vide. Počet GT imperfektív je *12, perfektív *12, spolu *24 GT vo vidových 
dvojiciach.
5. typ imperatívu: TZ: ø/TZ: iø. Imperatívne tvary sa tvoria od indikatívnych 
prézentných tvarov 3. os. pl. nulovou imperatívnou morfémou (chytaj-ú  chy-
taj-ø) alebo imperatívnou morfémou -i po skupine konsonantov (rozmliažd-ia  
rozmliažd-i) a súboru troch gramatických morfém. Počet GT imperfektív je 3, 
perfektív 3; spolu 6 GT imperatívu vo vidových dvojiciach.
6. typ kondicionálu prézenta imperfektív: TZ: lø by som. Tvary prítomného kon-
dicionálu sa tvoria pomocou l-ového particípia (štyri typy podľa kongruencie), 
a súboru šiestich samostatných gramatických morfém som/si/ø/sme/ste/ø a sa-
mostatnej kondicionálovej gramatickej morfémy by, ktorá sa neopakuje po kon-
junkciách aby, žeby, keby, sťaby, akoby. Počet GT imperfektív je 12, perfektív 
12; spolu 24 GT vo vidových dvojiciach.
7. typ kondicionálu préterita imperfektív: bol by som TZ: lø. Tvary minulého 
kondicionálu sa tvoria pomocou l-ového particípia (štyri typy), gramatických 
morfém bol/bola/bolo/boli, súboru šiestich samostatných gramatických mor-
fém som/si/ø/sme/ste/ø a samostatnej kondicionálovej gramatickej morfémy by, 
ktorá sa neopakuje/nerealizuje po konjunkciách aby, žeby, keby, sťaby, akoby, 
a pomocou samostatných gramatických morfém. Počet GT imperfektív je 12, 
perfektív 12; spolu 24 GT vo vidových dvojiciach.
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2.2 Určité refl exívne deagentné tvary – spolu 20 GT imperfektív a 18 GT 
perfektív

Refl exívne deagentné tvary sa týkajú len 3. os. a obsahujú v každom čase 
indikatívu aj kondicionálu samostatnú gramatickú morfu sa. 
8. typ refl exívneho deagentíva (podtypy A – F podľa tvarov indikatívu a kon-
dicionálu v 3. os. sg. a pl.): a) TZ: ø sa; TZ: -ú (-u), -ia (-a) sa; b) budeø sa 
TZ: ť; budú sa TZ: ť; c) T: lø ø sa, TZ: la ø sa, TZ: lo ø sa, TZ: li ø sa; d) bol 
ø sa TZ: lø, bola ø sa TZ: la, bolo ø sa TZ: lo, boli ø sa TZ: li; e) T: lø ø by sa, 
TZ: la ø by sa, TZ: lo ø by sa, TZ: li ø by sa; f)  bol ø by sa TZ: lø, bola ø by 
sa TZ: la, bolo by ø sa TZ: lo, boli ø by  sa TZ: li. Počet GT imperfektív je 20
(z toho *4 GT antepréterita), počet perfektív je 18 (z toho *4 GT antepréterita), 
spolu 38 vo vidových dvojiciach.

2.3 Určité participiálne pasívne tvary 3. osoby – spolu 30 GT imperfektív 
a 25 GT perfektív

Participiálne pasívne tvary obsahujú samostatné gramatické morfy z tvarov 
verba byť (napr. v prézente som/si/je/sme/ste/sú) a tvar n-/t-ového particípia tran-
zitívnych slovies (päť kongruenčných foriem).
9. typ (podtypy A – F podľa tvarov indikatívu a kondicionálu v 3. os. sg. a pl.): 
a) je TZ7: n/tý, je TZ: n/tá, je TZ: n/té, sú TZ: n/tí, sú TZ: n/té; b) bude TZ: n/
tý, bude TZ: n/tá, bude TZ: n/té, budú TZ: n/tí, budú TZ: n/té; c) bol ø TZ: n/tý, 
bola TZ: n/tá, bolo TZ: n/té, boli TZ: n/tí, boli TZ: n/té; d) bol býval TZ: n/tý, 
bola bývala TZ: n/tá, bolo bývalo TZ: n/té, boli bývali TZ: n/tí, boli bývali TZ: n/
té; e) bol by TZ: n/tý, bola by TZ: n/tá, bolo by TZ: n/té, boli by TZ: n/tí, boli by 
TZ: n/té; f) bol by býval TZ: n/tý, bola by bývala TZ: n/tá, bolo by bývalo TZ: n/
té, boli by bývali TZ: n/tí, boli by bývali TZ: n/té. Počet pasívnych GT pre 3. os. 
imperfektív je 30 (z toho *5), perfektív 25 (z toho *5), spolu 55 GT8. 

2.4 Typy neurčitých verbálnych hybridných foriem – spolu 80 GT im-
perfektív a 80 GT perfektív
10. typ – infi nitív: TZ: ť. Počet GT imperfektív je 1, perfektív 1; spolu 2 GT 
v dvojiciach.
11. typ – transgresív (1 GT): TZ: j:úc (uc)/-iac (ac). Počet GT imperfektív je 1, 
perfektív 1; spolu 2 GT vo vidových dvojiciach.
12. typ – aktívne particípium prézenta: TZ: j:úc-i (uc-i)/-iac-i (ac-i). Týka sa len 
imperfektív, spolu 36 GT.
13. typ – pasívne particípium: TZ: n-ý /TZ: t-ý. Počet GT participiálnych foriem 
imperfektív je 36, perfektív 36, spolu 72 GT vo vidových dvojiciach. 
14. typ – aktívne particípium préterita len perfektív. Počet zriedkavých GT aktív-
neho particípia préterita perfektív (*TZ: vš-í (š-í)) je *36 GT.
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15. typ – verbálne substantívum: TZ: n/t-ie. Počet GT verbálnych substantív im-
perfektív je 6, perfektív 6, spolu 12 GT vo vidových dvojiciach. 

Konečný počet takto vymedzených afi rmatívnych gramatických tvarov ver-
bálnej paradigmy je 193 pre nedokonavé formy a 180 pre dokonavé formy. 

3. Inventár gramatických tvarov v aspektovej korelácii robiť – urobiť
Súčasná slovakistika má možnosť pracovať s existujúcimi reálnymi formami 

prostredníctvom SNK. Ani v jeho aktuálnej verzii (2011) ešte nenájdeme plne 
realizovanú potenciálnu paradigmu, a to ani pri najfrekventovanejších slove-
sách, porov. tranzitívne nerefl exívne verbá v aspektových koreláciách, umož-
ňujúcich negáciu aj pasivizáciu, napr. dvojica robiť – urobiť, bližšie Sokolová 
2009. Potenciálne formy v aspektovej korelácii robiť – urobiť sú zoradené podľa 
výskytu v SNK, porov. výskyt pri lemách robiť/nerobiť, urobiť/neurobiť, robený/
nerobený, urobený/neurobený, robiaci/nerobiaci, urobivší/neurobivší vo verzii 
z r. 2009 (468 806) a vo verzii z r. 2011  (596 239).
A) Nepasívne určité formy majú najvyššie zastúpenie (69,29 %), porov. 7 typov 
a 63 GT imperfektív a 6 typov a 57 GT perfektív: robí (22,4 %), urobil (16,8 %), 
robil (10,1 %),  urobí (8,6 %), urobil by (3,7 %),  bude robiť (2,6 %), robil by (2,5 
%), rob (1,3 %), urob (1,05 %), bol by urobil (0,17 %),  bol by robil (0,07 %),  
pričom antepréteritum bol robil, bol urobil má nulový výskyt.
B) Deagentné určité formy majú zastúpenie 2,62 %, a to 6 podtypov a 20 GT 
imperfektív a 5 podtypov a 18 GT perfektív: robí sa (1,09 %), robil sa (0,68 %), 
urobil sa (0,3 %), bude sa robiť (0,2 %), urobí sa (0,15 %), robil by sa (0,11 %), 
urobil by sa (0,1 %), pričom ostatné tvary majú nulový výskyt (bol by sa urobil, 
bol by sa robil, bol sa robil, bol sa urobil).
C) Pasívne určité formy pre 3. os. majú zastúpenie len 0,5 %, a to 6 podtypov a 
30 GT pre imperfektíva a 5 podtypov a 25 GT pre perfektíva:  je robený (0,17 
%), bol urobený (0,15 %), bude robený (0,11 %), bol robený (0,03 %), bol ro-
bený (0,02 %), ostatné tvary majú nulový výskyt. 
D) Neurčité verbálne tvary majú zastúpenie 27,59 % pre 5 typov a 80 GT imper-
fektív a 5 typov a 80 GT perfektív vrátane aktívneho particípia préterita: robiť 
(13,4 %), urobiť (13,3 %), urobený (0,57 %), robený (0,22 %), robiac (0,03 %), 
robiaci (0,03 %), urobenie (0,02 %), urobiac (0,01 %), robenie (0,01 %), urobi-
vší (0 %). 

Aj z výskytu foriem pri skúmanej vidovej dvojici vidíme, že najčastejšie tva-
ry (cca 75 %) sú indikatív prézenta imperfektív (robí 22,4 %), indikatív préte-
rita (urobil 16,8 %, robil 10,1 %) a infi nitívy obidvoch vidových foriem (robiť
13,4 %, urobiť 13,3 %). Neprekvapuje teda, že väčšina imperfektívnych slovies 
sa v textoch realizuje prézentom alebo infi nitívom, väčšina perfektívnych slovies 
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sa v textoch prezentuje préteritom či infi nitívom.
4. Verbálna hyperparadigma9

Počet typov gramatických tvarov, resp. celkový počet gramatických tvarov 
vo verbálnej hyperparadigme ovplyvňujú viaceré faktory. 

4.1 Dôležitým faktorom regulujúcim počet GT je aspektová forma, ktorá vo 
vidových dvojiciach10 znásobuje počet potenciálnych modálnych a temporál-
nych GT, hoci nie dvojnásobne, porov. pomer imperfektív a perfektív pri vi-
dových dvojiciach: 193/180 bez negácie a 386/360 s negáciou. Rozdiel 13 (26) 
medzi nedokonavými a dokonavými formami vo vidových dvojiciach je daný 
inkompatibilitou dokonavých foriem a prézentných tvarov: 6 GT indikatívu 
prézenta aktíva, 2+5 GT indikatív prézenta pasíva.

4.2 Faktorom, ktorý môže zdvojnásobiť počet afi rmatívnych tvarov hyper-
paradigmy (373) na potenciálnych 746 tvarov, je negácia. V textoch sa však 
táto možnosť takto priamočiaro nevyužíva, porov. vysoký počet afi rmatívnych 
a nízky počet negovaných lematizácií v SNK (2011): robiť 327 905, nerobiť 
38 834, urobiť 268 334, neurobiť 25 669, robený 1549, nerobený 3, urobený 
5078, neurobený 28, robiaci 124, nerobiaci 19, (ne)urobivší 0, preto pri slo-
vesách s nízkou frekvenciou negované tvary reálne ani neexistujú11.

4.3 Faktorom, ktorý významne ovplyvňuje počet reálnych aj potenciálnych 
tvarov v paradigme, je valenčný typ (Nižníková, Sokolová, 1998). Najbohatšiu 
paradigmu v rámci I. subjektovo-objektového valenčného typu majú frekven-
tované tranzitívne nerefl exívne autosémantické akčné slovesá vo vidových 
dvojiciach (746 s negáciou) umožňujúce deagentizáciu aj pasivizáciu. Menej 
GT majú subjektovo-bezobjektové slovesá (bez 93 pasívnych tvarov) a najnižší 
počet potenciálnych tvarov (48) majú bezsubjektovo-bezobjektové a bezsubjek-
tovo-objektové verbá (obmedzenie na neosobné tvary neosobných slovies: 3. os. 
sg. neutra – snežiť, cnieť sa). Porov. v SNK: lema zotmieť sa 1551:  zotmelo (by) 
sa – 1062, zotmie sa  – 473, zotmieť sa – 16; lema nezotmieť sa – 88, nezotmelo 
sa – 57, nezotmie sa – 31; lema stmievať sa – 1260: stmievalo sa – 491, stmieva 
sa – 428, stmievať sa – 339 (bude sa stmievať – 5); lema nestmievať sa – 12, 
nestmieva sa – 7, nestmievalo sa – 5. 

4.4 Relevantným faktorom, ktorý významne ovplyvňuje počet potenciálnych 
tvarov v paradigme, je sémantika slovesa, porov. nemožnosť tvoriť neurčité tvary 
okrem infi nitívu pri väčšine synsémantických verb (*môžuc, *môžené, *môžuci, 
*môženie, *chcúci, *maný, *bytý, *manie; menej obmedzení majú fázové verbá 
začať – začínať), obmedzenia majú aj statické a procesné verbá (*nachádzaj 
sa, *vyskytuj sa, *patri!, *narasti!). Najmenej obmedzení majú autosémantické 
akčné tranzitívne verbá (plánovať – naplánovať, dodať – dodávať, kontrolovať – 
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skontrolovať, objaviť – objavovať).
4.5 Refl exívnosť slovesa tiež obmedzuje počet GT, napr. obmedzuje existen-

ciu 38 refl exívnych deagentných tvarov, dotknúť sa, ocitnúť sa, okúpať sa. 
4.6 Počet reálne existujúcich gramatických foriem okrem vyššie uvedených 

faktorov ovplyvňuje predovšetkým frekvencia lexikálnej jednotky v textoch. 
Čím má sloveso vyššiu frekvenciu, tým vyššia je možnosť reálneho výskytu jeho 
potenciálnych tvarov a naopak. Na základe výskytu GT slovies v textoch SNK 
získame o probléme len základnú orientáciu, pretože s klesajúcim výskytom sa 
zvyšuje počet chýb v lematizácii.
1. Ca 4 000 lexém má najviac realizované paradigmy, a to s výskytom od 
3556445 pri mať do 1000 GT pri unúvať sa, natrápiť. Ani najfrekventovanejšie 
slovesá netvoria všetky formy: predavší0, nepredávaný0, bol robil0, bol urobil0.
2. Čiastočne realizované paradigmy má cca 7000 lexém s výskytom 999 – 50, 
napr. zožierať, dvoriť, zdražovať, chichotať, pričom počet nerealizovaných tva-
rov stúpa (pobolievať988, pobolievajúci10, pobolievam0, pobolievaš0, pobolieva-
te0, pobolievajúc0,  pobolievaný0).
3. Neúplné paradigmy má cca 12 000 lexém s výskytom  49 – 6, porov. obtrhať, 
perforovať, zoštátniť, obrúbať, počeštiť, rozostrieľať, atestovať, vykrášliť, už do-
kumentujú tendenciu, že imperfektíva sa v textoch realizujú prézentom alebo 
infi nitívom a perfektíva sa v textoch prezentujú préteritom či infi nitívom. Pa-
radigmy prezentované menej než 5 tvarmi tvoria väčšinu slovies12, napr. doob-
sadiť, zintenzifi kovať, mraukať, zvápnieť, preregulovať, spercentuálniť. Aj keby 
bola lematizácia v SNK chybná na 70 %, aj vtedy možno tvrdiť, že väčšina 
slovies (cca 40 000) sa v textoch prezentuje jedným tvarom, a to často iným než 
infi nitívom (zajojčalo, nažgrlili, čerpávali, neprepadúvali, neextrahuje, neexcer-
poval). Perfektíva sa často realizujú indikatívom préterita (zvápneli, preregulo-
vali) a pasívnym particípiom (preregulovaný). 

5. Záverom. Extrémnym prípadom výskumov verbálnej paradigmy je pred-
pokladanie úplnej paradigmy pri každom slovese (porov. stav v Morfologickom 
analyzátore v máji 2011, bližšie Garabík, 2006). Priepasť medzi potenciálnou 
paradigmou slovesa a jeho reálnym výskytom do značnej miery zmierni uvádza-
nie výskytu v SNK: prším13, predsavezmem0.

Téza o preceňovaní jednej metodológie platí pre jeden aj druhý (nominalis-
tický) prístup. Ak by sme ako druhý extrém brali do úvahy len reálne existujúce 
tvary, väčšinu slovies by sme nemohli zachytiť lexikografi cky bez rekonštrukcie 
hypotetického infi nitívu, keďže väčšina málo frekventovaných imperfektívnych 
slovies sa v textoch realizuje prézentom alebo väčšina nefrekventovaných per-
fektívnych slovies sa prezentuje len préteritom či pasívnym particípiom. 
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Hoci má Juraj Dolník pravdu, že „fl ektívne paradigmy sú maximalistické 
konštrukty, v jazykových prehovoroch sa využíva len zlomok toho, čo ponúkajú“ 
a práve verbálna paradigma je takýmto extrémnym prípadom, keď väčšina verb 
sa realizuje pomocou jedného tvaru, pomáha analýza vzťahov medzi prvkami 
lexikografom, novinárom, slovakistom pri optimalizácii gramatického aparátu 
v slovníkoch, pri zaraďovaní neologizmov do konjugácie, pri sledovaní vývino-
vých aspektov (Šlosár, 1981; Žigo, 2003), ale aj pri vyučovaní slovenčiny ako 
materinského aj cudzieho jazyka. Napriek náročnosti deskripcie potenciálnej 
verbálnej hyperparadigmy pokladáme za užitočné nanovo roztvoriť analogicky 
podľa deklinačného aj konjugačný systém slovenčiny.

Príspevok vznikal v rámci riešenia grantov: The European Network on Word 
Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in 
the languages of Europe – NetWordS a VEGA 1/0252/12 Morfosyntaktické a 
lexikálne parametre kolokácií v slovenčine.
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Poznámky
1 Aj pri substantívnej paradigme možno konštatovať, že väčšina substantív nevyužíva tvary plurálu 

(propriá, abstraktá).
2 A. V. Tichonov (1998, s. 6) predpokladá pri ruskom slovese 395 tvarov. 
3 TZ = tvarotvorný základ, ktorého súčasťou je pri 1. – 3. os. sg. a 1. –  2. os. pl. súbor tematických 

submorf á/a/ia, ie,e, í/i.
4 Tvarotvorný základ pri 3. os.pl. má súbor tematických submorf a,e, ø.
5 Tvarotvorný základ pri infi nitíve má súbor tematických submorf a, ie, ø, ú/u, i.
6 Tvarotvorný základ pri l-ovom particípiu má súbor tematických submorf a, e, ø, u, i.
7 TZ = tvarotvorný základ pri n/t-ovom particípiu má súbor tematických submorf a, e, ø, u.
8 Ak berieme do úvahy aj 1. a 2. osobu, je to navyše pri imperfektívach *60, pri perfektívach *50, spolu  

je to *110 GT vo vidových dvojiciach.
9 Termín hyperparadigma na označenie maximálneho počtu potenciálnych členov vo vidových ko-

reláciách používam na základe inšpirácie A. Jarošovou pri spolupráci v r. 2011, ktorá pri hľadaní 
kompromisu medzi lexikologickým a morfologickým pohľadom na vidovú dvojicu použila termín 
hyperlexia. 

10 Vidové dvojice tvoria z počtu 13 000 skúmaných slovies cca 44 %, imperfektíva tantum (25 %) 
majú na vyjadrenie modálno-temporálnych významov 11 relevantných typov foriem a perfektíva 
tantum (28 %) majú na vyjadrenie modálno-temporálnych významov 12 relevantných typov foriem 
(Sokolová, 2009). 3 % biaspektuálnych.

11 Opačný pomer afi rmatívnych a negovaných tvarov je len pri imperatíve imperfektív nerob > rob.
12 S klesajúcou realizáciou GT narastá v SNK počet chýb pri ich lematizácii, preto v čísle  85 939 môže 

byť až polovičná chybovosť.

RÉSUMÉ
Verb and Its Paradigm

On the basis of her previous morphemic, grammatical and corpus research the author tries 
to delimit the number of grammatical forms within verbal paradigm and factors determining 
their realization: verbal aspect, negation, valency, semantics, refl exivity and verb frequency 
within Slovak National Corpus. The most abundant paradigm (373 forms) is connected with 
the frequent transitive non-refl exive action verbs with full lexical meaning in aspect pairs 
enabling deagentization and passivization.
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Slohový postup ako textová makrostratégia 
Daniela Slančová 
(Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

príspevku nadväzujeme na interpretácie kategórie slohového postupu 
v slovenskej štylistike a usilujeme sa predstaviť chápanie tohto pojmu 

ako súčasti textovej štylistiky v interaktívne chápanej štylistike. 
Na úvod v skratke a tézovite načrtneme našu koncepciu interaktívnej 

štylistiky („kvet štylistiky“), ktorú sme podrobnejšie predstavili na iných 
miestach (Slančová, 2003, 2004, 2007, 2011). Štylistiku chápeme ako ling-
vistickú transdisciplínu, ktorá skúma variabilitu verbálnej interakcie z po-
hľadu svojho ústredného pojmu, ktorým je štýl.1 Vraciame sa ku klasické-
mu chápaniu pojmu štýl a vymedzujeme ho ako individualizovaný spôsob 
verbálnej interakcie, ktorý v komunikačnom akte nadobúda kvalitatívnu 
hodnotu.2 Komunikačný akt a text ako jeho základná jednotka sú prostred-
níctvom jazykových a parajazykových znakov nositeľmi komplexnej šty-
listickej a štýlovej kvality.3 Štýlová kvalita ako komplexná kvalita je daná 
špecifi ckým zoskupením vzájomne prepojených viac alebo menej hierar-
chizovaných kvalitatívnych informácií. Vychádzajúc z charakteru týchto 
informácií môžeme uvažovať o jednotlivých aspektoch štylistickej a štý-
lovej kvality komunikačného aktu a textu, teda o nazeraní na kvalitatívny 
rozmer  verbálnej interakcie vzhľadom na charakter vymedzených aspek-
tov. Aspekt v tomto prípade znamená uhol pohľadu, zreteľ, z ktorého na-
zeráme na štylistickú a štýlovú kvalitu. Ide o nasledujúce aspekty: lingvo-
štylistický, paralingvoštylistický, pragmaštylistický, textovoštylistický,
psychoštylistický, socioštylistický. Skúmanie lingvoštylistických kvalít ko-
munikačného aktu je základom lingvoštylistiky, variabilita fungovania pa-
rajazykových a extrajazykových prostriedkov v komunikačnom akte a ich 
štylistická a štýlová hodnota sú predmetom paralingvoštylistiky; pragmašty-
listika skúma variabilitu pragmalingvistických procesov a javov v komuni-
kačnom akte, psychoštylistika sa zameriava na psychoštylistickú variabilitu 
komunikačného aktu a textu, socioštylistika zasa na skúmanie socioštylistic-
kej variability komunikačného aktu a textu (bližšie porov. Slančová, 2004). 
Napokon, textová štylistika skúma textovoštylistickú variabilitu komunikač-
ného aktu. Predmetom jej skúmania je (bez nároku na úplnosť) variabilita ob-
sahových konceptov, textových makrostratégií, koherencie textu, textových 
modelov, monológu a dialógu a intertextových vzťahov. 

V
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Ako sme na začiatku naznačili, pristavíme sa teda pri čiastkovej proble-
matike nazeranej z hľadiska textovej štylistiky, a to pri problematike texto-
vých makrostratégií, v klasickej terminológii slovenskej štylistiky slohových 
postupov (Mistrík), resp. spôsobov expanzie témy (Dolník) či obsahových 
modelových štruktúr/slohových postupov (Findra). Vývin vymedzovania 
pojmu a termínu slohový postup v slovenskej (čiastočne českej) lingvistike 
zhruba od 50. rokov minulého storočia s exkurzom o tom, ako sa pojem slo-
hového postupu chápal pred týmto obdobím, ako aj rôznorodosť a nejednot-
nosť jeho chápania v jednotlivých koncepciách predstavil J. Mlacek (2007, 
resp. 1999).

Nech sa na problematiku slohových postupov nazerá akokoľvek rôzno-
rodo, z viacerých náhľadov možno zovšeobecniť, že pri vysvetľovaní tohto 
pojmu sa autori opierajú na jednej strane o obsahovú výstavbu textu, tému 
textu, pochopenie témy, postoj k téme a na druhej strane/zároveň o funkciu 
prejavu, textu, o komunikačný zámer. J. Mlacek (2007, s. 93), nadväzujúc 
na ďalších autorov (Dolník, Chloupek a kol., Hoffmannová), konštatuje, že 
„slohový postup je podľa nás podobne ako sloh či štýl fenoménom kom-
plexným, a tak ani pri jeho vymedzovaní nestačí jediné kritérium, ale treba 
počítať s viacerými (…).“ Dodáva, že „práve touto komplexnosťou povahy 
slohového postupu možno vysvetliť (…) dlhotrvajúce miešanie postupov so 
štýlmi v štylistickej teórii, práve z nej, resp. z jej konkrétnych komponentov, 
však možno odvodzovať aj pomerne zreteľné odlišovanie obidvoch kategórií 
v súčasnej teórii štylistiky.“ Na súvislosť spôsobov (modusov) rozvinutia 
témy (porov. Dolník, 1998, s. 57) v texte a funkcie textu, resp. jeho častí, 
nadväzujeme pri svojom chápaní slohového postupu ako textovej makrostra-
tégie.     

Prečo dávame prednosť termínu textová makrostratégia4? Vychádzame 
z axiómy intencionality a efektivity ľudskej interakcie a komunikácie. V úsi-
lí dosiahnuť textom komunikačný zámer si autor (okrem iného) volí jeho vý-
stavbovú stratégiu. Stratégiu chápeme v zmysle slovníkového vymedzenia 
(2. význam lexémy stratégia v Krátkom slovníku slovenského jazyka, s. 680) 
ako „spôsob plánovania a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určený 
cieľ“. Plánovanie činnosti, v našom prípade textotvornej činnosti, znamená 
rozhodovanie autora o tom, akú základnú líniu usporiadania textu si zvolí, 
aby čo najefektívnejšie dosiahol svoj komunikačný zámer. Komponent ma-
kro- znamená, že sa dané rozhodovanie týka výstavby základnej, určujúcej 
textovej línie. Textová makrostratégia teda znamená plánovanie výstavby 
textu ako celku, resp. jeho časti; v podstate ide o mentálnu aktivitu určovanú 
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kogníciou, uskutočňovanú s ohľadom na pragmatický cieľ komunikačnej, 
resp. interakčnej aktivity.5 Kognitívny rozmer plánovania textovej línie je 
daný práve spôsobom chápania reality, ktorú chce autor komunikovať. Autor 
refl ektuje realitu istým spôsobom, uvedomuje si, o čom bude hovoriť/písať, 
uvedomuje si tému ako „kognitívny koncentrát referencie textu“ (Dolník, 
1998, s. 54).  V priebehu komunikačného aktu sa potom daná stratégia reali-
zuje ako „rozvinutie“ daného koncentrátu (porov. Dolník, op. cit., s. 55) pro-
stredníctvom procesu výberu a usporiadania tematických prvkov (motívov 
– porov. Findra, 2004, s. 135), jazykových a mimojazykových znakov, teda 
konkrétnou štylizačnou aktivitou. Tým sa realizuje textotvorný a štýlotvorný 
proces, ktoré sú neoddeliteľne späté. Ich výsledkom je text, vyznačujúci sa 
špecifi ckými štylistickými kvalitami, pričom textová makroštruktúra vzni-
kajúca ako výsledok „rozvinutia“ témy určovaného textovou makrostraté-
giou6 je súčasťou danej komplexnej štylistickej a štýlovej kvality, stáva sa 
štylémou (o našom chápaní štylémy porov. Slančová, 2011).7 Keby sme si 
pomohli klasickou metaforou textu ako tkaniny8 a textotvornú činnosť chá-
pali ako „tkanie“, mohli by sme si textovú makrostratégiu predstaviť ako 
osnovu (porov. 1. význam lexémy osnova v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka, s. 428: „sústava priadzí v tkanine idúca po jej dĺžke“) a štylizačnú 
aktivitu ako útok (útok = sústava priečnych nití v tkanine), teda jej vyplieta-
nie. Tak ako tkanina môže vzniknúť a existovať len v súčinnosti oboch sú-
častí, tak môže existovať text, len ak sa realizuje jeho základný plán (textová 
makrostratégia) pomocou verbálnych a neverbálnych prostriedkov na úrov-
ni mikrotextu. Inými slovami, text ako „tkanina“ môže existovať len tak, 
že textová makrostratégia ako osnova „drží“ útok, teda konkrétne verbálne 
aj neverbálne prostriedky, ktoré sa podieľajú na jeho realizácii. Spoločne 
sa tak vytvára charakter výslednej tkaniny, teda štylistická a štýlová kvalita 
textu. Samozrejme, čím zložitejší je text, tým komplexnejšie sú jeho výstav-
bové stratégie. A keďže je celý proces výrazne ovplyvňovaný pragmatickým 
činiteľom, musíme brať do úvahy aj kríženie a navrstvovanie čiastkových 
komunikačných zámerov. Preto popri textoch, v ktorých sa uplatňuje jedno-
liata stratégia, existujú (pravdepodobne oveľa častejšie) texty s kombinova-
nými stratégiami.9 

Vzhľadom na predchádzajúce konštatovania preto neprekvapuje, že jed-
notliví autori nepristupujú k vymedzeniu základných slohových postupov 
jednotne. V slovenskej, resp. českej lingvistike napriek rozličným prístupom 
(porov. citovaný Mlacek, 2007) vcelku vládne jednotnosť v tom, že mož-
no hovoriť o rozprávacom, opisnom (v starších fázach vydeľovania sa tieto 
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dva postupy chápali ako jeden, napr. „vyprávací a opisný sloh“ in: Pauliny, 
1963), výkladovom a informačnom slohovom postupe. J. Dolník (podobne 
ako Brinker, 1988 – podľa Vajičková, 2007) uvažuje o štyroch základných 
spôsoboch (modusoch) expanzie témy: deskriptívnom (opisnom), rozpráva-
com (naratívnom), vysvetľovacom (explikatívnom) a zdôvodňujúcom (argu-
mentačnom). V prospech existencie argumentačného postupu sa vyjadruje 
aj J. Horecký (1988) a J. Mlacek (2007). M. Krčmová (in: Encyklopedický 
slovník češtiny, 2002, s. 327) uvažuje o „štýlovom postupe“ so synonymami 
„slohový postup“, resp. „makrokompozícia“ a ako základné štýlové postupy 
vymedzuje informačný, rozprávací, opisný, výkladový a úvahový postup. 
Najčastejšie sa však uplatňuje koncepcia, ktorú vo svojich prácach predstavil 
J. Mistrík (naposledy 1997), teda existencia štyroch základných postupov: 
informácia, rozprávanie, opis, výklad, resp. informačný, rozprávací, opisný, 
výkladový slohový postup. Tieto postupy sú u J. Mistríka a následne J. Findru 
vydeľované na základe špecifi ckej kombinácie piatich dvojíc dištinktívnych 
príznakov: kohéznosť – inkohéznosť textu, explikatívnosť – enumeratívnosť 
v texte, komutabilnosť – sukcesívnosť komponentov textu, aktualizovanosť 
– gnómickosť textu, subjektívnosť – objektívnosť v texte. V poslednej mo-
difi kácii sústavy (1989) pričlenil J. Mistrík k štyrom základným postupom 
aj dialogický slohový postup. Autor dôvodí, že „(…) ide o istý výstavbový 
postup, o štruktúrovanie v istom zmysle súvislého textu, a to bez ohľadu na 
to, že na jeho výstavbe sa zúčastňuje viacero autorov“ (1997, s. 361 – 362). 

Ak pri vymedzení textovej makrostratégie vychádzame z komplexné-
ho spojenia kognitívnej a pragmatickej zložky, potom môžeme uvažovať 
o štyroch klasicky vydeľovaných  základných typoch, modeloch mentálnych 
aktivít (spočívajúcich v konceptuálnom spôsobe chápania reality), ktorých 
pomenovanie sa však viaže na pragmatickú zložku. Ide teda o uplatnenie 
informačnej, opisnej (deskriptívnej), rozprávacej (naratívnej) a výkladovej 
(explikatívnej) textovej makrostratégie. Spôsob refl exie reality tak môžeme 
chápať ako relatívne izolovaný fakt so základným komunikačným cieľom 
„informovať“ (chápaním reality ako relatívne izolovaného faktu sprostred-
kovať základnú informáciu), ako vlastnosť so základným komunikačným 
cieľom „opísať“ (komunikovaním reality s dôrazom na jej vlastnosť, kvalitu 
vyvolať predstavu), ako udalosť/dej so základným komunikačným cieľom 
„porozprávať“ (komunikovaním reality ako udalosti vyvolať zážitok)10 a ako 
(logicko-príčinný) vzťah11 so základným komunikačným cieľom „vyložiť, 
vykladať“, vysvetliť, objasniť.12 

Na dôležitosť chápania textovej makrostratégie ako mentálnej, kogni-
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tívnej operácie poukazuje aj ontogenéza reči. U dieťaťa sa prvé náznaky 
schopnosti vytvoriť a realizovať textovú makrostratégiu v rudimentárnej po-
dobe objavujú zhruba okolo 3. roka jeho veku, ale naplno sa rozvíjajú až 
v predškolskom, resp. mladšom školskom veku. Pragmaticky má reč dieťaťa 
dialogický charakter, je situačne viazaná na tu a teraz, až neskôr sa objavujú 
situačne neviazané výpovede (porov. Slančová, 2008), v ktorých dieťa infor-
muje, opisuje a realizuje aj prvé naratívne výpovedné akty (v zmysle J. Ho- 
reckého, 1992), pokúša sa ich zoskupiť na báze podobnosti, komplementár-
nosti a sukcesívnosti, neskôr aj kauzality (porov. Owens, 2003, s. 288 – 289), 
ale na rozvinutie textovej makrostratégie, teda na realizáciu dekontextuali-
zovaného monologického prejavu s rozvinutejšou textovou líniou (op. cit., 
s. 288) nemá v ranom období svojho vývinu kognitívne predpoklady. Schop-
nosť rozvinúť text sa stáva ukazovateľom kognitívneho vývinu dieťaťa (po-
rov. množstvo experimentálnych výskumov tzv. detských naratív vo svetovej 
psycholingvistike a psychológii, napr. Bamberg (ed.), 1997; u nás Zajacová, 
2005; Harčaríková – Klimovič, 2011).

Kombinácia postoja k téme, spôsobu chápania reality a komunikačného 
zámeru sa odráža v spôsobe expanzie témy, ktorého výsledkom je domi-
nantná textová makroštruktúra textu realizovaná komplexom verbálnych aj 
neverbálnych výrazových prostriedkov. Pri charakteristike ich uplatnenia 
možno využiť parametre vydeľovania slohových postupov navrhnuté a pou-
žívané J. Mistríkom (porov. vyššie), pravda, pri vedomí ich nekoherentnos-
ti. Súhlasíme s názorom J. Mlacka (2007, s. 95), že „príslušné rozlišovacie 
znaky nie sú na tej istej rovine abstrakcie, že niektoré z nich sú skôr špecifi -
káciou jednej z uvedených vlastností“; ako aj s názorom, že „ako najpodstat-
nejšia sa ukazuje práve opozícia explikatívnosť – enumeratívnosť, kým ďal-
šie dve opozície môžeme pokladať za pomocné ukazovatele vymedzovania 
slohového postupu.“ Schematicky a zjednodušene naznačené: rozhodovanie 
o výbere príslušnej stratégie je určované pragmaticky. Rozhodovanie medzi 
„porozprávam“, „vysvetlím“ a „opíšem“ či „(po)informujem“ spočíva teda 
primárne medzi uvedomením si, že komunikáciou sa dá sprostredkovať dej 
alebo vzťah, alebo vlastnosť, alebo fakt, a teda formálne je možné a potrebné 
voliť medzi expanzívnym alebo enumeratívnym rozvinutím témy. Expanzia 
témy chápanej ako dej alebo vzťah si vyžaduje sukcesívne usporiadanie te-
matických jednotiek (motívov), sukcesívnu výstavbu textu, kým pri expanzii 
témy chápanej ako relatívne izolovaný fakt (tu viac) alebo ako vlastnosť (tu 
o niečo menej) sa vystačí aj s obsahovo simultánnym usporiadaním textu.13,14 
Takto volená stratégia sa realizuje pomocou jazykových a parajazykových 
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prostriedkov, ktoré reprezentujú vyššiu alebo nižšiu mieru koherentnosti tex-
tu určovanú expanzívno-sukcesívnou alebo enumeratívno-simultánnou tex-
tovou stratégiou, teda stratégia sa realizuje prostriedkami kohézie textu. Aby 
bol text textom, musí byť aspoň minimálne koherentný a kohézny (porov. kri-
tériá textovosti in: Dressler – de Beaugrande, 1986; podľa Hirschová, 1989, 
príp. interpretáciu týchto kritérií in: Slančová, 2001). Preto je dôležitá ani nie 
tak opozícia kohéznosť – inkohéznosť v zmysle prítomnosti/neprítomnosti 
(+/–), ako graduálne uplatňovanie vlastnosti kohéznosti pomocou nadväzo-
vacích prostriedkov rozličného typu (o nadväzovacích prostriedkoch porov. 
napr. Mistrík, 1997, tam aj pojem glutinácia a rekurencia; Bajzíková, 1995; 
Dolník – Bajzíková, 1998) v zmysle vyššej či nižšej miery kohéznosti. Opač-
ne teda, čím vyššia je miera kohézie textu, tým je text koherentnejší, pričom 
koherencia textu sa prejavuje sukcesívnosťou a tendenciou k explikatívnosti; 
nižšia miera kohézie textu reprezentuje nižšiu mieru koherentnosti, textové 
jednotky sú prepojené voľnejšie, čím text nadobúda enumeratívny charak-
ter.15   

Predchádzajúci výklad ilustrujeme schémou:

textová makrostratégia
informačná deskriptívna naratívna explikatívna

chápanie 
spracúvanej reality 

prevažne ako:

(relatívne 
samostatný) 

fakt
vlastnosť udalosť/dej vzťah

komunikačný 
zámer informovať vyvolať 

predstavu
vyvolať 
zážitok

objasniť/
osvetliť

spôsob realizácie
tendencia k explikatívnosti/enumeratívnosti

tendencia k sukcesívnosti/simultánnosti
miera kohéznosti

To, že pri textových makrostratégiách ide primárne o kognitívno-pragma-
tické aktivity, dokazuje aj to, že sa môžu realizovať na báze iných semiotic-
kých sústav, než je jazyk. Dokazuje to napr. komiks ako realizácia naratív-
nej textovej makrostratégie pomocou obrázkov, nehovoriac už o fi lmovom 
stvárnení narácie (pri oboch sú dôležité vlastnosti sukcesívnosti, explikatív-
nosti, kohéznosti).16 
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Vyššie sme spomínali, nadväzujúc na názory bádateľov, ktorí sa danou 
problematikou zaoberali, že textová makrostratégia sa v konkrétnom texte 
málokedy realizuje v takpovediac čistej podobe. Je to prirodzené, lebo ko-
munikačné zámery, ktoré sa realizáciou textu sledujú, nie sú vždy rovnaké, 
preto dochádza k prestupovaniu, kríženiu, vzájomnému dopĺňaniu stratégií 
a ich realizácií. Súhlasíme pritom s J. Dolníkom, že najčastejšie jedna zo zá-
kladných stratégií býva dominantná. Realizuje sa tak na ploche makrotextu, 
pričom na ploche mikrotextu sa uplatňujú aj ďalšie stratégie a ich realizá-
cie, ktoré podľa miery zastúpenia môžu byť doplnkové alebo rovnocenné 
základnej stratégii. Použijúc klasický príklad, pri naratívnej makrostratégii 
v snahe „vyvolať zážitok“ je potrebné zároveň „vyvolať predstavu“, preto 
sa základná naratívna stratégia kríži s deskriptívnou. Opačne, pri enumerácii 
faktov v úsilí čo najkoncíznejšie „informovať“ napr. v žurnalistickej správe 
v jej rozšírenom variante (riporte) sa využíva popri informačnej aj naratívna 
stratégia. Podobných príkladov by sme mohli uviesť viacero. Dominantná 
textová makrostratégia sa pre nás stáva jedným zo žánrotvorných prvkov 
(porov. vyčlenenie žánru a žánrotvorných kritérií in: Slančová, 1994). 

Základná textová makrostratégia sa pochopiteľne v závislosti od kon-
krétnych komunikačných zámerov a štylizácie textu (porov. defi níciu štýlu 
ako individualizovaného spôsobu verbálnej interakcie) nerealizuje rovnako. 
O teoreticky vymedzených typoch makrostratégií možno uvažovať ako o in-
variantoch (modeloch v zmysle chápania J. Findru) a o ich realizáciách ako 
o variantoch.17  

Napokon by sme sa chceli vyjadriť k počtu vydeľovaných textových ma-
krostratégií. Ak budeme pokladať za etalón štyri slohové postupy pôvodne 
vydelené J. Mistríkom (1977), k čomu nás oprávňuje exaktný spôsob, akým 
J. Mistrík vydeľuje invarianty na základe dištinktívnych príznakov, potom 
dochádza buď k ich zužovaniu (J. Dolník napr. neráta s informačným spô-
sobom expanzie témy), alebo, a to oveľa častejšie, k rozširovaniu daného 
inventára. J. Mistrík rozširuje (1985) repertoár slohových postupov o dia-
logický slohový postup. O nehomogénnosti tohto kroku sme už hovorili na 
inom mieste (Slančová, 1994, s. 33), pripomína to aj J. Mlacek. V dialógu, 
založenom na tom, že medzi sebou komunikujú aspoň dvaja účastníci, ktorí 
sa striedajú v rolách hovoriaceho a poslucháča (Müllerová – Hoffmannová, 
1994, s. 13) sa pri určovaní makrostratégie neuplatňuje primárne kognitív-
ny rozmer (spôsob uchopenia témy) – k dialógu dochádza z pragmatických 
dôvodov. Pravda, v jednotlivých replikách („mikromonológoch“) o týchto 
stratégiách uvažovať možno, pričom práve interaktívna pragmatika dialógu 
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je hnacou silou buď sukcesívnosti, alebo simultánnosti, buď  explikatívnos-
ti, alebo enumeratívnosti, buď vyššej, alebo nižšej miery koherentnosti dia-
logického textu. Nemožno ani vylúčiť interaktívnu realizáciu jednej domi-
nantnej makrostratégie (porov. kolektívny monológ v komunikácii detí, in: 
Kesselová, 2001; resp. dospelých, in: Bodnárová, 2012). 

J. Horecký, podobne J. Dolník vymedzujú samostatný argumentačný slo-
hový postup, resp. argumentačnú expanziu témy. K tomuto názoru sa pri-
kláňa aj J. Mlacek (2007, s. 100): „(…) ukazuje sa existencia tohto postupu 
ako celkom evidentná.“ V našej koncepcii samostatnú argumentačnú textovú 
makrostratégiu nevyčleňujeme. Domnievame sa, že aj pri argumentácii ide 
o uchopenie témy ako (logicko-príčinného) vzťahu. Modifi kuje sa pragma-
tická zložka makrostratégie, úsilie „vysvetliť“ ostáva, posilňuje sa viac či 
menej persuazívny rozmer komunikačnej funkcie. V kompozícii konkrétne-
ho textu si argumentácia vyžaduje ustálenú mikrotextovú sukcesiu v podobe 
minimálne jednej argumentačnej jednotky: stanovenie tézy, uvedenie argu-
mentov, ktoré sú dôvodom alebo dôkazom platnosti/neplatnosti tézy, a zhr-
ňujúci záver, ktorým sa rieši vzťah medzi tézou a argumentmi (bližšie porov. 
Slančová, 1994, 2001). Rovnako nepokladáme za osobitný slohový postup 
úvahový slohový postup (o nevyčleňovaní samostatného úvahového postupu 
porov. aj Mlacek, 2007, s. 98 – 99). Úvahový slohový postup osobitne vy-
čleňuje napr. M. Krčmová (2002) či Čechová a kol. (2008), no jeho defi nícia 
je pomerne vágna: „Postup má mnoho společných rysů s výkladem (bývá 
s ním někdy spojován), liší se však tím, že souvislosti faktů jsou nazírány ze 
subjektivního hlediska s fakty dobře obeznámeného autora teprve přez tento 
zorní úhel směřují k nadčasovosti a objektivitě“ (Krčmová, 2002, s. 327);
„Subjektivností se od výkladového slohového postupu liší postup úvaho-
vý; pokládá se někdy za variantu postupu výkladového. Uplatňuje se jako 
způsob prezentace tématu v textech vědeckých a odborných a odtud pronikl 
i do analytických žánrů publicistiky; běžnější je přitom v oblasti věd spole-
čenských. Je také základním slohovým postupem eseje.“ (Čechová a kol., 
2008, s. 109). Dôležité pre nás je, že aj v úvahovom slohovom postupe, tak 
ako ho autorky vyčleňujú, sa za jeden zo základných diferenciačných javov 
pokladá „souvislost faktů“. Ako sme už uviedli, subjektívnosť ako základná 
konštitutívna vlastnosť úvahového slohového postupu nie je pre naše chápa-
nie textových makrostratégií určujúcim faktorom. 

V príspevku sme sa usilovali vysvetliť pojem textová makrostratégia ako 
jeden z ústredných pojmov textovej štylistiky, ktorá je súčasťou interaktívne 
chápanej štylistiky. Tak ako pri iných výkladoch, usilovali sme sa postupo-
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vať v opore o slovenskú štylistickú tradíciu, no aj v diskusii s ňou. V príspev-
ku sme nadviazali aj na naše chápanie štylémy ako procesuálnej kognitívnej 
a pragmatickej jednotky štylistickej a štýlovej kvality textu a usilovali sme 
sa ukázať na to, že štylistické kategórie rozličného typu majú procesuálny 
kognitívno-pragmatický charakter.
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Poznámky
1     Štýl ako ústredný pojem, ktorý spája rôznorodé pohľady na štylistickú problematiku, porov. napr. aj

in: Hoffmannová, 1997.
2  Komunikačný akt chápeme ako základnú jednotku interakcie; text ako základnú jednotku

komunikácie, pričom komunikácia je súčasťou interakcie.
3   Adjektívum štýlový (odvodené od motivanta štýl) znamená týkajúci sa štýlu a adjektívum šty-
    listický (odvodené od motivanta štylistika) znamená týkajúci sa variability fungovania komplexu 

prostriedkov vo verbálnej interakcii. Súbor štylistických kvalít vytvára komplexnú štýlovú kvalitu 
a naopak, štýlová kvalita sa realizuje prostredníctvom štylistických kvalít textu.  

4     O pojme textová makroštruktúra porov. Van Dijk, podľa Hirschová, 1989.
5    J. Findra (2004, s. 134 – 135) chápe slohový postup ako „obsahovú modelovú štruktúru na naj-

vyššom stupni abstrakcie (…), ako model myšlienkovej stavby textu, ktorý predznamenáva
výber a usporiadanie obsahovo-tematických zložiek v jazykovom prejave, a to s ohľadom na komu-
nikačný zámer a komunikačný plán.“

6   J. Dolník uvažuje o expanzii témy ako o jej myšlienkovom rozvinutí a usporiadaní vyčlenených 
komponentov.

7     Koncept textovej makrostratégie, na rozdiel od citovaných autorov, nespájame primárne s kategóriou 
funkčného štýlu. 

8       Porov. motiváciu pomenovania text z latinského texere = tkať, pliesť: texō, -ere, texuí, textum 1. tkať, pliesť, 
2. tkať, stavať, budovať, 3. (o slohu) skladať (in: Špaňár, 1969, s. 650).

9     To si uvedomujú viacerí autori: hovorí sa o modifi kácii slohového postupu či hybridizácii slohových 
postupov (s odvolaním sa na Chloupek a kol., 1990, Dudok, 1998, uvádza Mlacek, 2007). J. Mistrík 
konštatuje, že: „slohový postup je kategória, ktorá sa konkrétnych jazykových prejavoch obyčajne 
nevyskytuje sama a v čistej podobe. Napríklad v jednom a tom istom rozprávaní sa rozprávací postup 
strieda  alebo mieša s opisným postupom, opisný postup sa mieša s výkladovým postupom alebo aj 
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výkladový postup s informačným postupom atď.“ (1997, s. 341). Podobne J. Dolník, ktorý však uvažuje 
aj o hierarchizácii spôsobov expanzie témy v texte (1998, s. 57): „Tieto spôsoby expanzie témy 
sa nevyskytujú v „čistej“ podobe, ale istý spôsob dominuje a tento prevažujúci modus určuje základnú 
myšlienkovo-tematickú charakteristiku textu.“ 

10   O vymedzení udalosti ako základnej jednotky dejovosti porov. Klimovič, in: Harčaríková – Klimovič, 
2011; o dejovosti ako aspekte zážitkovosti porov. Miko, napr. in: Miko – Popovič, 1978, resp. Plesník 
a kol., 2008.

11   Vzťahovosť môže byť založená na myšlienkových operáciách indukcie, dedukcie, generalizácie, 
analógie, komparácie a pod. 

12   Upozorňujeme na desubstantívnu metaforickú motiváciu verb vysvetliť, osvetliť. 
13    Dávame prednosť pomenovaniu simultánnosť, ktoré podľa nás reprezentuje aktuálny textový stav. 

Komutabilnosť podľa nás reprezentuje potenciálnu kreatívnu alebo interpretačnú operáciu, ktorá je 
možná na báze simultánneho usporiadania motívov a následne textových jednotiek.

14     V konkrétnej realizácii stratégie úplnú simulánnosť vzhľadom na linearitu textu v podstate nie je možné 
dosiahnuť. 

15 Vlastnosti objektívnosť – subjektívnosť a aktualizovanosť – gnómickosť nepokladáme za konštitu-
tívne pri vymedzovaní textovej makrostratégie, sú to štylistické kvality, určované 
intenciami, ktoré nie sú nevyhnutnou súčasťou plánovania výstavby textu. Ich odlišné postavenie 
si uvedomuje aj J. Mistrík: „Prvé tri dvojice signalizujú povrchovú štruktúru jednotlivých 
slohových postupov, zatiaľ čo ďalšie dve dvojice sa už viacej týkajú hĺbkovej štruktúry slohových 
postupov“ (1977, s. 375); „Prvé tri dvojice signalizujú najmä charakter kostier jednotlivých 
slohových postupov, zatiaľ čo ďalšie dvojice hovoria už aj k obsahu týchto kostier“ (1997, s. 342). Ich 
vymedzenie komentuje J. Findra (2004, s. 137): „Dvojica objektívnosť – subjektívnosť a aktualizovanosť 
– gnómickosť sa takto systémovo neviaže na uvedenú trojicu vlastností, ani medzi sebou navzájom.“ 

16  Náznaky informačnej, deskriptívnej, resp. naratívnej a explikatívnej stratégie možno vidieť napr. 
pri inštalovaní výstav. Porov. citát z českého prekladu knihy E. Rutherfurda Sarum (2001, s. 731): 
„Porters ji vodil po muzeu s takovou hrdostí, jako by se o ně sám zasloužil. (…) Porterse však zaujal 
nejen její rozsah a množství exponátů. „Jen se podívejte, slečno, jak je vše uspořádáno,“ upozorňoval ji, 
„podle druhů, takže můžete vidět, jak se který artefakt postupně vyvíjel. Pitt-Rivers chce lidem říci, že 
Darwin má pravdu, že jednotlivé druhy i kultury procházejí evolucí.“ Kognitívno-pragmatický základ 
textových stratégií a ich realizácií v metaforickej podobe nachádzame napr. v nasledujúcom 
citáte z recenzie výstavy Cesty, z ktorých sa rodila Európa: Santiago a jeho púte (Jena 
Opoldusová, Pravda, 2004, 30. septembra): „V šiestich kapitolách rozpráva výstava históriu 
kultu. Objasňuje jeho vznik, dokumentuje šírenie po Európe, pripomína náboženské zvyklosti, 
predstavuje zvečnenie kultu v umení, približuje svätyňu aj samotné mesto Santiago de Compostela.“ 
(Pri inštalovaní výstavy sa teda akoby uplatnila naratívna („rozpráva“), explikatívna („objasňuje“), 
informačná („dokumentuje“, „pripomína“) aj deskriptívna stratégia („predstavuje“, „približuje“). 

17  Uvažovanie o vzťahu makroštruktúry a mikroštruktúry textu vo vzťahu k slohovým postupom 
s posilnením pragmatickej zložky možno nájsť aj u J. Horeckého (porov. Horecký, 1992), ktorý vo svojej 
typológii výpovedných aktov vyčleňuje v rámci informačných výpovedných aktov postojové 
(argumentačné) a prvkové, ktoré člení na poznatkové (explikatívne) a faktové; tie potom na vecné 
(deskriptívne) a udalostné (naratívne). 
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RÉSUMÉ
„Slohový postup“ as a Text Macrostrategy

The study discusses the ways of explaining the category of „slohový postup“ in Slovak 
(partially Czech) stylistics. It explains the text macrostrategy as a mental, cognitive-pragmatic 
activity, based on the way of reality refl ecting and pragmatic aim of the text. On this back-
ground (preferred way of refl ecting reality/the attitude to the main topic of the text and the 
main aim of communication) characterizes four basic text macrostrategies: informative (re-
ality refl ected as a relatively isolated fact with the main aim „to inform“), descriptive (reality 
refl ected as a quality with the main aim „to make an idea“), narrative (reality refl ected as an 
event/story with the main aim „to experience“) and explicative (reality refl ected as a relation 
with the main aim „to explain“) ones. The category of text macrostrategy is explained as a part 
of the author´s concept of interactive stylistics.      
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Profesor Maria Honowska. Morfologia 
słowiańska – od synchronii do diachronii1

Halina Mieczkowska 
(Uni wersytet Jagielloński, Krakow)

Problematykę i charakter artykułu, jaki składam do Tomu Jubileuszo-
wego dwojga wybitnych i cenionych badaczy języka słowackiego, Do-

cent Oľgi Orgoňovej i Profesora Juraja Dolníka, ośmielam się uzasadnić 
faktem, że chociaż Ich badania skierowane są na język współczesny, a na-
wet fi lozofi ę języka w przypadku Profesora Dolníka, to zagadnienia szeroko 
pojętej morfologii słowackiej i słowiańskiej, jak również metodologia badań 
językoznawczych, są  dla Obydwojga Jubilatów istotne, i są Im bliskie. 

2. Wartość dorobku naukowego i wkład do językoznawstwa polskie-
go i słowiańskiego Profesor Marii Honowskiej tkwi przede wszystkim                          
w jakości i w różnorodności tematycznej i metodologicznej podejmowanej 
problematyki. Interesowały Ją zagadnienia trudne, ostatecznie nierozwiąza-
ne albo różnorodnie interpretowane, a przy tym ważne dla rozwoju języ-
kowego. Każda pozycja naukowa M. Honowskiej to synteza przekształceń 
językowych w danej dziedzinie, starannie dokumentowana szerokim mate-
riałem polskim i słowiańskim, a niekiedy szerszym, zachodzących w języ-
ku współczesnym ale zazwyczaj warunkowanych historycznym rozwojem. 
Profesor Honowska należała do grupy językoznawców, którzy nie uznawali 
całkowitego oddzielenia badań synchronicznych od diachronicznych. Stoso-
wała podejście historyczno-strukturalne, szczególnie w badaniach z zakresu 
morfologii, nakazujące spojrzenie na historyczny rozwój języka z punktu 
widzenia założeń strukturalizmu i gramatyki generatywnej. Stąd Jej bada-
nia i dorobek naukowy przyczyniają się do wypracowania nowych metod 
badawczych,  w dużym stopniu naruszających statyczność opisów czysto 
strukturalnych, i upowszechnienia wiedzy o nowoczesnych sposobach inter-
pretacji różnych zjawisk językowych, badanych nie tylko na materiale języ-
kowym współczesnym ale i historycznym, por.: Za novite metodi v oblastta 
na slavjanskata morfologija (1978), czy Wartość badań czysto synchronicz-
nych dla obserwacji procesów rozwojowych (1990) albo Jak zainteresować 
gramatyką historyczną (1999 a), Temat fl eksyjny w badaniach historycznych 
(1996), Ślady zmiennych modeli typologicznych w polskiej gramatyce hi-
storycznej (1999). Jednak odwoływanie się do wcześniejszych etapów roz-

1
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wojowych zjawisk z tej samej warstwy językowej nie zawsze uważała za 
wystarczające i skuteczne, dlatego badane problemy rozpatrywała na szero-
kim tle struktury języka współczesnego, biorąc pod uwagę możliwość współ-
oddziaływania warstwy hierarchicznie wyższej (tu jako przykład można 
przytoczyć kilkakrotne odwoływanie się do metodologii badawczej R. Las-
kowskiego przyjętej w monografi i Studia nad morfonologią współczesne-
go języka polskiego (1975)). Swoje kredo metodologiczne przedstawiła 
m.in. w artykule O morfologii historycznie ale przekrojowo (1979), gdzie 
wśród czterech podstawowych postulatów zdecydowanie podkreśla potrze-
bę traktowania rozwiązywanych problemów jako fragmentów uwikłanych 
w system językowy i opisywania ich na szerokim tle materiałowym Sło-
wiańszczyzny, przy jednoczesnym doszukiwaniu się i określeniu celowości 
zachodzenia badanych zmian. Zastosowanie podejścia strukturalno-funkcyj-
nego powoduje, że Jej prace mają również charakter porządkujący i ponad-
czasowy, wydobywają i podkreślają często wątki istotne ale niezauważane 
albo niedocenione przez ich autorów (Laskowski, 1975, s. 144).

W interesującym i bogatym w problematykę naukową dorobku M. Ho-
nowskiej na czoło wysuwają się cztery podstawowe wątki tematyczne: 1) sło-
wotwórstwo – zagadnienia ogólne i badania nad konkretnymi językami 
słowiańskimi, 2) szeroko pojęta morfologia języków słowiańskich, w tym 
przede wszystkim fl eksja i morfonologia, 3) zagadnienia składniowe po-
łączone z gramatyką tekstu, rozpatrywane przy uwzględnieniu powiązań 
z morfologią, semantyką i pragmalingwistyką oraz 4) leksykografi a sło-
wiańska ze szczególnym uwzględnieniem języków polskiego i słowackiego. 

3. Pierwsze zainteresowania naukowe Profesor M. Honowskiej sięgają 
słowotwórstwa. Jednak niewiele później, równolegle z zainteresowaniami 
słowotwórczymi, M. Honowska rozpoczyna badania nad morfologią sło-
wiańską, który to wątek przewija się właściwie w całym Jej „życiu nauko-
wym”. Ich głównym założeniem jest próba zrozumienia i wyjaśniania na 
tle historii deklinacji i koniugacji słowiańskiej współczesnych struktur mor-
fologicznych, szczególnie nieprzewidywalnych albo nieustabilizowanych, 
dopuszczających formy wariantywne. Prowadzone rozważania nie mogą się 
jednak (wg M. Honowskiej) sprowadzać do „czystego opisu zjawisk prze-
kształceniowych (…)” ale, o czym już wspomniałam wyżej, muszą: „(…) 
korelować ujęcia diachroniczne z synchronicznymi” (1999, s. 233) oraz brać 
pod uwagę oddziaływanie płaszczyzn hierarchicznie niższych i wyższych, 
przy uwzględnieniu tendencji celowościowych i samoregulacyjnego charak-
teru języka. 
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Badania nad morfologią słowiańską rozpoczyna obroniona w 1950 r.          
(i opublikowana w r. 1955) rozprawa doktorska z zakresu fl eksji słowiańskiej 
powiązanej z płaszczyzną składniową, pt. Historyczne formy przekształceń 
polskiego celownika w formy przyimkowe. Praca obejmuje szeroki materiał 
językowy polski i innosłowiański, ponieważ problem wymiany celownika      
z konstrukcjami przyimkowymi przedstawia od XVI wieku po współcze-
sność, podkreślając jednocześnie stopień nasilenia dynamiki przekształceń 
w poszczególnych okresach rozwojowych języka. Szczególną uwagę zwraca 
na wiek XVIII jako okres przejściowy i wiek XIX – okres ukonstytuowania się 
nowego systemu w wyniku krzyżowania się dwóch tendencji, tendencji do za-
niku celownika samodzielnego na rzecz konstrukcji przyimkowych i tenden-
cji do utrzymania się celownika przyczasownikowego. Natomiast w zakresie 
funkcjonalnym czynnikiem sprzyjającym okazał się brak norm i stabilizacji 
przypisanej funkcjom poszczególnych konstrukcji fl eksyjno-składniowych. 

Zgodnie z wyznawaną dewizą naukową, że nic w języku nie dzieje się 
bez powodu, Autorka stara się znaleźć i określić przyczyny zaistnienia ana-
lizowanego zjawiska. Upatruje je przede wszystkim w stopniu zależności 
przypadka od czasownika, uwzględniając kilka odcieni tej zależności, a 
przede wszystkim celownik jako przypadek gramatyczny, konotowany przez 
verbum, i celownik pozostający w luźnym związku z czasownikiem, tzn. 
niezależny od charakteru czasownika. 

Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że językoznawczą atrakcyjność pro-
blemu i wyczucie jego wagi językowej, potwierdzają tendencje rozwojowe 
obserwowane z coraz większym nasileniem na pograniczu fl eksji i składni 
w okresie współczesnym, sprowadzające się do wypierania przypadków 
konkretnych przez konstrukcje przyimkowe, np. współczesne: poświęcić dla 
kariery, oddać dla rodziny, perfumy od Diora, pomadka do ust od Laurenta 
itp.

Kontynuację problematyki fl eksyjnej znajdujemy w kolejnej monografi i 
Geneza złożonej odmiany przymiotników w świetle faktów języka staro-cer-
kiewno-słowiańskiego (1963). Autorkę interesuje o tyle opis mechanizmów 
działania obydwu typów odmian o ile decyduje ono o warunkach i przyczy-
nach ich zaistnienia. Stąd też uważa, że, cytuję: „ (…) przy rozpatrywaniu 
każdej formy [należy – H.M.] brać pod uwagę zarówno jej warunki skład-
niowe i semantyczne, jak fl eksyjne, leksykalne, a nawet fonetyczne” (1963, 
s. 65), zwłaszcza w przypadku podwójnej odmiany przymiotników cerkiew-
nych, która poddana była działaniu różnorodnych czynników i wpływów. 

Stwierdza jednak, że w języku staro-cerkiewno-słowiańskim odmiana 
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złożona, tożsama semantycznie z odmianą prostą, pojawiała się zdecydo-
wanie rzadziej niż odmiana prosta, przede wszystkim w ustabilizowanych 
formach przydawek. Jednak to nie w oparciu o hipotezę składniową ani 
znaczeniową ale morfologiczną, przyjmując prymat czynników formal-
nych nad znaczeniowymi, wyjaśnia genezę złożonej odmiany przymiotni-
ków, twierdząc, że, cytuję: „Odmiana złożona weszła do systemu deklinacji 
słowiańskiej jako forma wydzielenia kategorii przymiotników ze wspólnej
z rzeczownikami kategorii fl eksyjnej” (1963, s. 68), i m.in. dlatego nie ob-
jęła np. pierwotnie przymiotników o charakterze relacyjnym, w tym po-
sesywnych jak i pozycji orzecznika, wystąpiła natomiast w funkcji przy-
dawki. Tym samym przeciwstawia się panującym poglądom o rodzajni-
kowym pierwotnie charakterze odmiany złożonej, upatrując jednocześnie, 
podobnie jak inni językoznawcy (zob. Kucała 1996, s.  36 – 37), powodu 
jej zaistnienia w doraźności i stałości określanej cechy. W zakończeniu 
powołuje się i na innych badaczy słowiańskich, którzy opowiadają się za 
teorią morfologiczną, uważając, że w określonym etapie rozwoju fl eksji 
słowiańskiej, cytuję: „(…) odmiana złożona stanowiła narzędzie zróżnico-
wania przymiotnika z rzeczownikiem (…)”, chociaż oczywiście nie przy-
znają jej, jak określa M. Honowska, prymatu genetycznego (1963, s. 70)2. 

Pionierskie wykorzystanie w szerokim zakresie osiągnięć współczesnego 
językoznawstwa synchronicznego w ukazywaniu działania mechanizmów 
diachronicznych stanowi monografi a Problemy historii fl eksji słowiańskiej 
na tle nowszych ujęć synchronicznych (1975). Ujęcie tematu wymaga bo-
wiem nie tylko gruntownej znajomości literatury przedmiotu, do której Pani 
Profesor w pracy często się odwołuje, ale przebadania olbrzymiego słowiań-
skiego materiału językowego. 

Autorka zakłada, że badania diachroniczne nad fl eksją słowiańską, opar-
te na interpretacji zmian czysto fonetycznych i na drugim miejscu uprosz-
czeń morfologicznych, wykorzystujących działanie prawa analogii, czyli 
uwzględniające mechaniczne upodobnienia struktur, w oderwaniu od funkcji 
językowej form fl eksyjnych i ogólnego kształtu systemu językowego, nie 
są w stanie wyjaśnić kierunku rozwoju fl eksyjnego w poszczególnych ję-
zykach słowiańskich. Ich istota sprowadzałaby się bowiem do opisu zbyt 
jednostronnego, opartego na przedstawianiu zaistniałego stanu rzeczy bez 
wzięcia pod uwagę czynnika celowościowego w interpretacji związanej 
z procesami restytuowania opozycji. 

Szeroko omawia możliwość automatyzmów uproszczeniowych wewnątrz 
paradygmatów w poszczególnych językach słowiańskich, dokonujących się 
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w drodze „powielania homonimii”, likwidacji synonimii, np. w narzędniku 
liczby pojedynczej i mnogiej, oraz upodobnień końcówek fl eksyjnych, tzw. 
„prześwitów deklinacyjnych”, zasadzających się na ujednoliceniu elementu 
samogłoskowego w końcówkach fl eksyjnych do: -e- (regulacja końcówek: 
-em,- emi, -ech), do -o- (-om, -och) lub do -a- (-am, -ami, -ach), czyli, jak 
stwierdza M. Honowska: „(…) poszerzania niejako tematu o część wspól-
ną”, która uwydatniając: „(…) granicę tematu i końcówki, poniekąd ułatwia 
generowanie odpowiednich form, które nie potrzebują dodatkowych «przy-
ciosywań» kontekstowych” (Honowska, 1975, s. 75). Natomiast w zakresie 
restytuowania opozycji najciekawsze hipotezy związane są według M. Ho-
nowskiej z przebudową i rozwojem słowiańskiego imperativu.

Tak więc praca nastawiona jest na poszukiwanie i wyjaśnianie przejawów 
tendencji samoregulacyjnych języka. Zdąża do sklasyfi kowania zmian mor-
fologicznych przy uwzględnieniu podstawowych tendencji celowościowych 
działających na dwu płaszczyznach kodu językowego – paradygmatycznej i 
syntagmatycznej, poprzez: 1) tendencję do uproszczeń paradygmatycznych, 
2) tendencję do uproszczeń syntagmatycznych oraz 3) tendencję do uwydat-
niania opozycji paradygmatycznych i syntagmatycznych.

Ważnym pojęciem w badaniach nad fl eksją słowiańską i ostatecznym 
kształtem paradygmatów i form fl eksyjnych jest pojęcie tematu fl eksyjnego, 
współwystępującego, a równocześnie opozycyjnego w stosunku do końcó-
wek fl eksyjnych (1996, s. 31). Jego charakter M. Honowska bada w oparciu
o materiał z zakresu deklinacji jak i koniugacji słowiańskiej. W przeciwień-
stwie do roli i charakteru końcówek fl eksyjnych, kształtujących się w wyniku 
samoregulacyjnych procesów wewnątrzfl eksyjnych, temat fl eksyjny odgrywa 
rolę odmienną i: „(…) jest gwarantem leksykalnej zawartości, leksykalnej 
jedności (…)” i czytelności „(…) wyrazów funkcjonujących w paradygma-
tach fl eksyjnych (…)” (1996, s. 32). Ponieważ jest zjawiskiem strukturalnym, 
synchronicznym, nie można traktować go jako tematu historycznie danego, 
stabilnego (w przeciwieństwie do rdzenia), ale jako zjawisko zmienne, dla 
różnych epok specyfi czne, raczej jako tendencję: „(…) o zmiennych w róż-
nych okresach języka realizacjach” (Honowska, 1996, s. 33). 

Poza fl eksją nominalną (rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przyimek) 
w swoich badaniach zahacza także o fl eksję werbalną, upatrując tutaj bogate 
źródło problemów i zjawisk, które ciągle jeszcze oczekują na wyjaśnienie, 
jak np. okoliczności przebudowy wspomnianego słowiańskiego imperativu, 
w niedostatecznym stopniu wg Profesor Honowskiej analizowanej dotych-
czas w powiązaniu z pozostałymi formami koniugacyjnymi i z systemem 
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fonologicznym języka. Z kolei w artykule Ślady zmiennych modeli typolo-
gicznych w polskiej gramatyce historycznej (1999) podejmuje próbę inter-
pretacji wariantywności form bezokolicznika w zakresie form -ić, -eć, typu: 
patrzeć, patrzyć, słyszeć, widzieć, myśleć, ślęczeć, lecieć, drzeć… (s. 233),
co wymaga według Niej cofnięcia się aż do stanu prasłowiańskiego albo 
w ostateczności do języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Przedmiotowe 
formy bezokolicznika analizuje w sieci wytypowanych form fl eksyjnych, 
a przede wszystkim wysoko frekwentowanej, w zestawieniu z nisko fre-
kwentowanym bezokolicznikiem, formy 3 os. pl. czasu przeszłego, jak i pra-
wo- a następnie lewostronnej derywacji prowadzącej do zmian aspektowych, 
szczególnie przy tworzeniu aspektu niedokonanego w oparciu o przyrostki 
iteratywne -a-, -wa-, -iwa-. 

Zwieńczeniem rozważań nad słowiańskimi przeobrażeniami w zakresie 
fl eksji jest opublikowany już po przejściu na emeryturę artykuł Przyczyn-
ki do historii imperativu (2000), którego część pierwsza posiada charakter 
ogólnojęzykoznawczy, podsumowujący wykorzystywanie u schyłku XX w. 
osiągnięć językoznawstwa współczesnego do pogłębiania badań nad gra-
matyką historyczną. Natomiast część druga stanowi praktyczną ilustrację 
przedstawionych wyżej rozważań teoretycznych, polegającą na wykorzysta-
niu struktury semantycznej imperativu, uwzględnieniu zależności aspekto-
wych czasownika i specyfi ki funkcji imperativu, jako elementu dyskursu a 
nie narracji, do przedstawienia i uzasadnienia historii jego słowiańskiego 
rozwoju. 

3. Analizy fl eksyjne zazębiają się w badaniach Pani Profesor Honowskiej 
z wątkami z zakresu fonetyki, fonologii i morfologii słowiańskiej, niekiedy 
przedstawianymi jako oddzielne problemy, najczęściej jednak powiązany-
mi z zagadnieniami fl eksyjnymi: „(…) historyczne procesy fonetyczne nie 
mogą być rozpatrywane w izolacji od morfologicznych, morfologiczne bo-
wiem mogą je utrwalać, poszerzać pierwotny zakres ich uwarunkowań fone-
tycznych, a zatem i przedłużać ich funkcjonowanie (1991, s. 59). 

Zawsze punktem wyjścia opisu jest stan współczesny, badany jednak kom-
pleksowo, co oznacza, że uzasadnienia kształtu i jakości opisywanych zja-
wisk morfologicznych M. Honowska doszukuje się także w fonologicznych 
zaszłościach rozwoju historycznego. Stanowisko takie reprezentują m.in. 
artykuły: O mechanizmach pewnych procesów morfologicznych (z historii 
języków słowiańskich) (1968), O morfologii historycznie ale przekrojowo 
(1979) czy Współczesna polska apofonia (1991). Autorka sama stwierdza, 
że problemy przez Nią analizowane nie są problemami nowymi, ale ujętymi 
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w nieco innym, szerszym aspekcie. Np. w artykule Uwagi o fonologicznej
i morfologicznej dystrybucji polskich spółgłosek <ś>, <ź>, <ć>, <dź> 
(1979a) dystrybucję spółgłosek miękkich bada z pozycji przemian samogło-
skowych, wyraźnie stwierdzając, że: ” „(...) większość zmian, jakie się doko-
nały w polskim wokalizmie, wpłynęła na poszerzenie dystrybucji spółgłosek 
miękkich, tym samym doprowadzając do ich całkowitej samodzielności fo-
nologicznej (1979, s. 137). 

Poza aspektem historycznym podkreśla także wagę precyzji i logiki opi-
su generatywnego, wprowadzonego do morfologii przez R. Jakobsona (Ja-
kobson 1948, s. 155 – 167), jako automatycznego  i ahistorycznego, który 
swoją odmiennością skłania do podpatrywania tendencji historycznych (zob. 
Honowska, 1991, s. 55). Wysoko ocenia wkład R. Laskowskiego wniesio-
ny w rozwój polskiej morfonologii we wspomnianej monografi i Studia nad 
morfonologią współczesnego języka polskiego (Honowska, 1976). Przywią-
zuje dużą wagę do roli alternacji towarzyszących wielu zjawiskom morfolo-
gicznym w polszczyźnie, jako w języku o wysokim stopniu alternacyjności, 
które rekompensując brak opozycji iloczasowych i akcentowych, wzmagają 
pewność przekazu, ponieważ uświadomienie relewancji nimi powodowanej 
to: „(…) odkrycie ich elementów składających się na proces komunikacji” 
(Honowska, 1991, s. 55). I to ostatnie zdanie niech będzie ogólnym pod-
sumowaniem nowatorstwa metodologicznego  Profesor Marii Honowskiej, 
której wszystkie badania zmierzały do wzmożenia wyrazistości i skuteczno-
ści przekazu językowego. 
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Poznámky
1         Niniejszy artykuł stanowi, z drobnymi zmianami,  przedruk artykułu złożonego do druku w czasopi-

śmie Uniwersytetu Jagiellońskiego LingVaria, 2012, nr 1(13), czyli w trzecią rocznicę śmierci Pani 
Profesor Honowskiej.

2     Bibliografi ę do omawianych w pracy stanowisk innych badaczy słowiańskich, o rodzajnikowej bądź 
morfologicznej genezie złożonej odmuiany przymiotników, zob. w przypisach do przedmiotowej 
pracy: HONOWSKA, M.: Geneza złożonej odmiany przymiotników w świetle faktów języka staro-
cerkiewno-słowiańskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1963.

3   Bibliografi a  prac M. Honowskiej do roku 1995 zamieszczona jest w tomie jubileuszowym 
poświęconym Pani Profesor: Studia z językoznawstwa słowiańskiego. Ed.: F. Sławski – H. Miecz-
kowska. Kraków: Wydawnictwo A&E.s.c. 1995. 

RÉSUMÉ
Professor Maria Honowska. Slavonic Morphology from Synchrony to 
Diachrony

The paper presents an outline of scientific achievements of Prof. Maria Honowska in the 
fi eld of Slavonic morphology. Considering their thematic and methodological diversity, it sig-
nals rather than analyses the issues she tackled. Much attention is devoted to research method-
ology. In her studies on modern morphology of the Slavonic languages, M. Honowska often 
stressed the importance of the historical aspect, and the need of a wide linguistic, grammatical 
and material context in considering various phenomena, while taking into account teleological 
tendencies and self-regulatory nature of language.
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Nemecké neuzuálne slová a predpoklady ich 
receptívneho spracúvania

Ladislav Sisák 
(Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

ostatných desaťročiach sa do prúdu systematickejšieho jazykovedného 
výskumu dostáva tá časť slovnej zásoby, ktorú v lingvistickej literatúre 

a diskusii nazývame neuzuálnou lexikou (Buzássyová, 1980; 1990; Hohen-
haus, 1996; Liptáková, 2000; Orgoňová, 2005). Predmetom nášho príspevku 
sú neuzuálne nemecké komplexné slová, najmä príležitostné kompozitá, tu 
v perspektíve recipienta, ktorému výsledky novšieho bádania o jazyku, obo-
hateného o poznatky lingvistickej pragmatiky a kognitívne orientovanej ling- 
vistiky ponúkajú nové pohľady, prístupy a stratégie spracúvania jazykovej vý-
povede, textu. V našom zornom poli je slovotvorná inovácia a neuzuálnosť   
vo sfére bežného jazyka (Allgemeinsprache), nie v odbornej lexike. Na druhej 
strane výskumy textu na poznatkovej báze textovej lingvistiky a kognitívne 
orientovanej jazykovedy otvorili náuke o tvorení slov nové priestory a smer 
skúmania: komplexné slová sa chápu nielen ako jednotky nominácie, ale aj 
z hľadiska ich potenciálnych a reálnych textových funkcií. Pohľad na tvorenie 
slov a komplexné slová prevažne iba ako na jeden zo spôsobov dopĺňania a 
rozširovania slovníka totiž nevystihuje to, čo v tejto perspektíve ukazuje dianie 
v texte, a čo vďaka textovej lingvistike vieme dnes o rozmanitých vzájomných 
vzťahoch slovotvorby a textotvorby (porov. Dolník – Bajzíková, 1998; Buzá-
ssyová, 1993; Sisák, 2007 a); 2007 b).  

Motívov na bádanie v tejto „necentrálnej“ oblasti existencie a vývinu lexi-
kálnej zásoby jazykov je z tohto uhla pohľadu viacero. V popredí záujmu môže 
byť nielen typologická špecifi ka inojazyčných štruktúr a spôsoby, prípadne 
osobitosti verbalizovania konceptov prostredníctvom iného, nematerinského 
jazyka. Okrem nich zaujme kreativita používateľov jazyka, ich úsilie o origi-
nálne jazykové stvárnenie istého výseku sveta a vlastnej skúsenosti, ktoré ústi 
do vzniku nového útvaru, dovtedy nejestvujúceho slova, to zasa nesie „stopu“ 
aktivít jeho tvorcu, nominátora, z ktorej sa dá vyčítať, že pri tvorení bola akti-
vovaná nielen lexikálna, resp. slovotvorná rovina, ale spolupracovali aj jednot-
ky, modely, pravidlá a procesy (tvorenia, analógie a pod.) ďalších či všetkých 
rovín jazyka s interakciou pragmatických faktorov a kognitívnych procedúr. 
Napokon sa toto skúmanie zdôvodňuje skutočnosťou, že neuzuálne slovo nie 
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je lexikalizovanou jednotkou, a preto vo výkladových aj prekladových slovní-
koch chýba, používatelia jazyka v role recipienta sami musia vyvodiť aktuálny 
význam „z textu“ a konštruovať jeho pojem. Tento proces však nemá čisto 
jazykový charakter a na interpretáciu a určenie textového významu mnohých 
neuzuálnych slov nestačia  jazykové znalosti a všeobecné odkazovanie perci-
pienta na kontext. O tom bude reč v ďalšej časti.

S pojmom neuzuálna lexika, ktorú z hľadiska normy, používania v komu-
nikácii, potenciálnej uzualizácie a pod. chápeme ako jav graduálnej povahy, 
spájajú sa pochopiteľne iba otvorené, autosémantické slovné druhy, najmä 
podstatné mená, onomaziologicky vôbec najbohatšie zastúpený slovný druh 
združujúci pomenovania samostatne jestvujúcich substancií vyznačujúcich 
sa statickým príznakom. Jazyková, osobitne lexikálna kreativita, individuál-
ne spontánne či uvedomené experimentovanie native speakers sa v súčasnej 
nemčine, známej ako „eine Wortbildungssprache“ (von Polenz, 1991, s. 203), 
opiera o bohatý a mnohotvárny inventár väčšinou produktívnych výrazových 
štruktúr na jazykovú realizáciu myšlienkových obsahov, hlavne kompozičných 
a kompozično-derivačných v rámci  substantív a adjektív, zatiaľ čo slovesu 
dominuje prefi xálna derivácia. Komplexné slová, slovotvorné produkty ako 
nominačné jednotky pre lexikón, ale aj textové príležitostné slová a podobné 
neštandardizmy, v oboch prípadoch ide o najvyššie zastúpenie takýchto slov-
ných štruktúr v nemeckej lexike, vyznačujú sa všeobecne tým, že sa komple-
tizujú z jestvujúcich slov, ich základov, slovných spojení, afi xálnych prvkov, 
teda zo známych znakov, a tak ich pojmové prvky viazané na zložky komplex-
ných slov sú využiteľné kognitívne a komunikačne, lebo jazyk im dáva určitý 
gramatický (príslušnosť ku kategóriám vyššieho a nižšieho radu) a sémantický 
(jednotný lexikálny význam a i.) výraz (porov. aj Barzová, 1988, s. 19). Táto 
súvislosť hrá závažnú úlohu v analytickej slovotvorbe, v otázkach receptívne-
ho spracúvania komunikátu.

Neuzuálne slová okazionálneho typu, lexikálnou formou a významom ori-
ginálne výrazy utvorené pre text, sa u not native speakers manifestujú málo 
výraznými identifi kačnými znakmi, azda okrem novosti a zväčša neistoty 
recipienta v otázke jeho zrozumiteľnosti a obsahu pojmu, ale tento problém 
sprevádza väčšinu neznámych slov, čiastočne aj neznáme uzuálne, kánonické 
slová. Z konštitutívnych vlastností príležitostných slov, či už chápaných užšie 
(Lykov, 1976, s. 7 – 36), alebo v širšie (Buzássyová, 1980, s. 106), prichá-
dza  do úvahy jednak nápadnosť výrazovej štruktúry, jednak možná významo-
vá inkompatibilita alebo spojenie neočakávaných komponentov v zloženom 
slove (alebo aj oboje), ktoré pôsobia kontrastne a sú zdrojom napätia. Patria 
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sem o. i. doklady zjavného, ale funkčne zdôvodneného porušenia slovotvornej 
„bariéry“, resp. jazykovej normy, ako ukazuje náš doklad nemeckého citovo 
hodnotiaceho, pejoratívno-ironického pomenovania opitej osoby –  der Besoff-
sky – utvoreného tak, že bolo „prelomené“ systémové obmedzenie, ktorého 
zmyslom je brániť sériovému tvoreniu slov typu „domáci slovotvorný základ 
+ cudzojazyčná [tu: slovanská] prípona“. Nápadné porušenie normy sa tu pre-
mieta do slovotvorného modelu, čím tento nadobúda status štylisticky inhe-
rentne príznakovej formácie. Lexikálny význam ožran je v ňom motivovaný 
príčastím minulým trpným (besoffen) slovesa sich besaufen (opiť sa, ožrať sa) 
a cudzou príponou, porov. štruktúrne analogický slovenský derivát,  subštand. 
slabinger. Ak daný slovotvorný typ nie je početnejšie reprezentovaný analo-
gicky odvodenými slovami (porov. ešte azda derivát der Radikalinsky, pejor. 
radikál), chýba aj v mentálnom lexikóne rodených hovoriacich po nemecky 
vedomie takejto živej, produktívnej formácie, za ktorou je rad utvorených slov, 
ktoré model „držia“. Je nápaditá, nečakaná, preto nápadná. Mohli by sme pred-
bežne zhrnúť: čím menší je počet takýchto slov istého typu s citovo hodnotia-
cim príznakom, tým viac upútajú ako ojedinelé, „vzácne“, tým silnejšia býva 
ich štylistická príznakovosť.  

Termín neuzuálne slová nie je totožný s tým, čo označujeme ako neologiz-
my, nové slová; podľa nás zahŕňa aj príležitostné slová, vrátane poetických, 
ďalej oblasť neuzuálnych textových slov alebo slovných spojení, napríklad 
remotivované slová so slovotvornou štruktúrou, výsledky slovnej hry, modi-
fi kované, resp. aktualizované frazémy, metaforu a i. Niektoré nové slová, vý-
nimku iste tvoria individuálne poetické okazionalizmy, môžu sa za určitých 
sociokultúrnych a komunikačných podmienok uzualizovať a stať sa jednotka-
mi lexikálnej zásoby jazyka. Dá sa to chápať aj tak, že každé, dnes uzuálne aj 
neuzuálne slovo/výraz, malo pri svojom zrode status nového slova. V tomto 
zmysle oblasť neuzualizmov predstavuje určité graduálne kontinuum v otázke 
smerovania k štandardnej lexikálnej jednotke so stabilným pojmom. Prípad-
nú uzualizáciu podmieňujú viaceré faktory: závažnosť pomenovaného pojmu 
a referenta, frekvencia používania v komunikácii, to, či a v akej miere je známe 
komunikantom, či nastala reálna potreba pomenovať nový jav a daný výraz sa 
javí ako vhodný a pod. Analýza dokladového materiálu neuzualizmov, hlavne 
vybraných druhov textov publicistiky (fejtón, glosa, vybrané druhy komentá-
rov, texty reklamy, recenzie kníh, umeleckých javiskových produkcií a pod.), 
kde sa dynamika  života refl ektuje denne v jazyku, ale aj pohľad na fungova-
nie neuzuálnych slov v textoch, kladú bádateľovi otázku: ak autor určitého 
textu pomenúva nejakú entitu novým, príležitostným alebo jemu podobným 
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originálnym slovom, robí to so zámerom, že sa stane uzuálnou jednotkou lexi-
kálnej zásoby jazyka? Ak skúmame, aké javy sa nimi preferenčne pomenú-
vajú, ukazuje sa, že značná časť z nich svoje primárne pomenovanie už má, 
alebo nezvyčajnou lexikálnou formou sa vyjadrí nejaký špecifi cký aspekt zná-
meho objektu. Pravda, mnohé neuzualizmy sú taktiež originálnymi výrazmi 
pre výraz svojského myšlienkového obsahu autora, jeho osobitého videnia
i verbalizácie sveta. Vzhľadom na tieto skutočnosti a známe textové funkcie 
slovotvorne motivovaných slov vôbec,  príležitostných osobitne, sa nazdáva-
me, že autor sotva sleduje zámer, aby sa tento uplatnil ako štandardná uzuálna 
lexikálna jednotka slovníka.  

Pravda, jazykovému  spoločenstvu sú známe  ojedinelé signifi kantné akty 
uzualizácie aj pri príležitostných slovách. Novšie sme boli ich svedkami v sú-
vislosti s prevratnými spoločenskými a politickými zmenami v Nemecku: ne-
mecké substantívum ako produkt slovnej hry die Ostalgie utvorené zo slov Ost 
(východ, tým sa myslí štát NDR) a Nostalgie; doslovný význam: túžba po vý-
chode (po NDR), lexikálny význam: bolestná túžba časti občanov po bývalom 
štáte na východe Nemecka, s ktorým sa identifi kovali a po jeho zániku zažili 
už v zjednotenom Nemecku sklamanie z nenaplnených sľubov politikov. V ne-
meckom prostredí bol takýto kolektívny psychosociálny stav mnohých ľudí 
vysoko aktuálnym a výstižný výraz Ostalgie túto (možno dočasnú) diagnózu 
spoločnosti jazykovo fi xoval. Slovo najprv zachytil pravopisný Duden, po ňom 
nemecké výkladové slovníky. Dôkazom jeho integrácie a ustálenosti v systéme 
slovnej zásoby môže byť zistenie, že medzitým od neho bolo odvodené pome-
novanie osoby ako nositeľa vlastnosti – der Ostalgiker (ten, kto sa hlási k os-
talgii) a adjektívum ostalgisch, ostalgický. Vzhľadom na historické súvislosti 
vzniku slova dá sa predpokladať jeho postupné zastarávanie, fáza archaizmu, 
alebo, keď daný fenomén celkom pominie, stane sa slovo historizmom.

Nové slová plnia teda buď nominačné, alebo textové, prípadne estetické 
funkcie. Príležitostné slová a príbuzné výrazy vznikajú takmer vždy kvôli tex-
tovým funkciám, teda v samom texte, sú to pravé parolové javy. Táto okolnosť 
výrazne a pozitívne ovplyvňuje procesy ich identifi kácie, analýzy a interpretá-
cie ako podmienky adekvátneho porozumenia.  

Ak platí, že väčšina výrazov prirodzeného jazyka, hlavne slov, je v pozícii 
voľných, kontextom neurčených jednotiek sémanticky poddimenzovaná, príp. 
neurčitá, a svoju aktuálnu sémantiku, štylistickú hodnotu a tým aj podiel na 
konštituovaní komunikačného zmyslu (časti) textu roztvára až vo výpovedi a 
texte, kde je sýtená gramatickou a obsahovou súvzťažnosťou s inými výraz-
mi a súvislosťami s mimojazykovým kontextom, tým skôr sa tento poznatok 
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vzťahuje na neuzuálne slová. Uvedené konštatovanie, pravdaže, nepopiera ani 
nerelativizuje existenciu stabilného významového jadra uzuálnej lexémy ako 
monosémickej slovníkovej jednotky. 

Znalosť slovníkového významu istej lexikálnej jednotky použitej v texte 
nezaručuje v každom jej výskyte adekvátne porozumenie. Je známe, že textové 
významy nie sú iba prostou aktualizáciou nejakých zreteľne ohraničených vý-
znamov alebo ich jadier. Dynamické chápanie významu slova totiž naznačuje, 
že výpočet systémových významov ako štruktúra všetkých možných význa-
mov v texte/reči v niektorých prípadoch nedokáže vysvetliť aktuálny význam 
určitého textového slova, pretože sémantický rámec konkrétneho textu so svo-
jimi situačnými/kontextovými a sémantickými podmienkami umožňuje rozvi-
núť nové významy, také, ktoré nie sú súčasťou semémickej štruktúry jestvu-
júcej lexikálnej jednotky. Keďže významová štruktúra je otvorená, môžu sa 
v aktuálnom sémantickom rámci textu zdôrazniť rôzne aspekty významu slova 
chýbajúce v jeho opise ako jednotky systému. V takomto prípade, nazdávame 
sa, nejde o aktualizáciu jestvujúceho systémového slova v reči, ale o nové po-
užitie v novej komunikačnej situácii. 

Na rozdiel od nich lexikálny význam príležitostného slova ako jednotky 
neintegrovanej v lexikálnosémantickom systéme a neznámy, v konceptuálnom 
inštrumentáriu chýbajúci, pojem treba samostatne ad hoc vyvodiť, resp. kon-
štruovať. Ak kognitívne a pragmaticky orientované teórie spracúvania jazy-
ka, osobitne porozumenia, zdôrazňujú nevyhnutnosť samostatného aktívneho 
konštruovania mentálneho modelu sveta zobrazeného v texte, vzťahuje sa ja-
zyková a kognitívna aktivita recipienta na identifi káciu, analýzu a interpretá-
ciu jednotiek tvoriacich lexikálnosémantické podložie textu s cieľom vytvoriť 
koherentnú informáciu a uchopiť komunikačné zámery autora za podpory situ-
ácie/kontextu a spoločnej znalostnej bázy. Kľúčovú úlohu tu hrajú osobnostné 
charakteristiky recipienta v tom zmysle, že ak ich v akte tvorby uplatnil autor, 
podobne kreatívne sa musí správať aj adresát, ak mu chce porozumieť. Okrem 
dobrej znalosti jazyka máme tu na mysli „voľnosť“ jeho jazykového správania, 
chápavosť, predstavivosť, originalitu myslenia a i. Tieto schopnosti sa prejavu-
jú individuálne veľmi diferencovane, a to tak v aktoch produkcie komunikátu, 
ako aj pri jeho recepcii, interpretácii, v kvalite a rýchlosti porozumenia ob-
sahu informácie a jej ilokučného posolstva. Tvoria predpoklad kontinuálneho 
pružného vykonávania kognitívnych procedúr, z ktorých kľúčové miesto patrí 
inferenciám, ale aj (re)formulovaniu vyvodzovaných záverov, syntéze poro-
zumených častí informácie, korigovaniu toho, čo narušuje koherentnosť cel-
ku. V súvislosti s pojmom inferencie je účelné poznamenať, že jeho rozsah 
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sa oproti pôvodnému rozšíril v tom zmysle, že „funkciou inferencie je nielen 
vypĺňanie medzier v koherencii nejakého textu, ale text sa vzhľadom na svoju 
viacrozmernú štruktúru chápe ako potenciál inferenčných útvarov a inferenčné 
útvary sa riadia regulami konštruovania kognitívneho sveta textu“ (Schnotz, 
1994, s. 177). Jednotlivé druhy textov a ich konkrétne exempláre v rozpätí od 
informačných, cez výkladové/úvahové až po argumentačné tento druhý rozmer 
inferencie potvrdzujú v celom rozsahu. 

K teórii zrozumiteľnosti a k porozumeniu textu, ktorú v našom príspevku 
uplatníme, sa meritórne vyjadril aj J. Dolník. Vychádza z poznania, že „usú-
vzťažnené jazykové  prostriedky tvoria len oporné štruktúry na identifi káciu in-
formačného komplexu viažuceho sa na daný text“ (Dolník, 2003, s. 69; Dolník 
– Bajzíková, 1998). Jednou z rolí recipienta je doplniť časti neexplikovaných 
informácií inferenčnou úvahou a priradiť k aktuálnemu, textom aktivované-
mu globálnemu vzorcu ako rámcu či scenáru integrujúcemu to, čo v zásade 
patrí k sebe. Tým sa dané miesto v texte stane zrozumiteľným. Medzi tvor-
com textu a recipientom sa predpokladá vyvážený pomer v ich znalostných 
potenciáloch a tiež v kognitívnej schopnosti recipienta na podnet textových 
jednotiek aktivovať príslušný aktuálny segment alebo prvok znalostnej bázy. 
Dolník túto kvalitu zhody nazval „znalostnou kongruenciou“ (op. cit., s. 71). 
Pri tzv. „apercepčnej zrozumiteľnosti“, stave, keď percipient je schopný po-
chopiť jazykové segmenty textu natoľko, že môže rutinne riešiť jednoduché 
inferencie, porozumenie sa bežne dostaví akoby automaticky. V zložitejších 
prípadoch, kde na vyplnenie koherenčných medzier je potrebná interpretácia, 
„text vyžaduje odautomatizovanú myšlienkovú aktivitu zameranú na uspokoji-
vé odhalenie jeho zmyslu“ (op. cit., s. 70). Tento komplexnejší výkon označuje 
termínom „refl exívna zrozumiteľnosť“ (op. cit., s. 70). Neuzuálne, zvlášť príle-
žitostné slová s vyššie vysvetlenými charakteristikami zaraďujeme k výkonom 
refl exívnej zrozumiteľnosti s potrebou kryť „defi cit“ koherentnosti postupmi 
odautomatizovanej kognitívnej aktivity recipienta. Dodajme, že odautomati-
zovať tu značí vystúpiť nad rutinné, časom povrchné vnímanie textu, naopak, 
predpokladá diferencovanejšie vnímanie, vysokú jazykovú a kognitívnu akti-
vitu pri identifi kovaní signálov zo sémantickej predlohy textu. Pre príležitost-
né slová v tejto otázke prichodí uviesť náš poznatok, že nemožno zotrvávať 
v medziach slovotvornej formácie – v jeho lexikálnej forme a v systémovom 
význame opísanom v slovníku, ktorý by bol v „súlade“ s očakávaním odvode-
ným zo slovotvorných pravidiel, ale treba inferovať už ich kompozicionalitu, 
pretože podľa nás zložené slovo samo je už minimálny kontext sui generis. 
Text a situácia sú jeho širším interpretačným okolím.      
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Refl exívna zrozumiteľnosť implikuje teda potrebu aktivovať jazykové/sé-
mantické a konceptuálne znalostné jednotky. Podľa kognitívnej psychológie 
naše odborné, kultúrne, historické, sociálne a iné znalosti i bežné skúsenosti 
(aspekty vedenia o „svete“) sú organizované v dlhodobej pamäti vo forme glo-
bálnych mentálnych vzorcov – rámcov, scén(árov), skriptov, ktoré obsahujú 
štandardizované znalosti o typických súvislostiach určitého výseku sveta, pred-
metov, súvislostí, udalostí a pod., pričom ich výstavbové jednotky, koncepty, 
majú v jazyku svoju reprezentáciu v lexikálnych formách. Mentálne vzorce sú 
štruktúrované, hierarchicky organizované a ich koncepty usporiadané na zák-
lade rôznych princípov (hlavne identity a ekvivalencie) a logických vzťahov 
v podobe sietí, ktoré sú spojené s inými konceptuálnymi sieťami. Keďže (lexi-
kálno)sémantický podsystém je nerozlučne spätý s konceptuálnym systémom, 
mentálne vzorce ako konceptuálne obrazy výsekov sveta výrazne regulujú a 
uľahčujú porozumenie o. i. tým, že z nich možno rýchlo vyvolávať typické 
znalosti o istom výseku reality, majú predikatívnu silu, anticipujú očakávania 
faktov, udalostí a súvislostí zobrazených v texte. Na pozadí interpretácií včle-
nených do uvedených komplexných znalostných štruktúr sa ľahšie a presnejšie 
konštruuje a vyvodzuje aj význam neuzuálnych, príležitostných slov a ich po-
jem/koncept. 

Ukážeme to na texte s témou kriminality mladistvých a ich „prevýchovy“ 
v nápravných ústavoch. Pre porozumenie príležitostného zloženého slova der 
Erziehungstourismus, obsahovo a tematicky ťažiskového výrazu s nominač-
nou, kondenzujúcou a rezumujúcou funkciou, sa mimo kontextu ponúkajú 
viaceré sémantické interpretácie, ktoré umožňuje skutočnosť, že významový 
vzťah medzi jeho druhou a prvou zložkou nemôže byť explicitne špecifi ko-
vaný vo výrazovom pláne. Do úvahy prichádza napríklad parafráza „der Tou-
rismus zwecks Erziehung zu ...“, „der Tourismus, dessen (Teil) Programm Er-
ziehungsfragen bilden“, „der am Erfahrungsaustausch orientierte Tourismus“ 
a ďalšie, pričom sa tu aktualizuje uzuálny systémový význam slova Tourismus 
bez konotácie. Propozície predchádzajúcich častí textu však ani jeden z uvede-
ných významov kompozita nepotvrdzujú. Text pod názvom „Einsperren und 
betreuen“ (Zavrieť a starať sa), v ktorom jeho autor utvoril uvedené príležitost-
né slovo, hovorí o závažnej kriminalite mladistvých a neúspechoch nápravy. 
Recipient v opore o predbežné znalosti o danej otázke identifi kuje exemplár 
typu, formuluje očakávania a už z prvých viet anticipuje predbežný náčrt mo-
delu sveta v texte. Kľúčové miesto v orientácii a interpretácii textových jedno-
tiek a celku patrí  lexikálnemu stvárneniu, v ktorom sa odrážajú stereotypovo 
zreťazené koncepty a komplexné znalostné jednotky. Vychádzame z toho, že 
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znalosti o svete takto mentálne organizované a lexikálne jednotky fi xujúce 
koncepty jazykovo pamäť ukladá a udržuje v štruktúrach dvojčlenných a sú-
borných, komplexných stereotypov, akoby zreťazených rôznymi typmi im-
plikácií, sémantickej a vecnej spájateľnosti, blízkosti, gramatickej závislosti 
a pod. Zásadnou je otázka dobrej znalosti lexikálnych významov ktoréhokoľ-
vek  jazyka preto, lebo význam „predstavuje špeciálnu časť encyklopedických 
znalostí o príslušnom referenčnom objekte“ (Konerding, 1993, s. 18) a, dodaj-
me, touto väzbou na mimojazykovú realitu lexikálne významy vždy implikujú 
vzťah k svetu a konštituujú relácie referencie.

V našom texte recipient na podnet sémantickej predlohy môže aktivovať 
nasledujúce rámce. Mentálny model textu, ako ho zobrazil jeho autor (nám ide 
skôr o spomínané príležitostné slovo), sa zakladá na komplexných znalostných 
štruktúrach, ktorých entity majú približne toto lexikálnosémantické obsadenie:  

MLADISTVÍ AKO DELIKVENTI (rámec): junge Straftäter (sie ermor-
deten einen Lebensmittelhändler), Jugenddeliquenz, Jugendgewalt, sechzehn- 
jährige Wierderholungstäter, Polizeiregister der Teenager mit 33 bzw. 35 De-
likten, Erpressung, Körperverletzung, Diebstahl; 

SÚDY, ÚSKALIA PREVÝCHOVY: Jugendrichter, Jugendstrafrecht, beide 
Wiederholungstäter unbestraft „wegen Geringfügigkeit“ bzw. „erzieherische 
Massnahmen“ angeordnet, Freiheitsstrafe als allerletztes Mittel, straffällige  
Teenager retten, der Knast als die beste „Bildungsstätte“ für Nachwuchsgano-
ven, Pläne und Allianzen schmieden, Untersuchungshaft, „Maßnahmen-Kar-
riere“, Erziehungstourismus;

PRÍČINY/ZDROJE KRIMINALITY: Kinder der Einwanderer, Schlecht-
qualifi zierte, Gewalt in der Familie, jahrelange Arbeitslosigkeit;

SPÔSOBY RIEŠENIA (POLITICI, JUSTÍCIA, SOCIÁLNI PRACOVNÍ-
CI): fruchtloser Streit der Politiker, Gitterstäbe (metonymia väznice) als Lö-
sung, Polarisierung,  Pädagogen werden belächelt, Vertrauen in Gefängnisauf-
seher, betreuen ohne Sanktionsmöglichkeiten, die Gitterstab-Politiker, Wärter 
und Pädagogen (ako alternatíva výchovy delikventa), Jugendhilfe-Politik, Bil-
dung als die beste Prävention.

Textový význam slova dieser Erziehungstourismus (dieser ako anaforic-
ký identifi kátor) možno formulovať ako „výchovne bezvýsledné byrokratické 
presúvanie mladých trestancov vo väzení medzi vždy inými –  novými ‚zodpo-
vednými‘ inštitúciami a ich projektmi, zbavené citu a zodpovednosti týchto in-
štitúcií“. Má motivačnú oporu jednak v sémantike jeho zložiek, jednak v nimi 
aktivovaných dátach/znalostiach o výsekoch „sveta“ zločinu, trestu, prevý-
chovy, jej neúčelných stránok, ako ich sčasti fi xujú rámce a scény, v ktorých 
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sa prezentujú ako kognitívny svet textu, porov. nasledujúce propozície: Wie-
derholungstäter treffen Mal für Mal auf neue Staatsanwälte und Richter. […] 
Sie werden an die Sozialarbeiter übergeben..., Sie wandern  im Laufe einer 
„Maßnahmen-Karriere“ orientierungslos zwischen einzelnen Projekten hin 
und her. Immer sind neue Betreuer zuständig. Eine verlässliche menschliche 
Beziehung, gar Verantwortlichkeit, entsteht bei diesem Erziehungstourismus 
kaum.    

Na záver sa bližšie pozrieme na tento typ motivácie: tu slovotvorná forma 
slova nie je fundovaná koreláciou s fundujúcimi výrazmi, príp. propozíciami, 
pričom motivovanosť významu má viacmiestnu a diskontinuálnu reprezentá-
ciu. Chceme ju nazvať „rozptýlenou textovou motiváciou“. Relevantné obsa-
hové komponenty motivujúcich výrazov v predtexte sa na onomatologickej ro-
vine reštruktúrujú a zhutňujú do novej lexikálnej formy zloženiny, ktorú práve 
pre túto špecifi ku konštruovania nemožno spätne transformovať na izoséman-
tickú slovotvornú parafrázu. Textový význam príležitostného slova a spôsob 
i podoby jeho motivovanosti približuje doklad úryvku plynulého textu:

Junge Kriminelle dürfen nicht länger zwischen all den Institutionen in 
Nischen der Verantwortungslosigkeit verschwinden. Wiederholungstäter tre-
ffen Mal für Mal auf neue Staatsanwälte und Richter. Sie sind wenig beein- 
druckt, wenn ihnen die Justiz per Computervordruck eine Ermahnung schic-
kt. Werden sie an die Sozialarbeiter übergeben, wandern sie im Laufe einer 
„Maßnahmen-Karriere“ orientierungslos zwischen einzelnen Projekten hin 
und her. Immer sind neue Betreuer zuständig. Eine verläßliche menschliche 
Beziehung, gar Verantwortlichkeit, entsteht bei diesem Erziehungstourismus 
kaum. Das muß sich ändern - durch Vernetzung von Jugendhilfe, Polizei und 
Justiz. Die Stichworte der Reform lauten: Kooperation, Erfolgskontrolle, Dien-
staufsicht, Verantwortung, all dies möglichst bei einer Person. (Die Zeit 29, 
1998)

Pre skúmanie sémantiky textu z toho odvodzujeme poznatok: pri jeho recep-
tívnom spracúvaní, na konci ktorého je aktívny dynamický výkon porozume-
ného, koherentného textu, vychodí, že do konštruovanej sémantiky textu každá 
lexéma môže zapojiť ňou evokované siete/zreťazenia. Preto otázky spracúva-
nia príležitostných slov i širšie – veľkej a dynamickej oblasti neuzuálnej lexiky, 
sú pre výskum perspektívne, a keďže ide o javy, ktoré spájajú jazykové roviny, 
implikujú súhru jazykových, pragmatických a kognitívnych faktorov, možno 
ich riešením odhaľovať nové súvislosti podstaty a fungovania jazyka i miesta 
človeka – jeho tvorcu a večného novátora – v ňom. 
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RÉSUMÉ
German Non-usual Words and Preconditions for their Receptive Processing

Following his research into non-usual, especially occasional words in the Slovak, the Slavic, 
and the Germanic linguistics, the author addresses the issues of their language features and func-
tions in the German text, given that their emergence and functioning is tied to the text as product 
of communication. This separates them signifi cantly from their usual system units with their 
pre-established meaning and a stable notion, which affects their receptive processing and under-
standing. The object of research is therefore formed by the German word-formation motivated 
words, nominal composites, and strategies of their receptive processing against the background 
of the semantic model of the text and the knowledge of the text-based and cognitively-oriented 
linguistics. The author formulates a type of dispersed text motivation of occasional words.
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Politická lingvistika ako nový interdisciplinárny 
smer výskumu politického diskurzu

Irina Dulebová 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

 
20. storočí viacerí fi lozofi , politológovia, lingvisti a vedci iných huma-
nitných a sociálnych odborov uvádzali rôzne defi nície a vymedzovali 

a popisovali rozličné druhy diskurzu, a medzi nimi aj politický diskurz, ktorý 
stojí v synonymickom rade s pojmami politická komunikácia, jazyk poli-
tiky, politická reč. Veľmi zaujímavým postojom k problematike čiastočnej 
synonymie pojmov diskurz a text sú úvahy Mary Talbot, ktorá chápe text 
ako „pozorovateľný produkt interakcie – kultúrneho objektu a diskurz ako 
samotný proces interakcie – kultúrnej aktivity... rozdiel je teda rozdielom 
medzi produktom a procesom, medzi objektom a aktivitou“ (Talbot, 2007, 
s. 98). Aj napriek množstvu zdanlivo rôznorodých defi nícii diskurzu v každej 
z nich nachádzame spoločný bod, spoločné ponímanie jeho podstaty, totiž 
takmer v každej defi nícii sa spája idea textu a sociálneho procesu a diskurz 
sa chápe ako písomný alebo rečový produkt komunikačnej činnosti, alebo 
zjednodušene povedané, reč ponorená do sociálneho kontextu. „Diskurz je 
multidimenzionálny jav. Zahŕňa nielen lingvistický aspekt, ale tiež napríklad 
textovolingvistický, sociálny, psychologický, kognitivistický, semiotický, 
kulturologický, rétorický a iné aspekty“ (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 63). 

 Analyzovať diskurz nie je úplne to isté ako analyzovať jazyk (hoci jazy-
ková analýza je pri analýze diskurzu, nepochybne, kľúčovou zložkou). Preto 
považujeme za vhodné a potrebné v súčasnej  modernej jazykovede venovať 
sa výskumu diskurzu a nielen jazyka, textu, reči, ktoré sú predsa len pojmami 
odlišnými od diskurzu. Diskurz je vlastne textom realizovaným v konkrétnej 
komunikačnej situácii, ktorá je navyše podmienená množstvom sociálnych, 
lingvokultúrnych a iných významných extralingvistických faktorov, ktoré sa 
už dnes tradične zohľadňujú vo väčšine jazykových výskumov. „Súčasná 
lingvistika sa ocitla v prúde fi lozofi ckých, sociologických, psychologických, 
antropologických aj kulturologických bádaní a refl exií, v ktorých používanie 
jazyka vystupuje ako fundamentálny determinant ľudského života“ (Orgoňo-
vá – Dolník, 2010, s. 5). Nedá sa preto pri interpretácii politického diskurzu 
ako celku obmedziť len na  jazykovú interpretáciu, inak jeho podstata a cieľ 
zostanú nepochopené. Správne chápanie politického diskurzu predpokladá 
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hlavne uvedomenie si jeho pozadia, očakávaní autora a poslucháčov, utajo-
vanej motivácie, obľúbených námetov a  logických postupov príznačných 
pre konkrétne obdobie. 

Fenomén politického diskurzu sa dnes analyzuje v množstve prác jazyko-
vedcov, avšak jeho interpretácia nie je ani zďaleka jednotná. T. van Dijk je 
toho názoru, že „ diskurz sa stáva politickým vtedy, keď sprevádza politický 
akt v politickej inštitucionálnej situácii“ (van Dijk,  1995, s. 52). J. Sorokin 
vymedzuje politický diskurz cez jeho súvzťažnosť s ideologickým diskur-
zom, keď formuluje, že „politický diskurz je len jeden z druhov ideologic-
kého diskurzu a celý rozdiel spočíva v tom, že politický diskurz je explicitne 
pragmatický a ideologický diskurz implicitne pragmatický, teda politický 
diskurz je subdiskurzom a ideologický je metadiskurzom“ (Sorokin, 1997, 
s. 21). Mnohoaspektovosť pojmu politický diskurz a jeho prelínanie s iný-
mi druhmi diskurzov zdôrazňuje aj O. Orgoňová: „Politický diskurz zahŕňa 
politické komunikačné akty v kontinuite politického diania v sledovanom 
priestore, ktorých aktérmi sú primárne politici, prípadne pracovníci médií 
(novinári, moderátori televízie či rozhlasu), sekundárne aj široká (interak-
tívna) verejnosť. Typickým priestorom na verejnú prezentáciu politických 
zámerov a činov (vlády, parlamentu, prezidenta, politických strán) sú médiá, 
v ktorých politickí aktéri opisujú, vysvetľujú, ale aj presadzujú svoje „obrazy 
sveta“ a cesty k nim – často v konfrontácii s politickými oponentmi“ (Or-
goňová – Dolník, 2010, s. 97).

V  modernej ruskej lingvistike termín politický diskurz sa používa naj-
častejšie v dvoch významoch, v užšom a širšom. V širšom význame sú  to 
všetky formy komunikácie, pri ktorej do oblasti politiky patrí aspoň jeden 
z komponentov, teda buď subjekt, adresát alebo obsah oznámenia. V užšom 
zmysle slova je to druh diskurzu, ktorého cieľom je nadobudnutie, udržiava-
nie a realizácia politickej moci. Popredná ruská odborníčka v oblasti diskur-
zívnej analýzy J. Šejgalová chápe politickú komunikáciu zoširoka a začleňu-
je do nej nielen  javy a udalosti sociálneho života, ale aj rozhovory o politike 
z rôznych zorných uhlov (každodenný, umelecký, publicistický a pod.). Robí 
záver, že „pri skúmaní fenoménu politického diskurzu je potrebné mať na 
zreteli  fakt, že sa sústavne prelína s inými druhmi diskurzov – právnickým, 
vedeckým, masmediálnym, pedagogickým, reklamným, religióznym, špor-
tovým, umeleckým a pod.“ (Šejgalová, 2000, s. 65).

Pri analýze politického diskurzu sa dá pochopiť, ako sa v rôznych jazy-
kových spoločnostiach modelujú kultúrne hodnoty, ako sa propaguje sociál-
ny systém, aké prvky jazykového vyjadrenia sveta zostávajú za hranicami 
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zámerných rečových stratégií komunikujúcich aktérov, a ako sa vytvára 
konceptuálny obraz sveta vlastný každému jazykovému kolektívu. Viace-
rí výskumníci za hlavný cieľ politického diskurzu považujú jeho potenci-
ál ovplyvňovať adresáta. Politický diskurz odzrkadľuje teda hlavne zápas 
o moc, a to je určujúci moment pre výber komunikačného konania a jazy-
kovej stratégie aktérov s cieľom pôsobiť na intelektuálnu, vôľovú a emočnú 
sféru adresáta. Aj slovakistky O. Orgoňová a A. Bohunická zdôrazňujú, že 
v politickej komunikácii badať zosilnenie persuazívnosti prejavov, čo má 
za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť v situácii, ktorú determinuje názorová 
pluralita a uvoľnenie inštitucionálnych konvencií a konštatujú, že situáciu 
možno charakterizovať „prívlastkami ako polemická, konfrontačná či kom-
petitívna v zmysle postojov a zámerov rôzne politicky vyprofi lovaných sub-
jektov“ (Orgoňová – Bohunická, 2007, s. 94).

Ruský lingvista Bušev (Bušev, 2002, s. 89) zdôrazňuje, že pri analýze 
politického diskurzu je pozornosť výskumu už tradične sústredená na ob-
sah a logicky sa uberá smerom analýzy ideológie a zužuje sa dosť často 
na určenie dominujúcich stereotypov vlastný/cudzí a s tým spojenými klišé 
v snahe odpovedať na základnú otázku: „Čo o nás hovoria?“ Následne logika 
výskumu prichádza ku gramatike a lokálnej sémantike, pri ktorej sa skúma 
nielen „politický slovník“, ale aj implikácie, súlad významov, syntaxe, štýlu, 
rétoriky, štruktúry argumentácie a pod., s cieľom odpovedať na ďalšiu otáz-
ku: ,,Ako o nás hovoria?“ 

Podstatou analýzy politického diskurzu je teda analýza komunikačno-no-
minatívna, ktorá odpovedá na otázku: kto komunikuje a ako komunikuje. Pri 
výbere korpusu  výskumu existuje užšie a širšie hľadisko. V prvom prípade 
sa skúmajú len texty bezprostredne vytvorené politikmi a používané v poli-
tickej komunikácii – tie patria k inštitucionálnym. V druhom prípade sú to 
všetky texty venované politickým otázkam, dokonca aj tie, ktorých obsah 
sa vzťahuje na oblasť politiky implicitne. Ako píše anglický lingvista Yule, 
„výskum diskurzu je smerovaný aj na analýzu toho, čo nebolo povedané 
alebo napísané, avšak, čo adresát môže mentálne skonštruovať počas komu-
nikácie, teda dešifrovať v lingvistických fenoménoch koncepty, intertextové 
pozadie, očakávania, frame, precedentné texty a pod.“ (Yule, 1996, s. 17). 
Politický diskurz teda „môžeme defi novať i následne skúmať ako realizáciu 
jazyka politiky vo všetkých jej podobách, ako reálne zhmotnenie všetkých 
prostriedkov národného jazyka v reči, ktoré je možné používať v kontexte 
politickej činnosti. Politický diskurz  ako odzrkadlenie spoločensko-politic-
kého života štátu nesie v sebe prvky jeho kultúry, spoločné a národné špeci-
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fi cké kultúrne hodnoty“ (Dulebová, 2012, s. 3). Fenomén je to mimoriadne 
zložitý, a preto v posledných desaťročiach sa výskumu politického diskurzu 
venuje veľká pozornosť viacerých vedných disciplín (lingvistika, literárna 
veda, sociológia, politológia, masmediálne a komunikačné štúdiá, semiotika, 
fi lozofi a, antropológia, etnológia a pod.)

Interdisciplinárny charakter výskumu politického diskurzu  výstižne  
zhrňuje vo svojej štúdii M. Bočák: „Z hľadiska podielu jednotlivých vied 
na konštituovaní štúdií diskurzu by sme mohli uvažovať hlavne o chápaní 
monodisciplinárnom (diskurz z perspektívy jednej disciplíny), interdiscipli-
nárnom či trans-, ba až postdisciplinárnom... Pojem tak v lingvistike slúži 
aj na vnútornú kritiku tradičnej orientácie disciplíny na jazyk ako ideálny 
fenomén, je hlasom teoretikov novej paradigmy, objavujúcim sa po pragma-
tickom obrate v jazykovede, volajúcich po skúmaní javov ukotvených v kaž-
dodennej rečovej praxi, teda analýze jazyka v aktuálnom použití“ (Bočák, 
2009, s. 139). Podnetným príkladom podobného aktuálneho prístupu ku skú-
maniu jazyka v slovakistike je monografi a „Používanie jazyka“ (Orgoňová 
– Dolník, 2010), v ktorej autori postupujú od skúmania jazykového systé-
mu k jeho používaniu, uskutočňujú „sondáže do ...politického, reklamného 
a mládežníckeho diskurzu a znázorňujú, v čom spočíva diskurzná analýza 
s lingvistickým zázemím, čím sa toto zázemie obohacuje, a teda ako sa dy-
namizuje chápanie jazykovedy, a súčasne ilustrujú poznávacie možnosti (ale 
aj limity) diskurznej analýzy“ (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 6).

Problematikou politického diskurzu v Rusku sa aktívne zaoberá posled-
ných 15 – 20 rokov mladá vedná disciplína – politická lingvistika, o ktorej 
J. Šejgalová vo svojej monografi i píše: „Politická lingvistika je jedným z no-
vých výskumných smerov v súčasnej lingvistike. Táto oblasť výskumu má 
nepochybne interdisciplinárnu povahu: integrujú sa v nej úspechy socioling- 
vistiky, lingvistiky textu, kognitívnej lingvistiky, naratívnej analýzy, štylis-
tiky a rétoriky“ (Šejgalová, 2004, s. 86). Ako vidíme, autorka uznáva síce 
interdisciplinárnu povahu politickej lingvistiky, ale zostáva pritom v oblasti 
jazykovedy v širšom význame. Pri probléme charakteristiky politickej ling-
vistiky sa nám viac pozdáva názor slovenského vedca M. Bočáka, ktorý in-
terdisciplinárnosť politickej lingvistiky vidí oveľa širšie, a to v prelínaní vied 
humanitných aj sociálnych, ktoré sa vo svojich výskumoch zaoberajú nie-
ktorým z aspektov politickej komunikácie. M. Bočák prichádza k myšlienke 
jej transdisciplinárnej podstaty a konštatuje že: „Na súčasnom skúmaní dis-
kurzu sa totiž podieľa množstvo pôvodných disciplín i novších interdisciplín 
a transdisciplín... Moderná jazykoveda objekt svojho skúmania rozšírila a 
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naďalej rozširuje... a zamerala sa na aktuálne používanie jazyka v jeho ši-
rokých (sociálnych) kontextoch (napr. pragmalingvistika, sociolingvistika, 
psycholingvistika)... Okrem obratu k sociálnu v lingvistike možno v ďalších 
humanitných i spoločenských vedách sledovať obrat k jazyku. Je zrejmé, že 
ich cieľom nebolo kopírovať lingvistickú interpretáciu jazyka ... konfron-
tácia lingvistických a sociálnych prístupov k diskurzu, spojená so snahou 
o transcendovanie ich interpretačných diferencií, poskytuje príležitosti na 
búranie bariér a budovanie omnoho komplexnejšej teórie, než je to možné 
v rámci jednej disciplíny. Ako optimálne riešenie sa pritom javia transdisci-
plinarita či postdisciplinarita ako novšie modely vedeckého bádania, pretože 
striktné paradigmatizovanie, budovanie nadvlády odboru či paradigmy (ako 
diskurzívna unifi kácia par excellence) vlastne ide proti logike discourse stu-
dies...“ (Bočák, 2009, s. 140).

Takýmto interdisciplinárnym „novým modelom vedeckého bádania“ po-
litického diskurzu v súčasnom svete sa stáva politická lingvistika, ktorá je 
objektom skúmania, ako aj z hľadiska cieľov a používaných metód vo svojej 
podstate vedou  interdisciplinárnou  a podľa názoru viacerých odborníkov 
nachádza sa na pomedzí lingvistiky, sociológie, politológie, masmediál-
nej komunikácie a psychológie. Diskurzívna analýza politického diskurzu 
v súčasnosti ignoruje nielen hranice konkrétneho textu, ale aj disciplinárne 
rozhraničenia a získava postavenie interdisciplinárneho výskumného smeru. 
„Prechod od skúmania systému jazyka k jeho používaniu rozširuje priestor 
lingvistického poznávania do takej miery, že jazykoveda musí až dramatic-
ky meniť svoj pohľad na vlastné poslanie vo vedeckom uchopovaní sveta, 
v jeho opise a výklade. Nateraz nie je aktuálna otázka, čo je pri skúmaní ja-
zykových javov ešte jazykovedné a čo už nepatrí do kompetencie lingvistiky. 
Vystriedala ju otázka, ako sa môže  –  a má  –  jazykoveda otvoriť, aby mohla 
reálne prispieť k prieniku do hlbín jazykového života ako podstatnej stránky 
„životnej skutočnosti“, a tak sa podieľať na vývine poznávania sociálno-kul-
túrnych vied. Už nejde len o poznávanie jazyka v jeho abstraktnom aj čin-
nostnom aspekte, ale aj o to, čo môžeme vypovedať o svete, spoločnosti aj 
človeku na základe skúmania jazyka v živote ľudí, väčších či menších societ 
i jednotlivcov“ (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 5).

Systémovejšia analýza vývoja politickej lingvistiky ako vedy aj jej sú-
časný stav vo svete aj u nás doma dáva možnosť konštatovať, že „politická 
lingvistika je dnes aktívne sa rozvíjajúcim vedeckým interdisciplinárnym 
smerom, ktorý sa zaoberá výskumom využívania jazykových zdrojov ako 
prostriedkom zápasu o politickú moc a manipuláciu spoločenským vedomím 
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a jej hlavným cieľom je analýza  rôznorodých vzťahov medzi jazykom, mys-
lením a politickou komunikáciou, subjektmi politického života a politickým 
stavom spoločnosti“ (Dulebová, 2011, s. 4). 

Prudký rozvoj politickej lingvistiky má v súčasnosti svoje sociálne opod-
statnenie, veď  „ešte začiatkom 20. storočia  veľké množstvo obyvateľstva 
nemalo ani volebné právo a bolo iba pasívnym objektom politických opatre-
ní vládnucich tried. V súčasnosti sa do politického života zapája v rôznych 
podobách veľké množstvo občanov a teoreticky každý má možnosť byť jej 
aktívnym subjektom. Už len ten fakt, že politika sa stala hlavnou témou všet-
kých spravodajských žánrov, hovorí o jej mieste v našom živote. Tento ko-
munikačný fenomén  spôsobuje, že politika sa stala významným predmetom 
záujmu  humanitných vied a čo je príznačné, čoraz viac je v centre záujmu 
fi lológov. V uvedenom kontexte je preto prirodzené, že politická lingvistika 
sa formuje ako jeden z fi lologických odborov s výrazným interdisciplinár-
nym smerovaním“ (Sipko, 2011, s. 1).

Mimoriadne aktívny vývoj politickej lingvistiky môžeme v súčasnosti 
pozorovať v Rusku. Štúdium politického diskurzu v Česku dnes prebieha 
prevažne buď v rámci odboru mediálne štúdiá/mediálna komunikácia, ale-
bo ako interdisciplinárny výskum na rozhraní sociológie, politológie, psy-
chológie a lingvistiky. Podobné tendencie, len s dlhšou tradíciou, širším 
výskumným záberom a diferencovaním výskumov v rámci politickej ling-
vistiky, sú charakteristické aj pre celú Európu a Ameriku. Slovenská jazyko-
veda sa politickej lingvistike venuje zatiaľ v čiastkových štúdiách a článkoch 
a analýzy politického diskurzu sa vyskytujú nielen v lingvistických, ale aj
v sociologických, politologických alebo kulturologických prácach. Celko-
vo však možno konštatovať, že súčasné tendencie vývoja a smerovania po-
litickej lingvistiky na Slovensku naznačujú, že má všetky predpoklady na 
perspektívny dynamický rozvoj už v najbližších rokoch, a to v podobe in-
terdisciplinárne smerovaných výskumov, ktoré sa týkajú množstva vedec-
kých otázok vzťahujúcich sa na problematiku politického diskurzu. Analýza 
politického diskurzu pritom bude prekračovať nielen hranice konkrétneho 
textu, ale aj hranice vedných disciplín. O tom, že nastal čas vyhraniť postoje 
slovenskej vedy k pojmu diskurz, rovnako aj o tom, že slovenská lingvistika 
vníma problematiku so všetkou vážnosťou, svedčí aj medzinárodná vedecká 
konferencia Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte uskutočnená 
v septembri 2011, organizovaná Jazykovedným ústavom L. Štúra SAV, vý-
sledky ktorej bez pochýb prispeli k etablovaniu pojmu diskurz na slovenskej 
akademickej pôde. 
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Politickú lingvistiku, ktorá sa primárne zaoberá analýzou politického dis-
kurzu, „chápeme ako vedu vo svojej podstate interdisciplinárnu, vznikajúcu 
na rozhraní rôznych humanitných a sociálnych vied. V praktickej rovine sa 
to prejavuje tak, že výskum politického diskurzu sa realizuje ako interdisci-
plinárny výskum na rozhraní odborov jazykovedných, mediálnych štúdií či 
mediálnej komunikácie, sociológie, politológie, psychológie a iných huma-
nitných a sociálnych disciplín, pritom často pojem politická lingvistika sa 
ani nespomína, avšak predmet výskumu nám dovoľuje podobné analýzy 
zaradiť do širšie chápaného pojmu politickej lingvistiky“ (Dulebová, 2011,
s. 3). Plne súhlasíme s tvrdením rusistu J. Sipka, že „práve interdisciplinárny 
výskum má v humanitných a spoločenských vedách zrejme najväčšie rezer-
vy. Nie je preto náhoda, že v súčasnosti sa formujú také fi lologické disciplíny, 
ako je kognitívna lingvistika, etnolingvistika, etnopsycholingvistika, ling- 
vokulturológia a ďalšie so zjavným rozšírením výskumného smerovania a 
objektov výskumu. V konečnom dôsledku v centre výskumnej pozornosti je 
hovoriaci človek a jeho reč, komunikujúci etnokolektív, o ktorom jeho jazyk 
a reč v značnej miere objektívne vypovedajú“ (Sipko, 2010, s. 3). Pohľad na 
výskum v oblasti politickej lingvistiky ako na výskum interdisciplinárneho 
charakteru by mohol nabádať vedcov viacerých humanitných a sociálnych 
vied ku kreatívnej spolupráci v otázkach všestranného výskumu tak zložité-
ho fenoménu, akým je súčasný politický diskurz.
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RÉSUMÉ
Political Linguistics as a New Interdisciplinary Stream of Political Discourse 
Study

The term political discourse is being applied in both wider and more specifi c contexts 
within the modern Russian linguistics. In a wider context it includes all forms of communica-
tion where each component at least belongs to the fi eld of politics, i.e. subject, recipient, or the 
content of communication. In more specifi c context, it is a discourse which aims at acquire-
ment, preservation and exploitation of political power. This article offers a detailed analysis 
of the phenomenon of political discourse. It argues that political discourse is the matter of 
analysis of political linguistics, which emerged at the edge of several social sciences as a new 
multidiscipline scholar approach.
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Expresivita v jazyku na pozadí kultúrnych 
a biologických vplyvov

Dana Široká
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

ádam najdokonalejším spôsobom, ako človek môže autenticky pre-
javiť seba samého, je jeho prirodzené správanie v každodenných si-

tuáciách. Človek sa počas svojho denného kolobehu ocitá v rôznych situá-
ciách, diskurzoch, pričom každý z nich si vyžaduje odlišné vystupovanie. 
Stretli ste nového suseda pred panelákom? Pravdepodobne mu neodovzdáte 
odpadkový kôš, ktorý ste sa práve chystali vyniesť. Spadlo vám pri pribí-
janí klinca do dreva na nohu kladivo? Hádam sa prekliatemu nástroju ne-
poďakujete a nepoprajete mu pekný zvyšok dňa. Rôzne situácie si vyžadujú 
rôzne konverzačné interakcie a ich motiváciu a preferenciu by sme chceli 
v nasledujúcom príspevku priblížiť na pozadí expresívnej lexiky. Ako in-
špirácia nám poslúžila americká vedecká základňa a tzv. štandardný model 
sociálnych vied (a jeho verzie), ktorý determinuje človeka a jeho správanie 
na základe psychologických, antropologických, kultúrnych a biologických 
vlastností. Predkladaný model je na pôde humanitných vied známy takmer 
storočie (Meadová, 1935; Watson, 1925; podľa Pinker, 2009, s. 462). O jeho 
rozpracovanie na pôde evolučnej psychológie sa v roku 1992 postarali John 
Tooby, Leda Cosmidesová a Jerome Barkow1, no ich uvažovanie smerovalo 
za hranice klasických téz Štandardného modelu sociálnych vied (SSSM). 
Rekonštruovali napríklad tvrdenie, že kultúra je otvorená pre všetky nové 
podnety a impulzy, na tvrdenie, že kultúra je  podmienená univerzálnou ľud-
skou povahou a ňou je aj obmedzená. Pre nás sú však dôležitejšie iné myš-
lienky, a síce tie, ktoré  zahrňujú tézy týkajúce sa vzťahu človek – príroda 
– kultúra.  

Trojica vyššie spomenutých autorov prepracovala tézy SSSM do takzva-
ného modelu ICM (Integrated Causal Model, 1992). Hlavnou myšlienkou 
modelu ICM je presvedčenie, že psychologická stavba človeka pozostáva 
prevažne z výchovných a rozumových mechanizmov, ktoré sú univerzálne 
a obsahovo nezávislé – termín „tabula rasa“ a tvrdenia, že človek sa narodí 
bez dojmov, skúseností a predstáv, nahradili tvrdením, že človek je od na-
rodenia vybavený všeobecnou kognitívnou kapacitou (inteligencia, raciona-
lita, učenie, inštrumentálne uvažovanie), ktorá vysvetľuje ľudské myslenie 
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a z veľkej časti aj ľudské správanie (Buss, 2005, s. 585). Ďalšou z myšlie-
nok modelu ICM je vzťah prírody a výchovy (nature vs. nurture), ktoré sú 
taktiež prameňom ľudského správania a myslenia. To „prírodné“ (zahŕňajú-
ce aj ľudskú prirodzenosť) refl ektuje evolučnú históriu, ktorá riadi vrodené 
návyky človeka. To „výchovné“ odkazuje na kultúrnu históriu, schopnosť 
človeka učiť sa a predovšetkým na vplyv prostredia na človeka a jeho schop-
nosti. ICM je teda spojením prírodného a kultúrneho modelu, ktorým sa dá 
vysvetliť množstvo psychických a povahových zvláštností – človek je prí-
rodno-kultúrna bytosť, ktorej správanie závisí ako od evolučných daností 
(„nature“), tak od environmentálnych okolností („nurture“), v ktorých práve 
vyrastá a spoznáva svet. Je to teda kontrast medzi stabilnými prírodnými 
vzorcami a medzi kultúrnymi skutočnosťami, ktoré sú stabilné oveľa kratšiu 
dobu ako prírodné a genetické zákonitosti. 

J. Tooby, L. Cosmidesová a J. H. Barkow model ICM obohatili o množ-
stvo novátorských myšlienok. Pre našu teoretickú základňu je napríklad veľ-
mi dôležitá myšlienka, že na rozdiel od SSSM modelu v modeli ICM tvrdia, 
že správanie je výsledkom interakcie medzi vyvinutými psychologickými 
mechanizmami a kultúrnymi a environmentálnymi vplyvmi. V ICM takisto 
správne tvrdia, že analýzy interakcie medzi prírodou a výchovou sú dôležité 
pre porozumenie ľudskému správaniu (na rozdiel od SSSM, kde biologický 
determinant nebol pre vysvetľovanie správania človeka až taký rozhodujúci).

Jedným z podporovateľov týchto modelov a tiež interdisciplinárneho po-
hľadu na výskum (nielen jazyka) je Steven Pinker2, ktorý svojím upraveným 
modelom dokazuje fakt, že tak biologické, ako aj environmentálne okolnosti 
vplývajú na človeka pri procese osvojovania si jazyka (2009, s. 460 – 468). 
Jeho základnou tézou je, že „jazyk je najprístupnejšia časť mysle a ľudia 
o ňom chcú vedieť viac, pretože dúfajú, že im to pomôže hlbšie porozumieť 
ľudskej prirodzenosti“ (op. cit., s. 460). Svoje myšlienky zhrnul do nasledu-
júceho modelu, ktorým sa vo svojej publikácii (2009) snažil objasniť exis-
tenciu jazykového inštinktu ako vrodeného mechanizmu. Pre náš výskum je 
Pinkerov model (ako aj inšpirácia modelmi SSSM a ICM) zaujímavý z hľa-
diska objasnenia aspektov používania expresívnej lexiky, resp. dokázania 
faktu, že kultúrne, ako aj prírodné (a prirodzené) zložky vplývajú na človeka 
a tento vplyv sa odráža v jeho vyjadrovacích schopnostiach. 
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               prostredie
                       
                              poskytuje vklad        
            
   vrodené psychologické
       stavia na              mechanizmy              vyvíjajú a sprístupňujú          
dedičnosť               (napr. mechanizmus učenia)   schopnosti
               znalosti
                                       ovplyvňuje                                 hodnoty 

               správanie

Predkladaný model je nastavený ako dvojzložkový determinant, ktorý 
ovplyvňuje ľudské správanie, schopnosti, znalosti a hodnoty. Determinantmi 
sú tieto zložky:

1. Dedičnosť (biologický aspekt), ktorá stavia na vrodených  psychologic-
kých mechanizmoch a na ich základe sa vyvíjajú a sprístupňujú ľudské 
schopnosti, znalosti a hodnoty. 

2.  Prostredie (kultúrny aspekt), ktoré, na rozdiel od biologického aspektu, 
poskytuje vklad pre vrodené psychologické mechanizmy a na ich zá- 
klade ovplyvňuje správanie človeka. 

Model je možné aplikovať pri riešení niekoľkých vedeckých problémov 
v rôznych humanitnovedných disciplínach. Pre nás je dôležité predstaviť si 
pod centrálnym pojmom vrodené psychologické mechanizmy schopnosť na-
učiť sa jazyk (či už spisovný, štandardný, subštandardný, ale aj anglický, 
nemecký, atď.). Schopnosť naučiť sa v detstve hovoriť, písať, čítať, skrátka 
ovládať jazyk, je dedičnou záležitosťou, s ktorou sa narodí každý zdravý 
človek. Jeho túžba po poznávaní sveta vedie cez spoznávanie jazyka, a tým 
sa formujú jeho schopnosti, znalosti a hodnoty. Okrem tohto aspektu ovlá-
danie jazyka ovplyvňuje aj druhá zložka – kultúrny aspekt alebo prostre-
die, v ktorom sa jedinec učí daný jazyk. „Dieťa, ktoré vyrástlo v Japonsku, 
bude hovoriť po japonsky. To isté dieťa, keby vyrastalo v Spojených štá-
toch, by hovorilo po anglicky“ (Pinker, 2009, s. 465). Prostredie, v ktorom 
si osvojujeme jazyk, ovplyvňuje naše správanie. Ak sa dieťa narodí v ne-
jakom prostredí, jeho myseľ netvorí názory, kultúrne a sociálne elementy, 
naopak, tieto elementy vytvárajú myseľ (Barkow – Tooby – Cosmides, 1992,
s. 26), sú nám dané a sú individuálne podľa toho, v akej komunite vyrastá-
me. Sociálny svet nie je tvorený jednotlivcom, ale kolektívom, podobne je 
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to s jazykom, nevytvárame ho, ale učíme sa ho, a to presne v takej podobe, 
aký nám ho podáva naše okolie. Keď tvrdíme, že človek a jeho správanie 
v kolektíve je determinované biologickými, kultúrnymi a psychologickými 
vlastnosťami, potom aj jeho jazykové návyky musia zodpovedať takým ná-
vykom, aké majú zvyšní členovia spoločenstva. Z toho vyplýva, že každé 
dieťa narodené v istom sociálnom a kultúrnom prostredí je týmto prostre-
dím ovplyvňované a učí sa vrodeným psychologickým mechanizmom priro-
dzeným pre prostredie, v ktorom je vychovávané (pre porovnanie napríklad 
ukážka citosloviec štekania psov v angličtine a slovenčine – anglické woof 
woof/ruf ruf; slovenské haf haf/hau hau. Psy, prirodzene, štekajú v každom 
jazyku rovnako, ale ich grafi cký záznam je v jednotlivých jazykoch odlišný). 
Prirodzene, nejde len o osvojovanie si jazyka u dieťaťa, ale aj u dospieva-
júcich či dospelých jedincov. Vezmime si napríklad teenagerov, ktorí sa stoj 
čo stoj potrebujú jazykovo diferencovať od svojich rodičov, a tak si medzi 
sebou vytvárajú slangy. Rodičia sa potom nestačia čudovať, keď ich deti 
označujú svojich kamarátov ako vymakaných dávačov, kockáčov, tupelov, sú 
medzi nimi aj lúzri a winneri, ale aj socky, lopkári, noliferi (podľa Orgoňová 
– Dolník, 2010, s. 135) a podobní ľudia, ktorých označenie nejestvuje v lexi-
kálnom inventári každého bežného  používateľa jazyka.  

Prejdime však k vytýčenému problému a tým je existencia expresívne-
ho inventára v našej schopnosti komunikácie. Expresívne vyjadrovanie (či 
už ide o samostatné lexémy, expresívne syntaktické konštrukcie, prípadne 
neverbálne správanie) je podmienené emóciami, ktoré prežívame (v našej 
literatúre napríklad Dolník, 2005). Dovolíme si teda tvrdiť, že expresívnemu 
sa tradične dáva emocionálne podfarbenie, resp. zvykne sa tvrdiť, že expresi-
vita v našom jazykovom prejave je priam podmienená tým, čo prežívame vo 
svojom vnútri. Podľa diskurzívnej psychológie R. Harrého a G. R. Gilletta 
by sa mali emócie „považovať za fyziologické reakcie, ktoré človek pociťuje 
vzhľadom na vonkajšie podnety“ (2001, s. 164) a tiež zastávajú názor, že 
emócie sú diskurzívnymi fenoménmi, pretože sú „späté s vyjadrením hod-
notenia a v mnohých prípadoch (...) sú späté so spôsobom, ako vyjadrujeme 
isté sociálne akty“ (op. cit., s. 166). Potom, prirodzene, súhlasíme aj s nasle-
dujúcim tvrdením autorov, že emócie „nie sú založené na úsudkoch – premi-
sách, ale na biologických reakciách a na výchove, ktorú sme v danej kultúre 
dostali. Takže môžu byť racionálne alebo iracionálne, vhodné či nevhodné 
a podobne“ (op.cit. s. 166).

Ak je expresivita v jazykovom prejave podmienená emóciami a tie závi-
sia od prirodzených, ako aj od osvojených vzorcov telesných reakcií, potom 
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aj náš expresívny jazykový inventár a tendencia k jeho používaniu je pod-
mienená jednak biologicky, jednak kultúrne. Vezmime si napríklad proble-
matiku vulgarizmov, ktoré sú prevažne označované za hanlivé pomenovania 
a používajú sa na označovanie niečoho/niekoho vo vypätých emocionálnych 
situáciách, prípadne pri ventilácii takýchto emócií a pod. Nastáva potom 
množstvo otázok, ako napríklad: prečo sú vulgarizmy tak veľmi potláčané 
spoločnosťou, keď práve oni reprezentujú najprirodzenejšiu formu jazyka? 
Prečo sa ľudia kedysi hanbili vulgarizmy používať tak verejne ako dnes? 
Sú bezpríznakové alebo príznakové vo vzťahu k ľudskému prirodzenému 
správaniu?

Práve takéto otázky slúžili na hľadanie vhodnej teórie na vysvetlenie ľud-
ského správania a postoja k hrubej lexike používateľov jazyka. Zastávame 
názor, že používanie takejto slovnej zásoby je podmienené práve vonkajšími 
vplyvmi okolia, v ktorom sa pohybujeme a svoj jazykový prejav prezentuje-
me. Jazyk je taký činiteľ, ktorého sila a moc sa prejavuje v diskurze. Tak ako 
dokážeme byť zdvorilí v situáciách, ktoré si to vyžadujú, rovnako vieme byť 
vulgárni v prejavoch, pri ktorých je hrubosť nepríznaková. V ostatných ro-
koch, čo všetci používatelia jazyka isto vnímajú, došlo k zhrubnutiu diskurzu 
(porov. Bohunická – Orgoňová, 2011, s. 101) predovšetkým v reči mladých 
ľudí. Táto skutočnosť je spôsobená práve tým,  že jednotlivci do svojho ja-
zykového prejavu vkladajú presne to, čo im je vštepované z okolia, v ktorom 
sa pohybujú a fungujú ako sociálne bytosti. Keby sme sa mali vrátiť späť 
k Pinkerovmu modelu a vzťahu jazyk – príroda – kultúra, zistíme, že cen-
trálny pojem vrodené psychologické mechanizmy (napríklad mechanizmus 
učenia) je vhodným nástrojom na vysvetlenie používania vulgarizmov. To 
prírodné, resp. prirodzené vo vzťahu k používaniu jazyka je, že človek je 
odmalička vybavený kognitívnou schopnosťou naučiť sa jazyk, a to kultúrne 
determinuje to, akú formu jazyka si človek zvolí ako najprirodzenejšiu na 
používanie v komunite, v ktorej sa pohybuje. Prirodzene, človek sa odma-
lička učí spisovný jazyk, ako aj cudzie jazyky, a preto disponuje viacerými 
dorozumievacími inventármi a tie využíva na základe potrebnosti v danom 
okamihu. Človek siaha po takých formách jazyka, aké mu v danom momente 
vyhovujú. Expresivitu a vulgarizáciu prejavov (nielen) v súkromných pre-
javoch možno potom chápať ako diskurzotvorný činiteľ, ktorý usmerňuje 
rozvíjanie diskurzu a následne ovplyvňuje všetkých účastníkov rozhovoru. 
Jednotlivci sa ocitajú v rôznych diskurzoch, rôznych situáciách, a preto „so-
cializácia jednotlivca vyúsťuje do jeho aktívnej alebo pasívnej jazykovej 
multikolektívnosti, čiže do toho, že aktívne alebo pasívne ovláda jazykové 
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štandardy kolektívov v rámci superkolekívu, ktorý vytvára jeho globálne ja-
zykové prostredie. Jeho jazykovoorientačná kompetencia sa rozvíja aj vo 
vzťahu k jazykovej situácii“ (Dolník, 2007, s. 17). Komunikačná interakcia 
medzi používateľmi je potom závislá od prispôsobovania sa danej diskur-
zívnej situácii, ktorá vyústila až do permanentnej expresivizácie jazykových 
prejavov. Sila a moc takéhoto jazyka sa potom prejavuje nielen na úrovni 
súkromných rozhovorov, ale jej exkluzivita a príťažlivosť potom preniká aj 
do verejných sfér a tým sa stáva súčasťou rečového inventára používateľov 
jazyka. 

Týmto výkladom sme sa snažili poukázať na vplyv kultúrneho a biologic-
kého  aspektu v prirodzenom prejave jednotlivcov a na sklon k expresivizácii 
prejavu a správania na základe emocionálnych (biologických) a okolitých 
(kultúra, prostredie) vplyvov. Na demonštrovanie tohto javu sme poukázali 
priblížením modelov spájajúcich tieto elementy do jedného celku a následne 
sa pokúsili poukázať na kauzalitu a podmienenosť existencie expresívneho 
inventára u používateľov jazyka. Človek je obklopený viacerými elementmi, 
ktoré tvoria jeho jedinečnú osobnosť, pohybuje sa v rôznych diskurzoch a tie 
mu dávajú priestor na prejavenie osobnosti. Tak ako si človek každé ráno 
vyberá šaty na oblečenie reprezentujúce jeho kultúrny status, tak si vyberá 
aj spôsob, akým rečovo zapôsobí vo svojom okolí. V štúdii sme chceli pou-
kázať na skutočnosť, že osobnosť človeka sa prejavuje na základe biologic-
kých a kultúrnych determinantov a tie ovplyvňujú jeho správanie, hodnoty, 
znalosti a schopnosti. Ukazuje sa však, že expresivita v jazyku je stále popu-
lárnejšia, tendencia k hrubosti v rozhovoroch vedie k zhrubnutiu diskurzov, 
ako aj diskurzívnych tém (porov. tabuizované verzus netabuizované témy 
v minulosti a dnes). Prirodzeným výberom preferujeme to, čo nám vyhovuje, 
to, čo denne využívame, a preto sa expresívne (a vulgárne) formy v jazyku 
držia, sú populárne. Preto ak v prírode dokáže prežiť len ten najsilnejší jedi-
nec, potom môžeme analogicky konštatovať, že aj v jazyku prežijú tie formy 
jazyka, ktoré v konkurencii pôsobia ako najsilnejšie a najpoužívanejšie.  

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 2/0085/12 
Cudzosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. 
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Poznámky
1    Americkí vedci, ktorí spojili poznatky z vývinovej psychológie (L. Cosmidesová) a antropológie

(J. Tooby, J. Barkow), svoje interdisciplinárne vedomosti zhrnuli v publikácii The Adaptated Mind: 
Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, 1992.

2     Steven A. Pinker je kanadsko-americký experimentálny vedec a kognitívny psychológ, ktorý sa 
zameriava na vývoj jazyka najmä u detí, ako aj na komputačnú teóriu mysle a evolučnú 
psychológiu. Je autorom mnohých publikácií, vyberáme z tých, ktoré sú preložené do slo-
venčiny alebo češtiny: Jazykový instinkt (český preklad 2010), Slova a pravidla (2000)/Slo-
vá a pravidlá (2003). Za zmienku stoja však aj ďalšie diela, napríklad How does mind
works (1997), Blank Slate (2002), The Stuff of Thought (2007). Pinker je vedcom, ktorý
sa nebojí kritizovať kolegov z vedeckého prostredia a jeho publikácie sú písané 
vedecko-populárnym štýlom, preto sa niekoľko jeho titulov v Amerike stalo bestsellermi. 

RÉSUMÉ
Expressivity in Language on the Background of Cultural and Biological In-
fl uences

The author of paper is inspired by fact that language is conditioned by cultural 
and biological infl uences and she presents her arguments on the basis of expressive 
lexical items – they should be a refl ection of cultural (including social) as well as 
biological infl uences (e. g. expression of emotions). The author operates with terms 
culture, nature vs. education, natural selection, innate psychological mechanisms, 
expressive language, emotions, discourse, behaviour, abilities, knowledge, values.
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III. JAZYK V SOCIÁLNEJ
       INTERAKCII



Zábavné dialogy a dialogy pro zábavu

Světla Čmejrková 
(Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR)
 

společné knize Oľgy Orgoňové a Juraje Dolníka Používanie jazyka 
(2010) zaujme čtenáře nejedna pasáž, na niž by rád reagoval. Vzhle-

dem k tomu, že zastřešujícím tématem monografi e je téma Racionalita a 
iracionalita v štýle, a vzhledem k tomu, že téma stylu, konkrétně stylu dia-
logického, dominuje v současné době i textovělingvistickým analýzám od-
dělení stylistiky a textové lingvistiky ÚJČ, dovoluji si věnovat jubilantům 
zamyšlení (i když zatím jen letmé) nad racionalitou a iracionalitou některých 
mediálních dialogů. 

K stylistické profi laci žánru mediálních dialogů a k jejich nesnadnému 
funkčnímu vymezení přispělo to, že se staly oblíbeným druhem mediální 
zábavy: platí to pro řadu typů rozhovorů od politických debat po zábavné 
talk show. Odborná literatura dala těmto žánrům nálepku infotainment, ne-
boť informace a zábava, tj. information and entertainment, tu jsou propojeny 
v duchu antického docere et delectare (srov. Orgoňová – Bohunická, 2007,
s. 108). Pro debaty probírající témata veřejného života a přístupy k nim 
vzniklo označení confrontainment, tedy konfrontace pro pobavení, případně 
politainment, tedy politika pro pobavení; rozhovory dotýkající se naopak 
ryze privátních lidských osudů a zasahující naše emoce otevřeně sdílenými 
sentimenty osob zpovídajících se z životních proher a nadějí si zase vyslou-
žily označení emotainment: paradoxně – city pro zábavu.

Svým způsobem jsou tedy takřka všechny dialogy inscenované v médiích 
určeny pro zábavu, a to i ty, jejichž primárním cílem je, jak je patrné z  růz-
ných složenin vzniklých na bázi slova entertainment, informovat, ukázat 
nebo poučit. Jak uvádí Neil Postman v knize Ubavit se k smrti, televize uči-
nila ze zábavy přirozenou formu zobrazení jakékoli skutečnosti. „Televizní 
přijímač nás udržuje v neustálém styku se světem, ale má přitom stále tutéž, 
neměnnou, smějící se masku. Problém nespočívá v tom, že televize nabízí 
zábavná témata, nýbrž že jakékoli téma převádí na zábavu, což je úplně jiná 
otázka. Řekněme to ještě jinak: zábava je zastřešující ideologií veškeré te-
levizní komunikace. Nezáleží na tom, co je předmětem zobrazení a jaký je 
úhel pohledu; nad vším se vznáší předpoklad, že nám to má přinášet přede-
vším zábavu a potěšení.“ (Postman, 2010, s. 105)    

V
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Pro svoji analýzu jsem tentokrát vybrala dialogy, které se v televizním 
vysílání zformovaly výhradně proto, aby přinesly divákům zábavu, a které 
už o poskytnutí nějaké objektivní informace evidentně ani neusilují. Jejich 
sdělovací funkce je potlačena ve prospěch funkce kontaktní, metajazykové 
a snad i poetické. Uvádím-li, že tyto rozhovory informaci snad ani nepři-
nášejí, je to samozřejmě tvrzení platné jen relativně, neboť tyto rozhovory 
nepochybně chtějí přinést informaci o pohotovosti a vtipnosti moderátora, 
o identitě pozvaného hosta formující se v provokativně vedeném, o dobré 
náladě dialogických partnerů, o pohodě v televizním studiu apod. Platí to pro 
některé formáty talk show a platí to ještě intenzivněji pro výplňkové a blá-
bolivé dialogy, jimž dnešní média věnují čím dál víc prostoru. Všimněme si 
nejprve žánru talk show (podrobněji Čmejrková, 2007, 2012, s. 264 – 279).

Talk show
Některé typy zábavných talk show mají předem danou, ritualizovanou 

strukturu  (Montgomery, 2000; Tolson, 1991, 2006; Lauerbach, 2007) spočí-
vající v tom, že moderátor je předurčen k roli rétorického vítěze, host k roli 
oběti. Diváci u televizoru i publikum v sále odměňují potleskem a smíchem 
moderátorovu snahu hosta co nejvíc potrápit nebo pokořit. Ochota hostů, 
nejen kuriózních podivínů, ale i seriózních osobností, přijímat pozvání do 
takové talk show, v nichž moderátor zachází s jejich image dosti nevybíravě, 
a riskovat, že se publikum bude bavit na jejich účet, potvrzují Postmanovu 
tezi o tom, že vstoupit do médií znamená předem souhlasit s tím, že zábava je 
způsobem zobrazení světa, a tedy i mediální osobnosti. Agresivní a klaunské 
chování moderátora, který si může dovolit cokoli, se projevuje nečekanými 
tematickými zvraty, provokativními otázkami na hranici vkusu, ironizacemi 
hostových odpovědí, vyzývavým opakováním jeho slov, reformulacemi jeho 
odpovědí apod. Hostitel české talk show Uvolněte se, prosím moderátor Jan 
Kraus rozhodně neusiluje při komunikaci s pozvanými hosty o objektivnost 
a nestrannost, a už vůbec ne o věcnost a korektnost: šaškovská póza mu 
umožňuje klást otázky, které nesouvisejí s tématy, jimiž by se host rád profi -
loval, a zavádět řeč tam, kde se host rozhodně necítí silný v kramfl ecích, jak 
je tomu v rozhovoru s Jiřím Paroubkem krátce po jeho jmenování premiérem 
v r. 2005 (o tomto dialogu srov. podrobně Čmejrková – Hoffmannová, 2012):

(1)
JK: zaujalo mě, vy jste byl na vojně prej provianťák    
((smích publika))

176



JP: to je pravda, tam jsem se naučil vařit
JK: a co ještě jste se tam naučil?
JP: naučil jsem se spoustu zajímavejch věcí
JK: =já sem čet, že ste tam krad salámy
((smích publika))
JP: no, tak tomu určitě nevěříte, <pane Krausi>
JK: no ne:? ale že ste je krad jako pro mužstvo, rozumíte?
JP: a že jsem je pak rozdával, že jsem byl takový jako (.) dobrák?
JK: no, že ste to tak jako konfi skoval, trošku, takovej emmm Nikola    
Šuhaj Paroubek malinko?
((smích publika))

Dialogický charakter setkání, na něž se host nemůže připravit a své vy-
stoupení si předem promyslet, neboť může být kdykoli zaskočen nečekaným 
průběhem rozhovoru, je základní fakt, který musí analytik brát v úvahu, má-
li hodnotit danou interakci z hlediska její racionality a iracionality. Jistě lze 
souhlasit s následujícím tvrzením jubilantů: „Racionalita sa najzreteľnejšie 
prejavuje v premyslených pripravených komunikátoch, ktoré istý výsek sku-
točnosti zobrazujú na primeranom stupni jeho myšlienkového spracovania 
(racionalita predmetu), sú zamerané na jasný, logicky zdôvodniteľný cieľ 
(racionalita účelnosti) a vyznačujú sa premysleným výberom prostriedkov 
na efektívnu realizáciu cieľa (racionalita prostriedkov)“ (Orgoňová – Dolník, 
2010, s. 146). Zdálo by se, že zábavné rozhovory odehrávající se v talk show 
nemohou těmto kritériím ani v nejmenším vyhovět. Zvláště posuzujeme-li je 
ve světle dalších úvah citovaných autorů, konkrétně jejich teze, že krajním 
případem konstruování racionálního komunikátu je systematické uvažování 
tvůrců o každém výpovědním aktu (op. cit., s. 147). Přestože při rychlém 
sledu replik v komickém dialogu si lze „systematické uvažování“ o výpo-
vědních aktech představit jen podmíněně, rozhodování o úspěšném naplnění 
cíle nelze upřít ani jednomu z aktérů: moderátor se snaží hosta co nejvíce za-
skočit otázkami ohrožujícími jeho tvář, host se snaží ze své tváře co nejvíce 
zachovat (všimněme si, že moderátor v uvedeném úryvku svému hostu tuto 
šanci dopřál, tím, že ho blahosklonně přirovnal k obrazu lidového hrdiny, 
který bohatým bere a chudým dává). 

Promyšlená strategie, o níž moderátor ví, že mu přinese komunikační 
úspěch a zisk, tedy spočívá v tom, že si pohrává s hostem jako kočka s myší, 
chvílemi mu dává šanci, chvílemi mu ji bere. Podstatou hovoru, který mode-
rátor rafi novaně vede, je hosta neustále znejišťovat, jeho slova zpochybňo-
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vat, rafi novaně obracet proti hostu jeho vlastní výroky. V případě dané talk 
show je účinným postupem moderátora již zmíněné opakování hostových 
slov a jejich parodování tázavou intonací, jak je tomu např. v následující 
části rozhovoru s Jiřím Paroubkem: 

(2)
JK: všim ste si tý drobnosti, jak si zvedli platy a říkali, že 
nedopatřením, že si je pak zase snížej, a teď se na to ňák 
zapomnělo?
JP: no, tak, já se budu snažit to připomenout, pane Krausi.
JK: kdy, kdypak byste jim to zhruba připomněl?
((smích publika))
JP: <až se to bude hodit? určitě >
JK: =<až se to bude hodit,> jo? ((potlesk a smích publika))

Opakování hostových slov, ironizování jejich pravdivosti a smyslu dosa-
hované prostou změněnou intonací, jejich zpochybňování různými tázacími 
částicemi typu jo?, hledání komického potenciálu hostových slov, obracení 
jejich smyslu a jejich reformulace komičtějšími výrazy jsou pro tuto talk 
show konstitutivní. Někdy na moderátorovu hru se slovy přistupuje i host 
a snaží se, aby i jeho projev a jeho humor publikum ocenilo. Tak je tomu 
v rozhovoru Jana Krause s advokátkou Klárou Veselou–Samkovou (2008). 

(3)
JK: no ale řekněte jak dlouho ste byla teda taková silná.
KV: sedm let.
JK: sedm let?
KV: hm
JK: vy ste si sedm let žila takle a pak zase [zpátky]
KV:                                                                [hm,]
JK: do štíhlotiny jo?

(4)
JK: z vás de až hrůza chvíli ((smích publika))
KV: no ale za to já nemůžu [to je,]
JK:                   [no počkej]te,
KV: vaše percepce,
JK: to je moje [percepce,]
KV:                  [to je vaše]
JK: já sem úplně zdravej hele. ((smích a potlesk publika))
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Moderátor chytá hosta za slovo a čeká na příležitost, kdy z jeho výroků 
vytěží námět pro svoji humornou repliku. Jako v uvedeném případě metaja-
zykově (a samozřejmě ironicky) opracovává smysl slova percepce, pohrává 
si v následujícím úryvku se smyslem slova kontradikce. Když se mu podaří 
nalézt v hostových výrocích něco, co může komicky rozvinout, svou snahu 
stupňuje, jakoby nechtěl nalezenou příležitost opustit. V následujícím úryv-
ku tak např. navíc rozvíjí výraz hlad nejprve epitety ten známý blbec hlad,
v zápětí ještě dalším přístavkem ten primitiv, a v závěru vrací do hry ještě 
znovu výraz kontradikce. Zatímco hra se slovy je ve většině rozhovorů výsa-
dou moderátora, v daném rozhovoru moderátorovi úspěšně sekunduje i vtip-
ná advokátka, které smysl pro humor, včetně jazykového, rozhodně nechybí, 
srov. výměnu to vypadá že máte ňáký nóbl problémy že jo - teda ty připálený 
hrnce tak to už tak nóbl neni blbě se to drhne:       

(5)
JK: čili vy vařit nemusíte. vás na kolenou prosí abyste to nedělala.
KV: no, ono je to v takové kontradikci proto[že ((smích))]
JK:  [je to v kontradikci] a s čím,
KV: <na druhé straně je hlad že>
JK: <ano na druhé je ten, (..) che ten známý blbec hlad,> ((smích))
publikum: ((smích))
JK: ten primiti:v
KV: <to sou, sou to skutečně>
JK: =je to
KV: =neřešitelné [situace]
JK: <[je to kontradikce k zbláznění,> ((smích)) (...)a v takový ro-
dině kde se to umí takhle pěkně pojmenovat to vypadá že máte 
ňáký nóbl problémy že jo.
((smích a potlesk publika))
KV: na konci sou teda ty připálený hrnce tak to už tak nóbl neni 
<blbě se to drhne>

Ne všechny talkshow mají tento charakter. Jsou i talkshow mající sta-
rosvětský charakter přátelského popovídání si v útulné atmosféře v pohodl-
ných křeslech, v nichž je hostu dopřáno, aby se rozpovídal o tématech, která 
jsou mu blízká, a je to naopak host, kdo do značné míry určuje, co bude 
vyprávět, co bude považováno za relevantní, kolik toho poví a jak. Taková je 
např. laskavá Ebenova talkshow Na plovárně, jejíž moderátor usměrňuje své 
hosty jen neznatelně, počíná si citlivě a taktně a rozhodně se nedopouští vůči 
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hostu takových komunikačních strategií, které by jej zaskočily a ohrozily 
jeho tvář.1 

Obliba talk show založených na moderátorově vyzývavém a prostořekém 
verbálním chování však předčila v českém televizním prostředí oblibu roz-
hovorů ryze decentních a analytikům nezbývá než pokoušet se identifi kovat, 
jaké racionální a iracionální momenty hrají v takovém typu rozhovoru roli. 
Považujeme-li za měřítko racionálnosti manifestaci Griceova principu ko-
operace nebo práci s konceptem tváře, jak jej známe z teorie Brownové a 
Levinsona, zjišťujeme, že tyto principy jsou v zábavné talkshow výše uvede-
ného typu naplňovány zcela svérázným způsobem, jak pokud jde o maximu 
kvality, kvantity, relevance a způsobu, tak pokud jde o princip zdvořilosti. 
Aby moderátor pobavil publikum, čeká na příležitost, kdy bude moci zavést 
řeč na témata, v nichž vynikne jeho rétorická rutina, zaskakuje hosta, mani-
puluje jeho výpověďmi, skáče mu do řeči, chytá jej za slova, reinterpretuje 
je a mění jejich intenci. A nejen to: talkshow je hra se sociálními normami, 
včetně zdvořilostních, a akty ohrožující tvář hosta jsou nejen povoleny, ale 
obecenstvem žádány a stvrzovány aplausem a smíchem. Host se tomuto ritu-
álu vlastně jen přizpůsobuje, někdy vynalézavěji, jindy bezradněji, a přijímá 
pozice, které pro něj moderátor konstruuje. Můžeme pak sledovat vzájemné 
vyjednávání pozic dialogických partnerů, přičemž předem dané schéma, kdo 
je v talk show vítězem a komu je určena pozice oběti, host může, ale nemusí 
překonat; druhý případ je demonstrován v rozhovoru moderátora s mladou 
herečkou.   

(6) 
NS: vy ste mě úplně rozhodil
JK: já?,
NS: jo
JK: no vy ste se rozhodila, ((smích a potlesk publika))

Jako analytici mediálních dialogů si dovedeme představit důvody, kte-
ré vedou účastníky talk show k tomu, že naplňují princip kooperativnosti a 
zdvořilosti tak svérázným způsobem a že vysílají k divákům tak specifi cké 
signály vznikající z porušování jejich maxim. Obtížnější je identifi kovat im-
plikatury vznikající z porušování těchto principů v rozhovorech mnohem 
méně rafi novaných, v rozhovorech, které bychom mohli označit jako výplň-
kové, a které se někdy také označují jako rozhovory blábolivé.      
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Blábolivé rozhovory 
Mám na mysli rozhovory, které nejmarkantněji dokumentují tendenci ke 

konverzacionalizaci a kolokvializaci mediálního diskurzu. Bývají to např. 
různé výplňkové rozhovory, vznikající spontánně při přechodech mezi jed-
notlivými fázemi mediálních pořadů, často bezútěšně plytké. Nedá se říct, 
že by jejich aktéři nedodržovali maximy zdvořilosti. Pokud však jde o prá-
ci s maximami kvantity, kvality, relevance a způsobu, charakteristickými 
pro princip kooperace, podle něhož mluvčí jednají jako racionální bytosti, 
a jestliže nedodržují jednotlivé maximy, pak svým jednáním vysílají růz-
né implikatury, není snadné tyto implikatury určit. Nezbývá než tvrdit, že 
účastníci těchto rozhovorů dávají najevo, že důležitější než věcné sdělení je 
signalizace vzájemných přátelských vztahů a blízkého kontaktu (srov. Hoff-
mannová 1996, 1997). Následující ukázka pochází z veřejnoprávní ČT 1 z r. 
2011, z tříhodinového ranního bloku moderovaného dvěma moderátory, kte-
ří v úryvku vyhlašují diváckou soutěž, oznamují její ceny a uvádějí moderá-
torku  zpráv: 

(7)
HM: můžeš,
MB: mm ((vrtí hlavou, že ne, má plnou pusu))
HM: tak já to udělám protože ty máš plnou pusu buchty.
HM: <ale je dobrá.> ((směje se))
MB: pardón. ((opatrně, ještě pořád s plnou pusou))
HM: <tak.> každopádně máme tady soutěž, takže já vám řeknu soutěžní 
otázku, kterou monička přečte,
MB: [hm,]
HM:  [takže] který stát nepatří mezi skandinávské země. je to úplně jed-
noduchý, za á belgie, za bé norsko za cé švédsko. já bych vám teďka 
nejraději řekl tu správnou odpověď ale vy na to přídete sami, (.) esemesky 
posílejte na číslo devět set šest nula šest nula devět ve tvaru (.) na který se 
teďko už díváte: hezky na obrazovce, máte to tam pěkně podrobně popsa-
ný, a nezapomeňte napsat jméno příjmení a město ze kterého pocházíte. 
já vidim. jani:. jana mi přitáhla teďka co mám říct, ale. antarktida. tak to 
je (.) úžasná (.) kniha o modrém kontinentu, předplatné časopisu lidé a 
země, potom tam máme také: hm- hru na ledové kře, to je taková zvláštní 
hra, kterou si můžete zahrát, pak je tam vzadu taková hezká velká knížka: 
a: ta se vztahuje k tomu našemu dnešnímu tématu, tu: nemusíte vyhrát, 
no a ten zbytek (.) to se o to podělíme ((směje se)) [monika mi teďka dala 
facku ((smích))] 
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MB: [((smích)) nedala jsem ((směje se)) jenom takový malinký pohlave-
ček]
PP: (políček ve škole) ((pokyvuje hlavou, usmívá se))
HM: víš proč to bylo protože se mi ta knížka strašně moc líbí.
PP: [jo takhle. ((pokyvuje hlavou, směje se))]
MB: [on by ji chtěl vyhrát.]
HM: já bych ji chtěl vyhrát.
MB: třeba jí někdo vyhraje a pak ti jí daruje. víš,
HM: [jo to byste teda mohli. ((potichu))]
PP: [nebo ti jí někdo dá k narozeninám.]
MB: tak to je hezký návod pro všechny naše výherce, [tak já jsem]
HM:                [a nebo ((potichu))]
MB: do toho zatím jenom mlaskala tak teď jenom řeknu- 
HM: -a nechceš si dát ještě ((směje se))
MB: ne ne ne ne. že petra a zprávy.
HM:  a petra je pekla, tu buchtičku. mňam
PP: jo jo jo ((usmívá se))
MB: (ach jo.)
((všichni se usmívají))

Třebaže moderátoři během tohoto poměrně dlouhého rozhovoru vyhlásí 
soutěž a vyjmenují i ceny určené výhercům, v jejich replikách převažují vý-
roky o sobě a kontaktní repliky oslovující moderátorské partnery. Je tu tedy 
jednak řada vzájemných vnitrostudiových dialogů, jimiž moderátoři sdělují, 
jak spolu ve studiu vycházejí a co právě dělají (tak já to udělám protože ty 
máš plnou pusu buchty; já vidim jani; víš proč to bylo protože se mi ta knížka 
strašně moc líbí; já bych ji chtěl vyhrát; třeba jí někdo vyhraje a pak ti jí 
daruje; nebo ti jí někdo dá k narozeninám; tak já jsem do toho zatím jenom 
mlaskala tak teď jenom řeknu; a nechceš si dát ještě?). Jiné dialogy sdělují, 
co se děje ve studiu, formou nikoli čistě dialogickou, ale výroky obrácenými 
zároveň přece jen k divákům: to se projevuje nikoli oslovováním partnerů 
2. osobou, ale užíváním pojmenování v 3. osobě (jana mi přitáhla teďka co 
mám říct; takže já vám řeknu soutěžní otázku, kterou monička přečte; moni-
ka mi teďka dala facku; on by ji chtěl vyhrát; a petra je pekla, tu buchtičku 
mňam). Všechny repliky jsou především rozverné a laškovné a takové je i 
neverbální chování moderátorů, jež provází výroky nejrůznějšími projevy 
vzájemného kontaktu, dobré nálady a  smíchu: monika mi teďka dala facku 
((smích)) – ((smích)) nedala jsem ((směje se)) jenom takový malinký pohla-
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veček – políček ve škole ((pokyvuje hlavou, usmívá se)). Rozverné a laškov-
né jsou i repliky formálně určené jen televizním divákům: takže já vám řeknu 
soutěžní otázku; je to úplně jednoduchý já bych vám teďka nejraději řekl tu 
správnou odpověď ale vy na to přídete sami; na který se teďko už díváte hez-
ky na obrazovce, máte to tam pěkně podrobně popsaný; to je taková zvláštní 
hra, kterou si můžete zahrát;  pak je tam vzadu taková hezká velká knížka, tu 
nemusíte vyhrát, no a ten zbytek to se o to podělíme; jo to byste teda mohli. 
To, co se divák dozvídá, je tedy především informace o pohodě panující ve 
studiu a o tom, čím se moderátoři navzájem baví – nepochybně v naději, že 
tím baví i diváky. Zda tomu tak opravdu je, není zcela jasné, a otázka racio-
nálnosti a iracionálnosti takových rozhovorů zůstává pro mne otevřená.      
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Poznámky
1    Marek Eben (2007, s. 150-151) vystihuje svoji metodu taktního vedení rozhovoru v interview s Alicí 

Tejkalovou: 
AT: Měl jste někdy zábrany se na nějaké téma ptát? 
ME: Velmi často a pak se většinou neptám. Asi je to na škodu věci, ale já ze své kůže nevylezu, a tak 
          nechám některá témata prostě být, pokud bych měl pocit, že by to mému protějšku bylo opravdu 
        nepříjemné. Z novinářského hlediska to asi v pořádku nebude, ale já nejsem novinář, tak mě to 
        netrápí.

RÉSUMÉ
Entertainment Dialogues

The paper analyzes two types of entertainment media dialogues from the point of view of 
their rationality as viewed in Používanie jazyka, a book by Oľga Orgoňová and Juraj Dolník 
(Bratislava 2010). Firstly, the paper observes challenging dialogues between the moderator 
and a guest in a Czech talk show, and focuses on their comic aims, particularly on their meta-
linguistic aims and language humour. Secondly, it introduces an example of a media dialogue 
which manifests the tendency toward the conversationalization and colloquialization of public 
discourse in TV studio, and focuses on its prevailing contact aims.
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„Vkládání do úst“ jako součást individuálního 
stylu českého politického komentátora Jiřího 
Hanáka

Jana Hoffmannová 
(Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR)

individuálním stylu se ze stylistických příruček1 většinou mnoho ne-
dozvídáme: bývá „defi nován“ pouze jako výrazný, svérázný, osobitý 

styl určitého jedince, autora, styl autorský, podmíněný řadou subjektivních 
stylotvorných činitelů. S takovým pojetím se setkáváme např. ve stylistice 
J. Mistríka (1997, s. 31). D. Slančová (1996, s. 99) vztahuje individuální styl 
k osobnostní struktuře subjektu, k jeho specifi ckému vidění světa i k ovládá-
ní jazyka, jeho výrazových možností; kromě toho autorka trefně cituje G. E. 
Lessinga, podle něhož každý člověk má svůj vlastní styl tak, jako má vlastní 
nos. Mimořádně rozsáhlý oddíl své České stylistiky věnuje „individuálnímu 
slohu“ J. V. Bečka (1992, s. 420 –423); i on však vztahuje individuální styl 
především k osobnímu temperamentu a jazykovým i dalším vlohám jedince, 
které se rozvíjejí vlivem společnosti, působením prostředí a vlastním úsilím 
člověka. J. Findra (2004, s. 163) vymezuje individuální styl jako zobecnění 
individuálních zvláštností, osobnostních odlišností příznačných pro jazyko-
vé projevy určitého jedince; zároveň však soubor individuálních řečových 
charakteristik určitého člověka označuje jako idiolekt, u tohoto pojmu na-
značuje i obecnější význam a přechází od něj k sociolektu. V dalším od-
stavci pak přichází se zajímavým konstatováním, že idiolekt i sociolekt se 
vztahuje k mluveným projevům jednotlivce (ev. jako příslušníka sociální 
skupiny), zatímco individuální styl je spíše věcí písemných jazykových pro-
jevů, především uměleckých. Na s. 169 pak přidává názor, že individualita 
autora se může takto výrazně uplatnit i v některých publicistických textech; 
to bych ráda v tomto příspěvku aspoň dílčím způsobem ukázala na politic-
kých komentářích českého publicisty Jiřího Hanáka.

Předtím se ale ještě obrátím o radu aspoň ke dvěma základním příručkám 
zahraničním. K. Walesová ve svém slovníku stylistiky (2001, s. 362) vyme-
zuje sociolekt jako varietu jazyka distinktivní pro určitou sociální skupinu, 
zatímco idiolekt (s. 197) jako soubor individuálních řečových návyků, indi-
viduálních stylistických rysů – tedy vlastně jako individuální (autorský) styl; 
je tedy sociolekt soubor určitých jazykových prostředků, zatímco idiolekt 

O
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soubor návyků, „rysů“? A v podobném ruském encyklopedickém slovní-
ku (Kožina, 2003, s. 95) se přímo rozlišuje idiolekt (jako soubor stabilních 
strukturně-jazykových charakteristik) a idiostyl (jako soubor řečově-tex-
tových charakteristik). Tady se možná rýsuje náznak určitého východiska: 
chápání idiolektu ve směru k jazykovým prostředkům (obdobně jako u so-
ciolektu) a naproti tomu pojetí idiostylu, resp. našeho individuálního stylu 
ve směru k řečovým a textovým individuálním návykům. Myslím, že celkem 
v souladu s tím je i výklad našich jubilantů, J. Dolníka a O. Orgoňové (2010, 
s. 168 –183), kteří odlišují styl autorský (ten vztahují především k textům 
uměleckým) a styl individuální, defi novaný jako individuální uplatnění 
obecných zákonitostí funkčního stylu. Za iracionální styl pak považují ty 
exempláře individuálního stylu, které se vyznačují tvořivostí, kreativitou; 
pod „iracionalitu“ jsou tu subsumovány atributy a hodnoty jako fantazie, 
obrazotvornost, intuice, originalita, fl exibilita, senzitivnost, nekonvenčnost 
nebo divergentní (nikoli jen reproduktivní nebo šablonovité) myšlení i vyja-
dřování. Toto v pozitivním smyslu „iracionální“ pojetí individuálního stylu 
ideálně umožňuje analýzu stylu publicisty Jiřího Hanáka – analýzu, kterou 
zde zaměřím pouze na jednu z jeho výrazných řečově-textových charakte-
ristik.

Stylem komentářů Jiřího Hanáka (a ostatních komentátorů českého de-
níku Právo) jsem se zabývala už v příspěvku (Hoffmannová, 2007), který 
vyšel ve sborníku věnovaném J. Dolníkovi k předchozímu životnímu výročí. 
Tam jsem uváděla jako výrazové prostředky charakteristické pro Hanáko-
vy texty – které soustavně sleduji minimálně šest let – především některé 
expresivní kolokvialismy, frazémy, rčení a přísloví, aktualizace ustálených 
slovních spojení, originální přirovnání a obrazná vyjádření. Už tehdy jsem 
zdůraznila i nasycenost jeho textů košatými, rozvětvenými intertextovými 
vazbami, a věnovala jsem pozornost typům pretextů, ke kterým komentátor 
odkazuje (odborné texty, historický diskurz, fi lmy, lidové a jiné písně…). 
Silně intertextové založení jsme sice zvyklí konstatovat v podstatě u veškeré 
současné publicistiky, a o žánru analytických politických komentářů to jistě 
platí v nejvyšší míře. U Jiřího Hanáka lze však odkazování k jiným textům, 
navazování na ně, to, jakými různými způsoby se jich dotýká, pokládat za 
zvlášť propracované. Samoúčelné či mechanické reprodukování, přejímání 
z jiných textů by bylo pod úroveň tohoto vzdělaného a jazykově mimořádně 
sofi stikovaného publicisty. Samozřejmě z jiných textů cituje, obvykle však 
citát ještě něčím doplní, dotáhne jej svým komentářem k navození dalších 
významů. Texty a výroky jiných autorů parafrázuje, nebo z nich podává hut-
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nou zkratku, koncentrované shrnutí. Směruje k nim více či méně explicitní 
aluze. Dopouští se různých obměn a variací (např. u rčení a přísloví). Ze-
jména projevy a výroky politiků nemilosrdně paroduje a ironizuje. Svými 
přirovnáními často míří do historie, aktualizuje historické události směrem 
k současnosti, vede výstižné paralely. Do nových kontextů zapojuje často i 
„vousaté“ vtipy a bonmoty. 

Ze stručně naznačeného repertoáru intertextových interakcí je asi zřej-
mé, jak bohatě rozvinuté, odstíněné a rozmanitě tónované je bachtinovské 
vícehlasí (mnohohlasí) v Hanákových textech. Je to neustálý dialog mezi 
„vlastním“ a „cizím“; polyfonie, ve které se hlas autora prostupuje s mnoha 
dalšími hlasy, od hlasů současných politiků až po zdroje biblické nebo fol-
klorní. Lze tu uvažovat o heteroglosii, nemalém stupni hybridizace textu, 
jeho heterogenní povaze, kde se různé „hlasy“, perspektivy a styly směšují 
a kříží. (Srov. Bachtin, 1980, 1988 aj.) Komentátor se suverénně pohybuje 
mezi citáty, parafrázemi a pseudocitáty; vstupuje do „hlasu“ určitého poli-
tika, jakoby „cituje“ jeho výrok, ale více či méně ho zabarvuje svým způ-
sobem podání, svou ironickou distancí, manipuluje s ním, nebo vyloženě 
konstruuje výrok fi ktivní. Je schopen přesně imitovat styl jiného autora, po-
stihnout jeho „markanty“, nosné stylémy; nabídnout čtenářům hypotetický 
výrok určitého politika, ale zároveň ho jaksi přeexponovat, hyperbolizovat, 
a tím shodit, zesměšnit, zdiskreditovat. Tak se utváří něco jako konverzační 
„mluvení za druhého“ (srov. o tom Schiffrin, 1994; Hoffmannová, 1999). 
Při pronášení takové repliky se mluvčí do jisté míry identifi kuje s partnerem, 
přebírá jeho perspektivu a hledisko, staví se na jeho pozici. Takový způsob 
vyjadřování ale může mít charakter pozitivní, kooperativní, solidární (mluv-
čí se snaží partnera podpořit, pomoci mu, zastat se ho), nebo spíše negativní, 
což je i případ Hanákova „mluvení za druhého“: tady jde spíše o „ohrožení 
tváře“ („face threatening“ Brownové a Levinsona, 1987), mluvčí se vměšuje 
do záležitostí někoho jiného, kritizuje ho, ztrapňuje apod. Z povahy „kritické 
analýzy politického diskurzu“ v textech J. Hanáka i dalších politických ko-
mentátorů přirozeně vyplývá, že jde o toto negativní „mluvení za druhého“. 
Termín „mluvení za druhého“ je ovšem bezprostředně svázán s organizací 
mluveného dialogu, s mechanismem turn-taking, se střídáním mluvčích při 
pronášení replik (mluvíme-li za druhého, obvykle předběhneme se svou re-
plikou někoho, kdo byl právě „na tahu“ a měl se ujmout slova, odpovědět na 
otázku apod.); proto budu dále používat pro hypotetické, fi ktivní, konstru-
ované výroky, které Hanák jakoby připisuje jednotlivým politikům a osci-
luje přitom mezi nápodobou, ironizací, nadsázkou či mystifi kací, označení 
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„vkládání do úst“. A aby bylo zřejmé, jak tyto pasáže vypadají, je už nej-
vyšší čas aspoň na jeden názorný příklad z Hanákova komentáře:
Už ministr úřednické vlády Šimerka dramaticky snížil příspěvek na provoz 
aut postižených a tato vláda to tak přirozeně nechala. Správně: postižení ne-
mají co trajdat po světě, ale sedět doma a čučet na bednu!2    
(Právo 7. 10. 2010, s. 6)

S těmito výpověďmi vkládanými jiným subjektům do úst se zřejmě po-
hybujeme na rozplývavém rozhraní mezi skutečností a fi kcí. U některých 
jiných typů intertextů, jako je citát nebo parafráze, můžeme uvažovat o jejich 
extenzi, referenci, pravdivosti/nepravdivosti. Ne tak u básnického jazyka, 
který je sebereferenční; básníkem ale Jiří Hanák (přes své virtuózní zacházení 
s jazykovými prostředky) přece jen není.3 Pohybujeme se s jeho „vkládáním 
do úst“ ve fi kčním světě, který je imaginární alternativou skutečného světa? 
Pomoci nám tu může koncept fi kční pragmatiky, pragmatiky předstírání: 
u vkládání do úst jde o předstíraná tvrzení, i jejich reference je předstíraná; 
přesto u nich asi musíme počítat s určitým vztahem ke skutečnosti, s jistým 
stupněm když ne totožnosti, tedy aspoň odvození, podobnosti… Na rozdíl 
od výpovědí, řečových aktů realizovaných v literárních, zejména narativních 
fi kčních světech se s těmito fi ktivními, hypotetickými výroky vkládanými do 
úst reálných subjektů nepohybujeme úplně mimo skutečnost, nejsme ve fi kč-
ním světě zcela nezávislém na vlastnostech, strukturách či způsobu existen-
ce světa skutečného. Jde zřejmě o jakési fi kční odbočky, vyňaté z kontextu 
založeného převážně na postupu zobrazovacím; jsou to výplody novinářovy 
konstrukce – v okolním kontextu jsou však obvykle poukrývané a rozptýlené 
instrukce pro čtenáře (prostředky metafi kce; signály už zmíněné ironie, nad-
sázky, distance), které mu umožňují rekonstrukci založenou do jisté míry na 
referenci ke skutečnosti. Čtenář rekonstruuje extenzionální strukturu těchto 
výroků ze sémantiky původně obdařené především intenzionálností. 

Právě ukončený odstavec jistě nezapře inspiraci, za kterou vděčím Lubo-
míru Doleželovi a jeho pracím o fi kční sémantice (srov. hlavně 2003, 2008, 
aj.). L. Doležela známe i jako odborníka na kontextové/narativní postupy; 
a také ve výkladech, na které jsem se právě odvolávala a které mi pomáhají 
pochopit podstatu fenoménu „vkládání do úst“, se tento autor v souvislosti 
s intenzionálností významu zmiňuje mj. o polopřímé řeči. R. Adam (2003) 
ve své reakci na Doleželovu teorii poněkud zpřesnil vymezení různých fo-
rem podání řeči a jako speciální vydělil i formu s prý. A právě s polopřímou 
řečí nebo s formou podání s prý se rovněž ocitáme na hraně skutečnosti a 
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fi kce; teorie evidenciálnosti (srov. např. Wiemer, ed., 2008) nám umožňuje 
rozlišit, kdy tyto formy slouží pouhé reprodukci cizí (případně vlastní) řeči a 
kdy jejich sémantika kromě toho zahrnuje i různé odstíny nejistoty, nedůvě-
ry, zpochybnění, distance, ironie, diskreditace. Tak je tomu většinou při Ha-
nákově „vkládání do úst“; a teď už věnujme pozornost některým dokladům 
tohoto komentátorova počínání. 
(1) A dokonce se Klausovi podařilo s Obamou hovořit déle než Topolánkovi, 
heč! (11. 4. 2009) 4

(2) Topolánek to málem považuje za puč (…) Jiří Paroubek předem nesou-
hlasí (…) Ale co když je to rozumné? Nemůže být a šmytec! (3. 10. 2009)
(3) Jiný deník věnuje obrovskou plochu, aby čtenáře přesvědčil, že plukov-
ník Kubice nelže. Jak by mohl? Disident, evangelík atd. … (3. 6. 2006)
(4)  Ministři počítali s tím, že Česko arbitráž prohraje, že u soudu ve Štras- 
burku nemáme žádnou šanci. (…) Praha vyvěsila bílý prapor a v submisiv-
ním předklonu si vykasala sukně: račte si kopnout! A tož si kopli. (2. 12. 
2006)

V těchto ukázkách (1) – (4)  jde o „vkládání“ nerozsáhlé, avšak výrazné: 
do úst předních politiků se vkládají např. expresivní výrazy jako šmytec, či 
dokonce do úst prezidenta infantilní citoslovce heč!, dále apelativní výzva 
či provokativní otázka (Jak by mohl?), opět zabarvená ironicky. 

(5) Od rána jsem se včera bál podvečerního hokejového šílenství. (…) Že 
zase nebudu Čech, když neposkakuji. (14. 5. 2011)
(6) Prostě chlapák. Jak by řekla mladá generace, je free, cool, in a trendy. Pro 
nás starší jsem si dal onen volapük mladých přeložit: svobodný, pohodář, 
vždy informovaný a uprostřed děje. (4. 8. 2007)
(7) Vždycky platívalo (…) pořekadlo: mladí revolucionáři, staří hofráti 
(dvorní radové)! (…) U nás je to naopak, jako by se hofráti už rodili. Ve 
školních „volbách na zkoušku“ u sotva dospělých drtivě zvítězila ta nejkon-
zervativnější síla (…) TOP 09 (…) Přidejme k tomu přívětivou ikonu knížete 
pána a je to jasné: Ty vado, přece všichni volí TOP 09, ne? (15. 5. 2010)
(8) „Je to o diskusi“, řečeno po vašem, páni politikové? (25. 11. 2009)

Jen výjimečně Hanák reprodukuje/napodobuje/konstruuje řeč někoho 
jiného než politiků – v tomto případě se značnou distancí imituje způsob 
vyjadřování mladé generace současných Čechů, „volapük mladých“. Ve 
výše uvedených příkladech (1) – (4) vynikaly výrazy vložené do úst cti-
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hodných politiků značnou příznakovostí, vymykaly se z kontextu (heč! 
připsané prezidentovi); naproti tomu v ukázkách (5) – (7) není mládeži při-
suzováno nic nenáležitého či kontextově příznakového, „vkládání do úst“ 
spočívá v tom, že zde novinář stylizuje, konstruuje či imituje kód, který mu 
není vlastní. Ani v dokladu (8), v případě otřepaného klišé je to o…není tře-
ba přílišného „vkládání“; Hanák spíše ironizuje oblibu tohoto sémanticky 
vyprázdněného prostředku v řeči politiků. Podobně si vychutnává „výrazy, 
naznačující skrývanou vnitřní nejistotu, které má v české politice předpla-
cené prezident Václav Klaus“, tj. necesta, nevýhra, nevítězství: Někdejší 
neradost prezidenta Klause ze Schwarzenbergova jmenování ukazuje se 
býti nevítězstvím prezidentova úsudku. (19. 5. 2007); …tajná nedohoda, 
kterou by on negarantoval, pro strany však závazná, ústící do nevýhry celé 
společnosti. (22. 1. 2011) Tady se opět vrací výše otevřený problém vztahu 
mezi koncepty individuálního stylu a idiolektu: individuální styl J. Haná-
ka tu jaksi absorbuje určité složky idiolektu mladých lidí, prezidenta Klau-
se či dalších politiků – ovšem vždy ostentativně, s příslušným odstupem.

(9) Vážná to věc, kdyby ovšem neměla příchuť hanbatého vódvilu: Klaus 
bere politickou košilku mezi zuby a dělá na Topolánka bu bu bu. Topolánek 
však už má na to, aby odpověděl: Kdyby se tě všichni báli, já se tě bát nebu-
du! (29. 11. 2008)
(10) Ministr Kalousek mi ve své šetřící umanutosti připomíná selského syn-
ka ze slovácké písničky. Radí totiž tatovi, aby dal koňa rasovi. Protože „z ko-
ží budú remeně, z kostí budú hrebeně, z hlavy bude hrkadlo a z prdele zrca-
dlo“. Jednorázově se ušetří a tatu by jistě ratingová agentura za šetrnost 
ocenila. Ale jak potom orat a pracovat? Kalousek ví. (10. 9. 2011)

Tentokrát už vyloženě posměšné vkládání slov lidových písní – v ukáz-
ce (9) je to píseň česká, v příkladu (10) píseň pocházející z Moravského 
Slovácka – do úst politiků; a prolnutí ministra Kalouska se subjektem ne-
lítostně zesměšňovaného selského synka. V obou případech (a bývá tomu 
tak u nejednoho Hanákova sloupku) strategie „vkládání do úst“ natolik vý-
razně ovlivnila stavbu a vyznění celého textu, že určila i jeho název: u jed-
noho sloupku Bu bu bu (9), u druhého Koňa rasovi (10). 
(11) Čeští vládní politici (…) zajisté registrují, že (…) krach eurozóny byla 
by katastrofa i pro Česko. Avšak zapojit se do pomoci? To zase prrr! V EU 
jsme přece proto, abychom brali, nikoliv abychom pomáhali, je-li třeba. (17. 
12. 2011)
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(12) Premiér Nečas prý nepodepsáním dohody o fi skální unii chrání suvere-
nitu republiky. (…) Naštěstí tu past náš premiér prokoukl a rozhodl se: když 
všichni půjdou po mostě, Česko půjde louží! (…) Budeme se dále odpoutávat 
od Evropy (…) ale budeme suverénní! (…) A naše koruna ještě světu ukáže, 
co je tvrdost! (9. 2. 2012)
(13) Tomuto postoji v Česku tleskal jak pan Bátora, prezident Klaus přes 
paní Bobošíkovou až po české pravicové euroskeptiky. Jaký to budžes, totiž 
hrdý buď, žes nezradil národní suverenitu! (…) Česká a slovenská protiev-
ropská falanga odpovídá hrdým budžesem. (…) Vztyčovat nyní prapor hrdé-
ho budžesu je stupidní, nevděčné a nebezpečné. (…) Pan Bátora pod tlakem 
veřejnosti opustil ministerstvo školství. (…) Čeští euroskeptici tak hrdého 
budžese rozhodně nenechají padnout pod stůl. (15. 10. 2011)

Falešná snaha českých politiků o „zachování národní suverenity“, odmí-
tání půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu i odsunování podpisu dohody 
o fi skální unii je komentátorovi permanentně trnem v oku. K vyhrocenému 
vyjádření svého kritického postoje využívá i ironického vkládání do úst, 
zvýrazněného modalitou zvolání (provolávání), citoslovcem (prrr!), parafrá-
zí Havlíčkova aforismu (v ukázce 12) a konečně převzetím posměšné dezin-
terpretace verše z básně S. K. Neumanna (A hrdý buď / žes vytrval…) v próze 
Ireny Douskové Hrdý Budžes a v její veleúspěšné dramatizaci. I v tomto
případě prostupuje „hrdý budžes“ celým sloupkem, od názvu až po personi-
fi kaci v závěru, kdy se „hrdým budžesem“ stává chráněnec prezidenta Klau-
se Ladislav Bátora.

(14) A protože není hloupějšího poslaneckého nápadu, který by netrumfl  ná-
pad ještě hloupější, navrhl poslanec Plachý z ODS, aby se dědilo poslanecké 
odchodné. Vždyť prý poslanci na svých cestách do rizikových oblastí mohou 
padnout za vlast. No, soudím, že se tak opravdu může stát, třeba pod stůl po 
náporu vína a extramocné kořaličky. (9. 12. 2010)
(15) To mne vede k problému vládní šetřící reformy vůbec. Zatím se děje za 
mohutného tlučení do velmocenského bubnu: škrtáme rádi! Přes to vlak ne-
jede! Nikdy neustoupíme! Co však kdyby na počátku vystoupil premiér Ne-
čas v televizi jako otec národa s pokornou prosbou: „Milí státní zaměstnanci, 
s rozpočtem je zle a vláda nutně potřebuje deset procent z vašich platů. Jako 
odměnu za vaši oběť vám zaručuji, že ještě za mého premiérství vláda uvede 
v život zákon o státní službě!“ Konec konců i zlopověstný Stalin v okamžiku 
úzkosti oslovil své poddané slovy „bratři a sestry, přátelé moji“. (27. 9. 
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2010)
(16) Novináři vadí. Pro premiéra Klause byli nepřáteli lidstva. Pro premiéra 
Zemana žumpoidními pablby. Podle expremiéra Paroubka pracují v žoldu 
ODS a jsou zkorumpovaní, podle premiéra Topolánka pracují v žoldu ČSSD 
a jsou zkorumpovaní. Podivuhodní kouzelníci, ti naši premiéři, bývalí i sou-
časní. (…) Mirek Topolánek ukazuje opozici vztyčený prostředník, noviná-
řům odpovídá, že je jim do různých věcí hovno, a interpelujícího poslance 
nazývá blbcem. Uvažuje-li premiér o přísnějším novinářském zákonu, navr-
huji já zákon o slušném chování premiérů. (1. 10. 2007)
(17) Věci veřejné přejímají pověst předválečné národně socialistické strany. 
O ní prezident Masaryk kdysi řekl: jsou jako guma, čím více s ní praštíte, tím 
výše vyskočí! Ať praštíte odposlechy slečny Kočí, nebo přímo dokumenty, 
veverky vždy povyskočí: neřekli jsme to a nenapsali jsme to, a jestli jsme 
to řekli či napsali, byli jsme opilí a to neplatí. Ostatně požadujeme odchod 
ministrů (…) a přidělení dalších ministerstev. (…) Předpokládám to národní 
a slovanské: vynadají si, pobijí se, popláčou si, obejmou se a černý vládní 
kočár posviští dál kolem bílých skal, neboť tak se dnes v Česku vládne: 
co vidina asociálních reforem spojuje, to urážkami, podtrhy, podvody a ne-
schopností nerozděluj! (…) Ministr spravedlnosti Pospíšil (…) na každou 
otázku na Věci veřejné odpovídá jako králíček v jamce: až co pan premiér, 
jak rozhodne pan premiér, co řekne pan premiér. Chlap, ministr a politik bez 
názorů a se zálibou skrývat se v premiérově sukni. (18. 5. 2011)

Bylo by možno pokračovat v uvádění dalších ukázek a kdybych tu měla 
dostatek prostoru, stálo by za to podrobně rozebírat odlišně a zajímavě pro-
fi lovaný pohyb každé z nich na hraně fi kce a skutečnosti. Od těch poměrně 
nenápadných, jako př. (14), kde forma s prý působí téměř jako neutrální re-
produkce poslancova návrhu; depreciativní kontext však napovídá, že takhle 
to asi pan poslanec přece jen neřekl… Přes různé odstíny, dikce, stylové 
zabarvení vkládaných výroků, jako v č. (15): s velmocenským bubnem bom-
bastických a panovačných vládních prohlášení (bohužel se velmi blížících 
skutečnosti) sousedí kontrastně stylizovaná (ale bohužel zcela fi ktivní) po-
korná prosba (!) vložená do úst premiéru Nečasovi. V ukázkách typu (16) se 
vkládání týká celé řady subjektů: v některých případech je nadsazené nebo 
výrazově dotažené v zájmu kontrastu, v některých případech blízké citování, 
skutečné reprodukci (Topolánkovy výroky a neslušná gesta). A ještě aspoň 
velmi komplexní ukázka (17): u Masaryka jde s největší pravděpodobností o au-
tentický citát; to, co je vkládáno do úst představitelům Věcí veřejných („vever-
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kám“), vládě či ministru Pospíšilovi, jsou konstrukce založené na nadsázce a iro-
nizaci, ale přesto nepostrádají reálnou referenci; a k tomu navíc ještě přistupuje 
parafráze slovanské mentality směřující k ruské literatuře (vynadají si, pobijí se, 
popláčou si, obejmou se) a jedna z Hanákových aluzí na jeho oblíbený citát z Jana 
Wericha: jedeme dál / močálem černým kolem bílých skal… Bylo by možno inter-
pretací ucelených textů demonstrovat, jak závažnou kompoziční úlohu fenomén 
„vkládání do úst“ (stejně jako další intertextové strategie) v Hanákových komen-
tářích hraje, jak často vstupuje už do názvu, odtud se přenáší do rámcových pasáží 
textu, prostupuje v různých variacích i celým textem. Přesto se mi snad podařilo 
aspoň naznačit, že i jeden jediný intertextový postup či strategie se může stát „ře-
čově-textovou charakteristikou“ (Kožina, viz výše) konstitutivní pro individuální 
styl výrazného a tvořivého autora; individuální styl zahrnující pozitivně chápanou 
iracionalitu i mnohotvárné odbočky do prostorů fi kční sémantiky a pragmatiky.

Vznik příspěvku byl podpořen grantovým projektem č. 406/12/1829 (Stylistika 
mluvené a psané češtiny), podporovaným Grantovou agenturou ČR.
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Poznámky
1                                         Stranou tu nechávám přístupy českých literárních vědců k individuálnímu stylu, které reprezen-

tují především studie J. Mukařovského (1963) a jeho pokračovatelů M. Červenky a M. Jankoviče (1990).
2     Úseky textu „vložené do úst“ jinému subjektu (zde do úst „této vlády“) vyznačuji kurzivou.
3     I když např. B. Hoffmann (2010) řadí Hanákovy sloupky a další žánry jeho politických komentářů 

do blízkosti publicistických textů Karla Havlíčka nebo Karla Čapka – tedy vynikajících českých 
novinářů, kteří zároveň patří k našim největším slovesným umělcům.

4    U těchto ukázek uvádím pro zjednodušení vždy jen datum vydání deníku Právo; texty Jiřího Hanáka 
jsou takřka bez výjimky vždy na 6. straně.

RÉSUMÉ
“Putting words in the mouths of others” in the Individual Style of the Czech 
Political Commentator Jiří Hanák

This article considers the term “individual style”. Using the opinions of several theorists 
as its point of departure, it poses the question whether “idiolect” should refer to a set of 
linguistic means and “individual style” to a set of specifi c speech-text characteristics, or if 
“idiolect” should be related, rather, to spoken expression and “individual style” to written ex-
pression. The theoretical basis of the article is also related to Bakhtin’s ideas about research-
ing intertextuality and the work of L. Doležel about fi ctional semantics as well as fi ctional 
pragmatics (the pragmatics of pretending). On this basis, one striking aspect of the individual 
style of the political commentator from the Czech daily newspaper Právo, Jiří Hanák, is ana- 
lysed, i.e. his “speaking for another”, or even “putting words in the mouths” of politicians 
and others. The comments that the journalist puts in their mouths are on the border of reality 
and fi ction, sometimes they are truly hypothetical, fi ctional, though they usually do not lack 
a certain reference to reality. The “voices” of the commentator and the subjects to whom the 
constructed comments are attributed are intertwined in a Bakhtinian manner.
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Poprawność polityczna w Polsce

Kazimierz Michalewski
(Uniwersytet Łódzki, Łodź)

o pewien czas pojawiają się (i słusznie!) nowe koncepty naukowe, po-
lityczne, artystyczne ... Znaczna ich część wiąże się ze zmianami cy-

wilizacyjnymi umożliwiającymi stosowanie nieznanych  wcześniej metod 
badawczych, nieistniejącej wcześniej aparatury, co zmienia sposób myślenia 
o otaczającym świecie, umożliwia kolejne odkrycia i następne zmiany cy-
wilizacyjne. Nie zawsze zmiany w polityce, sztuce w modzie dokonują się 
na podobnych zasadach. Pokazuje się, że pewne zjawiska są trwałe a mody-
fi kacje pozorne. 

Antagonizmy, agresja znajdowały odbicie w językach  różnych grup 
etnicznych. Dość często spotyka się je w językach grup sąsiadujących, bo 
prawie wszędzie zdarzały się spory graniczne, wojny toczone ze zmiennym 
szczęściem z dziwnych niekiedy powodów. Wojny zdarzały się jednak tak-
że daleko od granic napastników. Mordowanie ludności podbijanych kra-
jów usprawiedliwiano różnie – „niesieniem kultury”, misjami  religijnymi, 
„akcjami humanitarnymi”, upowszechnianiem „właściwych” wzorców po-
litycznych. Uzasadnienia były werbalizowane z użyciem adekwatnych środ-
ków. Propagandowe teksty gloryfi kowały zwycięzców i eksponowały nega-
tywne cechy zwyciężonych, bądź nawet kreowały takie ich cechy.

Z niechęcią i pogardą odnosili się triumfujący zwycięzcy do podbitych, 
poniżanych nie tylko dlatego, by utrzymywać ich w przekonaniu, że los ich 
jest zasłużony i nieodwracalny. Poniżanie upewniało samych triumfatorów, 
że usprawiedliwiona była nikczemność. Mordowanie i  upodlanie miało się 
od dawna  tłumaczyć koniecznością „rozwiązywania problemu podludzi” 
różnych narodowości i ras. Paradoksalnie jednak to właśnie zwycięzcy, 
triumfatorzy wywodzili się często z grup etnicznych i społecznych niebudzą-
cych szacunku. Biedni i głodni szukali dla siebie ziemi urodzajnej, bogactw 
naturalnych, warunków sprzyjających łatwemu i dostatniemu życiu. Nędzni 
rabusie szybko zyskiwali poczucie dominacji, wyższości. Stosowanie języ-
ka nienawiści  wobec ofi ar nikczemności było też często zakrzykiwaniem 
sumienia, środkiem tłumienia pojawiającego się z czasem poczucia winy. 

W zmienionej z różnych powodów sytuacji konieczne było wycofanie się 
z uznawanego do czasu stosunku do poniżanych i pogardzanych. Dotyczyło 

C
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to przede wszystkim grup etnicznych dotąd zadowolonych ze swojego statu-
su ”panów”. Tych grup, które wzbogaciły się dzięki kolonialnym podbojom, 
dzięki wyzyskiwaniu niewolników, eksterminacji ludności krajów podbija-
nych (dzisiaj mówi się w podobnych sytuacjach o „czystkach etnicznych”).

W stabilizujących się po wielu latach społeczeństwach nie można było 
ciągle utrzymywać izolację i w nieskończoność zachowywać dyskryminację 
rosnących liczebnie i zyskujących polityczną siłę grup ludzkich. 

Relatywnie nie tak dawno potomkowie czarnych niewolników                               
w USA wywalczyli sobie równouprawnienie, dostęp do edukacji, zniesienie 
ograniczeń swobód obywatelskich i ostatnio ciemnoskóry Amerykanin zo-
stał prezydentem swojego kraju.. Pogardliwe nazwy nigger, negro nie są już 
aprobowane w komunikacji publicznej. Zniesiony został apartheid w Afryce 
Południowej i  biali Afrykanerzy byli zmuszeni podzielić się władzą z Afry-
kanami – tubylcami. 

Także obelżywe nazwy niektórych innych grup etnicznych i społecznych 
są dziś tam i w innych krajach  stopniowo wyłączane z użycia. 

Z innych powodów nie stosuje się też publicznie dawnych, pogardliwych 
nazw homoseksualistów i nacechowanych niechęcią nazw osób odbiega-
jących od standardów fi zycznych i psychicznych, wobec „niepełnospraw-
nych”. Zdarza się wprawdzie wymienianie ich w nieofi cjalnych tekstach
kolokwialnych,  ale zdecydowanie potępiane jest np. użycie ze świadomo-
ścią, że zawierające je wypowiedzi mogą być cytowane w mediach.  

Razem te ograniczenia nazywa się „poprawnością polityczną” a słowa 
dziś „niepoprawne” zalicza się do środków potępianego „języka agresji”.

Rozpatrywanie pod względem poprawności politycznej słownictwa ame-
rykańskiego przenosi się do innych krajów, innych kultur, innych języków. 
Między innymi znajduje się potrzebę doszukiwania analogii między emo-
cjonalną oceną wyrazów amerykańskich i odpowiednich wyrazów polskich. 
Odpowiednich pod względem semantycznym, bo przecież trudno niekiedy 
doszukać się odpowiedniości stylistycznej, emocjonalnej. Zwraca się więc 
między innymi uwagę na stosowane nazwy osób wyróżniających się cecha-
mi anatomicznymi, barwą skóry, wyznaniem, zwyczajami. Już samo do-
strzeganie różnic okazuje się często naganne a wybieranie w związku z tym 
słów ujemnie nacechowanych emocjonalnie wywołuje sprzeciw zwolenni-
ków poprawności politycznej. Niekiedy zresztą nazywani wyrazami obelży-
wymi (w odczuciu nadawcy) przyjmują ze zdziwieniem negatywne nace-
chowanie zasłyszanych wyrazów. Zdziwić może się na przykład Niemiec, 
że Polak może  nazwać go Szwabem albo Szkopem. Niektórzy Niemcy są 
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w istocie Szwabami a samo przypominające naczynie - szkopek dawne na-
krycie głowy niemieckiego policjanta ujmy ubranym w mundury Niemcom 
nie przynosiło, choć mogło zwracać uwagę i śmieszyć. Także nazywanie ich 
Frycami a Czechów Pepikami nie było stosowaniem „języka agresji”, cho-
ciaż odbiega od ofi cjalnego . 

Niektórym wyrazom polskim przypisuje się negatywne nacechowanie 
przez analogię. Stosowany setki1 lat, nieobciążony emocjonalnie polski 
wyraz „murzyn” czyni się teraz rzekomym odpowiednikiem obelżywych 
wyrazów amerykańskich. Zdarzyło się już spotkać bezrefl eksyjne zastę-
powanie go złożeniem „afroamerykanin” mimo, że tak nazwany był uro-
dzonym w Polsce dzieckiem Nigeryjczyka i Polki. Wymawiającemu to 
złożenie nie przyszło do głowy, że niewolniczo naśladuje niepolski wzór. 
Autorzy tekstów poświęcanych ocenie stosunku Polaków do „osób czarno-
skórych” stwierdzają bez  namysłu, że w USA już nie wolno używać słowa 
„murzyn”. Jakby go tam Amerykanie (zwłaszcza angielskojęzyczni) wcze-
śniej w ogóle używali.2 A przecież pochodzenie tego polskiego słowa (por. 
Maur – Maurinus) w żadnej mierze nie tłumaczy uznawania go za obelży-
we, za wyrażające brak szacunku do osoby nim nazywanej. W żadnym pol-
skim kontekście nie był ten wyraz chyba używany jako obelga. Owszem, 
megalomania innych Europejczyków udzielała się też Polakom. O tyle 
jednak tylko, że mówiło się i pisywało o rdzennych mieszkańcach Afryki 
(także o zasłużonych dla rozwoju matematyki i medycyny Arabach) jak
o mniej zaawansowanych cywilizacyjnie. Tak kolonizatorom było wygod-
nie uważać i głosić, i to bezkrytycznie przyjmowali do wiadomości tacy 
Polacy, którzy sami kontaktów z Afrykanami nie mieli. Nie mówili jednak 
o nich ani z niechęcią, ani z pogardą, czy nienawiścią. Postaci literackie 
(Kali H. Sienkiewicza3 i Bambo J. Tuwima) były zdecydowanie sympatyczne 
chociaż traktowane jako egzotyczne, nieco dziwne. Dopiero pojawienie się
w Polsce wielu afrykańskich studentów, potem też imigrantów spowodowa-
ło uaktywnienie się prymitywnych ksenofobów. Zdarzające się agresywne 
zachowania łączyły się z używaniem słów i wyrażeń obelżywych (czarnuch, 
smoluch), różnych jednak od wyrazu Murzyn. Napastnikom było zresztą 
zupełnie wszystko jedno, czy atakują czarnoskórego Afrykanina (też Etio-
pa i Sudańczyka), Papuasa czy Australijczyka, bo o takiej zbieżności ko-
loru skóry zwykle nie wiedzieli. Czarnoskóry obcy widoczny był z daleka                   
i dlatego bywał napastowany. Pozostałe preteksty były wtórne.  Sytuacja się 
już zmieniła, bo ostatnio w Łodzi wybrano czarnoskórego posła do Sejmu.

Używanie innego wyrazu niż Murzyn nic nie zmienia w stosunku pry-
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mitywnego, agresywnego ksenofoba do „obcego”. Nibydowcipne nazwanie 
prezydenta USA przez byłego premiera Włoch opalonym ocenione zostało 
jako niegrzeczne bądź grubiańskie w wielu krajach europejskich.

Tymczasem wyraz Murzyn utrwalił się nie tylko w polskich tekstach li-
terackich (też w polskim przekładzie ros. Арап Петра Великого – Murzyn 
Piotra Wielkiego A. Puszkina), ale i w polskiej frazeologii. Wyrażenie „biały 
murzyn” nawiązuje do wyzyskiwania a zwrot „murzyn zrobił swoje, murzyn 
może odejść” do lekceważącego, instrumentalnego traktowania osób podle-
głych, podporządkowanych komuś. Nie ma w tych frazeologizmach niczego 
przeciw Murzynom. 

Co ciekawe, z nazw etnicznych jeszcze tylko Cygan uznany jest za wy-
raz niepoprawny politycznie, chociaż inne 4  (np. Niemiec – etymologicz-
nie ktoś niemy, nie umiejący mówić) mogłyby budzić silniejsze emocje. 
Etymologia wyrazu Cygan5 nie uzasadnia jego ewentualnego obraźliwe-
go charakteru.  Trudno sobie tez wyobrazić, że nagle miałyby się zmienić 
liczne wyrazy derywowane od słowa Cygan (cyganeria, cyganić, ocyganić, 
wycyganić), teksty piosenek, w których Rom miałby się pojawić zamiast 
Cygana (Dziś prawdziwych Romów już nie ma..., Romem chciałbym być, 
Romkę chciałbym mieć... i spolonizowanej słowackiej Pobił Rom Romkę 
po zielonym żupanku..), arii operetkowych (Graj piękny Romie ...) i tytułów 
w rodzaju „Baron Romski”, „Romska miłość” połączenia wyrazowe
z Romem zamiast Cygana (Rom w swojej wsi nie kradnie)  i z pochodny-
mi   (romski tabor, romskie życie). Wprawdzie w niektórych tekstach pol-
skich wyrzuca się Cyganom kradzieże i krętactwa, ale niebezpodstawnie, bo
i współcześnie w całej Europie dają się postrzec żebrzący, oszukujący
i kradnący.6 Nie uzasadnia to oczywiście pochopnych uogólnień i dlatego 
z uznaniem i sympatią mówi się o ich rzeczywistych talentach artystycz-
nych i rzemieślniczych, o egzotycznej urodzie, o ich ciekawych pomysłach 
kulinarnych. Zapewne większość żyje i pracuje uczciwie a uwagę zwracają 
popełniający wykroczenia i przestępstwa.

Poprawność polityczna wzbrania stosowania niektórych słów w odniesie-
niu do osób niepełnosprawnych. Zaleca się, a właściwie nakazuje odstąpie-
nie od używania wyrazów, które miałyby sprawiać przykrość takim osobom, 
a zwłaszcza rodzinom tych osób. Nie powinno się więc używać przymiotni-
ka upośledzony, niedorozwinięty. Mówi się o „niewidomych” nie o „ślepych” 
a o „niesłyszących” wprawdzie mówi się „głusi”, ale często pisze się 
z wielką literą wyraz „Głuchy” jakby to było imię własne  (nazwa etnicz-
na?). O homoseksualistach mówi się geje o homoseksualistkach  od dawna 
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bez zmian lesbijki.
Intencje eliminowania z użycia wyrazów obelżywych wydają się słuszne. 

W każdym chyba języku (w polskim z całą pewnością) jest wiele wyrazów 
obraźliwych, negatywnie nacechowanych emocjonalnie. Zapewne pożąda-
ne byłoby przynajmniej  ograniczenie ich użycia, żeby unikać wzmagania 
nieżyczliwości, agresji. Stosowane są jednak często w mediach i w różnych 
wystąpieniach publicznych polityków.  Szczególnie o nie łatwo, kiedy się 
mówi o osobach i zespołach osób nielubianych, uznawanych za wrogie, na-
leżących do grup etnicznych, wyznaniowych, partii politycznych traktowa-
nych z niechęcią przez właścicieli mediów, przez rządzących7. Motywacja 
jest najczęściej niezmienna. 

Tzw. język nienawiści nie wyprzedza jednakże, nie rodzi nienawiści real-
nej, pozajęzykowej. Wyrazy (jak Niemiec) strukturalnie, etymologicznie  ob-
raźliwe nie są współcześnie za takie uznawane. Kto jednak z niechęcią trak-
tuje np. homoseksualistów nie zmieni swojego do nich stosunku nazywając 
ich gejami, kto nie lubi Cyganów, nie pokocha Romów. Jeśli nie użyje słowa 
obraźliwego, zastąpi je ośmieszającym jednowyrazowym eufemizmem (por. 
opalony = Murzyn), połączeniem wyrazowym (mądry inaczej = upośledzo-
ny umysłowo), konstrukcją składniową (Zapraszam pana i jego małżonka. 
Do sąsiadki przyjechała żona jej córki.). Pomysłowość nie zna granic.

Wzgardę, nienawiść wywoływać może cokolwiek i ktokolwiek, kiedy 
niepowstrzymywane są atawistyczne skłonności o podłożu fi zjologicznym. 
„I zwierzęta i ludzie walczą, by zdominować przeciwnika lub ze strachu.
U zwierząt agresja nie jest celem, jest reakcją na głód i potrzeby albo na lęk. 
U człowieka podobnie, chociaż walka z głodem nie przejawia się w polo-
waniu.”8 Słuszniej byłoby apelować o wyrzekanie się  agresji w stosunkach 
międzyludzkich, ale pewien sens ma domaganie się, by wybierać językowe 
środki lepiej służące funkcji referencjalnej niż ekspresywnej bądź impre-
sywnej, jeśli nie ma szczególnych powodów by postępować inaczej. 

Wyrzec się całkowicie środków emocjonalnie nacechowanych nega-
tywnie właściwie nie można i nie trzeba, ale nie powinno się ich stosować 
bezinteresownie9, tj. np. w odniesieniu do ludzi, którzy niczym nikomu nie 
zawinili. Ludzi o odmiennym kolorze skóry, osób  innego wyznania, innych 
upodobań, nie okazującym wrogości różniącym się od nich. Nie ma uspra-
wiedliwienia wykpiwanie, lżenie osób chorych, kalekich. Taka poprawność 
obcowania społecznego (niech się nazywa, jeśli kto woli poprawnością poli-
tyczną) zasługuje na aprobatę.     

Przeciw poprawności politycznej wypowiadają  się jednak autorzy wielu 
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polskich publikacji. Jak można zrozumieć, jednak nie przeciw niej w ogóle, 
ale przeciw jej deformacjom.

Trudno wyrzec się możliwości nazwania durniem osoby podejmującej  
nierozważne decyzje w sprawach dotyczących zbiorowości, postępującej 
nierozsądnie, nieodpowiedzialnie, zwłaszcza kiedy powierzono jej funkcję 
kierowniczą. Trzeba nazwać szaleństwem poczynanie nieobliczalne, np. za-
mordowanie człowieka bez jakiejkolwiek rozumnej przyczyny. Złodziejem 
nazywa się bez wahania osobę, która przywłaszczyła sobie cudze mienie10. 
Wyrozumiałość, delikatność okazywana ludziom chorym nie musi dotyczyć 
złoczyńców, szalbierzy, oszustów.  Internetowa strona poświęcona popraw-
ności politycznej zawiera głównie krytyczne wobec niej opinie. Wyrażo-
no tam między innymi pogląd, że jest to ”legalna cenzura”11, wspomniano
o rygorach prawnych dotyczących wykraczania przeciw poprawnościowym 
normom, o penalizacji odstępstw od nich. 

Tymczasem okazywano w mediach nieusprawiedliwioną uprzejmość ban-
dytom nazywając ich kibicami, ew. familiarnie kibolami.12 Dopiero od kilku 
miesięcy mówi się i pisze o „bandytach stadionowych”. W mediach stosuje 
się niekiedy „upiększające” nazwy i określenia przestępców (Książę Nocy - 
sutener, rozamorowany przechodzień - zboczeniec). W tekstach prawniczych 
stosuje się eufemistyczne nazwy złoczynów i złoczyńców (przywłaszczenie, 
pobicie ze skutkiem śmiertelnym, defraudant, sprawca czynu nierządnego). 
Można oczywiście znaleźć uzasadnienie takiego postępowania, ale niepraw-
nik wiedzieć powinien, że idzie o złodzieja, który ukradł znaczną sumę, albo 
o zboczeńca seksualnego. 

Dla odmiany, wbrew poprawności politycznej jeden z polskich sądów 
orzekł legalność pseudoznaku drogowego „zakaz pedałowania” ignorując 
nawiązanie do nazywającego pogardliwie homoseksualistów wyrazu „pe-
dał” i obscenicznego, choć schematycznego rysunku analnego stosunku sek-
sualnego widniejącego na tym znaku. Agresywne intencje  nie zostawiały 
żadnych wątpliwości, a jednak zajmujący się sprawą sędzia nie miał do zna-
ku organizacji NOP (Narodowe Odrodzenie Polski) zastrzeżeń. 

Trudno oponować opiniom sprzeciwiającym się formalizowaniu popraw-
ności politycznej a szczególnie wynaturzeniom tego konceptu i penalizacji. 
Zwłaszcza mnożenie ostatnio liczby różnorodnych zachowań zagrożonych 
karami budzi rosnący sprzeciw znacznej części społeczeństwa. Jeśli jeszcze 
niektóre regulacje prawne wprowadzane są bez odpowiedniego namysłu, to 
nie można się dziwić wyrażanemu publicznie oburzeniu.

W Polsce jednak  język agresji jest stosowany zbyt  często, z przewrot-
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nym upodobaniem w walce partyjnej. Odnosi się wrażenie, że jest świadomie 
stosowany przez działaczy dwu najsilniejszych obecnie partii (PO i PiS), by 
dzielić społeczeństwo  na dwie grupy wyborców i utrudniać zwracanie ich 
uwagi na inne partie polityczne. Udaje się to już kilka lat. Bez tej polary-
zacji nie udałoby się zapewne tak długo utrzymać dwupartyjnej dominacji
w parlamencie. Stosunek do mniejszościowych grup etnicznych, do mniejszo-
ści religijnych, obyczajowych bywa okazywany w ferworze walki partyjnej 
przez „bojówkarzy”, do których władze ugrupowań się nie przyznają, cho-
ciaż dzięki nim zyskują poparcie ksenofobów, publiczności zwłaszcza gorzej 
wykształconej, przywiązanej do stereotypów upraszczających ogląd świata.

Przywiązanie do stereotypów stanowi o gotowości do ulegania propa-
gandzie. Do utrwalania bezinteresownej niechęci do „obcych” pod różnymi 
względami. Wstępna gotowość do odsądzania od jakichkolwiek zalet  osób 
różniących się pod jakimś względem jest stara13 i zapewne niezbyt szybko 
ustąpi. Nic tu nie zmieni informacja, że w Wielkiej Brytanii aresztowano 
za przestępstwa „obywateli polskich pochodzenia romskiego” zamiast „pol-
skich Cyganów”. Sprawiedliwych ocen indywiduów i grup ludzkich nie po-
winno się unikać, ale też powstrzymywać się należy przed przedstawianiem 
urojonych zarzutów. Zabiegi polegające na wmawianiu użytkownikom ję-
zyka, że wyrazy niebudzące dotąd negatywnych emocji muszą być zastępo-
wane jakimiś innymi, zwłaszcza wydumanymi odpowiednikami wywołują 
niechęć do koncepcji „poprawności politycznej”. 
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RÉSUMÉ
Political Correctness in Poland

The concept of political correctness was motivated by specifi c reasons in the United 
States, but its premises are approved of in many countries. The intention of avoiding (princi-
pally unjustifi ed) verbal aggression is undoubtedly proper, but the penalisation of linguistic 
behaviours exceeding the frame of accepted “correctness” is questionable. On the internet, 
one can fi nd numerous Polish statements opposing PC called “legal censorship”. There is 
opposition against thoughtless replication of foreign linguistic behaviours and introducing 
new words instead of those used for centuries and connected with known literary texts and 
phrasemes. Offi ciousness harms the notion of mitigating interpersonal contacts, avoiding an 
ill-advised, disinterested negative expression. And there is too much reprehensible aggression 
(including verbal) in contacts among publicly performing politicians  and in private interper-
sonal contacts.
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Lexikálne opozitá v predvolebnej rétorike poli-
tických strán

Alena Bohunická 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

ctyhodná pracovná produktivita oboch jubilantov priniesla za posledné 
roky viacero knižných prác, ktoré mnohosmerne inšpirujú bádanie 

v oblasti používania jazyka. V tomto príspevku nadväzujeme na myšlienko-
vé impulzy obsiahnuté hlavne v spoločnej práci Používanie jazyka (Orgoňo-
vá – Dolník, 2010), ale i v lexikologických prácach (Lexikológia, Dolník, 
2003; Lexikológia slovenčiny, Orgoňová – Bohunická, 2011). Zameriame sa 
na lexikálny aspekt politického diskurzu a vzťahy významového kontrastu 
vytvárané v konkrétnych textoch, ktoré si budeme všímať ako súčasť kon-
štruovania istej vízie sveta presadzovanej tvorcom textu. Cieľom príspevku 
je preskúmať lexikálne opozitá, ktoré slúžili rétorickej argumentácii a boli 
súčasťou politického diskurzu pred parlamentnými voľbami v roku 2012. 
Zaujíma nás: 1) aké lexikálne opozície boli príznačné pre predvolebnú réto-
riku v danom období, 2) ako podporovali presvedčovanie slovenských vo-
ličov. Opierame sa o materiál, ktorý tvoria predvolebné televízne diskusie 
(Na telo, Klub 3), reklamné bilboardy a volebné programy politických strán. 

Otázka opozičných vzťahov medzi lexiami sa v jazykovede tradične zu-
žovala na problematiku antoným, teda významovo kontrastných lexikálnych 
jednotiek, ktoré sa organizujú v lexikálnom systéme v podobe binárnych pa-
radigiem nazývaných antonymické dvojice. Tzv. pravé antonymá sa identifi -
kujú na základe logických vzťahov kontrárnosti (graduálne antonymá bohatý 
– chudobný, pomalý – rýchly, drahý – lacný predstavujúce členy škály, pri 
ktorých môže platiť jeden alebo druhý člen, ale i niečo „medzi“), komple-
mentárnosti (byť prítomný – absentovať, hlasovať – nehlasovať, teda dvoji-
ce, pri ktorých vždy platí jeden alebo druhý člen), ako i vzťahu vektorovosti 
(porovnaj Dolník, 2003, s. 97 – 104; Čermák, 1983, s. 209), ktorý charak-
terizuje deje alebo príznaky protismerne orientované v čase alebo priestore 
(pravý – ľavý, vpredu – vzadu, otvoriť – zatvoriť, preferencie rastú – klesajú, 
zvyšovanie (cien) – znižovanie (životného štandardu), zobrať – vrátiť („úctu 
policajtom a hasičom“1). F. Čermák (1983; 2010) rozširuje množinu lexi-
kálnych opozít tým, že termín opozitnosť neobmedzuje len na vzťah medzi 
dvoma lexémami, teda na typy binárnych lexikálnych paradigiem, ale skúma 

Ú
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opozitnosť v širšom pohľade, čo znamená i prípady viacčlenných paradi-
giem, ako napr.: minulosť – prítomnosť – budúcnosť, včera – dnes – zajtra, 
sever – juh – východ – západ, jar – leto – jeseň – zima (podrobnejšia ty-
pológia viacčlenných opozitných paradigiem Čermák, 1983, s. 209 a 2010,               
s. 271). 

Uvedené typy antoným a viacčlenných opozitných paradigiem pred-
stavujú relatívne uzatvorené systémy. V práci, ktorá vznikla v spoluautor-
stve s jubilantkou (Orgoňová – Bohunická, 2011), pri výklade opozičných 
vzťahov medzi lexiami berieme do úvahy nielen systémový aspekt jazyka 
(v zmysle langue), ale sledujeme, do akých lexikálnych opozícií vstupujú 
jednotky pod vplyvom kontextu v aktuálnom prehovore. Z tohto pohľadu 
dvojice ako Slovák – Maďar, červený – modrý (ako symboly pre SMER-SD 
a SDKÚ – na reklamnom bilborde SDKÚ), občan – štát, politik – novinár, 
politik – občan predbežne označujeme ako pragmatické opozitá.2 Na rozdiel 
od systémových antoným nie sú založené na uvedených typoch logických 
vzťahov a predstavujú značne otvorené paradigmy. Porovnajme napríklad 
lexikálnu jednotku politik, ku ktorej sme vyexcerpovali nasledovné kontex-
tovo podmienené opozitá:

politik – volič, politik – občan, politici – ľudia, politik – novinár, politik – 
odborník (z bilbordu strany Zmena zdola: Do úradov odborníci, nie politici), 
politici – mafi ánske skupiny, politici – fi nančné skupiny (opozícia, v rámci 
ktorej diferencie sú zdôrazňované priebežne, obzvlášť pred voľbami v čase 
medializácie kauzy Gorila, ktorá demaskuje korupčné správanie politikov 
pod vplyvom záujmov fi nančných skupín). 

Na využívanie opozitných konceptov ako kľúčového prvku v rámci 
persuazívnych komunikátov sa poukazuje v súčasných kriticky ladených 
analýzach textu či diskurzu. J. Bartošek (2007, s. 66) vo svojom opise pro-
striedkov presvedčovania a manipulácie v českej politike spomína kľúčové 
opozitné koncepty ako socializmus vs. kapitalizmus, sociálny vs. liberálny 
štát, solidárnosť vs. osobná zodpovednosť, klasická rodina vs. registrované 
partnerstvo. Pri opise propozičných východísk argumentovania v sloven-
skom politickom diskurze v roku 2007 uvádzame niekoľko vtedy aktuálnych 
protikladov, ktoré slúžili ako ideová opora pri usudzovaní: populizmus vs. 
pragmatizmus, slová vs. skutky, demokracia vs. diktatúra, štátny vs. súkrom-
ný (Orgoňová – Bohunická, 2007, s. 95 – 99). N. Fairclough v rámci svojej 
metodiky kritickej analýzy textu navrhuje zvlášť sledovať, aké jednotky sú 
v texte autorom/rečníkom kladené do vzťahu rovnoznačnosti a odlišnosti 
(2003, s. 100 – 104), teda aké vzťahy ekvivalencie a diferencie sa konštruujú 
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v texte. Na jednej strane tvorca persuazívneho textu v duchu svojich potrieb 
a záujmov parceluje skutočnosť a poukazuje na dištinkcie medzi entitami, 
ktoré príjemca z hľadiska vlastnej motivácie môže vnímať ako nie veľmi 
vzdialené (ekonomický vs. fi nančný), na druhej strane môže rečník účelovo 
potláčať existujúce odlišnosti a v istom kontexte sa diferencie stávajú se-
kundárne (neutralizácia diferencií medzi pojmami politici –  ľudia v názve 
i rétorike strany Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti). Táto dvojaká optika 
je dobre viditeľná v prípade spomínanej dvojice opozít politici – fi nančné 
skupiny, z perspektívy záujmov voliča sa poukazuje na nežiaducu ekvivalen-
ciu (príbuznosť) medzi kategóriami, z perspektívy politikov sa, naopak, ob-
hajuje ich striktná odlišnosť od fi nančných skupín. To, pravdaže, umožňuje 
arbitrárnosť klasifi kácie skutočnosti v závislosti od rôznych kritérií. Dôležité 
však je, že práve vzťahy vytvorené v konkrétnom texte sa podieľajú na tvor-
be významu lexikálnych jednotiek. Takýto spôsob významovej modelácie 
je dôležitou súčasťou procesu favorizovania vlastnej vízie skutočnosti v po-
litických prejavoch a snahy o asimiláciu vízie a postojov príjemcu v role 
voliča. K efektivite navodeného vzťahu prispieva, ak je umocňovaný pro-
stredníctvom explicitného vyvodzovania implikátov.  

Nasledovný text, prepis replík Roberta Fica v diskusii s Jánom Fígeľom 
(Na telo, 4. 3. 2012), predstavuje aktualizáciu predvolebného diskurzu strany 
SMER-SD, ktorá postavila predvolebnú rétoriku na kontradikcii bohatí vs. 
nebohatí,3 pričom negujúci člen zastupuje pojmy ako „ľudia s nízkymi príj-
mami, ľudia so strednými príjmami“.4 V texte zvýrazňujeme ďalšie lexémy, 
ktoré sú s daným protikladom implikačne späté a takisto sú organizované do 
opozícií. 

R. Fico: Nemôžeme ísť cestou zvyšovania DPH, ako to robila pravicová vlá-
da. My nevnímame Slovensko len cez dane alebo cez škrty alebo cez rôzne 
šetrenie. Nie je problém škrtať, ale problém je zarobiť. Aj preto my stále 
ponúkame možno trochu iný pohľad na to, ako získať zdroje do štátnej pok-
ladnice. Nemôžme ísť cestou len takou, že budeme zvyšovať DPH, ako to ro-
bila pravicová vláda, že budeme zvyšovať spotrebné dane, že pôjdeme cestou 
zdražovania a všetko budú platiť 
Z. Puškárová: No ale vy chcete vyššie dane, pán Fico.
R. Fico: Ale nechcem, nehovorím o DPH. Je obrovský rozdiel medzi daňou 
z pridanej hodnoty, tú keď zvýšite, automaticky sa všetko zdražuje, ako to 
bolo teraz. My hovoríme o tom, že daňový systém nie je spravodlivý, nie je 
udržateľný. Nie je predsa možné, ak niekto zarába tri, štyri, päť tisíc eur 
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mesačne, prečo má platiť devätnásťpercentnú daň. Pýtame sa, prečo naprí-
klad banky, ktorým sme navrhovali, aby platili sadzbu 0,8 percenta, nakoniec 
bolo schválené 0,4 percenta. Ale toto nie je dôležité. Dôležité je to, či zdroje, 
ktoré sa ušetria alebo sa získajú napríklad vyšším výberom daní, my odmie-
tame zdražovanie v podobe DPH, či sa použijú na podporu hospodárskeho 
rastu alebo sa použijú na niečo iné. My nechceme ísť cestou, ako to dnes 
ponúka pravica, že za každú cenu škrtať, škrtať, škrtať. Krajina sa musí roz-
víjať. Bez rozvoja ak sa nebudú stavať cesty, ak tá krajina nebude fungovať, 
nebudú peniaze. 
...
R. Fico: Ako keby ste si týmito výrokmi neustále pripravovali pôdu na ďalšie 
zvyšovanie cien, zvyšovanie DPH a znižovanie životného štandardu. Pre-
staňme ľudí strašiť. Nemáme recesiu, pán predseda. Recesia bola v roku 
2009, teda bolo mínus 5 percent, na budúci rok čakáte hospodársky rast ste 
si naplánovali 1,7 percenta, čiže pozitívny hospodársky rast. Že je problém 
v dlhovej službe, že majú problém banky, to sa nedotýka reálneho ekonomic-
kého života.

V prvom rade nás zaujíma používanie konceptu „dane“, ktorý podlie-
ha asimilácii v rétorike SMERu tým, že sa rekonštruujú sémantické vzťahy 
rovnocennosti a protikladnosti, do ktorých vstupuje, ako i vzťahy medzi ko-
hyponymami v rámci tejto sémantickej triedy. Na jednej strane sa vydeľuje 
daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane, teda typy daní, ktoré podľa rétoriky 
rečníka zaťažujú skupinu v diskurze strany označovanú ako „obyčajní ľu-
dia“ (event. iba „ľudia“), „ľudia s nízkymi a strednými príjmami“, na inom 
mieste i „slabí“. Tieto dane stavia do protikladu k „daniam pre bohatých 
a silných“, v ukážke zastúpených „bankami“, inde i „fi nančné skupiny“ a 
„fyzické osoby s vysokými príjmami“. Pri parcelácii skutočnosti teda dáva 
rečník do popredia parameter adresáta daní, na základe ktorého vytvára pro-
tikladné pojmy „DPH, spotrebné dane“ vs. „dane pre bohatých“, hoci nejde 
o antonymá, tieto lexikálne jednotky ani nie sú na jednej lineárnej úrovni 
v rámci paradigmy lexií viažucich sa na spoločný pojem dane. Východiskom 
pre konštruovanú opozíciu je protiklad pojmov „banky“ vs. „ľudia“ (ako pars 
pro toto v kategóriách „bohatí“ vs. „nie bohatí“) a stereotypných atribútov, 
ktoré sa im pripisujú, teda „silní“ vs. „slabí“. Tieto základné mienkotvorné 
opozície (vybudované v sieti textov produkovaných stranou) sú základom 
pre ďalšie usudzovanie, ktoré v uvedenom úryvku prebieha nasledovne: dô-
sledkom toho, že pravica nerozlišovala adresáta daní, bolo všeobecné „zdra-
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žovanie“ (pojem, ktorý rečník priraďuje pravici), z ktorého sa vyvodzuje 
„znižovanie štandardu“. Naopak, dôsledkom diferenciácie adresáta daní dôj-
de k „rozvoju“. 

pravica                  Smer
banky     ľudia
bohatí     „s nízkymi a strednými príjmami“
silní     slabí
dane pre bohatých a silných  DPH, spotrebné dane
škrtanie, zdražovanie   -
znižovanie štandardu   rozvíjanie hospodárstva

Výklad toho, ako slúžia protikladné koncepty pri rečníckom usudzova-
ní, nachádzame objasnené v klasickej rétorike u Aristotela v rámci výkladu 
o entymémach, kde konkrétne vyčleňuje protikladové entymémy (Aristote-
les, 1980, s. 146 – 147). Pre vymedzenie entymémy ako zvláštneho prípadu 
sylogizmu je podstatné, že logiku argumentácie politikov v rámci rečníckych 
prejavov nehodnotíme podľa kritérií logického sylogizmu, ale akceptujeme 
jej odlišnú kvalitu spočívajúcu v tom, že závery sú založené na pravdepo-
dobnosti. Ako hovorí Aristoteles: „Rečník nemá tvoriť úsudky o všetkom, čo 
pokladá za pravdivé, ale iba o vymedzených pravdepodobnostiach“ (1980, 
s. 144). Na odlíšenie dvoch typov logického usudzovania si pomôžeme dol-
níkovskými pojmami „striktnologický“ a „pragmatickologický“: Entyméma 
ako prípad rečníckeho deduktívneho úsudku nie je prípadom striktnologic-
kého usudzovania riadeného zákonmi, ale je pragmatickologickým sylogiz-
mom, ktorého premisy sa vyznačujú pravdepodobnosťou (Dolník, 2005,        
s. 54). Základným stavebným prvkom entymém sú tzv. toposy, typické 
súvislosti, výstižný je i aristotelovský termín všeobecné hľadiská (1980,
s. 145), lebo vystihuje všeobecnú akceptovanosť súvislosti, o ktorú sa argu-
mentácia opiera. V našom príklade rečník presviedča, že jeho vláda prinesie 
rozvoj Slovenska. Východiskom pre usudzovanie sú spomínané protiklady 
(v danom období aktuálna) pravicová vláda vs. Smer a takisto diferenciá-
cia obyvateľstva na (ekonomicky) silných vs. slabých, pričom sa využívajú 
typické, všeobecne akceptované súvislosti, že kroky pravicovej vlády zna-
menajú zvyšovanie životných nákladov a znižovanie životného štandardu 
slabých. Argumentácia R. Fica potom využíva protikladovú entymému: ak 
kroky pravicovej vlády zapríčinili znižovanie štandardu, naše kroky, naprí-
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klad aj dane pre bohatých, prinesú rozvoj. 
Donedávna sa politická (i politizujúca) argumentácia úspešne opierala 

o opozíciu socializmus vs. kapitalizmus, s ktorou sa spájal stereotyp socia-
lizmus = prežité, umožňujúci protikladovú entymému: ak je socializmus zlý, 
prežitý, kapitalizmus je progresívny, dobrý. V roku 2005 sa v práci J. Dol-
níka hodnotí tento stereotyp ako fundamentálny pre politicko-ekonomický 
kontext (2005, s. 56), podobne ho potvrdzujeme ako aktuálny v roku 2007 
(Orgoňová – Bohunická, 2007, s. 96). Túto entymému využívali pravicoví 
politici na devalváciu sociálneho programu strany SMER-SD, ktorú vo vo-
lebnom období 2006 – 2010 metaforicky nálepkovali ako socialistickú s cie-
ľom vyťažiť z negatívych súvislostí s označením spätých. Pred ostatnými 
voľbami, keď po vlnách fi nančnej a hospodárskej krízy i pravicové strany 
inkorporujú do svojej rétoriky výraz sociálny, oslabila sa funkčnosť takto 
postaveného kontrastu. Pred voľbami v roku 2012 už nepoužívali oponenti 
výraz socialistický ako pejoratívum pre stranu SMER-SD tak razantne. Ka-
pitalistický ako náprotivok socialistického stráca pozitívnu hodnotu, typicky 
sa začal v povedomí spoločenstva spájať skôr s nestabilitou. Túto súvislosť 
využíva Komunistická strana Slovenska v posolstve na svojom bilborde: Za 
ľudí, proti kapitalizmu! ...v uliciach i parlamente. Tu obracia pôvodnú en-
tymému a stavia na výroku kapitalizmus je zlý, z ktorého má vyplynúť, že 
socializmus (na bilborde eufemizované v podobe lexémy „ľudia“) je dobrý. 
Príznačná je i lexikálna opozícia ulica – parlament, ktorá je metonymickým 
variantom spomínaného protikladu politik – volič, resp. politik – občan.

Typickým a nadčasovým prvkom politickej persuázie je implicitne prí-
tomný predpoklad o potrebe ochraňovať voliča (občana). So spomínanou 
opozíciou politik – volič (občan) sa viažu stereotypné atribúty silný vs. slabý. 
Tvorca textu stavia voliča do pozície subjektu, ktorý potrebuje/očakáva/pýta 
si ochranu svojich záujmov. Toto východisko je prítomné v nasledovných 
bilbordových posolstvách: Zodpovedne pre slabších, Zodpovedne pre men-
šiny, Zodpovedne pre región, Zodpovedne pre vidiek (Most-Híd), Rovnosť 
možností pre vidiek aj mesto (Zmena zdola). Volič je v týchto komuniká-
toch oslovovaný nepriamo, adresát sa vníma ako reprezentant pomenovanej 
skupiny (menšiny, vidiek, región) stereotypne vnímanej ako slabšej/znevý-
hodnenej (oproti majorita, mesto, štát). Silný ochranársky motív, často spä-
tý s apelom na strach voliča, je tradične prítomný v rétorike SNS. Nacio-
centrická politika stavia na pojmovom kontraste Slovák/slovenský vs. cudzí 
(inonárodný, resp. nadnárodný), pričom slovenskému sa pripisujú pozitívne 
atribúty, cudzie (inonárodné, nadnárodné) predstavuje zlo (hrozbu, nepriate-
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ľa). Opozitum voči lexéme Slováci (slovenský) sa kontextovo aktualizuje, 
porovnajme, aký repertoár opozít fi guroval k lexii Slovák v tohtoročnej bil-
bordovej kampani SNS:
1. Grécky dôchodok je 1600 eur. Taliansky učiteľ má 2000 eur. A kde sme 
my Slováci?
2. Mikulášsky bilbord (opis vizualizácie): Mikuláš dáva zo svojho vreca Slo-
vensku peniaze na školstvo, dôchodky, šport, čert kradne pre Portugalsko, 
Grécko, Španielsko a Taliansko znázornené štátnymi vlajkami na vreci.
3. Európska únia je v... a kde sme my Slováci?
4. Stop daňovým prázdninám pre nadnárodné podniky, podporme sloven-
ských podnikateľov.
5. Slováci, začnime sa spoliehať sami na seba. Netolerujme príživníkov! (vi-
zualizácia zobrazuje rómske osady, čím sa konštruuje vzťah ekvivalencie 
medzi príživníkom a Rómom, ktorý funguje ako opozitum k lexii Slovák.)
6. Matovič chce dostať Cigánov do parlamentu! Len aby ste to vedeli...
 

Z minulých kampaní SNS i rečníckych výstupov jej zástupcov sme zvyk-
nutí, že v rétorike tejto strany sa vymedzuje slovenské v opozícii k maďar-
skému, a to hlavne na základe územne determinovanej hrozby. Túto opozíciu 
možno považovať v diskurze SNS za časovo neobmedzenú, v kampani pred 
marcovými voľbami však strana hľadala časovo aktuálnejšie náprotivky 
z paradigmy národov do pozície nepriateľa ohrozujúceho záujmy Slovenska. 
Ten sa už nedosadzoval na základe (navodzovanej) hrozby determinovanej 
územne, ale ekonomicky. Ako s negatívnymi protipólmi ku Slovensku sa 
operovalo s tzv. krajinami PIIGS, ekonomicky problémovými krajinami EÚ, 
hlavne Gréckom. Táto rétorika jednoducho využila dobový, politicky pod-
mienený a spoločensky rozšírený stereotyp pracovitý Slovák vs. lenivý Grék, 
viazaný na kontext schvaľovania fi nančnej pôžičky Grécku (porovnajme ľu-
dovú internetovú „gnómu“: Adoptuj si svojho Gréka za 500 €. Bude robiť za 
teba všetko,na čo nemáš čas: spať do 11tej, chodiť na kávu, dodržiavať obed-
nú siestu, večer za Teba vysedávať v bare a Ty konečne môžeš robiť od rána 
do večera!!). SNS podobne vo svojej kampani ťaží z fi nančnej nestability, 
ktorá je v súčasnom diskurze typicky spätá s Európskou úniou. V sentencii 
č. 3 sa využíva hovorová konštrukcia (byť v ...) na vyjadrenie negatívneho 
stavu EÚ, pričom tázaním sa sugestívne stavia Slovensko do protikladu. Na-
priek tomu, že medzi konceptami Slovensko a Európska únia platí inklúzia, 
Slovensko ako súčasť formácie EÚ je sémanticky v hyponymickom vzťahu 
k EÚ, v kampani sa tieto dva koncepty prezentujú ako protikladné, kontexto-
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vo dochádza k exklúzii Slovenska od EÚ, dôsledkom čoho je nevypovedaná 
implikácia „ak Slovensko nie je v EÚ, nie je v ...“. 

V príspevku sme vyňali niekoľko z množstva lexikálnych opozít, ktoré 
nie sú vždy systémovými antonymami, ktoré neboli ani efemérnou súčasťou 
konkrétnych komunikátov, ale tvorili stabilnú súčasť diskurzu politických 
strán v aktuálnom predvolebnom období. Ako sme poukázali, tieto nie sú 
funkčné osobitne. Mnohé z uvedených opozícií sú istý čas súčasťou hotové-
ho pojmovo-výrazového rezervoáru strán, ktorý pri aktuálnej argumentácii 
politici recyklujú a inferenciou rozvíjajú v ďalšie lexikálne kontrasty, čím 
sa posilňujú základné antitézy. Či už ide o nacionálne opozície SNS alebo 
polarizáciu reality podľa SMERu, sledujúc základnú opozíciu bohatí vs. nie 
bohatí, v tohtoročnej predvolebnej kampani možno identifi kovať spoločnú 
prezumpciu, ktorá motivuje pragmatickú organizáciu lexém, a to znova len 
diskurzne podmiený pocit ekonomickej nestability v slovenskej spoločnosti.

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0332/11 
Diskurzná analýza: porozumenie. 
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Poznámky
1 Posledný príklad pochádza z bilbordu SNS.
2 Termín vznikol analogicky k termínu pragmatické synonymá, porov. Dolník, 2003, s. 91.
3 Na vzťahu kontradikcie sú založené opozitné výrazy, avšak v súlade s J. Dolníkom (2003, s. 97) 

vzťah kontradikcie nepovažujeme za základ antonymie, nakoľko negujúci člen nevyjadruje kladný 
obsah, len formálne zastupuje triedu pojmov, ktoré môžu vyjadrovať kladný obsah. Iný pohľad má  
F. Čermák, ktorý posudzuje kontradikciu ako typ antonymie (porov. 2010, s. 271).

4 In: Ľudia si zaslúžia istoty. Volebné posolstvo snemu strany SMER – sociálna demokracia, Košice 10. 
decembra 2011, dostupné na: http:// www.strana-smer.sk/3239/nas-program

RÉSUMÉ
Lexical Oppositions in Political Rhetoric before Elections

The paper is focused on opposite relations between lexias utilised in rhetorical argumen-
tation and were engaged in the political discourse before Slovak parliamentary elections in 
2012. A methodological base is a separation of lexicological terms antonym and opposite 
and the author operates with term “pragmatic opposites” which doesn’t refl ect the systematic 
(with the meaning langue) aspect of language but refers to oppositions to which the lexical 
items enter under the infl uence of context in a particular utterance (Slovak – Hungarian, politi-
cian – voter, parliament – street, etc.). Relations of opposition created between the lexical con-
cepts are perceived as a pattern of semantic modelling which is an important part of process of 
favouring own vision of reality in political speech and of efforts to assimilate the vision and 
attitudes of the recipient.
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Jazykovo-kultúrne parametre zdvorilosti 
v akademickom diskurze

Jana Pekarovičová
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

ri sledovaní prejavov (ne)zdvorilosti v kontexte akademickej komuniká-
cie sa vynára viacero faktorov, ktoré zásadným spôsobom determinujú, 

alebo aspoň čiastočne ovplyvňujú etiketu i jazykové správanie jej účastníkov 
vstupujúcich do vzájomnej interakcie. V súlade s pragmaticky orientovanou 
lingvokultúrnou teóriou J. Dolníka (2010), v ktorej podáva metodologický 
základ nového tvorivého nazerania na vzťah jazyk – človek – kultúra a ktorú 
ďalej rozvíjajú jubilujúci autori O. Orgoňová – J. Dolník (2010) v publiká-
cii o používaní jazyka, pod pojmom akademický diskurz rozumieme inšti-
tucionálne ukotvené prejavy verbálnej aj neverbálnej povahy prebiehajúce 
priamo vo vysokoškolskom/univerzitnom prostredí alebo nepriamo referu-
júce o školských reáliách. Do vzájomnej interakcie vstupujú členovia akade-
mickej obce, predovšetkým učitelia a študenti, predstavitelia vedenia školy, 
ktorí riadia a usmerňujú činnosť jednotlivých referátov a oddelení, ako aj 
zástupcovia administratívnych a prevádzkových útvarov zabezpečujúcich 
poskytovanie služieb a chod príslušných útvarov. Ide teda o špecifi cký, obsa-
hovo i formálne diferencovaný diskurz vzťahujúci sa na oblasť vzdelávania 
a s ním súvisiace činnosti. Možno povedať, že akademická komunikácia má 
prevažne inštitucionálny charakter, kde prevládajú štandardizované prejavy 
vzhľadom na ich obsah a intenčnú hodnotu či komunikačný zámer, preto-
že „v inštitucionálne ukotvených interakciách sú vyprofi lované a ustálené 
roly komunikantov, odohrávajú sa v istom stabilnom prostredí, ohraniču-
jú sa na isté témy, dajú sa viac či menej rámcovať do istých zaužívaných 
či explicitne predpísaných schém“ (op. cit., s. 75). V centre stojí edukačný 
diskurz, zahŕňajúci písomné a ústne komunikáty s príslušnou pedagogickou 
dokumentáciou vedenou v súčasnosti výlučne elektronicky v akademickom 
informačnom systéme AIS2, čo samozrejme kladie nové nároky na učiteľov 
i študentov, aby si osvojili potrebné zručnosti a správne aj funkčne používali 
systém, ktorý by mal pedagogickú prácu a s ňou spojenú agendu urýchliť a 
zefektívniť. Osobitnú kapitolu tvoria požiadavky na vypracovanie a registrá-
ciu záverečných postupových prác jednotlivých stupňov, kde sú predpísané 
normy formálnej úpravy i stanovený rozsah, ktoré musí absolvent rešpekto-
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vať, ak chce pri obhajobe uspieť. Štandardizované postupy sa uplatňujú aj 
pri prijímaní študentov alebo pri absolvovaní štátnych záverečných skúšok, 
ktorých priebeh a výsledky musia byť zachytené vo výkazoch a zápisoch 
o skúške. V tomto zmysle je akademický diskurz štruktúrovaný a obsahovo 
i formálne diferencovaný. 

Základným motívom príspevku je sledovať fungovanie zdvorilosti v aka-
demickom diskurze, pričom objektom skúmania je práve spontánna zdvo-
rilosť ako jav každodennej reality so všetkými jeho charakteristikami (Ee-
len, 2001; Trubačová, 2010)1. V tomto duchu chápeme zdvorilosť: a) ako 
spôsob zachovávania spoločenskej rovnováhy a štandardných vzťahov, b) 
ako prostriedok zachovávania bezkonfl iktnej komunikácie a c) ako pro-
striedok na redukciu konfl iktu. Na vybraných príkladoch z komunikačnej 
praxe sa pokúsime vymedziť jazykovo-kultúrne štandardy, poukázať na 
niektoré špecifi ká akademického diskurzu a súčasne naznačiť, ako vzá-
jomne korešpondujú vektory komunikácie, či sa účastníci komunikačného 
aktu riadia deklarovaným princípom kooperácie a princípom zdvorilosti2, 
či rešpektujú pravidlá rečovej etikety, alebo sú v istom napätí. Interpretá-
ciou vybraných formuliek, zachytených v priamej i dištančnej forme kon-
taktu na pozadí rečovej etikety a rečovej praxe v akademickom prostredí 
sa pokúsime poodhaliť špecifi ká akademického diskurzu, príčiny súhry či 
nesúladu zdvorilostného princípu so zásadami taktu, veľkorysosti, ocene-
nia, súhlasu, skromnosti, sympatie a kontaktu (porov. Slančová, 2001, s. 62).
Popri štandardných formách oslovovania, pozdravov typických pre akade-
mickú komunikačnú sféru sa objavuje problém adekvátnosti (ne)používania  
akademických a vedeckých titulov spojený s modifi káciou tradičných hono-
rifík v danom type kontaktu. V analýze zohľadňujeme výsledky ankety usku-
točnenej na fi lozofi ckej fakulte o uplatňovaní princípu zdvorilosti v asymet-
rickej komunikácii (študent – učiteľ), skúsenosti získané dlhoročným peda-
gogickým pôsobením, ako aj postrehy z vlastného pozorovania verbálne-
ho aj neverbálneho správania učiteľov a študentov v rozličných situáciách 
inštitucionálne podmienenej interakcie so zreteľom na jazykové parametre 
pozvania, žiadosti, výzvy, poďakovania alebo vyjadrenia súhlasu, nesúhlasu 
a pod. 

Isté prejavy zdvorilosti v edukačnom diskurze sú spojené s viac-menej 
vedomou manifestáciou úcty, rešpektu voči pedagógom či všeobecne voči 
starším osobám. Podľa J. Dolníka (2010) sa zaužívané vzory správania štan-
dardizujú a prijímajú ako „kultúrne štandardy“, prejavujúce sa v aktuálnom 
správaní jednotlivcov, „ktorí svoje správanie stvárňujú v sociálnej interakcii 
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akomodačno-asimilačnými reakciami“ (op. cit., s. 27). Aj v akademickej ko-
munikácii sú zaužívané štandardy, ktoré podmieňujú isté reakcie a  pri reali-
zácii interakčných rečových aktov vyvolávajú očakávania koordinatívneho 
správania zo strany komunikačného partnera. Ak sa nenaplnia očakávania, 
reakcie sa často hodnotia ako neprimerané či nezdvorilé. Na rozlíšenie ich 
vhodnosti slúži jednak kultúrna či inštitucionálna tradícia rituálov, jednak re-
akcia na vonkajšie aj vnútorné faktory slúžiace ako orientačné sociokultúrne 
vzory a interpretačné konštrukty. 

Osobitný typ honorifi ckej komunikácie sa uplatňuje pri „ceremoniálnych“ 
protokoloch v prípade istých žánrov, napríklad pri promóciách, schôdzach 
a zasadnutiach štatutárnych orgánov, vedeckých rád, akademického senátu 
či vedenia školy, ktorý je upravený v štatúte a riadi sa zásadami rokovacích 
poriadkov rokujúcich orgánov. Avšak v závislosti od charakteru interakcie 
sa vo vysokoškolskom prostredí navzájom prelínajú prvky intersubjektívnej 
a inštitucionálnej povahy, čo spôsobuje istú hybriditu väčšiny komunikátov 
na osi „individuálne – sociálne“ (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 69, tam aj 
ďalšia literatúra). Pri rešpektovaní všeobecných zásad sa aj pri verejných 
prejavoch na akademickej pôde v rozličnej miere uplatňuje individualita ko-
munikantov vyplývajúca z deklarovanej autonómnosti  akademických sub-
jektov a ich komunikačnej schopnosti i osobnostného potenciálu manifesto-
vať svoj postoj k aktuálnej téme, hľadajúc súlad medzi inštitucionálnymi ná-
rokmi a subjektívnou skúsenosťou. Spôsob i možnosti prezentácie názorov 
či formy zapojenia sa do diskurzu sú rôzne a podľa J. Dolníka (2010) súvisia 
s „interakčnou sebaprojekciou subjektov, ktorej obsahom je integrácia ich 
interakčnej histórie, aktivít v aktuálnom diskurze a osobnostných daností, 
pričom interakčná história zahŕňa interakcie subjekt – objekt aj interakcie 
subjekt – subjekt“ (op. cit., s. 73)3. Ako vidno z pozorovania jazykového 
správania členov akademickej obce, nie každý rovnakým spôsobom refl ek-
tuje a interpretuje skutočnosť a má záujem aktívne vstúpiť do akademického 
či širšieho spoločenského diskurzu s cieľom poukázať na problémy školstva, 
školy či odboru a hľadať tak efektívnejšie riešenia v oblasti vedeckej a peda-
gogickej činnosti, neraz spojenej s množstvom neopodstatnených adminis-
tratívnych úkonov, ako je vedenie rozličných záznamov, vypĺňanie štatistík 
či forma verejného obstarávania, ktoré sú prijímané s nevôľou, lebo sa stáva, 
že vybraný uchádzač nespĺňa požadované kritériá. Možno spomenúť napr. 
nákup počítačov a príslušenstva, ktorý vyvolal verejnú diskusiu o nevýhod-
nosti ponúk. Pritom sa od učiteľa očakáva tvorivosť prístupov a originalita 
výstupov, ktoré sú často tvorené v časovej tiesni, nemajúc pritom potrebný 
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priestor na výskum a overenie jeho výsledkov v praxi. 
Súčasťou akademického diskurzu je aj (seba)prezentácia univerzity či fa-

kulty a jej pracovísk, ktorá väčšinou býva zverejnená na webových stránkach 
a mala by spĺňať kritériá prehľadnosti, originality a ľahkej operatívnosti, a to 
nielen pre domácich záujemcov, ale mala by byť rovnako dostupná aj pre 
zahraničných študentov, ktorí chcú prísť na krátkodobý študijný pobyt či 
prihlásiť sa na riadne štúdium. V tomto smere majú naše pracoviská rezervy, 
záujemcovia o informácie sa len veľmi ťažko orientujú v pokynoch, neho-
voriac o tom, že bez pomoci a inštrukcií nevedia nájsť na portáli príslušný 
študijný program. Mnohé dôležité informácie sa nachádzajú v AISe a dajú 
sa získať len prostredníctvom registrácie, čo je umožnené iba zamestnancom 
a študentom univerzity. Veľmi diferencovaná je aj prezentácia pedagogic-
kých a vedeckých pracovísk, katedier či odborných centier, ktoré do istej 
miery obmedzuje spoločný, nie veľmi prehľadný grafi cký dizajn univerzity, 
ale aj tu niektoré subjekty dokázali priestor funkčne modifi kovať na výstižnú 
formu sebaprezentácie. Podstatné rozdiely sú evidentné v prístupe k spraco-
vaniu ponuky študijných programov aj medzi členmi jednej katedry. Keďže 
neexistuje štandardná forma sebaprezentácie, práve tu sa prejavuje katedro-
vý úzus i osobnostná profi lácia či tvorivosť učiteľa, ktorá osciluje na širokej 
škále kvalifi kátorov. Samozrejme, máme možnosť sledovať len verejne prí-
stupné informácie, komunikácia medzi učiteľom a študentmi však často pre-
bieha formou špeciálnych webových stránok pedagóga, ktoré sú sprístupne-
né len študentom zapísaným do kurzu. Nedostatočná sebapropagácia fakulty, 
ale aj chýbajúca inštitucionálna sebaidentifi kácia jej členov sa ukázala pri 
oslave jubilea fakulty, keď napriek vyhláseniu dekanského voľna atraktívne 
vedecké a kultúrne podujatia v rámci Dies Academicus 2011 zaznamenali len 
veľmi slabú účasť. Patričnú odozvu nemalo ani osobné pozvanie dekana ad-
resované všetkým zamestnancom i študentom prostredníctvom e-mailu. Tu 
sa jasne ukazuje, že chýba tradícia akademických podujatí a záujem o život 
society, prirodzená spolupatričnosť jej členov, ktorej integrálnou súčasťou je 
prirodzené profesijné a inštitucionálne sebavedomie a kolegiálne zdieľanie.   

V edukačnom diskurze sa teda rozličným spôsobom manifestuje fenomén 
zdvorilosti od prirodzeného rešpektovania autorít prejavmi patričnej úcty, 
braním ohľadu na iných či deklarovaním kolegiálnej solidarity, cez skôr in-
diferentné vnímanie a prežívanie pracovných vzťahov smerom k výrazným 
prejavom neštandardného, nezdvorilého, ba často až neúctivého správania 
registrovaného v rámci pedagogickej interakcie zo strany niektorých študen-
tov.
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  Aj v akademickej komunikácii sú zaužívané štandardy, ktoré podmieňu-
jú isté reakcie a  pri realizácii interakčných rečových aktov, ako je žiadosť, 
poďakovanie, ospravedlnenie a pod.  vyvolávajú očakávania koordinatív-
neho správania zo strany komunikačného partnera. Na ilustráciu uvádzame 
skôr ojedinelú ukážku zdvorilej refl exie študenta na aktuálne hodnotenie 
kurzu zo strany vyučujúceho. 

„Nedávno som si pozeral uzatvorené známky v systéme AIS a milo ma 
prekvapilo, že z predmetu interkultúrna komunikácia ste mi v systéme uza-
tvorili známku B. Chcem sa vás preto spýtať, či ste sa rozhodli pre výslednú 
zmenu známky na základe posledných dvoch mnou odovzdaných prác, alebo 
či náhodou nejde o omyl, keďže ste mi na konci kurzu do indexu zapísali 
výslednú známku C. Pokiaľ je všetko v poriadku, ďakujem Vám pekne, že ste 
ocenili moju snahu a chcem sa Vás spýtať, či si prípadne môžem prísť dať 
známku v indexe prepísať. Vopred ďakujem za ochotu a odpoveď“.

V rozpore s týmto prejavom úcty stojí naliehavá formulácia apelu na pe-
dagóga, aby neodkladne riešil požiadavku študenta:

„Prosim vas, ci mame vysledky zo slovenciny. Ak mame, ci je to mozne 
dneska dat do AISu. Lebo ja  potrebujem potvrdenie  zo  skoly  na  vizum, ale 
mne chybaju 2 body. Zajtra rano potrebovala by som. Dakujem“.

Z odpovede učiteľa vyplýva, že študentka si nesplnila podmienky úspeš-
ného absolvovania kurzu a pritom sa dožaduje pozitívneho hodnotenia. Keď 
sa nenaplnia očakávania komunikačných partnerov, prejav sa často hodnotí 
ako neprimeraný či nezdvorilý. Na rozlíšenie parametrov adekvátnosti ko-
munikačného aktu slúži jednak kultúrna a inštitucionálna tradícia rituálov 
(imatrikulácia, promócie, obhajoby prác), spojená s rešpektovaním rečovej 
etikety, jednak reakcia na vonkajšie aj vnútorné faktory slúžiace ako orien-
tačné sociokultúrne vzory a interpretačné konštrukty. 

Rozvoj a využívanie sociálnych sietí výrazne ovplyvňuje dynamiku na 
osi kontaktnej – dištančnej formy komunikácie, pričom kontúry globalizácie 
sa kombináciou globálneho a lokálneho menia na „glokalizáciu“ vyznaču-
júcu sa hybridizáciou stimulov formujúcich diskurz (Orgoňová – Dolník, 
2010, s. 87 – 88). Možno tak sledovať glokalizačné špecifi ká aplikácie bo-
lonského systému v slovenskom edukačnom diskurze, ako je presadzovanie 
kritérií na akreditáciu študijných programov či zavedenie kľúča na posky-
tovanie dotácie prostriedkov zo štátneho rozpočtu jednotlivým univerzitám 
a ich kategorizácia podľa dosiahnutých vedecko-pedagogických parametrov 
a publikačných výstupov (op. cit., s. 88). 

Existenciou elektronickej komunikácie sa výrazne rozšírila škála i po-
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nuka prostriedkov, keď každý člen akademickej obce má možnosť poslať 
správu, zverejniť oznam, reagovať na prijatú správu, vziať jej obsah na ve-
domie alebo ju jednoducho ignorovať. Zmenil sa prístup riadiacich orgánov, 
očakáva sa účasť zamestnancov aj študentov na hodnotení fungovania fa-
kulty, vrátane úrovne a kvality výučby, ktorá sa na nej realizuje. Zaviedlo sa 
diskusné fórum aj intranet Filozofi ckej fakulty UK, kde sa vytvára priestor 
na komunikáciu a výmenu názorov medzi členmi akademickej obce fakulty 
i jej ostatných zamestnancov podľa vymedzených zásad prispievania s dô-
razom na to, že príspevky „nie sú anonymné a prispievateľ je zodpovedný 
za ich obsah i formu“. Zadávateľ sa na používateľov obracia s výzvou, aby 
prispievali „civilizovane, spisovne a k téme“, čo hádam členom akademic-
kej society netreba zvlášť zdôrazňovať, pretože kultúra prejavu by mala byť 
jeho samozrejmou vlastnosťou. Rovnako neprofesionálne vyznieva aj požia-
davka „Používanie interpunkčných znamienok je žiaduce, nadmerné použí-
vanie emotikonov a skratiek vyžívaných v on-line diskusiách naopak žiadu-
ce nie je“ (pozri diskusné fórum FF UK). Táto forma však podľa vyjadrenia 
prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie nesplnila očakávaný 
efekt, pretože sa takmer vôbec nevyužíva na verejnú diskusiu o aktuálnych 
témach. Príčinu nezáujmu netreba hľadať len u pedagógov, ale zrejme úzko 
súvisí s formulovaním cieľa fóra s vymedzením formálnych náležitostí prí-
spevku spochybňujúcom profesionalitu a individualitu členov akademickej 
obce. Okrem toho študentom na vyjadrenie ich mienky slúži anonymný 
elektronický dotazník, ktorý majú k dispozícii na stránkach https://anketa.
uniba.sk, resp. https://anketa.uniba.sk/fphil. Anketu treba vyplniť cez prihla-
sovacie údaje z akademického systému AIS2, ktorý obsahuje vysvetlenie, že 
hlasovania sa môžu zúčastniť iba študenti Filozofi ckej fakulty UK. Vo výzve 
zúčastniť sa na hodnotení je zdôraznená anonymita respondenta a ubezpe-
čenie, že výsledky „môžu významne ovplyvniť prijímanie opatrení slúžia-
cich ďalšiemu rozvoju a zlepšovaniu činnosti našej fakulty“. Bolo by iste 
zaujímavé zistiť, či táto argumentácia presvedčí študentov, aby sa aktívne 
zapojili do hodnotenia. Sociolingvistická analýza výsledkov oboch fór môže 
všetkým zložkám slúžiť na hlbšiu sebarefl exiu vlastnej účasti na vytváraní 
profi lu fakulty.

Miera využívania existujúcich nástrojov v pedagogickej interakcii i to, 
prečo sa isté spôsoby konania, hovorenia preferujú a vo vysokoškolskom 
prostredí hodnotia ako pozitívne alebo negatívne, teda s kvalifi kátormi vhod-
né/primerané vs. nevhodné/neprimerané, je podľa diskurzívnej psychológie 
ovplyvňované aj pravidlami spoločenskej konvencie utváranými v bežných 
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diskurzívnych praktikách (Plichtová, 2001; podľa Orgoňová – Dolník, 2010, 
s. 70). Tie väčšinou korešpondujú s celospoločenským trendom a refl ektu-
jú aktuálne komunikačné stratégie, prejavujúce sa „konverzacionalizáciou“ 
sociálneho (verejného) života (op. cit., s. 86) s postupnou redukciou for-
málnych rituálov alebo ich transformáciou na menej formálne aktivity, ktoré 
si nevyžadujú také striktné dodržiavanie protokolu. Dôraz na neformálnosť 
preukázanú sociolingvistickou sondou používania honoratívu v bežnej ko-
munikácii (Sedláková, 2011) zasiahol aj akademickú sféru, čo vidieť najmä 
pri sledovaní princípu kooperácie a zdvorilosti na pozadí vzájomnej komu-
nikácie medzi učiteľom a študentom. Okrem toho diskurzné stratégie peda-
gogickej komunikácie ovplyvňuje „generačný rozptyl“ jej účastníkov, a to 
nielen na osi učiteľ – študent  (Orgoňová – Dolník, s. 139), ale rozdielny 
prístup badať aj medzi samotnými pedagógmi, ktorý je evidentný medzi prí-
slušníkmi mladšej a staršej generácie, preferujúcimi odlišný spôsob nadvä-
zovania či vedenia kontaktu, napr. e-mailovej komunikácie so študentmi, čo 
dokumentuje aj výber foriem oslovovania. Kým starší učitelia uprednostňujú 
klasické oslovenie vážený/milý kolega, vážená/milá kolegyňa, prípadne oslo-
vujú funkciou vážený pán dekan, titulom vážený pán profesor, mladší kole-
govia sa prispôsobujú všeobecnému trendu neosobnej interakcie a priame 
oslovenie konkrétnej osoby (učiteľa, člena administratívy či študenta) nahrá-
dzajú pozdravom, zväčša dobrý deň. Zaregistrovali sme aj ďalšie modifi ká-
cie oslovenia s titulom aj bez neho, pričom sa častejšie v oslovení vynecháva 
pán/pani, napr. vážená docentka Pekarovičová, alebo naopak používajú len 
oslovenie pán/pani + priezvisko, teda pani Pekarovičová, dokonca stretli 
sme sa aj s oslovením od študenta vážená pani bez titulu a priezviska, no há-
dam najkurióznejšie pôsobí oslovenie vážená Mgr. Pri skupinovom úradnom 
oslovení kolegov a študentov sa zvyčajne používa vážené kolegyne, vážení 
kolegovia, milé študentky, milí študenti avšak objavil sa aj oznam s oslove-
ním vážené dámy, vážení páni, ktoré je náležité v rečníckom prejave, ale 
v e-mailovej komunikácii pôsobí trochu nezvyčajne. 

Naznačený sociálny rozptyl sa dotýka aj vnímania študijných poviností 
zo strany študentov, keď štúdium sa stáva len jednou zložkou z množstva 
ich aktivít. Súčasťou kultúrneho obrazu (vysokoškolskej) mládeže je „multi-
centrickosť osobnosti, schopnosť byť aktívny vo viacerých oblastiach súčas-
ne“, keď mnohí študenti v záujme fi nančnej autonómie popri štúdiu pracujú, 
čo sa v súčasnosti stáva normálnym javom (Orgoňová – Bohunická, 2011,                
s. 236). Táto skutočnosť však neraz slúži ako bežný argument či výhovorka, 
keď dotyčný nie je schopný riadne a načas plniť si svoje študijné povinnosti. 
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Na ilustráciu uvádzam ukážky z e-mailovej komunikácie medzi vyučujúcim 
a študentmi, kde ich odpoveď na zmenu termínu prednášky povinného pred-
metu jasne naznačuje, že štúdium nie je ich prioritou. Porušené sú viaceré 
zásady zdvorilosti očakávané zo strany študenta:

1) Dobrý deň, bohužiaľ, zmena prednášky Úvod do jazyka a kultúry zo 
štvrtka 8:10 na 16:05 mi nevyhovuje, lebo už mám zariadené mimoškolské 
aktivity, ktoré nemôžem zmeniť.

2) Dobrý deň, mne nevyhovuje posun prednášky z dôvodu iných popolud-
ňajších aktivít.

3) Dobrý den, v letnom semestri mame spolu predmet XY, ktorý sa kona 
vo stvrtok od 8,10 – 8,55 hod. v tomto case ale mam mat aj nemecky jazyk. 
Pani profesorka ma poziadala, aby sme to nejako vykonzultovali. Chcela by 
som sa spytat, co mam teda robit. Velmi pekne dakujem, a ziadam o radu, ako 
vyriesit tento problem.

Reakcia vyučujúcej obsahuje jasné stanovisko k požiadavke študenta, 
ktorú považuje za neoprávnenú: Ide o povinný predmet. V tom čase nemáte 
dôvod navštevovať iný kurz. Odporúčam, aby ste si upravili hodiny jazykov, 
nie hodiny profi lových kurzov – ak došlo ku kolízii. Do budúcna Vám odpo-
rúčam, aby ste o radu poprosili, žiadajte o to, na čo máte nárok. 

V nasledujúcej ukážke ospravedlnenia sa študenti dokonca priznávajú, že 
pracujú na úkor štúdia. „Važena pani, pišem Vam a ospravedlnujeme sa, že 
v utorok neprideme s kolegami na prednašky. My v utorok a stredu budeme 
pracovat, potrebujeme peniaze, pretože nam nestači štipendium. Ak budeme 
mat ulohy, opytame sa kolegov a urobime ich“.

Rovnako zaznamenaná otázka študentky na reakciu učiteľa spôsobenú 
neúčasťou na seminári „Chcela by som sa opýtať, či bude pre Vás prob-
lém, ak s kolegyňami nebudeme na prednáške“ je dôkazom neuvedomenia 
si vlastnej zodpovednosti študenta za svoje konanie a jej presun na učiteľa. 

Z uvedených ukážok vidieť posun, ktorý nastal v komunikácii medzi štu-
dentmi a ich pedagógmi. A to nielen v mailovej komunikácii, ktorá umožňu-
je neosobne ladený kontakt, ale aj v bežnej akademickej interakcii. Porušuje 
sa zásada taktu, vytráca sa prejav úcty a rešpektu voči učiteľom zachytený 
aj (ne)používaním akademických titulov, keďže to v akademickom prostredí 
patrí medzi štandardy rečovej etikety a k predpokladom úspešnej komuniká-
cie s parametrom „zdvorilá“.

Podobné zistenia sú evidentné z výsledkov ankety medzi študentmi fi -
lozofi ckej fakulty4 zameranej na vnímanie vzájomnej interakcie vedenej               
s učiteľmi na pozadí fatickej komunikácie zoči-voči, mailovej komunikácie 
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a „nepriamej“ komunikácie, keď študenti hovoria o vyučujúcom, ktorý nie je 
účastníkom komunikácie. V dotazníku boli v ponuke otvorené otázky, kde si 
respondenti vyberali z ponúkaných možností, ako riešia kontaktové situácie, 
ale zároveň mali aj priestor na doplnenie či rozšírenie komunikačných mode-
lov na základe vlastnej skúsenosti. Anketa potvrdila isté tendencie súvisiace 
s celospoločenským trendom smerujúcim k demokratizácii v komunikácii, 
poukázala na dynamické tendencie  a variabilnosť v oslovovaní učiteľov 
v závislosti od komunikačnej situácie a typu komunikačného aktu. Potvrdi-
la sa názorová diferencovanosť na tradičný model oslovovania pedagógov 
akademickými titulmi, ale aj postoj respondentov k fungovaniu akademickej 
etikety a funkčnosti titulov pri oslovovaní akademických funkcionárov. 

V príspevku sme sa pokúsili naznačiť aktuálne tendencie jazykových 
prejavov (ne)zdvorilosti v akademickom diskurze, zachytené jednak sledo-
vaním priebehu rečových aktov typických pre školskú komunikačnú sféru 
v kontaktnej i dištančnej forme, jednak ich interpretáciou z pohľadu aktuál-
nych výskumov lingvokultúrnej teórie. Mnoho otázok týkajúcich sa fungo-
vania princípu zdvorilosti v kontexte akademického diskurzu so zreteľom na 
jeho jazykovú, situačnú a kultúrnu podmienenosť však zostáva otvorených 
a môže byť podnetom na hlbšie skúmanie problematiky aj prostredníctvom 
študentských záverečných prác. 
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Poznámky
1      V duchu Eelenovskej koncepcie zdvorilosti (Eelen, 2001), v ktorej sa považuje zdvorilosť za spontán-

ny koncept – i keď neoznačuje žiadnu fyzickú entitu, jej povahu môžeme chápať ako denotatívnu 
v tom zmysle, že odkazuje na určitú činnosť pozostávajúcu zo špecifi ckých aktov, na ktoré sa od-
kazuje ako na zdvorilé. Vychádza z Vygotského defi nície vedeckých (zdvorilosť2) a spontánnych 
(zdvorilosť1) konceptov zdvorilosti. Zdvorilosť1 predstavuje koncept spojený so sociálnou interak-
ciou, ktorého súčasťou sú tri úzko súvisiace komponenty: 1. metapragmatická zdvorilosť1 – hod-
notenia o povahe a význame javu (vrátane nezdvorilosti), 2. klasifi kačná zdvorilosť1 – komentáre 
neúčastníkov interakcie, prípadne jej účastníkov, ktorí klasifi kujú správanie ako „(ne)zdvorilé“, 3. 
expresívna zdvorilosť1, pri nej sa participanti snažia explicitne produkovať „zdvorilý jazyk“ (op. 
cit., s. 35). 

2 Princíp kooperácie a princíp zdvorilosti vníma Leech (1983) komplementárne ako rovnocenné, vzá-
jomne sa doplňujúce princípy. Rozlišuje súbor maxím, ku ktorým sú priraďované formy ilokučných 
aktov: maxima taktu, maxima veľkorysosti, maxima ocenenia, maxima skromnosti, maxima súhlasu, 
maxima sympatie (podľa Trubačová, 2012).

3 Tézu J. Dolníka (2010), že „diskurz sa realizuje spustením mechanizmu interakčnej sebaprojekcie“, 
možno v plnej miere aplikovať na akademický kontext, ktorý podobne „funguje na báze interakčne 
interpretovaný stimul – interakčne interpretovaná reakcia. (...) To značí, že sebaprezentačný akt ako 
štruktúrna jednotka je určený interakčnou interpretáciou“ (op. cit., s. 74).

4 Anketu uskutočnila M. Stanková v rámci vedecko-výskumnej praxe a jej cieľom bolo  zistiť jednak 
formy, akými v súčasnosti študenti fi lozofi ckej fakulty oslovujú svojich pedagógov v priamej fatickej 
aj e-mailovej komunikácii a zároveň skúmať ich názory na používanie akademických titulov.

RÉSUMÉ
Linguistic-cultural Parameters of Politeness in Academic Discourse

The goal of this paper is to indicate how politeness works in academic discourse. The 
term academic discourse means the institutional demonstrations of verbal and nonverbal na-
ture that take place directly in the university environment or indirectly refers to school realia. 
It is therefore a specifi c discourse differentiated in content and form, relating to education 
and associated activities, it is largely institutional in nature, and is dominated by standar-            
dized demonstrations with regard to their content, extent and formal layout. In the selected 
examples of communication practice we interpret the language behavior of members of the 
academic community; we observe whether they observe the rules of speech etiquette; how 
they apply the principle of cooperation and the principle of politeness with regard to the use or 
absence of honorifi cs or their modifi cations and dynamics. The theoretical base of this paper 
is the pragmatically oriented theory by the jubilants J. Dolník and O. Orgoňová, which was 
introduced in the publication about the usage of language (2010).
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Prezentace vztahu dívek v dívčích časopisech

Jiří Zeman 
(Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

říspěvek je věnován jednomu z nových fenoménů české mediální sféry 
– dívčím časopisům. Rozebírá dopisy, v nichž se dospívající dívky – 

členky diskurzního společenství čtenářek dívčích časopisů – dotazují na ře-
šení nějakého problému, který doprovází průběh jejich dospívání. Popisuje, 
jak tyto texty odrážejí prožívání skutečnosti pisatelkou (srov. Dolník, 2011) 
a jak toto prožívání jazykově ztvárňují (viz též Orgoňová – Dolník, 2010). 
Materiál příspěvku tvoří dopisy s dotazy publikované v časopisech Bravo 
Girl a Top dívky z let 2009 – 11.

Dospívající dívky si počáteční strukturu své osobnostní identity vytvářejí 
pomocí různých sociálních kontaktů v sociální mikrosíti: dívka vytváří ka-
tegorii moderní dívka v kontaktu s vrstevníky i věkově staršími členy a při 
prosazování vlastních představ dochází ke střetům genderovým i věkovým. 
V dopisech s dotazy dívky konstruují a hodnotí svůj vztah k osobám vlastní-
ho i opačného genderu a různého věku.

Příspěvek se zabývá dílčím jevem dívčích sociálních kontaktů. V jeho 
centru pozornosti budou dopisy, v nichž pisatelky tematizují svůj vztah             
k dalším dívkám. Je orientován na to, jak dívky tento vztah prožívají, popi-
sují a kategorizují.

1. Vztah dívka – dívka je věkově, genderově i sociálně symetrický. Na 
něm si dívka ověřuje své začleňování do sociální mikrosítě a postavení v ní. 
Proto je v dopisech často přímá či nepřímá komparace. Na rozdíl od vztahu 
dívky k chlapcům (viz Jandíková – Zeman, 2011), kde se řeší široké spek-
trum problémů, je ve vztahu dívka – dívka okruh témat omezen: méně se 
tematizují kladné vztahy (např. navázání kontaktu a přátelství), naopak často 
se objevují konfl ikty mezi dívkami a vztahy, které pisatelky subjektivně hod-
notí jako negativní (viz též Burtonová, 2011).

Vztah dívky k ostatním dívkám v mikrosíti je v dopisech dále katego-
rizován a každá kategorie na sebe váže jiná témata a přisuzují se jí odlišné 
predikáty.

(1) MOJE KÁMOŠKA SE HODNĚ BAVÍ I S JINÝMI HOLKAMI!
Mám kámošku, která se baví i s ostatními holkami. Chodí s nimi ven, a mě 
mezi ně nikdy nevezme! Přitom mi tvrdí, že jsem její nejlepší kamarádka! 

P
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Hrozně mě štve, že má i jiné kámošky, přespává u nich a tak... Mám jí říct, že 
mi to vadí? Anonymka, 13 

Dopis explicitně prezentuje tři základní kategorie ve vztahu dívek: nejlep-
ší kamarádka (jednotné číslo), jiné kámošky (množné číslo) a ostatní holky. 

Pisatelčina nejlepší kamarádka (tvrdí, že jsem její nejlepší kamarádka) 
udržuje přátelské vztahy i s jinými dívkami a chová se k nim podle pisatelky 
jako k nejlepší kamarádce. V dopisu je podstatné, jaké kamarádčiny strate-
gie pisatelka hodnotí negativně. S jinými dívkami udržuje intenzivní kontakt 
(baví se = intenzivní fatická komunikace), ale bez účasti pisatelky (izoluje 
ji): ta se obává, že ji v její nepřítomnosti dívky mohou např. pomlouvat.
U vztahu s jinými kamarádkami negativně hodnotí, že kamarádka přespává 
u nich a tak... Výraz a tak (včetně tří teček) může odkazovat na chování dí-
vek v té době, např. že probírají intimní (sexuální) témata, popř. mají intimní 
kontakt.

Vztah s nejlepší kamarádkou chápou dívky jako jedinečný, exkluzivní, 
liší se od vztahu s ostatními dívkami. Výjimečnost vztahu podtrhuje i uži-
tí zájmena moje vyjadřujícího citový vztah přináležitosti a vlastnictví (viz 
titulek moje kámoška). Pokud nejlepší kamarádka vykazuje stejné chování 
také k jiným kamarádkám (ztratí se exkluzivita vztahu), hodnotí dívka toto 
chování negativně (žárlí). 

2. První kategorii tvoří nejlepší kamarádka (nej kámoška, bestfriend-
ka, BF). Dopisy naznačují, že významné místo v sociální mikrosíti zaujímá 
zejména u mladších dívek (nejčastěji do 15 let věku). Nepřímo to dokazují 
i  podpisy. 

Z dopisů vyplývá, že nejlepší kamarádka je jen jedna. Nehádá se, ne-
pomlouvá, nelže, je možné jí důvěřovat a svěřit se vším (i s největším ta-
jemstvím a nejintimnějšími věcmi, které by dívka nesdělila ani matce, např. 
vztah k chlapcům, sex a jeho důsledky aj.), obrátit se na ni v případě potře-
by. Nejlepší kamarádka nikdy nezradí, dívka se jí může vybrečet ze žalu. 
Nejlepší kamarádky se znají od nejútlejšího dětství (od plenek), kamarádí 
spolu dlouho (větší část svého dosavadního života), často od počátku školní 
docházky, jsou si jako sestry. Jsou v neustálém kontaktu (tráví spolu většinu 
volného času), jsou často žákyněmi stejné třídy, sedí v jedné školní lavici 
apod. 

Výjimečně může mít dívka víc nejlepších kamarádek (např. sestry ze sou-
sedství), mohou však vzniknout problémy, např. tím, že se dívky vzájemně 
pomlouvají a soupeří o pozici jediné nejlepší kamarádky.

223



Výzkumy ukazují, že dívky mnohem častěji komunikují o průběhu svého 
dospívání než chlapci. Pokud dívka nejlepší kamarádku nemá, nemůže se 
nikomu svěřovat s dívčími problémy, které doprovázejí její dospívání (s ni-
kým si nemůžu povídat): některé dívky tuto skutečnost prožívají emocionálně 
(strašně to bolí, brečím kvůli tomu).

2.1 Dívka na nejlepší kamarádce testuje svůj průběh začleňování do so-
ciální mikrosítě.

2.1.1 První skupinu tvoří dopisy, v nichž si dívka na základě komunikace 
s nejlepší kamarádkou ověřuje míru svých vědomostí souvisejících se začle-
ňováním do sociální mikrosítě.

(2) Co je to petting?
Už dlouho se s kámoškou hádáme o tom, co je to vlastně petting. Kámoška si 
myslí, že je to asi nějaký pocit, a já o tom nevím absolutně nic! Jenom tuším, 
že se to nejspíš nějak týká sexu... Žuženka

Dopis se týká milostného (sexuálního) vztahu mezi jedinci opačného 
pohlaví. Jde o výraz petting a jeho význam (zřejmě jej užívají pisatelči-
ni vrstevníci). Dopis začíná popisem komunikační události (hádáme se) a 
předmětem sporu ve formě nepřímé otázky, která je v modifi kované podobě 
(vynechání výrazu vlastně) i titulkem. V další části jsou prezentovány ná-
zory obou protagonistek – kamarádky (je to asi nějaký pocit) a pisatelky (já
o tom nevím absolutně nic), její názor je zakončen vykřičníkem vyjadřujícím 
emocionalitu (neznalost významu slova považuje zřejmě za velmi závažný 
nedostatek). Výraz tuším v poslední výpovědi vyjadřuje nejistotu (tu potvr-
zují i tři tečky v závěru dopisu) a tím žádost o potvrzení domněnky (že se to 
nejspíš nějak týká sexu...), popř. bližší vysvětlení.

Pro úspěšné začlenění do sociální mikrosítě a interakci v ní je potřebné 
mít základní pensum vědomostí o procesu dospívání a doprovodných je-
vech (viz Zeman, 2011). Vědomosti nejlepší kamarádky pomáhají při vy-
tváření normy vědomostí, které by měla dívka v určitém vývojovém stadiu 
dospívání vykazovat (zejména v komunikaci s vrstevníky). Protože dívka 
se vědomostně odlišuje od kamarádky, problém tematizuje. Kamarádka zde 
pomáhá likvidovat defi cit při vytváření vědomostní normy.

I když není uveden pisatelčin věk, jde zřejmě o mladší dívku z dolní hra-
nice čtenářek dívčích časopisů. Vzhledem k tomu, že o informaci nežádá 
rodiče ani jiné kamarádky, dá se vyvodit, že kámoška (jednotné číslo) je její 
nejlepší kamarádkou.
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2.1.2 Na nejlepší kamarádce si dívky ověřují také kvalitu svého začleňo-
vání do sociální mikrosítě.

(3) Chci se zabít!
Mám opravdu hodně problémů: trápení s láskou, stres s rodiči, škola, spo-
lužáci, učitelé. Zeptala jsem se mojí kámošky, jestli jsem se nějak změnila. 
Ale ona říkala, že si ničeho nevšimla. Už jsem dokonce myslela i na sebe-
vraždu. Alice, 15 

V centru pozornosti dopisu jsou problémy, které doprovázejí dívčino 
začleňování do sociální mikrosítě v době puberty. Typické je pořadí jejich 
výčtu: nejprve láska (vztah k chlapcům), pak rodinné prostředí redukované 
na rodiče (příčiny stresu nejsou podrobně specifi kovány) a nakonec školní 
prostředí (spolužáci i učitelé). Moje kámoška je ta, na kom si dívka ověřu-
je některé své názory (zda problémy ovlivnily pisatelčino chování, vzhled             
a pod.).

Dopis je popisem problémů a jejich důsledku, chybí dotaz, na který 
by bylo možné odpovědět. Pisatelka uvažovala o jednom z možných řeše-
ní problémů (sebevražda), ale zřejmě od něj ustoupila (myslela). Tato část
dopisu se v modifi kované formě stala dynamickým titulkem – přeformu-
lováním na chci se zabít (t. j. pisatelka chce radikálně rozhodnout  o svém 
životě, resp. o jeho ukončení).

2.2 Další skupina dopisů prezentuje konfl ikty mezi nejlepšími kamarád-
kami.

(4) Kámoška o mě nestojí!
Vůbec netuším, co se mnou bude dál. Moje nejlepší kámoška už se se mnou 
nechce vůbec kamarádit. Ano, udělala jsem spoustu chyb a taky toho hrozně 
lituju. Ale ona přece nemůže po tolika letech naše přátelství jen tak zahodit. 
Co bych měla dělat? Laura, 14

V dopisu je explicitně uvedena kategorie nejlepší kámoška, jíž se při-
suzuje predikát „dlouhá doba trvání přátelství“ (po tolika letech) a nepřímo i 
vše, co příjemného spolu během tohoto období dívky prožily. Dopis popisu-
je situaci po rozchodu nejlepších kamarádek: zřejmě jej způsobila pisatelka 
svým nevhodným chováním (blíže je nespecifi kuje) a lituje toho (intenzita 
emoce je gradována výrazem hrozně). 

Rozpad vztahu s nejlepší kamarádkou dívky prožívají emocionálně (život 
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bez ní si neumí představit). Pokud si dívka sama uvědomí, že zavinila roz-
chod, chce vztah obnovit. Silně emocionálně prožívá zejména situaci, kdy 
ji nejlepší kamarádku přebere jiná dívka. Nostalgicky vzpomíná, co spolu 
prožily. Některé dívky – i po rozchodu – uvádějí, že na nejlepší kamarádku 
se nikdy nezapomíná. Z dopisů dále vyplývá, že nová nej kámoška se hledá 
obtížně.

2.3 Vztah mezi nejlepšími kamarádkami mohou narušit kontakty                      
s chlapci.

(5) Bitka o kluka!
Já a moje nejlepší kámoška jsme obě zamilované do stejného kluka. Proto se 
taky pořád tak strašně hádáme. Oběma se nám moc líbí, ale nevíme, jak to 
vyřešit, ani jedna se ho nechce vzdát. Mohla bys nám, prosím, poradit nějaké 
řešení? Jana a Sára, 15

 
Dopis popisuje specifi ckou komunikační situaci – nejlepší kamarádky 

jsou emocionálně vázány na stejného chlapce: obě ho zařazují do kategorie 
idol (jsme obě zamilované; oběma se nám moc líbí) a obě ho chtějí převést 
do kategorie miláček. Výsledkem je spor (proto se taky pořád tak strašně 
hádáme), výraz bitka v statickém titulku signalizuje menší potyčku, roztržku 
mezi dvěma protikladnými stranami. Dívky by chtěly zůstat nejlepšími ka-
marádkami, ale ani jedna se nechce vzdát svého milostného vztahu k chlapci. 
Vzniká tak milostný trojúhelník: z nejlepších kamarádek jsou sokyně (obě se 
snaží získat přízeň téhož chlapce), ale zároveň udržet své přátelství. Že jde 
o velmi citlivý vztah, dokazují dopisy s dotazy, zda dívka může chodit s klu-
kem, s nímž se rozešla nejlepší kamarádka.

3. Další kategorií jsou ostatní kamarádky (obyčejné, normální kámo-
šky); oproti nejlepší kamarádce se jim nedá plně důvěřovat. 

3.1 Dívka má s ostatními kamarádkami většinou dobrý vztah a ověřuje se 
na nich své začlenění do sociální mikrosítě. 

(6) NEUMÍM VŮBEC ZPÍVAT!
Vždycky jsem si přála zpívat v kapele, ale nejsem na to dost dobrá zpěvačka. 
Cítím se kvůli tomu hůř a hůř. Nechci už proto ani chodit do školy a doma 
po večerech brečím. Všechny moje kamarádky zpívají nádherně, jen já ne-
zvládnu krásně zanotovat ani jednu písničku. Existuje způsob, jak se naučit 
zpívat? Nikola

Předmětem dopisu je pisatelčino subjektivní hodnocení jedné ze svých 
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dovedností – zpěvu (já nezvládnu krásně zanotovat ani jednu písničku); 
hlavní téma je formulováno také v titulku, vykřičník vyjadřuje silnou emoci 
(zoufalství). Dívka se srovnává v této dovednosti s kamarádkami, jejichž 
schopnosti zřejmě idealizuje (zpívají nádherně): zjišťuje, že není v normálu 
a nemůže jim konkurovat. V centru pozornosti dopisu jsou negativní důsled-
ky tohoto jevu na pisatelčino chování (Cítím se kvůli tomu hůř a hůř. Nechci 
už proto ani chodit do školy a doma po večerech brečím.). Závěr tvoří dotaz 
na strategii, aby zpěvem mohla konkurovat ostatním kamarádkám.

Z dopisu není jasné, proč dívka tematizuje právě tuto vlastnost a proč 
chce zpívat s kapelou. Nejsou zmíněni ani jedinci mužského genderu či další 
dívky, které pisatelka nekategorizuje jako kamarádky. V dopisu není uve-
deno ani to, zda se důsledek kvality zpěvu odráží v sociální mikrosíti (např. 
zda ji to vyčleňuje na periferii sociální mikrosítě, zda se jí někdo vysmívá a 
pod.). Prezentuje se jako jedinec v submisivní pozici: není zřejmé, proč nete-
matizuje jiné dovednosti, v nichž může kamarádkám konkurovat.

3.2 Kamarádky mohou být v určitých komunikačních situacích konku-
rentky, a proto se v dopisech tematizují také záporné vztahy mezi nimi.

(7) Všichni vědí, že jsem si to vymyslela!
Partičce nejvíc cool a nejoblíbenějších holek z naší třídy jsem vyprávěla, že 
mám přítele. Jedna z nich ale zjistila, že jsem si to vymyslela a všem to řekla. 
Teď jsou na mě všichni naštvaní. Aneta, 12

Žákyně šesté třídy dívčí skupinu informovala o tom, že si našla partnera 
(mám přítele). Vzhledem k tomu, že navázat milostný kontakt s chlapcem 
(upoutat jeho pozornost) je v tomto věku dívek prestižní záležitost, snažila se 
pisatelka touto informací zvýšit své postavení v školní mikroskupině. Jedna 
z dívek této skupiny však pravdivost informace ověřovala (Jedna z nich ale 
zjistila, že jsem si to vymyslela) a výsledek svého pátrání sdělila ostatním. 

Dívky nejsou označeny jako kamarádky, ale jako zvláštní školní skupina 
(nejvíc cool a nejoblíbenějších holek z naší třídy). V druhé části textu se ob-
jevuje tvar všichni, z něhož není jasné, zda takto reagovaly jen dívky z par-
tičky nebo i další spolužačky, které nejsou hodnoceny jako cool, a zda do 
kategorie všichni patří spolužáci. Výraz naštvaní je expresivní označení pro 
velmi se rozzlobit.

Webové stránky dívčích časopisů ukazují, že pokud dívka veřejně signa-
lizuje navázání milostného vztahu s chlapcem, ostatní dívky to interpretují 
negativně jako chlubení, vytahování se (Potřebuješ se vytáhnout? Hlavně 
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se nezapomeň pochlubit.). Přiznat, že dívka nemá partnera, je v mikrosíti 
hodnoceno lépe než lhát.

4. Poslední kategorii tvoří ostatní dívky: jde zejména o spolužačky (v do- 
pisech holky ve třídě/škole). Vztahy mezi dívkami jsou někdy velmi kompli-
kované: v dopisech se tematizují hlavně komunikační události, v nichž se 
dívky mezi sebou vymezují jako soupeřky, nepřející, či žárlivé osoby. 

4.1 První skupinu tvoří dopisy týkající se dívek, které jsou v sociální mik-
rosíti úspěšné.

(8) ZÁVIST
Mám úspěch u kluků, jenže holky ve třídě mi to strašně závidí. Nebaví se 
se mnou a v jednom kuse mě uráží. Myslím si, že nejsem úplně ošklivá, ale 
určitě se kvůli tomu nechovám nafoukaně. Co mám dělat? Jak mám bojovat 
se závistí? Karkulka

V centru prezentované komunikační události je pisatelka a její 
vztah k spolužačkám. Podle jejího subjektivního hodnocení je úspěšná                                          
v navazování kontaktů s chlapci (mám úspěch u kluků); i když není úspěch 
blíže charakterizován, tuto vlastnost považuje za příčinu záporného vztahu 
k spolužákyním (holky ve třídě mi to strašně závidí), které ji hodnotí jako so-
kyni. Závist – záporný vztah k úspěchu jiného – se projevuje dvěma způso-
by: buď s ní dívky nekomunikují, t. j. vyčleňují ji z části sociální mikrosítě 
(Nebaví se se mnou), nebo se snaží snížit její postavení v sociální mikrosíti 
verbálním jednáním dotýkajícím se její cti (v jednom kuse mě uráží).  

Hlavní problém je zde prezentován jako překonání záporného vztahu k ji-
ným dívkám, které ji v dívčí skupině izolují. Tento vztah dívka nechápe, má 
pocit, že spolužačkám nedává záminku, aby ji neměly rády: prezentuje se 
jako skromná, z kladných vlastností uvádí jen vzhled (nejsem úplně ošklivá, 
ale určitě se kvůli tomu nechovám nafoukaně), nikoliv jiné vlastnosti, např. 
výsledky ve škole. 

(9) Pomoc, jsem příliš krásná!
Protože vypadám hrozně dobře, zažívám pořád stresy s ostatníma holkama. 
Kluci v mém okolí nemají dost odvahy, aby mě oslovili, protože si myslí, že je 
hned odpálkuju. To ale vůbec není pravda! Hrozně mě to mrzí! Pomozte mi, 
jsem strašně sama! Jana, 15
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Popisovaný problém se opět týká důsledků vlastnosti vzhledu: dívka jej 
subjektivně hodnotí kladně (vypadám hrozně dobře) a popisuje důsledky
v sociální mikrosíti. I když by měla být teoreticky úspěšná, není tomu tak. 
Chlapci nemají odvahu navazovat s ní kontakt, zřejmě předpokládají, že by 
nebyli úspěšní (hned je odpálkuju) a snížili by své postavení v sociální mik-
rosíti. Chování dívek způsobuje dívce stres, ale není blíže popsán. Tato situ-
ace omezuje pisatelčino postavení v sociální mikrosíti: vykazuje ji na perife-
rii. Dívka to hodnotí emocionálně (Hrozně mě to mrzí!) a cítí se osamocena 
(jsem strašně sama).

Titulek obsahuje slovo pomoc vyjadřující zoufalost z toho, co sami ne-
zvládáme, např. když jde o život; následuje parafráze úvodu dopisu hlavního 
důvodu dívčiny izolace.

4.2 V dopisech se často popisují takové komunikační události, kdy se ur-
čitá skupina snaží prosadit nad jedincem; ten je neúspěšný a musí se nějakým 
způsobem s chováním skupiny vypořádat. 

(10) HOLKY MĚ VYUŽÍVAJÍ
Mám problém s holkama ve škole, protože mě využívají. Baví se se mnou 
jenom podle toho, jak se jim to hodí. Když něco potřebují, tak jsou ke mně 
milý, ale jinak se chovají hnusně. Moc mě to trápí. Poradíš mi, co mám 
dělat? Želvička

V centru prezentované komunikační události stojí dívka a její rozporupl-
ný vztah ke spolužačkám (s holkama ve škole). Hlavní problém je zde přímo 
pojmenován (mě využívají): dívka si uvědomuje, že při komunikaci (baví se 
se mnou) odrážejí dívčino chování ke svému prospěchu. Přestože si je prob-
lému vědoma, není schopna jej řešit (co mám dělat).

Pisatelka je v centru pozornosti textu: prezentuje se jako oběť, hodná dív-
ka v submisivním vztahu k členům školní skupiny, ostatní dívky jsou pre-
zentovány jako zlé, chování k ní (milý, hnusně) není blíže upřesněno. Dívka 
komunikační událost prožívá emocionálně (hnusně; Moc mě to trápí.). Dopis 
odráží vztah, kdy se dívky snaží o prosazení moci nad jinou dívkou a ta je 
pak izolována na základě neúspěchu ve skupině. V dopisu není tematizována 
nejlepší kamarádka ani příslušníci mužského genderu.

Titul je modifi kací první věty textu. Dopis je podepsán Želvička. Vyvo-
lává představu politováníhodné plačící dívky (brečet jako želva) nebo kru-
nýře izolujícího ji od okolí.
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(11) Proč mě holky drbou?
Ve třídě je jedna holka, která mě pořád pomlouvá, a to i před mými kama-
rádkami! Ty se k ní dokonce několikrát přidaly a drbaly mě taky, ale nikdy to 
nepřiznají a svádějí to jen na tu jednu! Mamka mi už radila, ať si najdu jiné 
kámošky, ale já jsem si už na tyhle holky zvykla a nechce se mi je měnit. Co 
mám dělat? Aňulka

Dopis začíná popisem postavení pisatelky v třídní mikrosíti. Vymezuje       
v ní čtyři skupiny: sebe (já), další dívku (jedna holka), kamarádky a implicit-
ně ještě ostatní dívky (nejsou tematizováni chlapci). Základním problémem 
je chování dívky (jedna holka), jež o pisatelce podle jejího subjektivního ná-
zoru šíří nepravdivé informace, které se dotýkají její cti (mě pořád pomlou-
vá). Pomluvy šíří mezi dívkami, které pisatelka kategorizuje jako kamarádky 
(před mými kamarádkami). Z dopisu není jasné, na základě jakých kritérií je 
pisatelka tak kategorizuje: podle jejího pozorování se k pomlouvání přidáva-
jí (drbaly mě taky) a lžou (svádějí to jen na tu jednu).

Pisatelka tuto situaci ve třídě rozebírala s matkou (mamka); není tu tema-
tizována ani nejlepší kamarádka, ani otec. Matka zřejmě přisuzuje kategorii 
kamarádka jiné vlastnosti než pisatelka, a proto jí radí navázat kontakt s jiný-
mi dívkami, které vykazují vlastnosti hodné kategorie kamarádka (ať si naj-
du jiné kámošky). Dívka matčin názor odmítá (já jsem si už na tyhle holky 
zvykla) a žádá radu, jakým způsobem se pomlouvání bránit.

Titulek modifi kuje hlavní téma dopisu (mě holky drbou): samotný dotaz 
není zaměřen na příčinu pomluv, jak naznačuje titulek (proč), ale na strategií, 
jíž je možné se jim  bránit (Co mám dělat?).

5. Příspěvek se zaměřil na to, jak produktor konstruuje obraz výseku ur-
čité subkultury ve svém textu (Dolník, 2011), zde členek diskurzního spo-
lečenství čtenářek dívčích časopisů. Prezentoval jeden z možných přístupů 
k tématu: inspiroval se metodologií členské kategorizační analýzy. Dopisy 
ukazují, že pisatelky ve vztahu dívek vymezují tři kategorie – nejlepší kama-
rádka, ostatní kamarádky a ostatní dívky; každé této kategorii přiřazují speci-
fi cké vlastnosti (predikáty). Prezentují zejména komunikační situace, v nichž 
dochází ke konfl iktům mezi dívkami. Schopnost komunikovat s vrstevníky 
je kritériem úspěšnosti zařazení se do sociální mikrosítě, emocionálně dívky 
prožívají izolaci v sociální mikrosíti a nemožnost komunikovat s vrstevníky.

Příspěvek vznikl za podpory grantu GAČR č. 405/09/2028 Styl mediálních 
dialogů – dialogické styly v médiích.
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RÉSUMÉ
Presentation of Relationships between Girls in Girls Magazines

This article deals with letters, in which girls magazines readers ask for a solution of a 
specifi c problem in connection with their adolescence. It analyzes the letters, in which girls 
present their relationships to other girls. It is mainly focused on the girls’ point of view on this 
period and their description and categorization. 
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Internetový profi l ako vyjadrenie subjektívneho 
obrazu vlastnej osobnosti dospievajúceho 
človeka 

Zuzana Sedláčková
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

yužívanie elektronickej komunikácie a aplikácií internetových sietí je
v súčasnosti bežnou a pre mnohých ľudí aj nevyhnutnou súčasťou ži-

vota. Internetový diskurz neustále prináša nové podnety na skúmanie a aj 
z toho dôvodu sa centrálnou myšlienkou predkladanej sondy stalo uvažova-
nie o vzájomných prienikoch internetového diskurzu s diskurzom dospieva-
júcej mládeže (osobitne najmä tínedžerov vo veku 13 – 19 rokov). Predmet 
nášho záujmu konkretizujeme vzhľadom na skúmanie subdiskurzu súkrom-
ných internetových profi lov, ktoré vytvárajú mladí používatelia internetu 
v rámci sociálnej siete Facebook a diskusných fór zastrešených komunitným 
portálom Pokec1. 

Internetový profi l predstavuje súbor informácií a osobných údajov, ktoré 
prezentuje na konkrétnych internetových stránkach ich registrovaný užíva-
teľ. Najčastejšie ide o priblíženie vzhľadu, charakteru, záľub, názorov, soci-
álneho statusu dospievajúceho človeka. Zverejnené informácie sú dostupné 
buď všetkým registrovaným užívateľom daného internetového portálu, ale-
bo len tým používateľom, ktorých autor profi lu autorizuje a umožní im tak 
prístup k svojim údajom. Hoci je vytváranie profi lu čiastočne schematizo-
vané (informácie sa zvyčajne vpisujú do preddefi novaných riadkov, prípad-
ne sa vyberajú z ponúknutých eventualít), miera využitia jeho jednotlivých 
možností z neho vytvára osobné portfólio uchovávajúce a zviditeľňujúce 
všetky aktivity, hodnoty, orientácie a záľuby človeka. Koncipovaním obsa-
hovej stránky internetového profi lu si (nielen, no najmä) dospievajúci človek 
vytvára akúsi individuálnu reklamu, prostredníctvom ktorej môže slobodne 
riadiť predstavu o vlastnej identite. Keďže etické princípy a pravdovravnosť 
sú pri tvorbe profi lov prakticky nevymožiteľné, človek vytvárajúci svoj „au-
toportrét“ môže v rôznej miere, z rôznych dôvodov, vedome aj nevedome 
klamať, zavádzať a hyperbolizovať.

Vzhľadom na aktuálnu spoločenskú a kultúrnu realitu je relevantným 
hľadiskom aj súčasná postmoderná axiológia, pričom v aktuálnom príspev-
ku akcentujeme predovšetkým spôsoby a stratégie, ktorými reprezentanti 
sledovanej society vyzdvihujú vlastnú osobnosť a jedinečnosť. Záujem 
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o vlastné ego a individuálnu emancipáciu sa v súčasnosti stáva vrcholom 
všetkých hodnôt, a to bez ohľadu na vek alebo pohlavie (Lipovetsky, 2008, 
s. 34). Postmoderná forma individuálneho narcizmu okrem záujmu o vlast-
nú osobu a vzhľad zasahuje aj schopnosť prezentovať samého seba cestou 
rozmanitých stratégií dobrovoľne odhaľujúcich aj tie najintímnejšie infor-
mácie z osobného života. Mentálne, technické aj materiálne produkty po-
stmoderny človeka nabádajú, aby bol viac sám sebou, aby precítil všetko, 
čo ho obklopuje, aby sa oslobodil od svojich komplexov a rolí, do ktorých 
ho chce vtesnať jeho okolie a aby sa nebál verejne hovoriť o svojich po-
citoch alebo dôvodoch konania. Paradoxne, práve takéto verejné „obna-
žovanie sa“ v dôsledku snáh človeka vyzdvihnúť vlastnú individualitu a 
vymaniť sa tak spod vplyvu spoločenských tradícií, etických a morálnych 
noriem oslabuje jeho schopnosť rešpektovať dôverné záležitosti druhých 
(porov. v tejto súvislosti rastúcu popularitu bulvárnych správ alebo tzv. re-
ality šou, ktoré rozoberaním tých najintímnejších informácií zvyšujú pre-
dajnosť/sledovanosť konkrétnych médií). V živote tínedžerov je to evident-
né pri sledovaní ich obľúbených činností, ku ktorým nepochybne patrí aj 
využívanie internetovej komunikácie. Schôdzkam priateľov niekde vonku 
konkurujú stretnutia priateľov pri počítačoch a na diskusných fórach. Mno-
hí mladí sa omnoho pružnejšie zoznamujú prostredníctvom sociálnych sietí 
a internetových zoznamovacích stránok, než na základe osobného stretnutia  
a skutočnosť dopĺňajú (niekedy až nahrádzajú) práve možnosti virtuálnej re-
ality. S týmto faktom je spojené aj vedomie tínedžerov, ktorí prostredníctvom 
internetu a sociálnych sietí dobrovoľne a viac alebo menej vedome odhaľujú 
vlastnú intimitu, ktorú následne (niekedy priam túžobne) zdieľajú so svojimi 
internetovými kamarátmi (ktorých počet neraz presahuje niekoľko desiatok 
ľudí). Práve imaginárnosť hranice medzi skutočnosťou a fi kciou umožňuje 
ľuďom slobodne kreovať autobiografi ckú koláž vlastnej osobnosti, v dôsled-
ku čoho prezentácia vlastnej identity získava v prostredí virtuálnej reality 
špecifi cký charakter.  

V antropologizačnom (humanitnom) prúde lingvistického bádania zame-
raného na skúmanie jazyka z perspektívy človeka je obsiahnutá egocentrická 
teória jazyka, ktorá sa dotýka ústredného pojmu ego (Dolník, 2008, s. 257). 
V modernej psychológii osobnosti sa ego prejavuje v integrite dvoch aspek-
tov. Prvým aspektom je predstava o atribútoch jadra osobnosti, ktoré sú za-
ložené na vzájomnej syntéze duševného vývinu človeka ako svojbytnej indi-
viduality a súčasne na postupnom poznávaní zmyslu a následkov svojho ko-
nania. Druhý aspekt modality ega sa týka vlastného sebahodnotenia človeka, 
teda toho, ako sa sám človek subjektívne hodnotí na základe svojho talentu, 
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vzhľadu, spoločenského statusu, psychologických vlastností a pod. (op. cit. 
s. 258 – 259). V predkladanom príspevku si osobitne všímame najmä druhý 
prístup k modalite ega, pri ktorom vystupuje do popredia ešte len formujúci 
sa subjektívny postoj tínedžera k sebe samému (a čiastočne aj k svojmu oko-
liu), ktoré vníma cez vlastnú optiku. Sebahodnotenie dospievajúceho člove-
ka je charakteristické nestabilitou ega, ktoré vedie k napätiu medzi ideálnym 
a reálnym egom, t. j. medzi tým, akým v momentálnom životnom období 
skutočne je a tým, aký by chcel byť, resp. za akého chce, aby ho považovalo 
jeho okolie. Pri sondážach do jednotlivých profi lov reprezentantov mládež-
níckej society je možné identifi kovať niekoľko najzreteľnejších verbálnych 
aj neverbálnych egomotivačných stratégií, ktoré (azda) podľa autorov profi -
lov najexplicitnejšie refl ektujú ich autentické „ja“. 

Prvým krokom umožňujúcim sebaprezentáciu používateľa elektronic-
kých aplikácií je vhodne zvolený nick (prezývka, krycie meno), ktorý zvy-
čajne nevypovedá iba o tvorivosti konkrétneho používateľa, ale obyčajne 
jeho význam poukazuje aj na motivačný podnet, na základe ktorého prezýv-
ku autor vytvoril. Prezývky ako samostatná podskupina antroponymických 
proprií sa môžu stať odrazom genderového stereotypu alebo sociálnej roly, 
do ktorých sa používateľ zámerne alebo neuvedomelo štylizuje (Mochňacká, 
2010). Podoby internetových prezývok sú najčastejšie podmienené deminu-
tívnou podobou krstného mena, ako sú napríklad prezývky dievčat Majuška, 
Daduška, Simuška, prípadne ich varianty s deminutívnymi sufi xami v muž-
skom rode Lenúšik, Katúšik; chlapčenské prezývky Miško, Dodko, Filipko. 
Ojedinelé tiež nie sú varianty krstného mena využívajúce duplikáciu alebo 
zámenu grafém Katuusiik, Majuszka, Misqoo. Hoci niektorí používatelia ta-
kéto prezývky klasifi kujú ako infantilné, mnohí ich naopak považujú za dô-
kaz vlastnej roztomilosti, spoločenskosti a uvoľnenosti. Výber internetovej 
prezývky môže byť tiež podmienený aj menami obľúbených rozprávkových 
bytostí (napr. Popoluska, Snehulienka, Amalka, Shrek, Mat&Pat), románo-
vých, fi lmových a seriálových postáv (Agent007, Colombo, Caruso, Dar-
tanan), historických osobností (Cezar, Kleopatra), ale aj reálnymi menami 
aktuálne populárnych a mediálne známych ľudí (Selena.Gomez, Patinson, 
Rihana). Krátky pohľad na internetové prezývky je možné doplniť príkladmi 
Sympoška, Cica, hipHOPlover, Bystričan, Krásavec, Salámka a mnohými 
inými, ktoré nám azda našepkávajú, že máme dočinenia s osobou s vlast-
nosťami alebo správaním, ktoré sa odzrkadľujú vo význame krycieho mena. 
Konkrétne teda s mladým a pekným dievčaťom (Cica), s pekným a svalna-
tým mužom, ktorý oprávnenosť svojej prezývky dokladá aj (možno reálnou) 
fotografi ou (Krásavec), s chlapcom, ktorý má rád hip-hop (hipHOPlover), so 
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sympatickou dievčinou (Sympoška), dievčaťom, ktoré sa charakterizuje ako 
fl egmatický človek, ktorý má veci „na saláme“ (Salámka), eventuálne s tí-
nedžerom žijúcim v obci, ktorá má v názve „Bystricu“ (Bystričan). Osobitne 
v rámci diskusného portálu Pokec mnohí používatelia svoje nicky dopĺňajú 
číslicami alebo inými grafi ckými symbolmi, ktorých funkciou je odlíšiť nick 
jedného používateľa od značne podobnej prezývky iného používateľa (po-
rov. napr. Cica701, Cica129, hiphoper70, hipHOPER). V prostredí internetu 
sa tiež stáva, že používateľ zvolením prezývky vedome narúša niektorý zo 
stereotypov (sociálnych, genderových) a výberom prezývky mätie, zabáva 
alebo ironizuje ostatných komunikantov (Žuvačka Pedro, teta Berta, Sexi no 
bez peňazí). Vytváranie sekundárnych pomenovaní nie je obmedzené iba na 
sféru internetu a v mnohých prípadoch odkazuje na širšie aspekty vzájom-
ných interpersonálnych a interakčných vzťahov členov určitej mikrosociety. 

Pri štruktúrovaní súkromného internetového profi lu sa môže komunikant 
oprieť o súbor preddefi novaných kolónok, do ktorých zaznačuje tie údaje, kto-
ré korešpondujú s jeho názormi, záľubami a vzdelaním s tým cieľom, aby sa 
stručne predstavil ďalším účastníkom diskusných fór. V sledovaných profi loch 
je možné zreteľne identifi kovať úsilie tínedžerov nájsť a následne zdôrazniť 
ich určitú osobnú kompetenciu do takej miery, aby ich ostatní užívatelia vní-
mali ako skúsených a rozhľadených v tejto oblasti. Z toho dôvodu sa v profi -
loch prezentujú napríklad ako aktívni športovci, zanietení turisti a cestovatelia, 
milovníci zvierat, znalci hudby a tanca, či ako amatérski spisovatelia. Svoje 
kvality v závislosti od sféry, ktorú považujú za svoju doménu, navyše dekla-
rujú ukážkami z vlastnej autorskej tvorby (napr. zverejňujú texty básničiek a 
poviedok, pochvália sa výberom fotografi í a domácich videí), prostredníctvom 
ktorých túžia potvrdiť svoje kompetencie. Hoci má mladý človek zvyčajne 
ambíciu prezentovať sa v čo najlepšom svetle, neraz sme svedkami toho, že 
za adekvátny spôsob prezentácie považuje vyjadrenie nespokojnosti, hnevu 
a rebelantstva cestou posúvania spoločenských mantinelov a opovrhovaním 
tradičných hodnôt (úcta k rodičom a starším, rešpektovanie spoločenských no-
riem, nezištná pomoc blížnym, slušnosť a úctivosť a pod.) v duchu tzv. cool 
kultúry (viac napr. Orgoňová – Bohunická, 2011, s. 97 – 105; tiež Sedláčková, 
v tlači). Istý 16-ročný chlapec za najotravnejšie situácie svojho života považu-
je tie, keď jeho „fotra s matkou berú mindráky, že neuspel v škole, riešia, ako 
sa správa a čo to nosí za známky“. Zároveň ostatných registrovaných použí-
vateľov internetovej komunity vyzýva, aby ho kontaktovali v tom prípade, ak 
majú doma podobné domáce zvieratá s názvom „mama a oco“.  

Mnohí autori profi lov pri svojom sebaprezentovaní skĺznu do situácie, keď 
si v rôznej miere (vedome alebo nevedome) odporujú. Domnievame sa, že táto 

235



diskrepancia je v prípade tínedžerov motivovaná základnými túžbami každé-
ho človeka, akými sú túžba po láske, pochopení, priateľstve a uznaní, ktoré sa
dostávajú do kontradikcie s úzkostlivou snahou dospievajúceho človeka zvý-
razňovať svojbytný rebelantský naturel prahnúci po individuálnej emancipácii. 
Všimnime si v tejto nadväznosti niekoľko príkladov z internetovej diskusnej 
komunity Pokec. Mladé 14-ročné dievča sa predstavuje ako milé žieňa, ktoré 
v živote uznáva len vlastné pravidlá, rado provokuje a vždy každému povie, čo 
si myslí. Napriek tomu o sebe zároveň tvrdí, že je nekonfl iktná. Osobitne kaž-
dý piatok sa mení na hyperaktívnu a bláznivú. Stáleho partnera nemá, lebo je 
stále zaľúbená do niekoho iného. Napriek tomu sama seba hodnotí ako verného 
partnera. Podobne aj ďalšia 14-ročná tínedžerka sa hodnotí ako usmievavá fajn 
baba „do pohody“, ktorá však dokáže mať sex s každým, kto dobre vyzerá. 
Zároveň tiež pripomína, že na Pokeci nehľadá žiadne známosti, len udržuje 
kontakty s kamarátmi, pretože na intímnosti má ešte čas. Okrem dievčat sa na 
zmienenej komunitnej sieti predstavuje aj 15-ročný chlapec, ktorý si cestou 
svojich vyjadrení a fotografi í buduje imidž agresívne pôsobiaceho hip-hopera 
(príslušníka hudobno-tanečného štýlu hip-hop), ktorý pije alkohol, fajčí, nadáva 
a preferuje sex na jednu noc. Na druhej strane túži po partnerke, ktorá bude jeho 
najlepším priateľom, s ktorou budú žiť iba jeden pre druhého a budú mať dve 
deti, pretože vie, že nie je nič lepšie ako byť zamilovaný, hoci, paradoxne, lásku 
svojho života doteraz ešte nestretol. Okrem tínedžerov, ktorí vyplnia predde-
fi novaný formulár, sa medzi internetovými komunikantmi nájdu aj takí, ktorí 
schematizovanú vizitku o svojej osobe nahradia invenčnejšie ladeným komen-
tárom, možno aj s cieľom zaujať ostatných používateľov internetu, prípadne 
získať pozornosť druhého pohlavia. Príkladom je okrem iných aj profi l 16-roč-
nej návštevníčky četovacích fór, ktorá sa prípadným komunikačným partnerom 
predstavuje takto: „Najmúdrejšia som len s ťahákom. Najkrajšia som v tme a 
milá sa zdám len vo sne. Odviažem sa v noci, závislá som na FB (mienené 
Facebook, pozn. autorky) a žuvačkách. Či som namyslená? No ako myslíš, na 
názor máš právo. Sebecká som vždy a všade. Drzá? Na každého! Najhladnejšia 
som večer, ospalá iba ráno. Či som zvládnuteľná? Snívajte ďalej! Poslušná? 
NIKDY ma neskrotíš!“ 

Naznačené stratégie inkorporované v internetových profi loch umožňujúce 
jednotlivcom ľubovoľne poskladať vlastný obraz svojej osobnosti tvoria iba 
zlomok z možných variabilných možností sebaprezentácie, ktoré prináša a 
podporuje virtuálna realita. Spôsoby zviditeľňovania osobných postojov, ob-
ľúbených aktivít, názorov, fotografi í a videí z výletov a podujatí, na ktorých 
sa človek zúčastnil, sú potenciálnymi zásobárňami najrozmanitejších motivácií 
umožňujúcich neustále vytvárať a premieňať predstavu o vlastnej jedinečnos-
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ti a osobitosti človeka bez ohľadu na to, aká je skutočnosť. Internetový profi l 
tak nielenže odráža formujúci sa subjektívny postoj dospievajúceho človeka 
k vlastnej osobnosti, ale zároveň otvára priestor k vytvoreniu si novej, ideálnej 
identity, ktorá nie je limitovaná realitou a osobnými obmedzeniami. 
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0332/11 
Diskurzná analýza: porozumenie. 
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Poznámky
1 Výber internetových portálov ovplyvnila ich všeobecná popularita zo strany reprezentantov sledova-

nej society. Pre potreby aktuálnej sondy sme využili údaje z celkového počtu 132 profi lov, ktoré sú 
verejne dostupné pre všetkých registrovaných používateľov internetových sietí  Facebook a Pokec, 
a ktoré podľa zverejnených údajov vytvorili reprezenti sledovanej vzorky (teda mladí ľudia vo veku 
13 – 19 rokov žijúci v rôznych regiónoch Slovenska).

RÉSUMÉ
Personal Internet Profi le as a Picture of Teenager´s Individuality 

The present paper focuses on the interconnection of youth and internet discourses. It of-
fers an interpretation of the verbal and non-verbal strategies based on current socio-cultural 
effects of postmodernism as well as on mental activities of the young people of today, in-
corporated in internet personal profi les. The article analyses especially those strategies and 
motivations through which social utilities and of chats create personality and individuality of 
young users of internet.
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Štýl prezentačných akcií ako súčasti priameho 
predaja

Jana Kišová
(Filozofi cká fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku)

ednou z priorít súčasnej medziľudskej komunikácie, či skôr interakcie, 
vo sfére obchodu a reklamy je aj otázka presvedčovania a získavania zá-

kazníkov. Jestvuje niekoľko spôsobov, ktorými predajcovia oslovujú svojich 
klientov bez sprostredkujúceho medzičlánku, obchodu, teda ako konečných 
spotrebiteľov. V tomto texte sa sústredíme na formu tzv. priameho predaja. 
Priamy predaj sa zaoberá predajom rôznych komodít, a to od kozmetických 
prostriedkov cez výživové doplnky, rozličný spotrebný tovar do domácnosti 
až po sprostredkovanie rôznych služieb napríklad v podobe fi nančného po-
radenstva. Direct Selling Asociation (Asociácia priameho predaja) defi nuje 
tento obchodný model ako predaj výrobkov a služieb uskutočňovaný osob-
ne, priamo spotrebiteľom v ich domácnostiach prostredníctvom nezávislých 
distribútorov alebo predajcov, ktorí získavajú svoju odmenu jednak za vlast-
ný predajný obrat a jednak v závislosti od predajného obratu tých, ktorých 
k tomuto podnikaniu oni sami alebo iné osoby priviedli.1

Na rozdiel od takých marketingových stratégií, ako sú masový marketing 
či priamy marketing, je pre priamy predaj charakteristický osobný kontakt 
predávajúceho a zákazníka face to face. A práve vďaka tomuto faktoru sa 
tento typ marketingovej komunikácie stáva špecifi ckým. Komunikácia tvá-
rou v tvár kladie totiž na reprezentanta konkrétnej spoločnosti mimoriadne 
vysoké nároky týkajúce sa jeho komunikačných zručností a schopností, ako 
aj jeho pripravenosti reagovať ad hoc na všetky protiargumenty zákazníka.

V tejto čiastkovej štúdii sa na základe zvukových záznamov niekoľkých 
názorných ukážok ponúkaných produktov priamo v domácnosti2 pokúsime 
načrtnúť základné špecifi cké znaky a javy charakteristické pre bezprostrednú 
komunikáciu v priebehu prezentácie konkrétneho tovaru. Sústredíme sa na 
to, ako dokážu predajcovia prostredníctvom intenčného a istým spôsobom 
špecifi ckého výberu jazykových prostriedkov dosiahnuť svoj cieľ, ktorým 
je presvedčiť zákazníka o potrebnosti (ba priam nutnosti či nevyhnutnosti) 
vlastniť konkrétny výrobok a kúpiť si ho.

Situačne sú tieto komunikáty špecifi cky ukotvené. Ako sme už vyššie 
uviedli, spravidla ide o dialógy medzi obchodným zástupcom a potenciál-
nym(i) kupujúcim(i), ktoré sa odohrávajú takmer výlučne v domácom pro-
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stredí klienta. A pri presvedčovaní komunikačného partnera v rámci tohto 
žánru práve ono zohráva kľúčovú rolu. Prezentácie sú totiž založené na ná-
zorných ukážkach ponúkaných výrobkov, to znamená, že konzultant spoloč-
nosti potrebuje spoznať bežne používané výrobky v konkrétnej domácnosti 
a názorne demonštrovať nový ponúkaný produkt. Pochopiteľne, patrí k tomu 
aj porovnávanie, ktoré následne umožní preukázať jedinečnosť a dokonalosť 
prezentovaných komodít: „Aký používate vysávač?“; „A môžem Vás popro-
siť, môžete mi ho priniesť ukázať? Ako vyzerá.“; „A môžem vás poprosiť, 
môžete teraz povysávať koberec svojím vysávačom?“. Na druhej strane je 
v tejto súvislosti potrebné navodiť u klienta pocit istoty, bezpečia, tzv. „vý-
hody domáceho prostredia“. Nuž a v konečnom dôsledku umožňuje osobná 
návšteva reprezentanta zistiť aj to, aké sú (aspoň približne) majetkové pome-
ry hostiteľov.

Žáner podomovej prezentácie, bez ohľadu na spoločnosť či na produkt, 
ktorý je prezentovaný, má z obsahového hľadiska v podstate rovnaký scenár. 
Ten možno zhrnúť do niekoľkých tematicky uzavretých okruhov: 1. predsta-
venie a fatická konverzácia v úvode, 2. „získavanie“ klientov prostredníc-
tvom rozličných benefi tov, tzv. „darčekov“, 3. celkové predstavenie fi rmy 
a jej produktov, 4. prezentácia konkrétneho ponúkaného výrobku a napokon 
5. argumentácia v prospech kúpy výrobku spojená s presvedčovaním klienta. 
Pravdaže, celý komunikačný proces v rámci priameho predaja sa neobme-
dzuje výlučne na prezentačnú akciu, ale je omnoho širší. Jeho súčasťou sú 
jednak úvodné telefonické rozhovory prebiehajúce prostredníctvom operáto-
ra, telefonistu, ktorý stručne predstaví fi rmu a konkrétny výrobok, dohovára 
termín a miesto stretnutia ap. Patria sem potom aj tzv. poprezentačné telefo-
nické rozhovory, v rámci ktorých zisťujú určení telefonisti, ako boli klienti 
s prezentáciou spokojní a celková komunikácia zahŕňa aj následné klientske 
konzultácie a záručný servis. Tieto súčasti však už nie sú predmetom tejto 
štúdie.

Fatická konverzácia v úvode stretnutia je celkom prirodzená a v podsta-
te samozrejmá: domáci privíta hosťa, vovedie ho do svojho súkromného 
prostredia, ponúkne „miniobčerstvenie“ a počas jeho prípravy je kontaktný 
rozhovor na udržanie konverzácie nevyhnutný. Napr.:

„Dobrý deň.“
„Dobrý deň.“
„Ja sa volám XY.“
„XX, nech sa páči, poďte ďalej, posaďte sa. Ponúknem Vám niečo? Čaj 
alebo kávu ...“
„Mohla by som Vás poprosiť kávu? Ďakujem.“

239



„Samozrejme, momentík.“
Čas, ktorý zostáva do prípravy kávy a pod. treba totiž „odkomunikovať“ 

– s hostiteľom, ale aj s ostatnými členmi prítomnými na prezentácii, hosťa-
mi, deťmi a pod. Prezentujúci často práve tento čas využíva na to, aby sa 
oboznámil s okolím, poobhliadal sa okolo seba, všimol si prostredie a vyba-
venosť domácnosti a všetky tieto podnety spracúva do následnej argumentá-
cie pri presvedčovaní zákazníka.

Prechod k samotnej prezentácii tovaru býva plynulý a zväčša nadväzuje 
na to, o čom komunikanti hovorili v rámci zdvorilostného rozhovoru. Z hľa-
diska interpretácie persuazívnych stratégií, ktoré spočívajú v účelovom po-
užívaní špecifi ckých jazykových prostriedkov, sú v takýchto typoch komu-
nikátov rozhodujúce práve posledné tri vyššie vyčlenené tematické okruhy,        
t. j. prezentácia fi rmy a následne konkrétneho produktu, ktoré napokon vy-
ústia do záverečného apelu.

Z hľadiska kompozičného usporiadania ide o dialogické texty, v ktorých 
dominuje statická deskripcia podporovaná argumentáciou. J. Dolník (1998, 
s. 58) upozorňuje na dôležitý faktor pri opise, a to motiváciu opisu, ktorá 
je podmienená komunikačným cieľom textu na osi expedient – percipient. 
V prípade tu analyzovaného žánru môžeme rozoznať hneď niekoľko ko-
munikačných cieľov. Za hlavnú funkciu takéhoto prejavu považujeme pre-
svedčiť adresáta a ovplyvniť jeho myšlienky, prípadne i konanie. Poučenie, 
informovanie či inštruktáž adresáta sú podľa nášho názoru iba sprievodným 
cieľom. A toto je zásadný rozdiel, ktorým sa aj podľa D. Slančovej (2001,        
s. 160) líšia persuazívne a informačné prejavy.

Presviedčajúci ponúka zákazníkovi také informácie, ktoré chce alebo po-
trebuje percipient vedieť, počuť, a to vždy so zreteľom na cieľ komunikácie 
(Dolník, 1998, s. 58). V snahe čo najviac sa priblížiť klientovi býva opis 
produktu často sprevádzaný, či azda presnejšie, dopĺňaný subjektívnym hod-
notením konkrétneho výrobku na základe vlastnej skúsenosti: „Všetky anti-
alergické matrace, ktoré si kúpite, máte vlastne napustené lanolínom, hej, 
preto sú antialergické. Tam nemáte žiadny iný prípravok, pretože matrace 
máme antialergické, takže viem. A vždycky sa čistia a dezinfi kujú lanolínom. 
Nikdy ničím iným sa nečistili, hej, takéto matrace. Je to tak. Ja to mám to-
tiž pozisťované, pretože môj priateľ je astmatik, takže to znamená, že ja sa 
musím starať o matrace špeciálne...“ alebo: „Tak, ono ja to vždy robím po-
stupne, pretože on to musí rozniesť ten stroj a my máme v obývačke koberec 
cez celú izbu a na to používam dva sáčky... Na takéto koberce to vydrží aj 4 
roky, pretože, no ja to beriem podľa seba, my máme koberce na celú izbu 
a máme ich všade...“
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Významnou mierou sa na efektívnosti tejto komunikácie podieľajú lexi-
kálne prostriedky a ich vhodne využité štylistické vlastnosti. Vyčlenili sme 
niekoľko markantných skupín lexém typických pre jazyk podomových pre-
zentácií. Prvú tvoria nocionálne lexikálne jednotky, ktoré veľmi názorne (až 
naturalisticky) pomenúvajú jednotlivé javy. Nimi sa postupne snaží expe-
dient vyvolať v percipientovi pocit odporu až hnusu k prostrediu, v ktorom 
žije, a pocit okamžitej potreby napraviť túto situáciu. Výpočet takýchto 
nežiaducich elementov v našich domácnostiach pritom cielene graduje od 
tých menej odporných až po „zákerné“. Porovnajme: „Tak vlastne to, čo tam 
vlastne vidíte, sú tam vlákna, sú tam vlasy, je tam piesok, ktorý vám vlastne 
ničí koberce tým, že ho vlastne rozrezáva, a vlastne, čo je najhoršie, je tuto 
tá mastná nečistota. Tá vlastne, tá ani nejde z tej šatky dolu. Tá nečistota 
vlastne obsahuje rôzne plesne, baktérie a samozrejme roztoče, telíčka roz-
točov, výkaly roztočov. ...“ alebo: „Pozrite sa, čo všetko vďaka tejto utierke 
dokážete zo svojho okna odstrániť. Je to prach, špina, mastnota, ale najmä 
sú to tieto nebezpečné plesne a baktérie, ktoré sa držia v tesneniach, hoci 
bežným okom sú neviditeľné...“

Druhou príznačnou skupinou sú výrazy, ktoré v potenciálnom klientovi vyvo-
lávajú akési „zdanie odbornosti“, či odbornej spôsobilosti predávajúceho. Tento 
dojem sa prezentujúci snaží navodiť jednak vysvetľovaním všeobecne známych 
odborných pojmov: „Alergia, to je vlastne chronické ochorenie, ktoré sa týka 
oslabenia imunitného systému. Ako vlastne prvé príznaky sú upchatý nos, svr-
bia oči, bolí hlava a tie alergie v dnešnej dobe naozaj môžu byť na čokoľvek: 
jednak sú to tie klasické ako prach, peľ, roztoče, tak dnes sú to už dokonca také, že 
i na denné svetlo, na mráz, na chlad a podobne.“ A rovnako sa takéto „odborné“ 
vstupy používajú v tých pasážach prehovoru, kde sa opisujú jednotlivé časti pre-
zentovaných výrobkov, ich zloženie a spôsob ich používania: „Rozdiel medzi tou 
Vašou hubicou a vlastne týmto čistiacim systémom je vlastne v tej hubici. Keď sa 
pozriete vlastne na túto tu hubicu, tak vlastne uvidíte, otvor máte po celej dĺžke, 
hej, máte tam vlastne výkyvné rameno vyrobené z inteligentného plastu, ktoré 
vám práši a tie kefy vám rotujú a tým pádom vám vyčesáva všetku tú nečistotu 
z dna toho koberca a vyklepáva tú nečistotu, a vlastne vďaka druhému motoru, 
ktorý je zabudovaný tu, priamo v tejto hubici vám vlastne práve tie kefy rotujú, 
tým vlastne rozbíjajú vlákna koberca a tým sajú všetku túto mastnú nečistotu až 
z jeho dna...a to vlastne znamená, že ten koberec máte hĺbkovo vyčistený, hej a to 
je vlastne rozdiel medzi tým vaším vysávačom a týmto tu.“

A poslednou dominujúcou je skupinka okazionálnych pomenovaní už 
konkrétnych výrobkov, ktoré sú súčasťou sortimentu jednotlivých predaj-
cov, napr.: tichý vysávač (návlek na konštrukciu mopu, ktorý „povysáva“, 
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teda nasucho iba zotretím zachytí všetok prach a chumáče v rohoch), miska 
kyska (zázračná miska, ktorá je určená na kysnutie cesta, vykysne mimoriad-
ne rýchlo a netreba ho pri tom dôkladne vypracúvať), čistík (zázračná han-
drička, ktorou umyjete úplne všetko, a to dôkladne a bez použitia akejkoľvek 
chémie), sneh (sypký čistiaci prostriedok bielej farby, ktorý sa používa na 
hĺbkové čistenie kobercov), miska prima klíma (zázračná miska, ktorá vďa-
ka špeciálnemu odvetrávaciemu systému dokáže uchovávať potraviny dlhšie 
čerstvé) a pod.

Dialógy prebiehajúce v rámci prezentácie produktu majú takmer výlučne 
nasledovnú štruktúru:

Reprezentant (ďalej R): zatvorená otázka
Klient (ďalej K): odpoveď
R: otvorená otázka, resp. žiadosť o zdôvodnenie predchádzajúcej odpovede
K: odpoveď
R: súhlas s odpoveďou. 

Napríklad:
R: „Myslíte si, že je dôležitá hygiena v domácnosti?“
K: „Áno, samozrejme, že je.“
R: „A prečo si myslíte, že to tak je?“
K: „No tak pre zdravie.“
R: „Áno, je to presne tak. Lebo to máme len jedno.“
Obchodný zástupca kladie klientom takéto otázky napriek tomu, že vo-

pred na ne pozná odpovede. Vie, že nikto mu neodpovie, že zdravie nie je 
dôležité, že si ho nemusíme chrániť, že budúcnosť našich detí nám je ľa-
hostajná, že v matracoch určite žiadny prach nie je atď. Potrebuje však od 
svojho klienta počuť, že aj on akceptuje všeobecne uznávané hodnoty, ako 
sú život, zdravie, rodina a pod. Potrebuje sa uistiť, že zdieľajú tieto spoloč-
né hodnoty, že majú rovnaké názory, ktoré je potrebné explicitne vyjadriť, 
aby ich v neskoršej fáze mohol použiť ako protiargument pri presvedčovaní. 
Preto má veľký význam aj silný, niekedy doslova preexponovaný, prejav sú-
hlasu zo strany predajcu: „Áno.“; „Áno, máte pravdu.“; „Áno, presne tak to 
je.“; „Presne tak, rozdiel je v ... .“; „Áno, je to tak.“; „Máte pravdu, presne 
o tom to je.“

Iný okruh tvoria už veľmi konkrétne otázky, ktoré súvisia s určitými čin-
nosťami vykonávanými v domácnosti, súvisia so spôsobom obsluhy prístro-
jov, ktoré sa v domácnosti bežne nachádzajú a slúžia na porovnanie prezen-
tovaného výrobku, napríklad: „Akým spôsobom sa staráte o koberce a pevné 
podlahy?“; „Ako umývate okná?“; „Čo všetko k tomu potrebujete?“; „Koľ-
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ko čistiacich prostriedkov použijete pri bežnom umytí riadu?“; „Ako dlho 
Vám trvá, kým vypracujete dobré cesto?“; „Ako dlho potom kysne?“; „Čo 
sa týka fi ltrácie, vetráte? Kedy? Ako často? Pred vysávaním? Po ňom?“ atď.

Významnou súčasťou dialógov sú aj zhrnutia, parafrázy či reformulácie 
klientových odpovedí, ktorými predajca sumarizuje všetko, čo bolo v istom 
tematicky uzavretom bloku povedané a utvrdzuje seba i klienta v tom, že 
takto to naozaj je, a že komunikanti si vzájomne porozumeli: „Vy ste pove-
dali, že o koberce sa staráte tak, že ich vysávate a zvyknete i prášiť.“; „Takže 
vy hovoríte, že ich hĺbkovo čistíte tak jeden až dvakrát ročne, ak to správne 
chápem.“; „Ak dovolíte, skúsim zhrnúť to, čo ste mi práve povedali, aby som 
vedela, či som vás dobre pochopila...“; „Neviem, či som správne rozumela, 
hovoríte, že na elektroniku používate statické prachovky?“

Pre hovorenú komunikáciu face to face ako celok je charakteristické, že 
je spontánna, jedinečná, „nepripravená“, závislá od konkrétneho kontextu 
a konkrétnej situácie. Aj predávajúci je len jedným z nás, jeho rečový prejav 
nie je úplne dokonalý a bezchybný, nie je vyumelkovaný, je jednoducho 
prirodzený. V týchto textoch dominuje prevažne štandardná varieta, niekedy 
so skonom skĺznuť až do subštandardu. Často tu nájdeme množstvo vsuviek, 
používanie tzv. výplnkových slov (vlastne, proste, takže, hej, ...), inverzný 
slovosled, bohemizmy, slangizmy, hovorové výrazy, miestami „chaotické 
habkanie“ („Ja to...ako môj priateľ...je to samozrejme i na vlnené...pretože 
ono to je z vlny ... a akékoľvek antialergické matrace si kúpite [...] pretože 
môj priateľ je astmatik“) a rôzne iné prvky, prostredníctvom ktorých sa iba 
umocňuje zdanie prirodzenosti a spontánnosti takejto komunikácie.

Mimoriadne dôležitou súčasťou argumentačnej časti týchto textov bývajú 
rôzne štatistiky, ktorých cieľom je uistiť zákazníka o potrebe vlastniť práve 
tento výrobok a o jeho kvalite, napr. „Dnes je už každý druhý Slovák alergi-
kom.“; „Je to stroj, ktorý využíva až polovica domácností v zahraničí.“; „Tieto 
výrobky sa predávajú vo viac ako 100 krajinách sveta.“ Výnimočnú kvalitu 
a jedinečnosť týchto produktov garantujú zvučné mená rôznych inštitútov, 
medzinárodných spoločenstiev, dokumentov, certifi kátov, ocenení či meraní 
kvality, napríklad Európsky inštitút pre ekológiu a zdravie; strieborná medaila 
udelená medzinárodnou komisiou na medzinárodnom salóne vynálezov a no-
vých technológií; TUV certifi kát „Vhodné pre alergikov“; európska smernica 
č. 1935/2004 atď. Často býva zdôrazňovaný aj fakt, že množstvo týchto bez-
konkurenčných produktov na trhu býva obmedzené a je vyrábané výlučne na 
základe dopytu spotrebiteľov, na objednávku, na rozdiel od bežných, lacných, 
v obchodných reťazcoch bez problémov dostupných nekvalitných výrobkov či 
napodobenín, ktoré tento nemôžu nikdy plnohodnotne nahradiť ap.: „Vďaka 
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bohu, že toto sa nepredáva v obchodných sieťach a fi rma to robí na objednávku, 
teda, že to robí podstatne kvalitnejšie.“

Z hľadiska usporiadania argumentov sa postupuje zväčša zostupným spô-
sobom, t. j. od najdôležitejších argumentov po tie menej dôležité, podporné. 
Za hlavné argumenty možno považovať najmä presvedčivé názorné výsledky 
získané v priebehu predvedenej ukážky. Z argumentačného hľadiska sú potom 
významným faktorom úspory. A to úspory rôzneho druhu: úspora času (vďaka 
jednoduchosti obsluhy: „Ako dlho Vám trvá, kým bežným spôsobom umyjete 
okná? Ja som tým väčšinou zabila aspoň pol dňa. Neviem, vy ste možno šikov-
nejšia gazdinka ako ja a nestrácate pri tom toľko času, ale garantujem Vám, 
že týmto spôsobom máte do hodiny všetky tieto okná hotové.“; cesto v miske 
kyske vykysne do 20 minút bez toho, aby ste sa predtým museli ešte minimálne 
30 minút venovať jeho dôkladnému vypracovaniu; upečené cesto zo silikóno-
vej formy vyklopíme bez problémov, nemusíme ho vyškrabovať ani používať 
rôzne „triky starých mám“, ako napr. navlhčenú utierku a pod.), úspora energií 
(vodu – netreba používať teplú vodu, netreba ju často meniť, pretože tá zázrač-
ná handrička, ktorá „funguje na princípe ľudského vlasu, ktorý špinu a mast-
notu síce absorbuje do seba, ale zo seba von nepustí,“ tak vodu nezašpiní; 
elektrickú energiu – nižší príkon v porovnaní s bežne dostupnými spotrebičmi, 
ktoré sú na trhu; ručný šľahač je taký dokonalý, že výsledok sekania v ňom sa 
dá porovnať s výsledkom elektrického robota, nemíňame na ohrev teplej vody); 
úspora peňazí (napr. za drahé čistiace prostriedky, za množstvo hubiek a han-
dričiek, v konečnom dôsledku za ušetrené energie) a šetrenie nášho zdravia 
(v silikónových formách a hrncoch varíme zdravo bez tuku, čím dbáme o hladi-
nu cholesterolu vo svojej krvi; vďaka používaniu špeciálneho kuchynského ria-
du uchovávame potraviny podstatne dlhšie čerstvé, a teda zdravšie; upratujeme 
bez použitia akéhokoľvek čistiaceho prostriedku, teda bez chémie, čím zároveň 
chránime aj životné prostredie). A k tomu ako bonus ešte získavame perfekt-
né výrobky, ktoré sú robené tými najmodernejšími technológiami a nesporne sú 
aj dizajnérsky mimoriadne atraktívne.

Ak predajca ani v tejto fáze presvedčovania nie je úspešný, zapája „do 
boja“ argumenty týkajúce sa vybavenosti domácnosti, napríklad: „Keď si 
to tak vezmete, príklad, taký televízor. Koľko dnes stojí taký televízor? 400? 
500? 600 eur? To je taká minimálna čiastka podľa mňa za takýto televízor. 
[...] Je to tak, minimálne tých 400 alebo 500 eur určite. A ten tiež nevydrží, 
a keby aj, tak myslíte si, že vydrží aspoň 10 rokov? [...] Nevydrží, a tých 400 
alebo 500 eur ste do toho dali. V akcii. V ak-ci-i. A dokonca, aký z toho máte 
úžitok? Vďaka tomuto stroju sa zbavíte všetkej tejto nečistoty a minimálne 
tých 25 rokov Vám bude slúžiť.“
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Na jednej strane je síce obchodník empatický voči rozhodnutiu klien-
ta nezaobstarať si konkrétny produkt, čo neustále potvrdzuje výrazmi ako: 
„Iste.“; „Chápem.“; „Áno, to mi je jasné.“; „Keby som bola na Vašom 
mieste, konám podobne.“; „Rozumiem, že momentálne máte iné priority / že 
aktuálnou prioritou je ...“; „Pravdaže, je úplne pochopiteľné, že...“, avšak 
nevzdáva sa a prichádzajú na rad rôzne zľavy či už v podobe jednorazových 
dotácií od rôznych inštitútov, alebo tzv. osobné zľavy konkrétnych predajcov, 
ktoré často závisia od konkrétnych podmienok a sú „šité na mieru“ každého 
zákazníka, pretože vyplývajú z rozhovoru, ktorý práve prebehol, z pozna-
nia konkrétneho stavu v konkrétnej domácnosti a pod. Sú doplnené o rôzne 
„akcie“, grátis doplnky, možnosť vytvorenia splátkového kalendára alebo 
napokon extrémne dlhé záručné doby týchto produktov (spravidla v rozpätí 
minimálne 10 rokov až doživotne). A pochopiteľne, neprestajné apelovanie 
na naše zdravie, na zdravie našich detí, teda na už vyššie spomínané idey, 
ktoré v našom hodnotovom rebríčku stoja na najvyšších priečkach. Na zá- 
klade uvedeného možno teda konštatovať, že argumentačný proces ako ce-
lok sa vyznačuje kombináciou a striedaním racionálnych i emocionálnych 
argumentov.

Ako z predchádzajúceho ďalej vyplýva, z hľadiska ilokučnej štruktúry 
tohto žánru ide dominantne o apelový typ textu s prvkami informačného typu 
(dominujúceho pri opise produktov a ich používania). Komunikácia ako ce-
lok, prirodzene, obsahuje aj texty s iným ilokučným zacielením. Úlohu pod-
porného ilokučného aktu plní fatická konverzácia v jej úvode a v závereč-
ných pasážach nájdeme zasa komisívne prvky – v podobe garancií o kvalite 
výrobku, o jeho vlastnostiach či o záručných dobách. Všetky tieto ilokučné 
akty však dominantne podporujú prvotný cieľ, ktorým je presvedčiť adresáta 
o kúpe ponúkaného výrobku, teda apel.

Na záver si zhrňme základné fakty vyplývajúce z uskutočnenej analýzy 
žánru podomovej prezentácie. Ide jednoznačne o persuazívny prejav, ktoré-
ho cieľom je presvedčiť adresáta o kúpe prezentovaného produktu. Pri tvor-
be persuazívneho textu sa v zásade odporúča (porov. napr. Slančová, 2001,           
s. 160 – 163) vychádzať z Maslowovej pyramídy potrieb, a teda apelovať na 
uspokojenie potrieb poslucháča od tých najprirodzenejších, fyziologických 
až po hierarchicky vyššie umiestnené. Na základe analyzovaných prezen-
tácií môžeme potvrdiť, že všetky ukážky vskutku apelovali na uspokojenie 
potrieb z nižších priečok uvedenej pyramídy – na istotu zdravia, rodiny, bez-
pečia ap. A tento fakt je rozhodujúci. Z obsahového a kompozičného aspektu 
je táto komunikácia dôkladne, ba až strategicky premyslená do najmenšieho 
detailu. Napriek tomu, že používanie jazyka a narábanie s ním v nás umoc-
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ňuje pocit prirodzenosti, nenútenosti, spontánnosti či nepripravenosti komu-
nikácie, je to len zdanie. Iste, mnohé závisí od osobných rečových dispozícií 
tvorcu promptne reagovať a adekvátne spracovať všetky podnety z okolia 
priamo na mieste, no jednako za tým stojí dôkladná a do dôsledku vycibrená 
jazyková príprava predajcov.
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Poznámky
1 Bližšie porov. na http://osobniprodej.cz/primy-prodej-vs-nepoctive-obchodni-praktiky 22.04.2012
2 Z dôvodu jednoduchšej a názornejšej ilustrácie persuazívnych stratégií prostredníctvom používania 

jazyka predajcov sme na analýzu a interpretáciu zvolili tematicky homogénne ukážky prezentácií. 
Ide o 2 záznamy ukážok fi rmy Zaren (ecoclean – ekologický čistiaci systém, prezentácia sa uskutoč-
nila 17. 05. 2011 a hĺbkový čistiaci systém, ukážka zo dňa 14. 03. 2012) a 2 záznamy ukážok fi rmy 
Tupperware, ktoré prezentovali kuchynské náradie a pomôcky; prezentácie sa uskutočnili 19. 09. 
2011 a 20. 11. 2011.

RÉSUMÉ
Style of Promotion Activities as a part of Direct Marketing 

The paper deals with a problem of style of doorstep presentations of household goods and 
with an interpretation of persuasive strategies in the face to face communication. On a base 
of authentic records of four presentations the author analyzes the way of intentional use of 
language and way of choice of specifi c language persuasive means. She pays attention also to 
ways of argumentation of sellers and their ad hoc reactions to customer’s counterarguments.
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IV. CUDZIE PRVKY V JAZYKU



Lexikálny vplyv nemčiny na staršie variety 
slovenčiny podľa Historického slovníka 
slovenského jazyka a jeho jazykovej bázy 
v kartotéke použitej na jeho zostavenie

Stefan Michael Newerkla 
(Filologicko-kultúrnovedná fakulta, Univerzita Viedeň)

ž dlhšie ako tisícročie patria jazykové kontakty medzi germánskymi 
jazykmi na jednej strane a slovanskými jazykmi na strane druhej k naj-

dôležitejším v strednej Európe. Také dlhé obdobie jazykového kontaktu 
viedlo takmer nevyhnutne k vymieňaniu početných jazykových prvkov a zo-
silnilo prirodzenú náchylnosť jazykov na vzájomné preberanie slov (Newer-
kla, 2007, s. 21; 2011, s. 9). Vzájomné ovplyvňovanie slovenčiny a nemčiny 
bolo z tohto hľadiska už niekoľko ráz predmetom jazykovedných analýz, 
rozsiahla je v tomto kontexte najmä literatúra k lexikálnemu kontaktu medzi 
slovenčinou a nemčinou.1 

V tejto súvislosti nám prináleží zmieniť sa o tom, že aj jubilanti sa opako-
vane venovali počas vedeckej dráhy aj tematike konfrontačnej lexikológie, 
a to zároveň z teoretického i aplikovaného hľadiska. Spomeňme monografi u 
Oľgy Orgoňovej o galicizmoch v slovenčine (Orgoňová, 1998) alebo štú-
die Juraja Dolníka k cieľom a princípom konfrontačnej lexikológie (Dol-
ník, 1990), k preberaniu výrazov a kultivovaniu spisovného jazyka (Dolník, 
1999), k základu interkultúrneho porozumenia (2007b).2 Samozrejme, neraz 
porovnal nemčinu so západoslovanskými jazykmi, napr. z hľadiska axiolo-
gickej kompetencie (Dolník, 1996).

Aj my sme prispeli k výskumu slovensko-nemeckého jazykového kon-
taktu, keď sme v roku 2004 publikovali slovníkovú prácu, v ktorej sme 
spracovali nemecké lexikálne prevzatia spoločné češtine a slovenčine od 
počiatku samostatného vývinu obidvoch jazykov až do začiatku 20. storočia 
(Newerkla, 2004). Z hľadiska slovenčiny sme pritom museli riešiť problém, 
že v tom čase sa ešte len pracovalo na posledných zväzkoch Historického 
slovníka slovenského jazyka (VI, T – V, 2005 a VII, Z – Ž, Dodatky, 2008), 
a tak sme boli nútení si najstaršie jazykové doklady zaobstarať priamo z kar-
totéky Historického slovníka slovenského jazyka. Na tomto mieste úprimne 
ďakujeme poprednému slovenskému etymológovi Ľuborovi Králikovi za 
mimoriadnu pomoc, keď prevzal na seba úmornú prácu zisťovania a excer-
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povania prvých dokladov prevzatí v rámci nášho projektu rakúskej grantovej 
agentúry FWF.3

Náš slovník bol po niekoľkých rokoch rozobraný, a tak vydavateľstvo 
Peter Lang požiadalo pred troma rokmi o prípravu druhého vydania. Celú 
knihu sme pozorne prepracovali a skorigovali a nové vydanie sa podarilo 
dokončiť v predchádzajúcom roku (Newerkla, 2011). Teraz už bolo možné 
doplniť aj údaje z posledných dvoch zväzkov Historického slovníka sloven-
ského jazyka, ktoré od roku 2004 vyšli (HSSJ VI, 2005; VII, 2008). Po dô-
kladnom prehliadnutí korpusu v rokoch 2010 a 2011 sme zistili, že väčšina 
našich vtedajších excerptov prvých dokladov nemeckých prevzatí v sloven-
čine z kartotéky Historického slovníka slovenského jazyka síce zodpovedá 
údajom v najnovších slovníkových zväzkoch, ale sú aj slová, pri ktorých je 
v slovníku uvedený mladší prvý doklad ako ten, ktorý zistil Ľubor Králik pri 
starostlivom excerpovaní z kartotéky. Radi by sme poukázali na tento rozpor, 
pretože ide o jazykový materiál, ktorý dokladá, že v nasledujúcich prípadoch 
boli slová prevzaté do slovenčiny ešte skôr, ako uvádzajú posledné dva zväz-
ky Historického slovníka slovenského jazyka (HSSJ VI a VII). 

Podľa excerptov z kartotéky je napríklad sloveso táfľovať ‘obkladať, vy-
kladať drevom, dláždiť niečo’ doložené už v KoB 16664 (Newerkla, 2011,       
s. 305), podľa HSSJ (VI, s. 11) až v SP 1696. 

Čo sa týka hesla toliar, taliar ‘strieborná minca razená od 1516 v Jáchy-
move, v Uhorsku od r. 1533 v hodnote spravidla 150 alebo 180 denárov’, 
tak HSSJ (VI, s. 69) uvádza prvý doklad slova ako talar z Bardejova 1624. 
V kartotéke nachádzame však staršie doklady na tvary taler, a to z Banskej 
Bystrice už v roku 1546, a toliar tiež z Banskej Bystrice v roku 1557 (Ne-
werkla, 2011, s. 386).

Slovo truhla ‘obyčajne drevená schránka na šaty, cennosti a iné’ máme 
podľa kartotéky doložené prvýkrát z Trnavy 1546 (op. cit., s. 336 n.), podľa 
HSSJ (VI, s. 112) až z Jazernice 1554.

Označenie kvetiny tulipán ‘okrasná záhradná rastlina (botanický termín 
Tulipa)’ je podľa kartotéky už aj v COB 1666 (Newerkla, 2011, s. 387), pod-
ľa HSSJ (VI, s. 122) v OP 1685.

Slovo vačok ‘vrecko, vrecúško z kože alebo iného materiálu, obyčajne na 
peniaze’ sa podľa kartotéky vyskytuje prvý raz ako vaček v roku 1541 VZ 
(Newerkla, 2011, s. 233), podľa HSSJ (VI, s. 292) až v KoB 1666.

Prevzaté slovo vach(t)majster ‘stupeň vojenskej hodnosti a strážnej služ-
by’ je v tvare bachmastr zo Zvolena doložené už v roku 1644 (Newerkla, 
2011, s. 502), HSSJ (VI, s. 294) má údaj Bratislava 1665 E. Zároveň nachá-
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dzame v kartotéke doklady na vachtár ‘nočný strážnik’ z Tisovca 1703 CM 
(Newerkla, 2011, s. 503), podľa HSSJ (VI, s. 294) je však prvý doklad v tom-
to význame z Prešova 1753.

Sloveso váľať sa ‘konať zlo, neprávosť, hriech’ sa podľa kartotéky vysky-
tuje už v Bytči 1579 (Newerkla, 2011, s. 534), podľa HSSJ (VI, s. 297) až 
v SP 1696; nerefl exívne sloveso váľať ‘rúcať, búrať’ podľa kartotéky v Jelša-
ve 1609 (Newerkla, 2011, s. 534), podľa HSSJ (VI, s. 297) až v Nedožeroch 
1729; a sloveso valiť ‘niekoho posúvať, hrnúť, na spôsob vĺn prúdom alebo 
gúľaním’ podľa kartotéky v RL 1604 (Newerkla, 2011, s. 534), podľa HSSJ 
(VI, s. 299) až v ZA 1676.

Starší výraz válka ‘vojna’ je v kartotéke prvýkrát doložený z Plavča v ro-
ku 1456 (Newerkla, 2011, s. 234), podľa HSSJ (VI, s. 299) však ide o bohe-
mizmus s prvým dokladom až v CO zo 17. storočia.

Slovo vaňa ‘veľká, obyčajne podlhovastá nádoba na vodu, určená na 
kúpanie’ nachádzame v tvare vanna podľa kartotéky už v roku 1552 s. l. 
(Newerkla, 2011, s. 306), podľa HSSJ (VI, s. 300) až v Likave 1664.

Nemecké prevzatia vandeľ, vandľa ‘väčšia okrúhla nádoba, slúžiaca na 
kuchynské účely, napríklad na umývanie riadu’ sa podľa kartotéky vyskytujú 
už v Liptove 1587 (Newerkla, 2011, s. 306), podľa HSSJ (VI, s. 300) až v Li-
kave 1651.

Ďalej sa v kartotéke nachádza doklad na sloveso vandrovať ‘za starších 
čias chodiť ako tovariš na učenie do cudzích krajov, získať odborné životné 
skúsenosti a právo stať sa majstrom’ z Bytče už z roku 1592 (Newerkla, 2011, 
s. 306), podľa HSSJ (VI, s. 300) až z  Odry 1644.

Doklad na slovo váza ‘ozdobná nádoba určená na umiestnenie kvetino-
vých kytíc’ sme v kartotéke našli už z roku 1687 v Krupine (Newerkla, 2011, 
s. 503), HSSJ (VI, s. 309) uvádza prvý údaj až z BZ 1749.

Sloveso verbovať ‘získavať, najímať mužov na vojenskú službu alebo na 
vojnu’ sme excerpovali z kartotéky s prvým dokladom v BV 1652 (Newer-
kla, 2011, s. 388), podľa HSSJ (VI, s. 338 n.) je prvý údaj doložený až v roku 
1684 v Krupine.

Prevzatie verdúnok ‘váhová jednotka (štvrť libry)’ je v kartotéke dolože-
né v tvare verdúnek už v roku 1586 zo Žiliny (Newerkla, 2011, s. 235), HSSJ 
(VI, s. 339) uvádza tvary verdunk, verdung až z roku 1647 z Mošoviec.

Aj prevzatie ver(k)štat ‘dielňa’ má podľa kartotéky starší prvý doklad
v tvare varštat z  Udína 1541 SLL (Newerkla, 2011, s. 307), HSSJ (VI,             
s. 306) tu cituje doklad z roku 1644 z  Odry.

Slovo vincúr ‘odborný robotník pracujúci vo viniciach, pri spracúvaní 
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vína, vinár’ sa podľa kartotéky prvý raz vyskytuje už v roku 1614 v Bytči 
(Newerkla, 2011, s. 237), podľa HSSJ (VI, s. 377) je prvý doklad tvaru vin-
cúr až z Pečeníc 1686 CM.5

V kartotéke sme našli pre slovo žajdel ‘dutá miera na tekutinu, obyčajne 
0,34 litra’ prvý doklad už z prvej polovice 16. storočia z Liskovej (Newerkla, 
2011, s. 238), HSSJ (VII, s. 450) uvádza toto slovo až z HD 1706 – 1707. Zá-
roveň je v kartotéke prvý doklad na žajdlík už z roku 1651 z Ilavy (Newerkla, 
2011, s. 238), HSSJ (VII, s. 450) ho cituje až z KS 1763.6

Aj pre slovo žold ‘plat najatého vojaka, žoldniera’ je v kartotéke starší 
prvý doklad z Trnavy 1542 (Newerkla, 2011, s. 240), HSSJ (VII, s. 481) má 
údaj až z Ružomberka 1605. Zároveň existuje v kartotéke doklad na slovo 
žoldnier ‘platený, najatý vojak’ v tvare žoldnér už z Plavča 1455 (Newerkla, 
2011, s. 240), HSSJ (VII, s. 481) uvádza údaje až z roku 1627 E s. l. a zo 17. 
storočia v COB.

Slovo žufa ‘vínna polievka’ je podľa kartotéky doložené prvý raz už v ro-
ku 1580 v Trenčíne (Newerkla, 2011, s. 240), HSSJ (VII, s. 483) uvádza údaj 
v tomto tvare až z 18. storočia v PD.7

Žufaňu alebo naberačku nachádzame v tvare žufan podľa kartotéky prvý 
raz na Orave v  roku 1611 (Newerkla, 2011, s. 350), HSSJ (VII, s. 483) má 
údaj z roku 1619 s. l. 

Aj žumpa ‘vodná hlbočina, priehlbeň’ fi guruje v kartotéke so starším 
prvým dokladom, a to zo Sučian 1579 (Newerkla, 2011, s. 309), HSSJ (VII, 
s. 483) ho eviduje až v ŠŠ 1610.

Obdobný rozpor v prvých údajoch sme našli nielen v prípade prevzatí
z nemčiny, ale kedy-tedy aj u iných prevzatí alebo domácich slov. A tak mô-
žeme napríklad prevzatie z maďarčiny tanistra ‘kapsa na obrok, obročnica’ 
písomne vystopovať už v roku 1592 v Trenčíne (Newerkla, 2011, s. 499), no 
HSSJ (VI, s. 22) uvádza prvý doklad zo Žiliny 1599. Rovnako domáce slo-
veso tesať ‘kresať, opracúvať drevo alebo kameň’ je v kartotéke zastúpené 
s prvým dokladom už z Čáčova 1720 (Newerkla, 2011, s. 534), HSSJ (VI,
s. 47) ho eviduje až v PP 1734.

Ako jeden z najzáhadnejších prípadov sa nám javí slovo paštéta ‘jedlo
z pomletej pečene alebo mäsa’, ktoré sa v HSSJ nevyskytuje vôbec, ani v do-
datkoch, aj keď už Josef Jungmann (III, 1837, s. 41) upozornil na doklad v OP. 
Variantný tvar paštéka zhodného významu tiež nenachádzame v HSSJ ako 
samostatné heslo, a to sa slovo prvýkrát vyskytuje priamo vo vete s prvým do-
kladom pre slovo torta: „kucharom na passteki, oplatki, torti a na ffanki y gine 
potreby cub 4 k 2 ¾“ (HSSJ VI, s. 72). V kartotéke sme pritom našli približne 
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35 dokladov na variantný tvar paštéka s prvým dokladom z Bytče 1617, ba 
dokonca dva doklady na tvar paštéta s prvým dokladom z Banskej Bystrice 
1723 (Newerkla, 2011, s. 374). Je pre nás preto záhadou, prečo sa v rámci prác 
na Historickom slovníku slovenského jazyka nezostavilo samostatné heslo aj 
pre toto slovo.

Na záver môžeme konštatovať, že lexikálny vplyv nemčiny na slovenský 
jazyk sa dá krásne vystopovať aj z údajov, ktoré nám poskytuje Historický 
slovník slovenského jazyka. Ak chce však človek naozaj zistiť prvé doklady 
na prevzatia z nemčiny a občas aj na iné výrazy, mal by si ich pre istotu overiť 
v kartotéke Historického slovníka slovenského jazyka. Čo sa týka najstarších 
dokladov osobitných slov, väčšinou, ale nie vždy, sa zhodujú údaje v jednot-
livých zväzkoch slovníka a jazykový materiál v kartotéke použitej na jeho 
zostavenie.
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3 Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, projekt č. P13857-SPR.
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slovníku slovenského jazyka (I, s. 43 – 65). 
5 Zhodujú sa však prvé doklady na variantný tvar vinclur rovnakého významu z Prešova 1640 (HSSJ 

VI, s. 377; Newerkla, 2011, s. 236). 
6 Zhodujú sa však prvé doklady na variantný tvar žejdlík totožného významu z KoB 1666 (HSSJ VII, 

s. 450; Newerkla, 2011, s. 238). 
7 Zhodujú sa však prvé doklady na variantné tvary jednakého významu žufka zo Žiliny 1693 – 1694        

a žufeň v FO 1737 (HSSJ VI, s. 483; Newerkla, 2011, s. 240). 

RÉSUMÉ
Lexical Infl uence of German on Older Varieties of Slovak on the basis of the 
Evidence given by the Historical Dictionary of the Slovak Language

The paper deals with the lexical infl uence of German on older varieties of Slovak on 
the basis of the evidence given by the Historical dictionary of the Slovak language (HSSJ) 
in comparison to the one given by the language material in the card index used for its 
preparation. As a result, the article lists several instances, where the oldest evidence of 
dictionary entries does not correspond with the even older one found in the card index. This 
holds true not only for German loanwords, but sometimes also for autochthonous words and 
loanwords from other languages. Moreover, the dictionary entry for paštéta, paštéka ‘meat 
pie, pâté’ is missing at all, although the word is repeatedly confi rmed in older texts, even in 
the evidence given for other dictionary entries such as torta ‘cake’. Thus, the paper shows 
the necessity for counterchecking the oldest evidence given by the Historical dictionary of 
the Slovak language with the data in the card index used for its preparation, if one wants 
to play it safe.
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Bohemizmy a kodifi kačné „kyvadlo“ 

Alexandra Jarošová 
(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)

„Kultúrny jazyk na Slovensku sa vždy vyvíjal v istom dialektickom vzťa-
hu k češtine“ (Pauliny, 1964, s. 5) alebo slovami J. Dolníka (2000, s. 61): 
„čeština bola stále ‘pri tom’“. Takže miestom, kde sa lámal chlieb v oblas-
ti spisovnej normy slovenčiny, bol vzťah k bohemizmom, inak povedané, 
priepustnosť sita, ktoré si tá-ktorá kodifi kácia voči bohemizmom nastavila. 
J. Horecký v súvislosti s Pravidlami slovenského pravopisu z r. 1953 kon-
štatoval, že okolo otázky lexikálnych čechizmov „sa krúti vo veľkej väčšine 
otázka správnosti alebo nesprávnosti slov od Bernoláka podnes“ (Horecký, 
1954, s. 8). 

Bernolákov slovník (1825 – 1827) ako súčasť prvej kodifi kácie sloven-
činy na konci 18. storočia (vydaný však až 12 rokov po autorovej smrti) 
skutočne obsahuje explicitnú delimitáciu medzi českými a slovenskými 
slovami. Robí to svojím názvom (Slowár slowenskí, česko-laťinsko-ňemec-
ko-uherskí), diskriminujúcou značkou v heslári († bohemicam vocem) a 
údajom o pôvode vnútri heslovej state, napr. “fl aša”... syn. karafi na, sklenica, 
boh. láhwice. Obsahuje, pravda, aj vymedzovaciu líniu voči prvkom nárečo-
vej lexiky z pohľadu prijatého spisovného etalónu, formovaného prestížnym 
jazykovým úzom západoslovenských kultúrnych centier. 

Štúrova kodifi kácia značí radikálny obrat smerom k takým jazykovým 
formám, ktoré sú najmenej ovplyvnené geografi ckou blízkosťou k iným ja-
zykom a predstavujú skutočný aj obrazný stred národného jazyka, jeho naj-
čistejšie jadro. Nárečia slovenskuo (1864), svojho druhu „dôvodová správa“ 
Štúrovej kodifi kačnej práce a jej stredoslovenského východiska, je z väčšej 
čiastky postavená na delimitácii češtiny a slovenčiny, či už v zmysle formy 
(hláskoslovia a tvaroslovia) alebo matérie (slovníka). Pravda, vzdelanecký 
slovník vrátane derivátov od „nestredoslovenských“ (teda českých, prípad-
ne západoslovenských) základov – umenie, vzdelaný, bezpečný, otázka a i. 
– Štúr a štúrovci ponechávajú v slovenčine, čím „zaistili kontinuitu našej 
kultúry“ (Ďurovič, 2000, s. 116). 

Uvažujúc o kodifi kačných medzníkoch spisovnej slovenčiny môžeme po-
užiť obraz kyvadla pohybujúceho sa medzi dvoma bodmi, ktoré v istej ab-
strakcii predstavujú na jednej strane slovenčinu, ktorá je vo viacerých ohľa-
doch blízka k češtine a na druhej strane slovenčinu, ktorá je v čo najväčšej 
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miere svojská, relatívne čistá. V takom prípade sledujeme pohyb od západnej 
kultúrnej slovenčiny kodifi kovanej Bernolákom smerom k Štúrovej „najza-
varuvanejšej“ slovenčine. Zreteľ na delimitačnú intenciu obidvoch kodifi ká-
cií nám nedovoľuje stavať ich do protikladu na koncepčnom základe, pretože 
väčšia blízkosť bernolákovčiny k češtine v porovnaní so stredoslovenskými 
nárečiami je síce fakt, ale táto skutočnosť nehrala v  prvej kodifi kácii úlohu 
kritéria výberu. 

Po štúrovskej slovenčine nasleduje krátky spätný pohyb predstavujú-
ci hodžovsko-hattalovskú reformovanú slovenčinu, ktorá brala ohľad na češ-
tinu a iné slovanské jazyky, čo sa však v daných historických a kultúrnych 
súvislostiach javí ako jediný možný kompromis, na ktorom sa azda mohla 
„spisovnojazykovo“ zjednotiť slovenská inteligencia. Tento pohyb kyvadla 
„od Štúra smerom k češtine a Bernolákovi“ však neznačil návrat, ale isté 
odchýlenie od krajnej polohy, ktorou je štúrovská kodifi kácia. Týmto odchý-
lením sa zjednocovací proces zďaleka nezavŕšil.

Nasledujúce postupné ustaľovanie a budovanie martinského úzu vyústilo 
do kodifi kácie v podobe Czambelovej Rukoväti spisovnej reči slovenskej 
(1902; s úpravami J. Škultétyho v ďalších dvoch vydaniach). Vedúce osob-
nosti, ktoré cieľavedome formovali a ustaľovali slovenčinu tohto obdobia, 
teda S. Hurban-Vajanský, J. Škultéty a S. Czambel, sa zamýšľali nad problé-
mami slovenskej slovnej zásoby, najmä v tej súvislosti, že k martinskej ho-
vorenej reči treba pridávať aj prostriedky charakteristické pre knižné, ume-
lecké a odborné vyjadrovanie. Tieto prostriedky slovenčina čerpala tradične 
najmä z češtiny. Všetci traja sa stavali proti jednostrannému obohacovaniu 
slovenčiny z češtiny (Blanár – Jóna – Ružička, 1974). Takže kodifi kácia 
martinského úzu, ktorá vykazovala prvky purizmu (toto slovo používame 
bez negatívnych konotácií), značila pohyb od (v istých bodoch bohemizo-
vanej) reformovanej slovenčiny a s ňou kodifi kačne súvisiaceho matičného 
úzu smerom k slovenčine, ktorá sa postupne zbavuje najprv germanizmov 
a hungarizmov a neskoršie rusizmov a bohemizmov. 

Radikálne zmenená sociolingvistická situácia po prevrate v roku 1918 
značila predovšetkým to, že slovenčina začala plniť funkcie štátneho jazyka 
v oblastiach, v ktorých sa dovtedy uplatniť nemohla. Vykonávala to v tesnom 
kontakte s diferencovanejšou a prepracovanejšou češtinou. Tento stav sa pre-
javil v masívnom preberaní českých slov fonologicky adaptovaných v duchu 
slovenčiny: zemedelstvo, strízlivý, padelateľ, kuľhať, skľudzeň, inkúst, silnica, 
péča, hrobitov, proťajší, páter (chrbtica). V týchto podmienkach aj tá malá 
hŕstka slovenskej inteligencie, ktorá ovládala spisovnú slovenčinu, strácala 
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oporu v martinskom úze. Chaotický vývoj slovenčiny smeroval k akémusi 
jazykovému hybridu (porov. aj Blanár, 2000). Preberanie slov z češtiny pred-
stavuje pre slovenčinu sociolingvistickú konštantu (Dolník, 2010, s. 71 – 93), 
ale poprevratová situácia bola aj s prihliadnutím na tento fakt extrémna. Popri 
sociolingvistickom faktore pôsobil aj jazykovopolitický faktor – uplatňovanie 
doktríny jednotného československého jazyka v hospodárskom a kultúrnom 
živote nového štátu. V tejto situácii vznikli Pravidlá slovenského pravopisu 
s abecedným a pravopisným slovníkom (1931; ďalej PSP31) pod redakciou 
V. Vážného, ktoré boli ako odrazom destabilizovaného úzu, tak aj koncepcie 
jednotného jazyka. Slovníková časť PSP31 kodifi kovala bohemizmy, ktoré 
mali v slovenčine svoje ustálené ekvivalenty, napr. popri hesle lacný jestvuje 
aj heslo levný, popri diakon aj jáhen, popri pomsta aj msta, popri fľaša aj láhev/
láhva, popri hradská aj silnica a ďalšie. Mnohé z  českých pomenovaní, ktoré 
sa od slovenských odlišovali len fonematicky alebo slovotvorne, boli uvedené 
ako súčasť variantného záhlavia: ak i jak, bedna i debna, bitka i bitva, brosky-
ňa i broskva, fl auta i fl étna, gdula i dula, hladidlo i hladítko, jelša i olša, rokyta 
i rakyta, lokeť i lakeť,  luhať i lhať, rvať sa i ruvať sa, kradnúť i krasť, sloboda 
i svoboda, veterný i vetrný, zememerač i zememerič. Isté variantné dvojice tvo-
rili typové skupiny: cementáreň i cementárňa, brusiareň i brusiarňa; hájnik 
i hájny, hlásnik i hlásny; háček i háčik, prášek i prášok; javište i javisko, stre-
disko i stredište. Kritika PSP31, najmä ich slovníkovej časti, bola motivova-
ná aj skutočnosťou, že nenadväzovali na martinský úzus – neofi ciálnu, avšak 
rešpektovanú kodifi káciu –, ale tento úzus  fakticky popierali (Bartek, 1931). 
V podobe PSP31 sa teda kodifi kačné kyvadlo vychýlilo prudko smerom k ur-
čitej bohemizácii slovnej zásoby slovenčiny. 

Zhmotnením reakcie opozičného jazykového smeru bol roku 1932 vznik 
časopisu Slovenská reč. V jazykovo praktickej (poradenskej a normotvor-
nej) činnosti sa prispievatelia zamerali na posilňovanie „svojskosti“ sloven-
činy so zreteľom na ľudový jazyk a s odvolaním sa na prirodzený jazykový 
cit Slovákov. Išlo o delimitačnú a výrazne nárečovo orientovanú puristickú 
prax. Kodifi kačnou odpoveďou na unifi kačné PSP31 boli druhé ofi ciálne 
matičné pravidlá, v ktorých sa síce neuplatnili racionálne zmeny navrhované 
H. Bartekom v oblasti písania predpôn a l-ového príčastia, ale zo slovníka, až 
na malé výnimky, boli odstránené české lexikálne dublety (Pravidlá sloven-
ského pravopisu s pravopisným slovníkom, 1940; ďalej PSP40). Kyvadlo sa 
z unifi kačnej, bohemizačnej polohy vrátilo k polohe reprezentovanej J. Škul-
tétym, S. Czambelom a Ľ. Štúrom. 

Časť výkladového slovníka pripravovaného v Matici slovenskej vyšla 
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po vojne (Jóna – Jánošík, 1946 – 1949), ale projekt napokon prešiel do Ja-
zykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení. Práce na slovníku 
sa načas spomalili, pretože sily jazykovedcov sa preorientovali na tvorbu 
učebníc a nových pravidiel slovenského pravopisu. Hlavný redaktor pravi-
diel Š. Peciar sa v súvislosti s tvorbou pravopisného slovníka zamýšľal nad 
alternatívnou, nepuristickou teóriou jazykovej kultúry. Pri formulovaní kri-
téria jazykovej správnosti sa inšpiroval zásadami pražských štrukturalistov: 
„Proti puristickej požiadavke „národnej čistoty“ jazyka treba postaviť ako 
kritérium jazykovej správnosti časté používanie daného výrazu v praxi, jeho 
všeobecnú zrozumiteľnosť, jeho účelnosť a vhodnosť v danej funkcii“ (Pe-
ciar, 1950/1951, s. 4). 

Tento funkcionalistický prístup sa premietol aj do koncipovania slovní-
kovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (1953; ďalej PSP53). Do slov-
níka sa dostala časť vtedy zaužívaných bohemizmov, ktoré PSP40 odmietali: 
divoký, drzý, jedinec, kdežto, kloktať, nadprodukcia, nedostižný, objaviť sa, 
pilný, pravítko, príklop, samozrejmý, schôdza, sústruh, šedý, škrtnúť, ťaž-
kopádny, tužka, učiniť, úkol, úplatok, vodník, vzostupný, zdraviť, závadný, 
žehlička. Nazdávame sa, že výber slov – kandidátov na „kodifi kačnú revi-
talizáciu“ – bol urobený dosť uvážlivo, čo potvrdil ďalší vývoj normy aj 
kodifi kácie. V PSP53 sa objavili aj nové bohemizmy ako synonymá vži-
tých slovenských ekvivalentov: kovadlina popri nákova, náramenník popri 
náplecník, korenáč popri črepník. Túto prax kritizovala v Kultúrnom živote
M. Rázusová-Martáková (1954) a jej stanovisko podporil E. Pauliny (1954). 
Š. Peciar (1954) v odpovedi argumentoval tým, že aj slovo tvarovo neústroj-
né môže byť správne z funkčného hľadiska a že slovenčina sa preberaním 
slov z češtiny obohacuje, a pritom nestráca svoj samobytný charakter. Ďalšia 
diskusia sa napriek Peciarovej výzve nerozbehla. Čas ešte nedozrel.

Slovenská verejnosť sa prvého moderného výkladového slovníka dočkala 
v roku 1959, keď vyšiel prvý diel Slovníka slovenského jazyka (1959 – 1968; 
ďalej SSJ). Publikovanie SSJ vyvolalo široký odborný a spoločenský ohlas 
(najprv na stránkach časopisu Kultúrny život v roku 1964 a potom na konferen-
cii v roku 1965 venovanej posúdeniu slovníka). Kritické hlasy poukazovali na 
nedostatočné plnenie normatívneho zreteľa v tom zmysle, že SSJ ako kodifi -
kačná príručka nemal byť registráciou úzu v dielach slovenských spisovateľov 
za obdobie 100 rokov, ale mal mať normotvorný charakter. Išlo o to, že dobo-
vý literárny úzus obsahoval veľa bohemizmov, ktoré v slovníku boli v duchu 
koncepcie jeho hlavného redaktora označené ako slová knižné, zriedkavé, za-
starané, prípadne pomocou kombinácií týchto troch kvalifi kátorov. E. Pauliny
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vo svojom oponentskom posudku vyčítal SSJ nedostatočný zreteľ na fakt, že 
kultivovanie spisovnej slovenčiny má svoju kontinuitu v podobe martinského 
úzu a kodifi kačnej činnosti v období 30. a 40. rokov. Konštatoval, že bohemiz-
my, ktoré uvádza SSJ s kvalifi kátorom kniž. alebo zastar., vypadli zo slovnej 
zásoby nie preto, že zastarali, ale preto, že „sa začali pociťovať ako chybné“ 
(Pauliny, 1966, s. 8). Aj keď registráciou bohemizmov v spisovných prejavoch 
SSJ plnil svoju informačnú a vedeckú funkciu, pri ich hodnotení sa nebral 
ohľad na závažný sociolingvistický fakt – na predchádzajúce skoro dvadsať-
ročné pôsobenie istej jazykovokultúrnej koncepcie, ktorá bola široko akcep-
tovaná. Š. Peciar neprijal ani vonkajšiu kritiku, ani kritiku lingvistov. Dôvodil 
tým, že iný spôsob obmedzenia platnosti ako pomocou štylistického kvalifi -
kátora nejestvuje, pretože je vedecky najobjektívnejší (Peciar, 1966). Proble-
matiku starších („knižných“) aj novo prenikajúcich hovorových bohemizmov 
„zastrešil“ tézou o „nehatenom rozvoji jazyka“ (Peciar, 1964). Túto tézu nie 
je možné vnímať len ako radikálnu opozíciu k zásade lingvistickej intervencie 
do jazyka, ako alternatívu k purizmu (ku ktorému mal autor tézy absolútne 
negatívny postoj), prípadne k intervenčne naladenému funkcionalizmu (ku 
ktorému sa s istými výhradami hlásil). Tento kodifi kačný liberalizmus mal aj 
iné, a to politické, pozadie – presvedčenie politickej garnitúry, že nevyhnutnou 
podmienkou štátnej jednoty je zbližovanie jazykov (v radikálnejšom variante 
sa hovorilo o splývaní jazykov). V jazykovej rovine toto heslo dostalo podo-
bu koncepcie o regulovanom zbližovaní češtiny a slovenčiny najmä v oblasti 
odbornej slovnej zásoby. Za českú stranu tézu ďalej rozpracúval J. Bělič a za 
slovenskú Š. Peciar (napr. 1962). Medzi slovenskými jazykovedcami sa tento 
typ jazykového plánovania nestretol s podporou. V situácii politického tlaku 
na zbližovanie sa význam hesla „o nehatený rozvoj“ dešifroval ako „o neha-
tený prílev bohemizmov“. 

Po kritike SSJ stála pred slovenskými jazykovedcami úloha vypracovať 
novú teóriu spisovnej slovenčiny a jazykovej kultúry, ktorá sa bude uplatňovať 
pri koncipovaní plánovaného príručného slovníka normatívneho typu. J. Ru-
žička, ktorý sa podujal túto novú teóriu rozpracovať, sa na rozdiel od Š. Pe-
ciara k zásadám pražskej školy explicitne nehlásil. S niektorými pražskými 
konceptmi (ustálenosť, ústrojnosť, norma, funkcia), pravda, pracoval, ale 
prispôsobil si ich svojmu zámeru. Defi níciu spisovnosti J. Ružička, podob-
ne ako B. Havránek, konštruuje ako výklad v kruhu – „vlastnosť jazykoved-
ného prostriedku, ktorá ho zaraďuje do spisovnej podoby národného jazyka, 
lebo zodpovedá jeho normám a vyskytuje sa v explicitnom spisovnom úze 
(Ružička, 1967 a), s. 15). Tým, že J. Ružička z prameňov zisťovania normy 
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vylúčil priemerný úzus, a tým, že zo súboru kritérií spisovnej normy (funk-
cia, ustálenosť, ústrojnosť) vybral ako rozhodujúcu autoritu ústrojnosť, sys-
témovosť (Ružička, 1967 b), s. 287), sa výrazne vymedzil voči postulátom 
funkcionalistickej teórie jazykovej kultúry, ktorá sa deklaratívne hlási k prie-
mernej jazykovej praxi a kritériu funkčnosti podriaďuje ako ustálenosť, tak 
aj systémovosť (Mathesius, 1932, s. 23, 27; Havránek, 1932, s. 40, 41, 74). 
E. Pauliny a F. Daneš zhodne (hoci inými slovami) poukázali na to, že hod-
notiacim štandardom J. Ružičku je akýsi ideál jazyka, podľa ktorého sa má 
normovať prax (Pauliny, 1967, s. 53 – 54; Daneš, 1967, s. 163). J. Ružič-
ka sa explicitne k takému chápaniu prihlásil: „kodifi káciu chceme oprieť 
do istej miery o náš postulát – čo máme pred očami ako ideálny stav“ (Ru-
žička, 1967 c), s. 132). Rátalo sa s tým, že koncepcia J. Ružičku sa uplatní 
pri koncipovaní jednozväzkového normatívneho slovníka slovenčiny. To sa 
aj stalo, hoci s jeho koncipovaním sa začalo až v roku 1977. Vyšiel po 10 
rokoch pod názvom Krátky slovník slovenského jazyka (1987; ďalej KSSJ). 

Funkčne chápaná teória spisovnej normy uplatnená v SSJ bola reakciou na 
puristické východiská o jazykovej čistote a svojskosti, ale súčasne bola pod 
tlakom straníckej línie regulovaného zbližovania použitá na zdôvodnenie pre-
berania českých slov (najmä odborných). KSSJ svojou koncepciou nepochyb-
ne reaguje na „zbližovací“ prvok v SSJ a nastavuje prenikaniu bohemizmov 
„systémovú hrádzu“. KSSJ predstavuje návrat kyvadla k ideálu pravidelne 
štruktúrovanej slovenčiny a k vyznávaniu potreby regulačných zásahov nie 
v mene nárečovo podmienenej svojskosti, ani v mene funkcie, ale v mene sys-
tému.

Jazykovedci pracujúci v tomto „kľúči“ sa usilujú rušivé, nesystémové 
prvky odstraňovať. Ponúkajú používateľovi systémovo utvorené ekvivalenty. 
Niekedy ide o jazykovedcami utvorené pomenovanie, inokedy o jestvujúci 
jazykový prostriedok. Pri argumentácii v prospech domáceho prostriedku sa 
spravidla neponúka len jeden ekvivalent, ale celý lexikálno-sémantický rad, 
čím sa poukazuje na nepotrebnosť a nefunkčnosť prevzatého pomenovania, 
napr. bohemizmu zdieľať, ktorého odporúčané slovenské ekvivalenty majú 
oveľa konkrétnejší význam a menia sa prakticky s každým novým kontextom: 
stotožniť sa, nasledovať, mať, deliť sa, zdôverovať sa (Masár, 1999). 

V KSSJ sa diskriminácia bohemizmov robí pomocou kvalifi kátora „sub-
štandardný“ (andulka, blbec, sranda, búračka, dopad, fandiť, fl ákať sa, haba-
dej, hecovať, kecať, kamoš, klokan, kočka, hulvát, krb, kumbál, lebediť si, byť 
v pohode, mindrák, náklaďák, sympaťák, úchylák, osobák, postrádať, prachy, 
puklica, šuškanda, sáčik, somarina, vyhadzov, spústa, sústo) alebo sa výraz 
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priamo označí za nesprávny (lízatko, hmoždinka, vodítko, ješitný, čípok, ba-
cuľatý, doprovod, pamätná doska, jedálniček, húpačka, jednať, kľud, lehátko, 
naviac, nerez, nezávadný, obtiaž, prádlo, predčiť, tesnopis, vyvenčiť, vysporia-
dať sa, zahájiť, závodisko, zhýčkať, zvratky). Predpoklady prenikania a motívy 
preberania týchto slov viacaspektovo analyzoval J. Dolník (1992).

Slovník súčasného slovenského jazyka (2006, 2011; ďalej SSSJ) ako slovník, 
ktorý chronologicky nasleduje po KSSJ, vzniká teda v istom kontinuálnom kodi-
fi kačnom prostredí charakterizovanom striedavým uplatňovaním protichodných 
kodifi kačných postojov. SSSJ sa musel vyrovnať s alternatívnymi teoretickými 
prístupmi a musel si vymedziť pojmovú náplň tradičných konceptov z oblas-
ti teórie spisovného jazyka – funkcia, ustálenosť/vžitosť, systém, norma, úzus 
(Jarošová, 2009). Cenné podnety nachádzame v pragmatickolingvistickej teórii 
spisovného jazyka J. Dolníka založenej na interpretácii jazyka z pozície jeho 
používateľov (Dolník, 2010). Autor v tejto práci predložil originálny koncept 
slovenčiny ako prirodzeného jazyka, ktorého prirodzenosť je garantovaná okrem 
iného reálnou normou (na rozdiel od ideálnej), čo v praxi znamená väčšinový 
úzus. Môžeme teda povedať, že to, čo sa usiluje SSSJ zachytiť, je reálna norma. 
V porovnaní s úzom je na vyššom stupni abstrakcie, je languová a vyhovuje 
povahe lexikografi ckej refl exie. Reálnu normu zisťujeme v kartotéke, korpusoch 
a na internete pomocou kritéria zaužívanosti lexikálnych prostriedkov bez ohľa-
du na komunikačnú sféru a v druhej aproximácii berieme zreteľ na ich nomi-
načnú funkciu a komunikačnosituačnú ukotvenosť (ktorá do istej miery zrelati-
vizuje frekvenčné údaje). Ďalšie členenie normy na spisovnú a inú (nespisovnú, 
prípadne nezaraditeľnú) je výsledkom použitia umelých lingvistických kritérií, 
na čo upozorňuje I. Nebeská, keď spisovnosť spája s tradičným a hlboko zakore-
nenými hodnotami signifi kantnej časti českej populácie (Nebeská, 1999, s. 134). 
Na fakt absencie nezlyhávajúcej defi nície spisovnosti opakovane poukazuje
V. Cvrček (2008). Pretože jazyk nepredstavuje len čistú inštrumentálnosť a Slo-
váci takisto spisovný jazyk vnímajú ako vysoko pozitívnu hodnotu, je pre nás 
oprávnenosť tohto konceptu v argumentácii I. Nebeskej akceptovateľná a apli-
kovateľná. V slovníku uplatňujeme princíp kodifi kačnej kontinuity so zreteľom 
na reálnu normu, a preto dúfame, že pozícia SSSJ na krivke pomyselného kodi-
fi kačného kyvadla je pre väčšinu používateľov akceptovateľná. 

Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0018/11 
Slovník súčasného slovenského jazyka – 4. etapa (koncipovanie a redigo-
vanie slovníkových hesiel a s tým súvisiaci lexikologicko-lexikografi cký 
výskum). 
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RÉSUMÉ
Bohemisms and the Pendulum of Codifi cation 

In the paper the author follows the trajectory of codifi cation movements in the Slovak 
lexis, as it can be observed in key codifi cation works of the Slovak language in 20th century, 
where three of them are orthographical dictionaries following the Rules of Slovak Ortho- 
graphy and the other three are explanatory dictionaries. This curve can be characterized as 
a pendular movement between two maxims that, though never being fi lled in their pure and 
maximal form, had served as a reference point to be observed. The fi rst maxim represents a 
part of the constitutional construct of the 1st Czechoslovak Republic having the form of the 
so-called Czechoslovak language in the Slovak version. The second maxim has formed Slo-
vak as an ideal, structurally highly regular and idiomatic language that is to be cleaned from 
foreign and non-system elements (i.e. mostly lexical bohemisms). 
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Aktualizácia cudzích slov v medzijazykovej ko-
munikácii

Miroslav Dudok 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Úvod. Uvažoval som, čím prispieť do zborníka prác venovanému ži-
votnému jubileu významných slovenských lingvistov a univerzitných 

profesorov, prof. Jurajovi Dolníkovi a prof. Oľge Orgoňovej, aby pritom 
môj text tematicky veľmi nevybočoval z ich vedeckých záujmov. Vďaka ich 
širokému lingvistickému a slovakistickému záberu moje rozhodovanie ani 
nebolo také náročné. Zapojím sa teda do diskurzu ich spoločného záujmu
o cudzie slová v slovenčine (aspoň veľmi výberovo Dolník, 1999, 2003, 
2010; Orgoňová, 1998, 2002 a i.) článkom o cudzích slovách v slovenčine, 
a ešte užšie, aktualizáciou neslovenskej lexiky z aspektu ekológie jazyka.

2. Cudzie slová v slovenskom jazyku. Otázka cudzích slov v prirodze-
nom jazyku je komplexnou jazykovou, kultúrnou, ideologickou, fi lozofi ckou 
a pod. otázkou. Cudzie slová v značnej miere obohacujú aj korpus  sloven-
skej lexiky, a to v rôznej podobe a škálovom rozpätí od citátových slov po 
úplne adaptované a slovenskému gramatickému, lexikálnemu a komunikač-
nému diskurzu prispôsobené slová. Obohacovanie slovnej zásoby nesloven-
skou lexikou intenzívnejšie alebo menej intenzívne prebiehalo v minulosti 
(v predspisovnom i spisovnom období) a prebieha aj dnes (a to vo verejnej 
i súkromnej sfére používania jazyka). Počet jazykov, z ktorých slovenčina 
čerpá lexikálnu (a inú jazykovú) substanciu, sústavne narastá. Pred viacej 
ako tridsiatimi rokmi J. Mistrík konštatoval, že „slovenčina vlastní […]  pre-
vzaté slová z asi 30 jazykov – od češtiny počnúc a v iránčine, čínštine a perz-
štine končiac“ (Mistrík, 1976, s. 269). Dnes vďaka známym spoločenským, 
hospodárskym, politickým a kultúrnym zmenám, ktoré prebehli v slovenskej 
spoločnosti a vo vedomí používateľov slovenčiny,  môžeme hovoriť o viacej 
ako stovke jazykov. Všetky tie jazyky, ktoré dnes participujú na vývine slo-
venčiny, resp. prakticky a teoreticky modifi kujú a ovplyvňujú najmä slovnú 
zásobu slovenčiny, nevykazujú rovnaký stupeň jazykovej substancie, z ktorej 
slovenčina môže čerpať. Prevažná väčšina cudzích jazykov, ktoré sa použí-
vajú na Slovensku, alebo s ktorými Slováci priamo alebo nepriamo vstupujú 
do interakcie (napr. v rámci vzmáhajúceho sa turistického ruchu), dokonca je 
bez väčšieho vplyvu na vývin slovenčiny a jej lexiky. Mnohé cudzie jazyky, 
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ktorých používatelia žijú na Slovensku a prichádzajú tak do každodenného 
bezprostredného styku s používateľmi slovenčiny, majú charakter spiacich 
jazykov alebo nomádskych, prechodných jazykov.1 Potenciálne však pred-
stavujú zdroj jazykového poznania a za istých okolností sa môžu podieľať na 
aktualizácii xénizmov v slovnej zásobe slovenčiny.

Najväčšiu skupinu cudzích slov v slovenčine tvoria tradične slová gréc-
ko-latinského a latinského pôvodu (Ružička, 1950 a iní autori), ktoré do 
slovenčiny prenikali od najstarších čias podnes bezprostredným jazykovým 
kontaktom alebo prostredníctvom iných sprostredkujúcich kontaktových ja-
zykov (ide hlavne o nemčinu ako sprostredkujúci jazyk) alebo ako  interna-
cionalizmy (s latinskými a gréckymi formantmi): abatiša (l + g) (SCS, 2005, 
s. 17), aberácia (l) (SCS, 2005, s. 17), asomia (g + l) (SCS, 2005, s. 96), 
deklinácia (l) (SCS, 2005, s. 192), demografi a (g) (SCS, 2005, s. 195), de-
mokracia (g) (SCS, 2005, s. 195), politika (g) (SCS, 2005, s. 768), profesor 
(l) (SCS, 2005, s. 793), republika, škola, tehla atď. Ako príklady naznaču-
jú, niektoré slová už nepociťujeme ako cudzie (podrobnejšie o tom Králik, 
1994) a pri niektorých došlo k odklonu od pôvodného významu (napr. de-
mokracia, republika).

Medzi ďalšie tradičné inojazykové zdroje pri preberaní cudzích slov do 
slovenčiny patria germánske jazyky, hlavne nemčina, románske jazyky (poč-
núc valašskou kolonizáciou a v modernej dobe hlavne francúzština), ma-
ďarčina, čeština atď., v novšej dobe predovšetkým angličtina, ktorá je dnes 
dominantným svetovým jazykom. Preberanie cudzích slov z početných ja-
zykov neprebiehalo iba v odbornej a verejnej sfére, ale aj v rámci súkromnej 
komunikácie. J. Mistrík hovorí, že slová, ktoré sa k nám dostali priamym 
kontaktom, sú konkrétnejšie, zväčša hovorové, a tým v nemalej miere expre-
sívne (Mistrík, 1976, s. 261).  Preberanie  slov z početných cudzích jazykov 
sa odráža  aj v slovenských nárečiach (Habovštiak, 1981) a výraznejšie i
v predspisovnej fáze vývinu slovenčiny (Kopecká a kol., 2011).

Pomerne bohatá jazyková diverzita a zastúpenosť neslovenskej slovnej 
zásoby v slovenských verejných i súkromných prejavoch svedčí o tom, že 
s ich prítomnosťou si používatelia vedia poradiť a akceptujú ich na širokej 
škále od citátových výrazov po kalky a adaptované výrazy v rámci výslov-
nostnej, pravopisnej, gramatickej, slovotvornej, sémantickej, funkčnoštylis-
tickej a textickej stránky2. Platí to pre všetky plnovýznamové slová a v rámci 
substanciálnej lexiky nielen pre apelatívnu neslovenskú lexiku, ale už aj pre 
propriálnu lexiku, kde sa v súčasnosti akceptuje pôvodná podoba (a ustupuje 
sa od vžitej výslovnosti); porovnaj napr. Slovník anglických vlastných mien 
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v slovenčine (Ološtiak – Bilá – Timková, 2006). I pre postoje k preberaniu 
cudzích slov je charakteristická škálovosť: rozpätie možných postojov k pre-
beraniu cudzích výrazov je vymedzené na jednej strane extrémnym puriz-
mom a na druhej strane absolútnou toleranciou (Dolník, 1999, s. 75). 

Náš text sa nestavia do pozície hodnotiť extrémne body na škále postojov 
k preberaniu cudzích slov v slovenčine. V konečnom dôsledku „preberanie“ 
cudzích slov ako proces a jazykové „výpožičky“ alebo prevzatia ako výsle-
dok procesu nepredstavujú tak jazykovú otázku, ale kultúrnu, psychologic-
kú, diskurzívnu a pod. Aj uvedené pojmy (cudzie slová, preberanie slov, vý-
požičky a pod.) signalizujú skôr „náš“ jazykový pohľad na svet ako kultúru, 
než skutkovú podstatu veci. Na ich terminologickú vágnosť narazila u nás už 
O. Orgoňová, keď citovala názor L. Deroya v knihe L´emprunt linguistique 
z roku 1956, že výstižnejšie by bolo hovoriť o „krádeži“, keďže k vypoži-
čiavaniu akýchkoľvek cudzojazyčných prostriedkov nedáva nikto podnet ani 
súhlas, ale ide o proces prebiehajúci nezávisle od nositeľov zdroja výpoži-
čiek a navyše je to proces nevratný (Orgoňová, 2002, s. 17). Takýto postoj 
k cudzím slovám ako „kradnutým“ v našom kultúrnom priestore nemá per-
spektívnu životnosť, a to nielen z morálneho dôvodu. Tu, povedané slovami 
E. Haugena, „pôvodný majiteľ neutrpel nijakú ujmu ani nepociťuje potre-
bu získať späť svoje imanie“ (Haugen, 1972, v slovenskom preklade 2001,
s. 53). A nemožno hovoriť ani o kolonizácii alebo neokolonizácii slovenčiny 
(ako sa to u nás snažia prezentovať niektorí nelingvisti, ale aj lingvisti), lebo 
cudzie slová slovenskí používatelia v minulosti i dnes dobrovoľne preberali 
a preberajú a systematicky prispôsobujú jazykovému systému slovenčiny. 
Skôr by sme mohli hovoriť o jazykovej sebakolonizácii3, lebo cudzie slová 
nie sú nanútené zvonka, ale ide o viac-menej dobrovoľné preberanie slov 
zdola, najčastejšie (menšinovými) expertnými používateľmi jazyka (odbor-
níkmi rôznych profi lov). Význam cudzích slov pri procese obohacovania 
slovnej zásoby slovenčiny nespochybňujú ani kritici xénizmov, ani ich pro-
pagátori. 

Avšak ak je termín-metafora sebakolonizácia v kulturológii a etnológii
v inklúzii s kultúrnou hybridizáciou a kreolizáciou, v (post)modernom ume-
ní, napr. vo fi lmovom umení, ako to prezentuje J. Dudková, „ide o zvláštnu 
formu nadmodernej (podč. J. D.) sebakolonizácie – dobrovoľného prijímania 
kultúrnych vzorov globalizovanej Európy“ (Dudková, 2011, s. 100), v ling-
vistickej xenológii (či v xenolingvistike, termín J. Dolníka, 2010) je vhod-
nejšie vnímať ho v súvislosti s adaptáciou a aktualizáciou cudzích (lexikál-
nych) vzorov. Pri používaní jazyka je syndróm fascinácie cudzím výrazom 
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oslabený fascináciou nad textovou tradíciou a potenciálnymi adaptačnými 
a aktualizačnými možnosťami slovenčiny. Pri preberaní (cudzích) slov ide 
o asymetrický proces.

3. Asymetrickosť pri preberaní cudzích slov. Asymetrickosť preberania 
cudzích výrazových prostriedkov z vecnej stránky je dvojakého charakteru. 
Odovzdávajúci jazyk je komunikačne pasívny, z jeho inventára si prebera-
júci jazyk výberovo volí hosťujúci výraz, ktorý používatelia z najrozličnej-
ších objektívnych jazykových potrieb a dôvodov akceptujú a prispôsobujú 
si ho svojej diskurzívnej tradícii. Napríklad výraz kivi sa do osemdesiatych 
rokov 20. storočia spájal iba so zoologickým kontextom (Ivanová-Šalingo-
vá – Maníková, 1976) a po otvorení slovenského trhu svetovému obcho-
du sa aktualizoval aj v botanickom diskurze (Slovník cudzích slov, 2005) 
ako paralelný výraz k výrazu aktinídia. V slovenčine sa uvedený transferát 
adaptoval sémanticky a ortografi cky, v menšej miere aj gramaticky (kiwi → 
kivi neskl. s.), kým v niektorých blízkych jazykoch aj gramaticky, napríklad
v chorvátčine a srbčine sa výraz kivi ohýba v mužskom rode (Klajn – Šipka, 
2008, Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002). Na druhej strane, odovzdá-
vajúci jazyk zostáva aktívny a slovenčina ako preberajúci jazyk je pasívna, 
napríklad v reklamnom diskurze (pozri napr. vizualizáciu mestského parteru, 
Dudok, 2011), v ofi ciálnych textoch zahraničných fi riem a inštitúcií, v diplo-
matickom diskurze a pod.  

Aj v prvom, aj v druhom prípade však cudzie slová z aspektu používa-
teľa jazyka signalizujú, že ide o vonkajšiu realitu (exosféru, v terminológii              
J. Marvana, 2008).

4. Aktualizácia xénizmov. Aktualizácia cudzích jazykov a preberania 
xénizmov súvisí s viacerými činiteľmi (expanzívneho, ale i ekologického 
charakteru): ekonomický vplyv danej krajiny, vzdelávacie centrá, expandu-
júca kultúra, ale aj túžba po objavovaní nových kultúr a empatický vzťah 
k nim. V súčasnosti dominujúcim jazykom, z ktorého čerpá slovenčina, je 
angličtina – je to tak v celom stredoeurópskom kultúrnom a jazykovom are-
áli (porov. situáciu v rámci špeciálnych komunikačných sfér napr. Dudok, 
2001), prakticky však ide o všeobecne známy celosvetový trend. Preto stúpa 
počet štúdií, ktoré u nás opisujú a vysvetľujú anglicizmy z rôznych aspek-
tov (Dolník, 2010; Horecký, 1994; Kačala, 1997; Kralčák, 2006; Lančarič, 
2008; Ološtiak a kol, 2006;  Oravcová, 1995, atď.). Cudzojazyčná lexika sa 
však aktualizuje aj dosadením vrcholového manažmentu z pôvodných krajín 
do zahraničných podnikov na Slovensku, hosťovaním kultúrnych inštitúcií a 
pod., ale aj zviditeľňovaním sa cudzokrajných komunít na Slovensku. 
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Aktualizácia cudzích slov v slovenčine je dynamickým javom, najmä
v špeciálnych komunikačných sférach, odkiaľ cudzie slová veľmi rýchlo 
prenikajú do bežnej reči. V gastronomickom diskurze sa udomácňujú výrazy, 
napríklad z japonskej alebo indickej a pod. kuchyne, už v bezprostrednom 
kontakte so slovenskými konzumentmi doma (pozri jedálne lístky niekto-
rých špecializovaných bratislavských a iných mestských reštaurácií na Slo-
vensku). Typické japonské kulinárie (suši, sušimi/sushimi, maki, huramaki, 
nigiri, nori, wasabi, tempura a pod.) lexikografi cky nie sú podchytené, ale 
v slovenskej jazykovej praxi nie sú neznáme (v elektronickom Slovenskom 
národnom korpuse je dokonca už pomerne veľa záznamov). Pritom aktua-
lizáciu cudzích slov môžu podnietiť aj príležitostné udalosti: hosťovaním 
známych japonských bubeníkov zo skupiny Yamato nielen v slovenčine, ale 
aj v jazykoch krajín, kde vystupujú počas svetového hosťovania, ožíva vý-
raz wadaiko (tradičné japonské bubny) a iné výrazy. Aktualizáciu exotizmov 
v najnovšej dobe podporujú práve takéto priame jazykové  kontakty, keď sa 
s preberajúcim slovom preberá aj objekt a slová z exosféry prechádzajú do 
endosféry.

V súčasnej slovenčine najproduktívnejším jazykom, z ktorého sa prebe-
rajú slová, sa stala angličtina, a to vďaka priamemu i sprostredkovanému 
jazykovému kontaktu. Okrem toho angličtina je globálnym mediálnym ja-
zykom, stala sa prvým vyučujúcim cudzím jazykom v svetových reláciách, 
a tak často i druhým komunikačným jazykom popri materinskom (k týmto 
termínom pozri Richards – Platt – Platt, 1992), aj jazykom doplnkovým.  
Angličtina sa stala globálnym jazykom a jeho vplyv pociťujú aj ostatné jazy-
ky v Európe a vo svete. (Podrobnejšie o tom Görlach, 2004; tematické číslo 
časopisu Sociolinguistica. 8. 1994 a i.). Do slovenčiny prenikajú úplne nové 
anglicizmy, ktorými sa pomenúvajú často  konkrétne vecné importy (pozri 
lexiku nových technológií), ale i neosémantizmy. Aktualizácia neosémantiz-
mov („anglosémantizmov“ i amerikanizmov) v jazykoch patriacich do toho 
istého regiónu, či areálu, nie je vždy synchronizovaná. Brzdou pre aktuali-
záciu a neosémantizáciu je často textová tradícia. Výraz  promócia všetky 
slovenské slovníky cudzích slov opisujú v tradičnom význame („slávnostné 
udelenie akademickej al. vedeckej hodnosti, prípadne ukončenie vysoko-
školského štúdia“), avšak v masmediálnej komunikácii sa už objavuje aj vo 
význame „promovania“ (prezentovania) nových výrobkov a pod.. V preja-
voch Slovákov vo Vojvodine už dlhšie (od sedemdesiatych rokov 20. sto-
ročia) výraz promócia sa používa vo význame verejného predstavovania 
nových knižných titulov a pod. a v tomto význame sa postupne dostáva 
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aj do verejnej komunikácie na Slovensku, zriedkavejšie však ako produkt 
jazykového pluricentrizmu, ale skôr ako aktualizovaný anglosémantizmus 
(...ďalšie z podujatí Roku s Hanou Zelinovou sa uskutoční 23. februára
o 16. h. Je ním promócia Zborníka Literárneho klubu Hany Zelinovej, Den-
ník SME, 10. 2. 2009; ...uskutoční sa promócia knihy G. Kofl era Dotyk 
spánku, Literárny týždenník, 1998). Podobne aj v súčasnej poľštine výraz 
promócia v tomto význame nebol do roku 1990 lexikografi cky podchytený, 
ale v praxi sa začal udomácňovať postupne ako anglosémantizmus (z angl. 
promotion). Treba však v tejto súvislosti pripomenúť, že kolokabilita uvede-
ného neosémantizmu v slovenskom jazykovom diskurze je zúžená (v Slo-
venskom národnom korpuse sme našli doklady na spojenia výrazu promócia 
iba s knižnými produktmi). Pri väčšine aktualizovaných cudzích slov sa deje 
práve opačný proces: ich kolokačný potenciál postupom času narastá priamo 
úmerne stupňu udomácňovania neosémantizmu v jazykovom diskurze. Cu-
dzí výraz generácia je v dostupných slovenských slovníkoch cudzích slov 
opísaný ako tradičný internacionalizmus utvorený na báze latinčiny (najčas-
tejšie v štyroch významoch) a v jednom ako neosémantizmus vo význame 
„príslušnosť k typu technického zariadenia určitej vývojovej etapy“ (z angl. 
generation). A práve v tomto význame narastá jeho lexikálna potencialita 
(nová generácia – počítačov, mobilov, vyhľadávačov, herných konzol, inter-
netu, volantu s pevným stredom, hladkých pneumatík, modelu Spark, zónovej 
Bonell pružiny Prozone …) a dochádza aj k sémantickému šíreniu (nová 
generácia vín, ľadových čajov, liekov).

V súčasnej slovenčine za posledných dvadsať rokov počet neosémantiz-
mov pôvodom z angličtiny (hlavne americkej angličtiny) výrazne vzrástol: 
Výraz alternatíva sa používa v tradičnom význame („voľba medzi dvomi na-
vzájom sa vylučujúcimi možnosťami“) a v novšom význame („jedna z mož-
ných volieb“), ktorý umocňuje aj anglická predloha alternative (Z troch al-
ternatív – medicína, ekonómia a chémia – , na ktoré som si podal prihlášky, 
nakoniec vyšla Chemická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej.). Ešte 
výraznejšie je to pri výraze edícia. Popri tradičnom význame pre tento in-
ternacionalizmus, ktorý sa vecne viaže na 1. „vydávanie slovesných al. hu-
dobných diel“, 2. „sériu publikácií rovnakého druhu“, 3. „spôsob vydáva-
nia diela“: kritická edícia, pod vplyvom angličtiny (edition) došlo (hlavne
v publicistike) k rozšíreniu významu (Víťazstvo ruského tenistu Marata Safi -
na v 2. kole grandslamového turnaja vo Wimbledone nad tretím nasadeným 
Srbom Novakom Djokovičom prekvapilo každého, nevynímajúc jeho sestru 
Dinaru, fi nalistku poslednej edície Roland Garros. (Hospodárske noviny); 
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Speváčka Rihanna bude prezentovať špeciálnu limitovanú edíciu produktov 
značky Gucci. (Hospodárske noviny).  

Anglicizmy sa však v slovenčine udomácňujú aj vďaka tomu, že anglič-
tina plní v slovenskej komunikačnej sfére i funkciu komplementárneho ja-
zyka. Používatelia slovenčiny nesystematicky, predsa však pomerne často, 
používajú anglické výrazy (hoci často angličtinu ani neovládajú), keď  nimi 
treba vyplniť (skutočné alebo iba predpokladané) medzery, prázdne komuni-
kačné miesta. Ale v poslednom čase veľmi často aktualizáciou anglicizmov 
sa vytláčajú existujúce domáce alebo ustálené cudzie slová: lexéma audit 
vytlačila slovo revízia, kasting – konkurz, slovo harmonizácia vytláča slovo 
zosúlaďovanie, zlaďovanie, tribunál (v Haagu, v Štrasburgu, Haagsky tri-
bunál) – súd (v Haagu, v Štrasburgu, Haagsky súd), cup (Davis cup) – pohár 
(Davisov pohár) a pod.

Pri preberaní cudzích slov napätie medzi exosférou a endosférou umož-
ňuje i paralelnú aktualizáciu cudzích slov. Aktualizujú sa exotizmy s mini-
málnou adaptáciou (napríklad výraz sarma v reči slovenských turistov, ktorí 
navštevujú turecké dovolenkové destinácie) a prebraté slová, ktoré sa adap-
tovali v enklávnom slovenskom jazykovom prostredí (transfonematizova-
ný výraz sárma, ktorý sa už dlhšie používa v reči vojvodinských Slovákov, 
kde turcizmus prešiel do bežného jazyka slovenských používateľov srbským 
jazykovým fi ltrom), odkiaľ sa príležitostne dostávajú do jazykového pove-
domia na Slovensku. Prirodzený purizmus pritom nie je prekážkou pre plu-
ricentrický vývin cudzích slov v slovenčine. Naopak, predstavuje ekoling-
vistický prostriedok  obohacovania a synonymizácie jazyka (sarma – sárma 
– plnené kapustné listy – holúbky na východnom Slovensku) (porov. Dudok, 
2002). 

Špecifi cké prejavy aktualizácie cudzích slov v slovenskej jazykovej sfére 
vyplývajú aj z charakteru jazykovej difúzie. Ilustrujme to na turcizme rahat. 
Slovenské a české slovníky cudzích slov pri tomto výraze uvádzajú jeho 
význam nasledovne: potrav. druh orientálnej cukrovinky zo zmesi cukru a 
ryžového škrobu (Šalingová – Maníková, 1979, s. 739). Akademický slov-
ník cudzích slov tento výraz podobne vykladá s tým, že uvádza dva trans-
ferenčné varianty: rahat a rachat (SCS, 2005, s. 823). V rovnakom znení 
ho používajú aj Slováci v Rumunsku: rahat, kde jazykom sprostredkova-
teľom bola bezpochyby rumunčina. V turečtine má však výraz rahat širší 
význam: pri slove rahat participovala arabčina, kde má význam spokojný, 
pokojný, bezstarostný a pod. (Škaljić, 173, s. 528). Vo význame cukrovinky 
je to rahatlokum i rahatihalkum (Škaljić, 1973, s. 529).  Slováci vo Vojvo-
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dine túto cukrovinku poznajú ako ratluk. Tento výraz sa do ich reči dostal 
prostredníctvom srbčiny. V bosniačtine  je živý variant rahatluk (ktorý sa 
vždy podáva ku čiernej káve). Jazyková difúzia a bezprostredný jazykový 
kontakt však modifi kujú aj verejnú komunikáciu a participujú na aktualizácii 
cudzích slov a internacionalizmov, ale aj pri ich zániku. Napríklad v spi-
sovných prejavoch Slovákov vo Vojvodine sa výraz regres v ostatných trid-
siatich rokoch 20. storočia používal v rozšírenom význame v porovnaní so 
spisovnou slovenčinou na Slovensku, vo význame príplatok na dovolenku, 
peňažný príspevok štátnym zamestnancom na dovolenku a regeneráciu síl. 
V slovenských slovníkoch  cudzích slov sa pri hesle regres tento význam 
neuvádza. O osobitnom používaní cudzích slov v spisovnej slovenčine vo 
Vojvodine v porovnaní so spisovnou slovenčinou na Slovensku upozornil
M. Týr (Tir, 1980; Týr, 1985).

Záver. Preberanie cudzích slov v prirodzených jazykoch je univerzálnym 
spôsobom obohacovania slovnej zásoby. Platí to predovšetkým pre slovnú 
zásobu v európskej jazykovej situácii, kde je silná tradícia lexikálnych eu-
rouniverzálií. Cudzie slová (xénizmy) prenikajú do nového jazykového spo-
ločenstva ako rôzne -izmy z kontaktných jazykov (anglicizmy, germanizmy, 
turcizmy a pod.). Ale prenikajú aj ako internacionalizmy: novšie, utvorené 
na báze latinčiny a gréčtiny, alebo ako staršie internacionalizmy prevzaté 
priamo z latinčiny a gréčtiny. V každom jazyku sa však cudzie lexikálne jed-
notky adaptujú a prispôsobujú špecifi ckej jazykovej endosfére konkrétneho 
jazyka. Na príklade slovenčiny a iných územne a kultúrne blízkych jazykov 
sme poukázali na to, že počas procesu preberania slov prebieha aktualizácia 
xénizmov. Aktualizácia cudzích slov neodráža iba jednoducho mimojazyko-
vú situáciu (exosféru), ale v prvom rade signalizuje jazykovú endosféru: kaž-
dý jazyk, teda i slovenčina, nepreberá cudzie slová mechanicky. Slovenčina 
si cudzie slová prispôsobuje a aktualizuje podľa svojho jazykového obrazu 
a podľa vlastných komunikačných potrieb. Slovenčinu pritom charakterizu-
je skutočnosť, že aktualizácia cudzích slov často prebieha paralelne nielen
v rozličných komunikačných sférach, ale aj regionálnych sférach, a preto 
často dochádza k neosémantizácii cudzích slov.
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Poznámky
1 V Slovenskej republike bolo podľa štátneho občianstva roku 2008 prisťahovaných na dlhodobý po-

byt 17820 cudzincov  z viacej ako 150 krajín sveta (zdroj Štatistický úrad SR). Mnohí z nich sa na 
Slovensku nemohli prejaviť vo svojom materinskom jazyku, lebo boli jedinými používateľmi tohto 
jazyka v Slovenskej republike a ďalšiu veľkú skupinu tvorili používatelia tzv. prechodných alebo 
nomádskych jazykov. 

2 J. Furdík konštatuje, že sa lexikálna jednotka adaptuje fónicky, morfologicky, slovotvorne, sémantic-
ky, štylisticky a kolokačne (Furdík, 1994).

3 Porovnaj výklad termínu sebakolonizácia v kultúre traumatizovaných spoločenstiev (Kiossev, 2008) 
a jeho kritickej aplikácie v slovenskej fi lmológii (Dudková, 2011). 

RÉSUMÉ
Actualisation of Foreign Words in Inter-Language Communication

Foreign words (xénisms) penetrate into a new language community like various -isms 
from contact languages (Englishisms, Germanisms, Turkishisms etc.), like newer internation-
alisms formed on the basis of Latin or Greek or like older internationalisms borrowed directly 
from Latin or Greek. The author has shown, on the example of Slovak language and other 
geographically and culturally close languages, that during the word borrowing process, the 
update of xénisms is going on. The update of foreign words doesn´t refl ect only simple extra-
linguistic situation (exosphere), but in the fi rst place it indicates linguistic endosphere. Slovak 
language adapts and updates foreign words according to its own language picture and its own 
communication needs. Slovak language is characterized by the fact that the update of foreign 
words often runs simultaneously in different communication spheres, but also in regional 
spheres and that often causes neo-sémantization of foreign words.

273



Odraz cudzojazyčného prostredia v najnovšej 
vrstve lexiky Slovákov v Maďarsku 1

Mária Žiláková 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Eötvösa Lóránda v Budapešti) 

draz cudzojazyčného prostredia v jazyku Slovákov v Maďarsku 
evidovali už prvé monografi cké práce z pera domácich autorov, evan-

jelických farárov (L. Haan, 1845; M. Žilinský, 1872), neobišli tento prob-
lém ani prvé vedecké monografi e o našom jazyku (J. Štolc, 1949; P. Ondrus 
1956). Autori monografi í o slovenských dialektoch v Maďarsku analyzujú 
javy vplyvu maďarského jazyka hlavne na fonetickej, fonologickej rovine, 
upriamujú pozornosť na adaptáciu vokálov, ktoré v slovenskej vokalickej 
sústave absentujú, a na posun artikulačnej bázy v slovenských dialektoch 
slovenskej menšiny, ku ktorým došlo pod vplyvom regionálnej členitosti 
nárečí jazyka majoritného národa. Uvádzajú aj početné prvky z lexikálnej 
zásoby, ktoré slovenské dialekty adaptovali, a taktiež morfologické javy. 
Hlbšie sa venovali týmto javom viacerými príspevkami slovakisti P. Király 
(Király, 1965, 1967, 1975) a F. Gregor. Najmä článok F. Gregora (Gregor, 
1987, s. 151– 163) venovaný prenikaniu maďarských gramatických slov do 
slovenčiny si zaslúži pozornosť z dôvodu, že sa týka syntaktickej roviny. 
Autor dospieva k záveru, že veľké množstvo gramatických slov nezasahuje 
do systému slovenských dialektov.

V súčasnosti sa môžu hodnotiť za ukončené, neproduktívne adaptačné 
javy, ktorými sa citovaní lingvisti zaoberali hlbšie a týkali sa fonetickej a 
fonologickej roviny. Iné javy, ktoré registruje J. Štolc vo svojej monografi i 
v súvislosti s opisom šáranského nárečia (Sári/Dabas-Sári – Šára), kde záro-
veň dáva problematiku vplyvu inojazyčného prostredia do širšieho kontextu, 
pokračujú aj v súčasnosti: „...predsa len možno tvrdiť bezpečne, že si rodený 
Slovák v slovenskom rozhovore vypomáha pri vyjadrovaní zložitejších situ-
ácií nielen maďarskými ojedinelými slovami, ale celými maďarskými veta-
mi. Stretával som sa s týmto zjavom dosť často, ale najpozoruhodnejší taký 
prípad môžem uviesť z obce Sári, kde istý obchodný podnikateľ, ináč prostý 
a životne zdatný človek v najlepších rokoch, z rodu čisto slovenského, vyso-
ko prirodzene inteligentný, v rozhovore vyjadroval sa tak, že mu mohol ro-
zumieť iba človek, ktorý hovorí perfektne po maďarsky. Aj keď chcel súvisle 
hovoriť po slovensky a aj keď po slovensky hovoriť ešte vedel, návyk a po-
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stup vyjadrovania myšlienok, skladba – to všetko bolo už v jeho jazykovom 
povedomí viac maďarské ako slovenské. Na svoje ospravedlnenie uviedol, 
že „my to už zvykneme takto medzi sebou hovoriť“ (Štolc, 1949, s. 17 – 18). 

Autorka príspevku vo svojom článku o syntaktických zvláštnostiach šá-
ranského nárečia (Žiláková, 1992, s. 22) sleduje javy, ktoré boli evidované 
v citovanej lingvistickej literatúre o vplyve maďarčiny na slovenské dialek-
ty v Maďarsku, a uvádza viacero javov, ktoré zasahujú systém slovenského 
dialektu v sémantickej rovine a v pádovej syntaxi, t. j. v konštrukciách. Táto 
situácia bola podmienená pokračovaním vo vývoji tendencií, ktoré boli evi-
dované skôr ešte v miere, ktorá zostávala na rovine lexikálnych výpožičiek, 
resp. kontaktových javov. Sémantický posun niektorých lexikálnych jed-
notiek a slovných spojení zistila autorka aj vo viacerých dialektoch, medzi 
nimi vo svojom rodnom nárečí Veľkého Bánhedeša (Nagybánhegyes). Napr. 
aj keď je známa lexikálna jednotka uhlie, pod vplyvom maďarského ekvi-
valentu szén sa v slovenských prejavoch Bánhedešanov v tomto význame 
vyskytuje lexéma seno. Používa sa pritom aj v pôvodnom význame. V ma-
ďarčine zodpovedá verbu pliesť – köt, ktoré sa v dialekte kalkuje ako viazať.
V uvedených prípadoch sa pôvodné slovenské lexikálne jednotky posunuli 
na perifériu lexikálnej zásoby, nakoľko sa začalo používať na vykurovanie 
plyn a elektrické zariadenia a ručné práce tiež prestali patriť medzi každo-
denné činnosti žien. Táto situácia vytvorila podmienky na uplatnenie defor-
mácie v sémantickej rovine pod silným vplyvom maďarského jazykového 
prostredia.

Na iných jazykových ostrovoch spozorovala autorka tiež javy týkajúce sa 
posunu sémantiky lexikálnej jednotky, ktoré vychádzajú z podobnej situácie, 
t. j. dostali sa na perifériu slovenskej nárečovej slovnej zásoby, viacerými 
znakmi sa však odlišujú od vyššie uvedených príkladov. Na ilustráciu odliš-
ných nuáns: na Bakonskom jazykovom ostrove v lokalite Jášť (Jášč – Jásd) 
sa ústupom dialektu dostalo na perifériu lexikálnej zásoby adverbium porád. 
Príslušníčka staršej strednej generácie si z výpovede príslušníčky najstaršej 
generácie vydedukovala význam po Ráb, keďže zastaraný názov mesta Győr 
– Raáb neupadol ešte do zabudnutia. Príklady uvedené z Veľkého Bánhedeša 
nemajú generačný charakter. Podobné príklady generačného charakteru ob-
sahujú základné kresťanské modlitby, napr. na Šáre, ktorá sa nachádza v juž-
nej časti Kerepešského ostrova. Následkom výmeny jazyka v cirkvi sa šírili 
v slovenčine ústnou formou z generácie na generáciu. Folklorizačný proces 
vzdialil texty modlitieb od lexikálnej zásoby každodenného života tým, že sa 
texty odriekajú automaticky. Niektorí ľudia v snahe priblížiť si význam textu 
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odriekajú napr. verš Otčenáša nasledovne: Chlieb náš každodenný daj nám 
jesť.2 Podoba adverbia dnes nie je známa v šáranskom dialekte.

Všeobecným javom na veľkej časti terénu je, že sa zanedbáva zvratný 
charakter verba, napr. sadnite (si), a slovesný vid ako v zložitom tvare futúra 
sa bude vydariť, ktorý kalkuje maďarskú konštrukciu fog sikerülni. 

Najproduktívnejší typ spomedzi jazykových javov, ktoré zasahujú lexi-
kálnu rovinu jazyka Slovákov v Maďarsku, a ktoré čo do vzniku nie sú no-
vodobé, je kalkovanie. Nóvum dodávajú tomuto typu nové spoločenské javy, 
ktoré treba pomenovať. Autorka príspevku, práve pre vysokú produktivitu 
kalkovania, sa už v 90. rokoch 20. storočia venovala sledovaniu tohto javu a 
pokúsila sa triediť typy kalkov, ktoré sa vyskytujú v hovorených prejavoch 
Slovákov v Maďarsku (Zsilák, 1997, s. 363 – 367). Dospela k výsledku, že 
kalkovanie charakterizuje aj maďarský prejav príslušníkov slovenskej mino-
rity (v tomto prípade sa kalkuje, samozrejme, zo slovenčiny do maďarčiny), 
produktivita tohto javu je podmienená bilingvizmom. Druhý faktor, ktorý 
silne ovplyvňuje produktivitu kalkovania v jazyku našej minority, je úzus 
jazyka majoritného národa: maďarčina sa bráni nadmernému preberaniu cu-
dzích slov, snaží sa vytvárať domáce názvy. Aj keď školená mládež a slo-
venská inteligencia našej minority teoreticky ovláda slovenskú prax a pozná 
lexikálnu vrstvu, ktorú slovenská lingvistika hodnotí ako internacionalizmy, 
vplyv vzoru majoritného jazyka má prevahu. 

Najmä po politickom prevrate, od 90. rokov, vzrástol počet kalkovaných 
lexikálnych jednotiek v súvislosti so zmenami v školstve a  v menšinovom 
spoločenskom živote, najmä s fungovaním samospráv. Slovenské inštitúcie 
a spolkový život minority sa rozšírili o nové formy. Už o niečo skôr, od 80. 
rokov, sa výrazne prejavilo úsilie o vytváranie slovenského administratívne-
ho jazyka a hovorového jazyka inteligencie. Z tohto úsilia vyplývala snaha 
odchýliť sa od praxe, ktorá bola zakorenená počas viacerých storočí nášho 
menšinového bytia, od preberania maďarských lexikálnych jednotiek v si-
tuácii defi citu adekvátneho slovenského výrazu. Z časového posunu, kým 
došlo v Československu k podobnému politickému prevratu, vznikali v nie-
ktorých prípadoch ťažkosti. Napr. v Maďarsku sa už používal výraz Kft, keď 
na Slovensku ešte nefungovali spoločnosti s ručením obmedzeným. V tomto 
prípade sa siahlo po výraze, ktorý pred druhou svetovou vojnou patril do 
slovenskej lexiky. V politike sa hovorilo o etickom prieskume osobností, čo 
sa po maďarsky pomenovalo átvilágítás, v Československu sa ujalo cudzie 
slovo lustrácia/lustrace. V časovej medzere, kým sa táto lexikálna jednotka 
dostala k nám, sa jav vyjadroval najčastejšie opisom.
276



V živote národnostnej školskej siete v Maďarsku sa začalo kalkovať od 
počiatku, kedy po r. 1945 došlo k jej vytvoreniu. Už vtedy sa základné školy 
pomenúvali všeobecná škola, presným kalkom maďarského názvu általános 
iskola. Zavážili tu aj konotačné rozdiely: kým v Maďarsku sa ujal systém 
osemtriednej výučby v základnej škole, v Československu sa chodilo do 
ZŠ deväť rokov. Stredoškolský systém sa tiež líšil a líši podnes v nuansách, 
v Maďarsku sa okrem stužkovej slávnosti viaže na maturitu aj slávnostná 
rozlúčka so školou v posledný deň vyučovania, ktorá sa nazýva po maďarsky 
ballagás. Ekvivalent tejto maďarskej lexikálnej jednotky sa neutvoril, pojem 
sa vyjadruje opisným spôsobom: rozlúčková slávnosť, rozlúčka so školou. 

Čo sa týka zmien v školstve, ktoré priniesla zmena režimu v 90. rokoch, 
tiež si musela naša minorita vytvoriť svojráznu terminológiu. Maďarskí pe-
dagógovia už pracovali na rámcových osnovách = kerettanterv, NAT-u, t. j. 
Základných národných osnovách a na koncepcii maturity stredného a vyso-
kého stupňa = közép szintű, emelt szintű érettségi, kým podobné zmeny za-
siahli školský systém Slovenska až neskôr. Hľadali sa ekvivalenty na pome-
novanie műveltségi terület = vzdelanostné bloky (moduly). Ostrejšia diskusia 
sprevádzala pomenovanie nového vlastivedného predmetu, uzniesli sme sa 
na názve slovenská vzdelanosť. 

Na ilustráciu niekoľko príkladov zo života samospráv. Podľa predpisov 
má každá menšinová samospráva ročne raz zasadať verejne. Tohto zasadania 
sa môže zúčastniť hocikto, nielen z radov minority, ale aj záujemcovia ma-
joritného národa. Členovia iných národností sa obyčajne navzájom pozývajú 
na túto akciu. Toto zasadanie sa pomenúva po maďarsky közmeghallgatás. 
Keďže na Slovensku podobný samosprávny systém absentuje, museli sme si 
vytvoriť preň termín. Prvý ekvivalent tejto lexikálnej jednotky bol verejný 
náčuv, ktorý sa objavil na stránkach Ľudových novín. Ten bol vystriedaný 
ekvivalentmi verejné zasadanie, otvorené zasadanie, ktoré sa pociťujú ako 
priliehavejšie. Samosprávy sú v kontakte s maďarskými úradmi, preto sa 
nedajú obísť niektoré pojmy. To je prípad výrazu címzetes főjegyző, ku kto-
rému sa vytvoril termín titulárny hlavný notár, pravda, s týmto výrazom je 
problém, totiž na Slovensku majú notári inú funkciu a náplň práce. Podobný 
problém prináša lexikálna jednotka körjegyző, ktorej by mohli zodpovedať 
termíny obvodný alebo okresný notár, lenže podobná funkcia na Slovensku 
neexistuje. V prípade uvedených príkladov tesnejšie či voľnejšie funguje 
princíp kalkovania z maďarčiny.

Niektoré špecifi cké kalky charakterizujú len jazyk mládeže. Napríklad 
v slovenčine sa cédečko napaľuje, v maďarčine sa píše, preto si naši mladí 
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kupujú prístroj na písanie cédečka. 
Pod vplyvom maďarského vzoru naša mládež bude používať skôr ná-

zov domová stránka ako webová stránka. Uvedomuje si nový nespisovný 
slovenský výraz vygooglovať, v prejave akiste bude používať opisnú formu 
vyhľadať na googli. 

K najnovším javom patria aj špecifi ká, ktoré sa dajú zaznamenať u naj-
staršej generácie Slovákov v Maďarsku, ktorá si do určitej miery v detstve 
uvedomovala štandardizované a neštandardizované variety slovenského 
jazyka. Okrem rodného dialektu najstaršia generácia mala na pamäti jazyk 
vysokej cirkevnej kultúry a dnes berie na vedomie spisovnú slovenčinu. 
Uvedomuje si aj tendenciu vyhýbať sa maďarským lexikálnym výpožičkám. 
Príklady uvediem od respondentov z Bánhidy (Bánhid – Bánhida je v sú-
časnosti obvodom Tatabánye), ktorí sledujú slovenské vysielania masmédií, 
čítajú slovenskú tlač, majú živý kontakt so spisovným jazykom, kým ko-
munikovať v lokálnom dialekte – vo svojom rodnom materinskom jazyku 
– majú čoraz menej príležitostí. 

Ilustračný materiál sa triedi do viacerých typov: 
a) Kalky, ktoré sa utvárajú zo snahy vyhýbať sa maďarským výpožičkám:

Zebrať za učeníka – spis. prijať za učňa, m. felvesz tanulónak, hingúški lo-
ďové – m. hajóhinta, podzemní plat – földalatti pótlék, spis. príplatok, móže 
mať rodnú chibu/získanú chibu – lehet született, vagy szerzett hibája, spis. 
vrodená, získaná porucha, vrtácí stroj – m. fúrógép.
Maďarské zložené slová sú kalkované ako prívlastkové konštrukcie, je to 
časté riešenie pri preklade z maďarčiny do slovenčiny. Ekvivalencia sa uplat-
ňuje na úrovni ekvivalentu kvalitatívneho prívlastku. 

b) Paralelné používanie spisovných a nárečových lexikálnych jednotiek: 
Cibulové kveti – kvetini, cintorín – cintor, zemiak - zemák - krumpel, neuží-
valo sa - nechosnuvali, na póďe – zem.

c) Spisovné slová a konštrukcie s koloritom miestneho dialektu:
Ot teho záležilo, čo sa mňe to doťíká, odborník, bespečné zaríďeňí, mal ďél-
ňu, mechanizuvali aj polnohospodárstvo, polnohospodárske potrebi, sa uhlí 
ťažilo, to je taká kombinuvaná, nenechá znaki, bárjako odstráňa.

d) Korektne použité spisovné slová a konštrukcie:
Baňík, križovatka, vinález, špinavé ruki, lachko móže dokázať, fšimnúť si, 
dal nám fťip, fšeobecná práca, prekonať, stroje a nástroje, aj stroje mal atď.

e) Svojrázna tvorba slov:
Neuťékél – ňeveďel uťéknuť – uťécť, predošlí (t. j. predkovia), potál je život-

278



né (t. j. živé), čo bolo potrebuvané (t. j. potrebné), vihádnuť – kontaminácia 
slovenského verba uhádnuť a kalku maďarského prefi xu z kitalál.

f) Snaha o vytvorenie slovenskej terminológie (na podklade nemeckej          
a maďarskej):
Uhlové baňe, kováčské uhlí, ocele tvrdiť, vipreparuvané kopito, športo-
vá potkova, drevorezbárom stroje, znački kravi, rozmeri, rozmerné železo, 
léčební kováč, skrútkované roški, drevenní decht, f člénku je hňiloba a pod.

Otázkou zostáva, či sa môžu uvedené príklady hodnotiť ako prvky idio-
lektov, alebo pôjde o dynamiku so širšou platnosťou generačného rázu                
v jazyku Slovákov v Maďarsku.

Záver. Na teoretický podklad, ktorý dávajú práce jubilantov, sa vý-
skumník jazyka Slovákov v Maďarsku môže spoliehať, musí však zohľadniť 
aj špecifi cké faktory, aby jednotlivé javy mohol zhodnotiť reálne.
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Poznámky
1 Pri voľbe témy ma inšpirovali nasledujúce diela jubilantov: Dolník, J.: Teória spisovného jazyka so 

zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: Veda 2010 a Orgoňová, O. – Bakošová, J.: Adaptácia 
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2 Tí, ktorí dobre poznajú a aj sémanticky si uvedomujú pôvodný text modlitby, v takýchto prípadoch 
s humorom poznamenávajú medzi sebou: Ba ešt ťi prídu Pánboško otkrojiť! Údaj z etnografi ckého 
výskumu z r. 2011. 

RÉSUMÉ
Refl ection of Foreign Language Background in the Recent Vocabulary of Slo-
vaks Living in Hungary

Even the fi rst writings dealing with the problem considered the effect of foreign - Hun-
garian-language – background on the language of Slovaks living in Hungary.  These works 
dealt primarily with Hungarian loan-words, the phonetic adaptation of borrowing of words, 
and morphological phenomena. In the paper the author points out that the previously observed 
tendencies have refl ectedtoday in the modifi cation of the grammatical structure of Slovak 
dialects in Hungary. In examples she demonstrates the semantic changes that arose under 
the infl uence of similar Hungarian word forms.  The most productive tendency is creating 
metaphrases, which is typical for the recent vocabulary of Slovaks living in Hungary.  The 
peculiarity of the nowadays vocabulary is creating specifi c Slovak equivalents of expressions 
for phenomena that exist in the Hungarian society, so they are parts of minority life, too, but 
they are missing in original Slovak vocabulary.
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Zjavné i menej zjavné komunikačné prieniky 
anglických nadslovných javov a štruktúr do 
súčasnej slovenčiny

Ada Böhmerová
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

ri medzijazykových výskumoch nezastupiteľnú úlohu zohrávajú 
výsledky bádania materinského jazyka. Vedecké práce vzácnych ju-

bilantov prof. PhDr. Oľgy Orgoňovej, CSc. a prof. PhDr. Juraja Dolníka, 
DrSc. sú nesporne aj pre nás anglistov mimoriadne cenným zdrojom po-
znania v oblasti výskumov slovenčiny a všeobecnej jazykovedy, ako aj 
oporou a inšpiráciou v našom úsilí o kontrastívne lingvistické bádanie.

V širšom kontexte jazykovej diachrónie a medzijazykových kontaktov, 
v procese následného vyrovnávania sa s nimi na lexikálnej rovine, prebie-
ha resp. môže prebiehať  „adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich 
včleňovania do systému jazyka“ (Orgoňová, 2005). V prípade výrazného 
kontaktu s cudzím jazykom, jeho širokej pragmatickej relevancie či čias-
točnej komunikatívnej koexistencie, istej miery bilingvizmu atď., dochádza 
v cieľovom jazyku aj k včleňovaniu a absorbovaniu cudzích systémových 
„nadslovných“ jazykových javov a štruktúr. Cieľom nášho príspevku je po-
ukázanie na prienik niektorých z nich z angličtiny do súčasnej slovenčiny, 
keďže, až na isté parciálne zamerané práce (o. i. Oravcová, 1995)1, sa im 
doteraz venovala pozornosť len okrajovo.        

Dynamika súčasných podôb medzinárodnej koexistencie a intenzívnej 
globálnej komunikácie už niekoľko desaťročí celkom zákonite vedie k mar-
kantnej tendencii prenikania angličtiny do inojazykových prostredí. Rôz-
nia sa spôsoby aj podoby udomácňovania týchto jazykových vplyvov, ako 
i postoje k ich samotnému prílevu, je však nesporné, že tento proces – aj 
keď nie je vždy tak očividný ako preberanie jednotlivých slov − je výrazný 
a v medzinárodnom i globálnom meradle môžeme pozorovať jeho akcelerá-
ciu. Aj v tomto kontexte môžeme použiť konštatovanie, že „tomuto „dotyku“ 
sa nevyhla, pravdaže, ani slovenčina“ (Ondrejovič, 2008, s. 71). Možno pri-
tom poukázať na to, že – podobne ako v iných jazykoch – v porovnaní s mi-
nulosťou sa pomer nových inojazyčných prevzatí zároveň značne znížil a aj 
pri preberaní z nich angličtina neraz zohráva úlohu medzijazykového zdroja. 
J. Dolník (2010) v súvislosti s expanziou anglicizmov uvádza, že sa „vo 
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všeobecnosti vníma z dvoch hľadísk. Z jednej strany ide o jazykový pohyb 
v medzinárodnom meradle, o najnovší prejav jazykovej internacionalizácie, 
t. j. prijímanie anglických výrazov v mnohých jazykových spoločenstvách, 
čo znamená aspoň malý krok k ich zbližovaniu, k prekonávaniu bariéry me-
dzi nimi (...) Z druhej strany expanzia anglicizmov vyvoláva otázku, ako 
zasiahne tento proces národné jazyky“ (s. 64).  

Pri skúmaní anglicizmov v slovenčine, ale aj v iných jazykoch, sa po-
zornosť celkom prirodzene venuje prevzatiam na lexikálnej rovine, keďže 
predstavuje najrozsiahlejší a najotvorenejší jazykový subsystém, v ktorom je 
ich prítomnosť najzjavnejšia a komunikatívne i pragmaticky najrelevantnej-
šia. V našej jazykovede sa im z rozličných aspektov špecifi cky či v širších 
medzikultúrnych súvislostiach venovali početní lingvisti, často aj s výraznou 
mierou zamerania na ich komunikačné, pragmalingvistické a sociolingvistic-
ké (etnolingvistické) funkcie (Horecký 1989; Dolník 1999, 2010; Ondrejo-
vič 1999, 2008; Orgoňová 2005, 2010a, 2010b; Šimková 1994; Štulajterová 
2002; Ološtiak 2006; Jesenská 2007, atď.)2. Sledovanie „nadslovných“ lexi-
kálnych javov a štruktúr, ktoré pre účely témy tohto príspevku vymedzuje-
me ako ustálené, ale neterminologické slovné spojenia, frazeologizmy a isté 
lexikálno-syntaktické štruktúry, sa potom z uvedeného hľadiska môže javiť 
relatívne „sekundárne“, hoci sú nemenej dôležité pre apercepciu, interpre-
táciu a explanáciu dynamiky vplyvov cudzieho jazyka na prijímajúci jazyk.    

Nadslovné anglicizmy sú zjavné v prípade už dlhodobo „hosťujúcich“ 
citátových internacionalizovaných prevzatí. Niektoré ešte z prvej polovice 
dvadsiateho storočia sú plne udomácnené (hoci nie vždy aj ortografi cky asi-
milované) a v bežnom hovorenom jazyku pomerne frekventované, i keď sa 
naďalej jednoznačne vníma ich anglický pôvod, teda genetická cudzosť, ako 
aj ich istá príznakovosť (all right). Z novších sú to napr. keep smiling; no 
problem; no comment; take it easy; let’s go; či používateľsky špecifi ckejšie 
don’t worry, be happy „nerob(te) si zbytočné starosti; nepripúšťajte si to; 
hoďte to za hlavu“ a pod., alebo polysémické that’s it „to je ono; o to ide; a 
je to; hotovo; (to) už stačilo (pri rozhorčení)“. 

Ako zjavné anglicizmy sa vnímajú aj hybridné nadslovné ustálené spoje-
nia a štruktúry obsahujúce tiež anglické slovo. Typicky sa objavujú v slangu 
mládeže či študentov, najmä vzhľadom na znalosť angličtiny, jej atraktív-
nosť a výrazný vplyv anglofónnej pop-kultúry. V týchto prípadoch môže ísť 
o slovenskú syntakticko-sémantickú štruktúru (prípadne o medzijazykovú 
paralelnosť syntaktických štruktúr), napr. pri už pomerne bežných výrazoch 
si okej? „si v poriadku?“ (ale aj: „nestalo sa Ti nič?“, atď.; pozri nižšie), byť 
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in, byť out, je ready, som sorry, som (very) busy, a v študentskom slangu napr. 
aj mám headache „bolí ma hlava“ či to je pas(s) „to je stratené; to je v keli“. 

Pociťované ako cudzie či nezvyčajné sú niektoré syntakticko-frazeolo-
gické kalky utvorené analogicky s ich anglickým prototypom. Hoci recipient 
vníma ich nezvyčajnosť, na rozdiel od expedienta často nemusí či nemôže 
vedieť odhaliť, že dôvodom ich „inakosti“ je anglická interferencia. Pôvod 
takýchto syntakticko-frazeologických kalkov neraz nie je transparentný 
a ich komunikačná, ale aj systémová identifi kácia predpokladá istú úroveň 
znalosti angličtiny. V nadväznosti na uvedené, ako aj na náš predchádzajúci 
výskum (Böhmerová, 2010), avšak so zameraním na nadslovné lexikálne 
javy sa pokúšame hľadať odpoveď na otázku, do akej miery pri odhaľovaní 
a explanácii cudzojazyčného, v našom prípade anglického, vplyvu na jazy-
kový systém slovenčiny môže byť užitočná a efektívna interlingvistika.

I keď sa s nadslovnými kalkovanými anglicizmami stretávame pomer-
ne často, pri výskume nemožno rátať s excerpovaním zo slovenských lexi-
kografi ckých zdrojov, lebo na rozdiel od prevzatých slov tieto buď nie sú 
v nich zahrnuté, alebo nie vždy sú označené príznakom „anglicizmus“. Až na 
niekoľko výnimiek sa nevyskytujú ani v Görlachovom slovníku európskych 
anglicizmov (2005). Preto ich možno excerpovať takmer výlučne iba empi-
ricky, s čím súvisí aj nevyhnutná parciálnosť získanej databázy. Naše dáta sú 
najmä z bežných hovorených neformálnych diskurzov, študentského slangu 
a z médií, ale aj z reklám, fi remnej komunikácie atď. 

Viaceré nadslovné kalky sa vyskytujú v službách a vo fi remnej komuni-
kácii. Telefonickí informátori či predavači nás už bežne oslovujú otázkami: 
Čo môžem pre vás urobiť?, zjavne z anglického What can I do for you? či 
Ako vám môžem pomôcť?/Môžem vám pomôcť? z (How) can I help you?. 
Na zdôraznenie ich vnímanej nezvyčajnosti by sme síce v prvom prípade 
mohli kalkovanú formuláciu otázky dobromyseľne ironizovať či absurdizo-
vať odpoveďou „Všetko“ a v druhom napríklad protiotázkou „Mohli by ste 
mi odniesť nákup?“ Vzhľadom na ich frekvenciu a tlak „fi remnej kultúry“ 
však mnohí, predovšetkým príslušníci mladších generácií, už uvedené výra-
zy použité namiesto domácich „Nech sa páči“, „Čo si želáte?“, „Prosím?“, 
alebo neformálneho „Čo to bude?“, nevnímajú ako príznakové v danej sé-
mantickej funkcii. 

V rozhovoroch, ale aj v televíznych interview, sa stretávame s výrazom 
teším sa pre vás, zjavne kalkovaným z anglického I am glad for you. Hoci 
neznie „prirodzene“, zapĺňa medzeru pri potrebe príležitostného kondenzo-
vaného a vtipného vyjadrenia radosti v prospech spolubesedníka v súvislosti 
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s oznámenou či zistenou priaznivou skutočnosťou, ktorá sa ho dotýka. Na 
istej rozhlasovej stanici určenej prevažne mladým môžeme zas denne počuť 
zábavné ubezpečenie: Ráno vás nebudíme, ráno vám chceme urobiť deň. 
Vychádza z anglickej frázy to make somebody’s day „urobiť niekomu radosť, 
potešiť niekoho“, pričom ozvláštňujúci kalk z angličtiny sa vyznačuje ne-
formálnosťou či priam akousi desentimentalizáciou želania konvenujúcou 
postojom súčasných mladých ľudí. Naopak, hoci k anglickej fráze to make 
somebody happy sa v slovenčine vyskytuje aj paralelne štruktúrovaný ekvi-
valent (u)robiť niekoho šťastným, ak je objektom šťastia prvá osoba, angličti-
nou ovplyvnené urobil si ma šťastnou znie prinajmenšom neprirodzene, hoci 
to často počúvame v telenovelách namiesto výrazov ako som s tebou šťastná 
či vďaka tebe som šťastná. Je však zaujímavé, že kalk z angličtiny, hoci ne-
prirodzený či vnímaný priam ako nesprávny, v tomto prípade v istom zmysle 
zapĺňa medzeru v potrebe vyjadriť kauzatívnosť aj v prvej osobe.

Mimojazykové dôvody prítomnosti anglicizmov sú rozmanité. Funkč-
nosť niektorých kalkov sa viaže napríklad na dabing. Kvôli zhode slabík, 
resp. potrebe vizuálnej podobnosti artikulácie, sa v ňom neraz uprednost-
ní vyjadrenie analogické s anglickou štruktúrou. Dabovaný protagonista pri 
predstavovaní prevažne nepovie volám sa Peter či zdôraznene ja sa volám 
Peter, ale som Peter, čo síce nie je jazykovo nenáležité (hoci ja som Peter 
je v slovenčine zrejme bežnejšie), ale z uvedených dôvodov sa výrazne pre-
feruje práve vzhľadom na anglické I’m Peter3.

Na anglický vplyv možno tiež usudzovať pri niektorých predložkových 
väzbách. V neformálnych rozhovoroch i v textoch o hudbe sme zachytili 
otázku Kto hrá basu?, ktorá „kopíruje“ anglické Who plays the bass?, pri-
čom nepríznakové znenie by bolo predložkové, neskratkové a v lokáli, teda 
Kto hrá na basgitare? Keď sa pred časom v istej reklame objavila otáz-
ka S kým bankujete?, analogická k anglickému Who do you bank with?, jej 
prvotným podnetom mohlo byť zachovanie anglického jazykového modelu 
(nie je vylúčené, že pod vplyvom po anglicky hovoriacich manažérov ban-
ky), a následné zámerné komunikačne funkčné narušenie normy. Formulácia 
rozhodne zaujala svojou nezvyčajnosťou či priam nesprávnosťou. Splnila 
tak účel vyvolať pozornosť a záujem ozvláštnením, ba až pobavením vďaka 
jazykovému experimentu. V súčasnosti je spolu s odpoveďou už priam sú-
časťou reklamnej identity danej banky. Takáto jej podoba zároveň umožnila 
jej výrazovú sémantickú kondenzáciu namiesto domácich otázok ako Služby 
ktorej banky využívate? či V ktorej banke máte (založený) účet? atď. (Bázlik, 
2011). Možno dodať, že uvedená angličtinou ovplyvnená otázka v porovnaní 
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napr. aj s ďalším možným ekvivalentom Ktorá je vaša banka? vykazuje tiež 
istú psycholingvistickú vhodnosť v tom, že pomocou predložkovej väzby 
implikuje vzájomnosť či dokonca ústretovosť, prirodzene zo strany banky. 
Neskôr sme sa v reklame na služby autoservisu už mohli stretnúť s otázkou 
S kým servisujete?, svedčiacou o tom, že vyššie uvedená syntaktická pred-
ložková väzba sa stala vnútrojazykovo produktívnou, hoci v tomto prípade 
v angličtine nemá paralelu, keďže tam je Where do you service your car? 
Jedným z dôvodov priaznivého prijatia „inakosti“ týchto predložkových 
väzieb je pravdepodobne aj rozšírenie jazykovej a komunikačnej rôznoro-
dosti na Slovensku vďaka medzinárodnej spolupráci, prítomnosti zahra-
ničných fi riem atď., a zintenzívneniu vnímavosti k tejto skutočnosti. Oba 
uvedené príklady dokumentujú, že, ako to uvádzajú O. Orgoňová a A. Bohu-
nická (2006, s. 81), „tvorcovia reklamy oslovujú spravidla kozmopolitného 
príjemcu, ktorý počíta s istou multikulturálnosťou pri vlastnej apercepcii“. 
V takomto kontexte sa jazykové kódy ľahšie „narúšajú“ a prenikajú do nich 
medzijazykovo zrozumiteľné prvky či štruktúry, hoci v prijímajúcom jazyku 
sú v danom čase nesystémové. 

I keď v istých komunikátoch, najmä z pohľadu mimo sféry ich pragma-
tického používania a funkcií, možno nadslovné kalky z angličtiny vnímať 
ako nadužívané, ich škála a podiel v jazykovom systéme ako celku zďa-
leka nedosahujú mieru ich frekvencie v istých sociolektoch. Podobne ako 
iné javy jazykovej dynamiky sa však zo sociolingvistického okraja jazyko-
vo-komunikačného systému niektoré postupne a v rozličnej miere približujú 
k bežnému hovorenému jazyku alebo sa stávajú jeho súčasťou. Už pomerne 
dávnejšie sú udomácnené výrazy ako čas sú peniaze, jeden/človek nikdy ne-
vie, nikdy nehovor nikdy, či už vyššie spomínané ste v poriadku? Posledné 
znenie otázky, do istej miery ovplyvnené anglickým are you all right? sé-
manticky kondenzuje aj viaceré ďalšie významy, ktoré v slovenčine musia 
inak byť explicitne partikularizované, teda nie je vám nič?, nič sa vám ne-
stalo?, netreba vám pomôcť?, nepotrebujete niečo? atď. Je pritom hodné 
povšimnutia, že napríklad bežnú repliku najmä mladých v pohode na otázku, 
ako sa majú, zjavne nemožno pripísať vplyvu angličtiny a taký je aj prípad 
množstva ďalších frekventovaných slangových frazeologizovaných výrazov 
(napr. to neriešim, to mi netrhá žily, mám to v paži, čo ti lepí, ja to kašlem, 
o čom točíš, (na to) zabudni atď.). 

Ako je známe, výskyt nadslovných anglicizmov je markantný pri fatic-
kých, resp. kontaktových výrazoch o.i. pri rozlúčke, napr. vidíme sa (z elido-
vaného anglického (I will) see you (tomorrow atď.), v poslednom čase aj po-

285



čujeme sa „zavoláme/zavolajme si“, tak zatiaľ (so long), budeme/zostaneme 
v kontakte z we shall stay in touch vo význame „ohlásim sa ti/ohlás sa mi“, 
kde kalk vyjadruje aj vzájomnosť. Ďalšou doménou sú už udomácnené pria-
nia, napr. pekný deň/večer (have a nice day/evening). Donedávna tieto výra-
zy boli v slovenčine iba nominálnymi frázami v rámci konštatovania, teda 
napr. dnes je pekný deň/večer. V súčasnosti však už do slovenčiny začínajú 
prenikať aj súvisiace neelidované kalkované anglicizmy majte pekný deň/
večer/víkend (namiesto želám vám...), ale aj majte pekný/dobrý čas (have 
a nice time) či majte zábavu (have fun) namiesto zabavte sa, užite si to, kam 
sa vnáša anglická analytickosť a zároveň nominálnosť vyjadrenia. Namiesto 
patronizujúceho/matronizujúceho dávaj si pozor možno najmä medzi mlá-
dežou často počuť opatruj sa (take care), čo svojou relatívnou nezvyčajnos-
ťou a novotou čiastočne stráca uvedený „mentorujúci“ príznak slovenského 
výrazu, ktorý je nahradený do istej miery zábavne zamýšľaným a spravidla 
tak aj percipovaným vyjadrením priateľskej starostlivosti a priania všetkého 
dobrého. Istý čas je už rozšírená aj prevažne interogatívne používaná fráza 
o čom to je či (a) to je o čom utvorená na základe anglického what is it about 
v sémanticky aktualizovanom význame „čoho sa to týka, na čo sa to vzťa-
huje atď.“ (uvádzajú ju aj Mlacek 2001;  Orgoňová a Bakošová 2005, s. 69). 
Daná fráza sa vyskytuje aj neinterogatívne, ako napr. je to o tom, že musíme 
mať svoje priority, čiže „ide o to, že...“.

Pokiaľ ide o interogatívne štruktúry, v poslednom čase možno pozorovať 
výrazné prenikanie otázok typu Prečo si nedáte víno? vo funkcii návrhu, 
resp. ponuky či zdvorilej výzvy. Ide tu jednoznačne o vplyv angličtiny, kde 
otázky uvedené opytovacím zámenom why ako Why don’t you have some 
wine? sú v tejto funkcii bežné, pričom v slovenčine v analogicky utvorenej 
otázke uvedenej opytovacím zámenom prečo donedávna systémovo uvádza-
lo výlučne doplňovaciu otázku. V médiách, predovšetkým však v titulkoch 
či dabovaných fi lmoch a seriáloch, sa anglická zdvorilá výzva Why don´t 
you sit down? namiesto prekladu Nech sa páči, sadnite si, alebo Nesadnete 
si? či Nechcete si sadnúť? už pričasto prekladá ako Prečo si nesadnete?, a to 
z dôvodov, ktoré sa v translatológii pomerne zhovievavo a eufemisticky na-
zývajú „hypnóza originálom“. Tá sa však neskôr môže stať vstupnou bránou 
takejto interogatívnej štruktúry do sémantickej funkcie prevzatej z originálu. 
Takéto otázky, často aj s prítomnosťou infi nitívu, ktorý tiež odráža anglickú 
syntaktickú štruktúru, nachádzame v množstve reklám, napr. Tak prečo si 
neobjednať zájazd u nás už dnes?, alebo Prečo neskúsiť palivá Shell?, v kto-
rých ide buď o zámernú exotizujúcu formuláciu (najmä zahraničnej fi rmy), 
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alebo opäť o „hypnózu originálom“.
Nové nadslovné anglicizmy do slovenčiny zámerne, na ozvláštnenie, 

autentizáciu, exotizáciu, z prestížnych dôvodov, na pobavenie atď. vnášajú 
teda nielen tí, ktorí angličtinu ovládajú a pri preklade tvorivo rozširujú mož-
nosti slovenčiny, lež aj tí, ktorí ju ovládajú slabo a anglické frazeologické 
výrazy z neznalosti či nedbalosti prekladajú bez vedomia či rešpektovania 
zodpovedajúcej medzijazykovej prekladovej ekvivalencie. Hoci počet tých, 
ktorí prichádzajú do kontaktu s angličtinou, odnedávna výrazne stúpol, úro-
veň ich znalostí je neraz, bohužiaľ, značne nižšia ako ich „cudzojazyčné se-
bavedomie“ či priam trúfalosť, čoho svedkami bývame najmä v šoubiznise 
a v médiách. Prípadov nenáležitých prekladov je nemálo. Jazyková nezna-
losť je napr. dôvodom gramaticko-lexikálnej interferencie, keď sa namiesto 
standing ovation, ktoré v angličtine nemá plurál, na základe nenáležitej ana-
lógie so slovenským ovácie, vnáša plurál aj do anglického výrazu, čo vedie 
k *standing ovations4, ktoré vzhľadom na anglický zdroj predstavuje anomá-
liu. Vnútrojazykový systémový tlak na plurál (aj v dôsledku nedostatočných 
znalostí angličtiny alebo nedostatočnej medzijazykovej „osvety“) môže po-
tenciálne zvíťaziť nad citátovou autentickosťou anglického výrazu.5

Okrem už etablovaných nadslovných frazeologických anglicizmov šká-
la podmienok ich potenciálneho rozširovania osciluje predovšetkým medzi 
chybným prekladom, napr. spýtaj sa otázku, je to na nás „(za)platíme to my“, 
kriticky chorý „vážne chorý“, je milé ťa spoznať „teší ma; rada ťa spozná-
vam“ atď., cez lexikálno-sémanticky kondenzované a pragmaticky efektívne 
a atraktívne, hoci nie vždy celkom udomácnené, iné jazykové, resp. frazeo-
logické obrazy sveta (termín Mlaceka, 2006, s. 56) v kolokáciách ako napr. 
životná výzva, pohodlné nanášanie makeupu, priateľský k používateľovi, až 
po relatívne (v danom období a prostredí) nepotrebnú exotizáciu, napr. in-
diánske leto namiesto babie leto (príklad Mlaceka, op. cit.) atď. Naopak, 
vyskytujú sa aj kalkované frazeologizmy s domestikujúcou či lokalizujúcou 
substitúciou niektorej lexémy, napr. k anglickému This is not my cup of tea 
v slovenčine vznikla podoba To nie je moja šálka kávy. Hoci kalkovanie 
je legitímnym prostriedkom preberania jazykových prostriedkov a štruktúr, 
v prijímajúcom jazyku v danej fáze nemusí jeho percepcia byť priaznivá. 
Pomerne „neslávne preslávený“ je už „kalk“ Kde je vôľa, tam je cesta, ktorý 
svojou doslovnosťou z Where there’s a will, there’s a way namiesto existu-
júceho prekladového ekvivalentu Dobrá vôľa všetko zdolá alebo Kto chce, 
ten vie, už pôsobí (aj z mimojazykových dôvodov) skôr groteskne než ako 
iba dôsledok medzijazykovej chyby, resp. neznalosti ekvivalentu. Nemož-
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no však vylúčiť, že pôvodne negatívne prijímané citátové prevzatia časom 
môžu ašpirovať na pozíciu variantu k rovnoznačnému slovenskému frazeo-
logizmu. 

Prirodzene, preberanie jazykových javov, prostriedkov a štruktúr a ich 
formálna a funkčná asimilácia neraz predstavujú veľmi komplexný proces 
či procesy a akákoľvek ich interpretácia iba v rámci vzťahov dvoch jazykov 
môže byť zjednodušujúca či skresľujúca vzhľadom na jazykovú realitu a jej 
dynamiku a môže viesť k dezinterpretácii. V rámci koexistencie jazykových 
komunít sa prevzatia často nielen zdieľajú, ale aj sprostredkúvajú, pričom 
druhotný (či v poradí ďalší) zdroj prevzatia môže zanechať svoju pečať na 
jeho podobe, zriedkavo aj na jeho funkcii. Okrem toho, vzhľadom na me-
dzinárodnú dominanciu angličtiny, pri prevzatiach sa jej ako zdroju neraz 
pripisujú i také jazykové javy, ktoré do prijímajúceho jazyka prenikli z iné-
ho zdroja, resp. prevzatie ovplyvnili. V prípade jednoslovných prevzatí do 
slovenčiny je to napr. futbal či manažment, ktoré sa v slovníkoch tradične a 
jednoznačne označujú ako anglicizmy, hoci genéza ich slovenskej podoby je 
zložitejšia (a zároveň aj zaujímavejšia)6, v prípade frazeologizmov možno 
uviesť napr. that´s life7, ktoré sa v slovenčine príležitostne objavuje najmä 
v neformálnych diskurzoch. Preto za jednu z významných oblastí možného 
zamerania ďalších výskumov cudzích systémových nadslovných jazyko-
vých javov a štruktúr považujeme medzijazykové výskumy zahŕňajúce via-
ceré jazyky. Hoci na rozdiel od zamerania na jednoslovné prevzatia je takto 
zameraný výskum náročnejší na zhromažďovanie relevantného materiálu 
a na výskumnú metodiku, môže odhaliť množstvo nielen diachrónnych, ale 
aj synchrónnych etnolingvistických súvislostí.

Záver. Skúmané javy súvisiace s nadslovnými anglicizmami tvoria súčasť 
tendencií k anglicizácii a do istej miery aj istej internacionalizácii jazyko-
vých systémov, v našom prípade slovenčiny. Ich počet nie je veľký, ich prag-
matické funkcie sú relatívne obmedzené a ich celková frekvencia v národ-
nom jazyku (najmä spisovnom, resp. štandardnom) je nízka, avšak ich vplyv 
a funkčnosť sú zreteľné v istých komunikačných sférach (najmä v slangu,
v bežnom hovorenom jazyku, v jazyku médií a reklám, v šoubiznise, v elek-
tronickej komunikácii atď.). Najväčšie pole pôsobnosti však nachádzajú
v sociolekte mladých, ktorí sú zákonite nositeľmi dynamických inovačných 
tendencií v používaní jazyka. Ich „coolový pokec“ (Orgoňová a Sedláčková, 
2010, s. 151 – 162) na čete, na facebooku či live, alebo sledovanie horúcich 
správ sa nezaobíde bez brutálne masívneho drajvu anglicizmov, pričom ži-
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vot neraz berú zľahka či easy. Niektoré prenikajúce javy sú najmä spočiatku 
na pomedzí interferencie z neznalosti či chybného prekladu a dokladujú, že 
jazyk sa do určitej (hoci minimálnej) miery mení aj v dôsledku chýb pri 
medzijazykovom prevode. Iné zostávajú iba na okraji jazykového systému 
či len krátkodobo a efemérne v ňom hosťujú.  

Prevzatia z angličtiny, vrátane nadslovných, sa však ako okazionalizmy, 
slangizmy, publicizmy atď. celkovo výraznejšie ako iné cudzojazyčné vply-
vy spolupodieľajú na modifi kácii lexikálneho systému súčasnej slovenčiny 
a hľadajú, ale aj nachádzajú si v ňom svoje miesto v súčinnosti s prijímajú-
cim jazykom. Podieľajú sa na rozširovaní a obohacovaní výrazových mož-
ností slovenčiny, jej konceptuálnej a výrazovej variantnosti, na zatraktívnení 
komunikátov, do veľkej miery aj ich nekanonizovaným uplatnením, mnohé 
slúžia ako prostriedky na markantnejšie a pregnantnejšie vyjadrenie na noci-
onálnej aj expresívnej rovine, stali sa uzuálnymi a prenikajú k širšiemu okru-
hu používateľov, alebo naopak, po istom období „kariéry“ v prijímajúcom 
jazyku, spolu s dobou odchádzajú na jeho perifériu, či v rámci dynamiky 
jazyka neskôr pretrvávajú iba ako lingvistickí svedkovia dôb minulých.

Prenikanie nadslovných javov a syntaktických štruktúr do iného jazyka 
možno považovať za svedectvo o intenzite medzijazykového vplyvu. Ich 
prevzatia z angličtiny do slovenčiny zároveň vypovedajú o výraznej tenden-
cii k hovorovosti, k zosubjektívňovaniu, k expresivizácii a k internaciona-
lizácii pod vplyvom angličtiny. Ide o mimoriadne komplexnú, dynamickú 
a variantnú oblasť jazykového systému a jeho pragmatických funkcií. V na-
šom príspevku sme sa pokúsili nahliadnuť do niektorých parciálnych javov 
a súvislostí týchto medzijazykových vplyvov na slovenčinu a naznačiť mož-
nosti a potreby ďalších výskumov. 
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Poznámky
1 Predmetom jej výskumu bolo prenikanie anglicizmov do publicistických textov. Jej zistenia Tiben-

ská rozširuje o cudzie vplyvy, vrátane anglických, v oblasti syntaxe. Konštatuje o. i. zahusťovanie 
viet, ekonomizáciu prostredníctvom elipsy, substantivizácie a infi nitizácie predikátu vedľajšej vety, 
uplatňovanie genitívneho substantivizovaného prívlastku, ako aj nadmerné zväčšovanie dĺžky viet 
a súvetí (2007, s. 152 − 153). 

2 Vo výbere sú uvedené iba odkazy na niektoré z prác daných autorov.
3 V dabingoch či titulkoch anglických fi lmov sa niekedy vyskytuje aj angličtinou 
 ovplyvnené moje meno je Peter.
4 Je známe, že medzi ďalšie gramaticko-lexikálne interferenčné javy patrí aj frekventované 
 nadužívanie osobných privlastňovacích zámen, neraz aj namiesto náležitého neosobného 
 zámena svoj, čo vyplýva z toho, že miera distribúcie posesívnosti v angličtine je oveľa 
 vyššia ako v slovenčine. V dôsledku toho napr. inštrukcia v bankomate uvádza: vezmite 
 si vašu kartu, či reklama na šampón tvrdí: vaše vlasy budú hebké. Takýto výskyt nachádzame najmä 

v návodoch, inštrukciách či reklamách v dôsledku nekvalifi kovaného prekladu nerešpektujúceho túto 
medzijazykovú odlišnosť. Početný je v nich tiež výskyt nenáležitého tykania, napr. vo vysielaní roz-
hlasových staníc, ktorých moderátori sú mladí ľudia. Tí väčšinou do istej miery ovládajú angličtinu, 
v ktorej sa pre druhú osobu jednotného aj množného čísla používa osobné zámeno you a príslušné 
privlastňovacie zámeno your, čo pripisujú neformálnosti angličtiny. Analogicky potom v slovenčine 
pri oslovovaní najmä telefonujúcich poslucháčov používajú zámená druhej osoby jednotného čísla 
vo funkcii neformálnosti a trendovosti, hoci takéto oslovovanie mnohí, najmä (ale nielen) starší vní-
majú ako veľmi nezdvorilé. Prinajmenšom z historického hľadiska ide však o nenáležitú analógiu. 
Anglické osobné zámeno you a jeho privlastňovacia podoba sa totiž historicky používali v plurá-
li, kým v singulári bolo thu, takže aj angličtina pôvodne rozlišovala medzi tykaním a vykaním. Až 
v strednej angličtine sa používanie you a your rozšírilo aj na singulár. V istom zmysle by teda bolo 
možné konštatovať, že v angličtine (aspoň z hľadiska jej histórie) sa vlastne všeobecne vyká, nie 
tyká.

5 Medzi jednoslovnými výrazmi podobne medzijazykovo gramaticky anomálne, ale v slovenčine už 
štandardizované, je napr. prevzatie džínsy, kde sa ustálil zdvojený plurál: anglické –s plus slovenské 
–y; naopak napr. v češtine sa štandardizoval tvar džíny, v ktorom je iba jedna a to česká systémová 
plurálová moféma.

6 Hoci hru spočívajúcu v kopaní lopty na ihrisku poznali už rímske légie (a o. i. zrejme aj indiánske 
kmene), až v Anglicku v 15. storočí dostala svoje meno football, ktoré sa v asimilovaných podobách 
stalo internacionalizmom. Kým čeština ho prevzala ako fotbal, teda ho asimilovala na základe jeho 
(zredukovanej) grafi ckej podoby, slovenský futbal má prvý vokál zhodný s anglickou výslovnos-
ťou, pravdepodobne aj pod vplyvom nemeckého Fuss, ktoré sa na tomto prevzatí mohlo podieľať. 
Istú úlohu pri podobe druhého vokálu mohla zohrať aj francúzština, z ktorej slovo bal angličtina 
prevzala už v 12. storočí, pričom toto slovo sa vo francúzštine vyslovuje s [a] na rozdiel od podoby 

 s [o:] asimilovanej v angličtine. Prevzatie manažér je v slovenských lexikografi ckých zdrojoch (ale 
aj v Rejzekovom Českom etymologickom slovníku, 2001) označované ako anglicizmus. Tým je však 
jeho variant menedžer, ktorého grafi cká podoba aj výslovnosť sú ovplyvnené angličtinou, z ktorej 
bolo prevzaté. Naopak [ž] vo variante slovenského prevzatia manažér je ovplyvnené francúzskou 
výslovnosťou (fonéma [ž] je v angličtine cudzia a následne zriedkavá). Kým francúzske prevzatie 
z konca 16. storočia sa v angličtine asimilovalo s [dž], do slovenčiny prenikol variant s francúzskou 
výslovnosťou, hoci samotná slovná jednotka s jej súčasným sémantickým významom bola prevzatá 
z anglickej lexiky, resp. jej prostredníctvom etablovaná ako druhotné prevzatie .

7 Ako je známe, z angličtiny do slovenčiny prevzatá fráza that’s life je v angličtine citátovým pre-
vzatím z francúzskeho c’est la vie, ktoré už pred anglickou verziou bolo prevzaté aj do slovenčiny;                                 
v poslednom čase v dôsledku dominancie angličtiny v slovenčine však už francúzske citátové pre-
vzatie c’est la vie do istej miery ustupuje jeho anglickej kalkovanej verzii.
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RÉSUMÉ
Evident and Less-Evident Communicative Penetration of English Supra-Lexi-
cal Phenomena and Structures into Contemporary Slovak

The paper deals with the analysis of the penetration of English non-terminological col-
locations, phrasemes and some lexical-syntactic structures into Slovak as a result of the in-
ternational coexistence of the two languages. So far only marginal attention has been paid 
to this area. The paper investigates the degree of assimilation and the structural typology of 
borrowed phrasemes, explaining their cross-linguistic systemic and pragmatic differences and 
functions. It highlights the functional aspects of Anglicisms occurring in Slovak, indicating 
their synchronical dynamism.
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V. DEJINY JAZYKA A NÁREČIA



Diskurz v retrospektíve

Pavol Žigo
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) 

azykovedné poznanie prelomu dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia 
zaznamenalo výrazné posuny časti jazykovedcov pri vymedzovaní pred-

metu svojho bádania a metodológie výskumov. Pozitívom týchto procesov 
sú nové možnosti interpretácie jazykových jednotiek, najmä stratégia pre-
chodu od deskripcie k explanačným perspektívam. Nie celkom šťastným 
momentom časti takto orientovaných bádateľov je striktné obmedzovanie sa 
na parciálny problém a niekedy až agresívne tvrdenie, že táto metodológia je 
doménou synchronickej jazykovedy, a že v nej nemožno využiť minulú skú-
senosť. Jednou z možností, ktorá na to poskytuje priestor, je problematika, 
ktorá je odnedávna predmetom analýzy a interpretácie textov – problematika 
diskurzu. V spoločnej práci jubilantov, ktorým sú aj texty tohto zborníka 
venované, sa vo vzťahu k diskurzu uvádza, že „...doterajšie intenčné vedec-
ké analýzy textov (najmä v rámci kritickej diskurzívnej analýzy) neponú-
kajú konečné inventáre prostriedkov na vyjadrenie diskurzných stratégií, 
len niektoré z empiricky identifi kovaných možností na sledovanom malom 
množstve textov“ (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 79). Z povahy samotného 
predmetu bádania – diskurzu – vyplýva, že naznačené konečné inventáre 
prostriedkov na vyjadrenie diskurzných stratégií diskurzy pravdepodobne 
dlho ponúkať nebudú, resp. že ešte potrvá dlho, kým ich bude možné spoľah-
livo identifi kovať. Aj preto, že z hľadiska postštrukturalistického konceptu 
pojmových kategórií význam konkrétneho slova v diskurze nie je defi nitívny 
a jednoznačný. Z toho vyplýva aj podstatný rozdiel medzi klasickým a ne-
klasickým prístupom k textu... S odkazom na citovanú prácu O. Orgoňovej 
a J. Dolníka (2010, s. 92) pripomíname, že existuje množstvo kritérií na kla-
sifi kovanie diskurzov, a to kritériá situačné, jazykové, štylistické, žánrové a 
pod. V závislosti od kritérií možno rozlišovať diskurzy ako štruktúrne opo-
zície (monológy – dialógy, ústne – písomné, súkromné a verejné, pripravené 
a improvizované). Možno by v súvislosti s klasifi káciou diskurzov bolo žia-
duce upozorniť, že v diskurzoch sú vždy latentné makrostratégie, a to nielen 
opisné, rozprávacie, argumentačné, úvahové, ale sa v nich skrývajú aj poten-
ciálne perspektívy generovania ďalších predpokladov o možných svetoch. 
Nejde o také svety, ktoré bádateľ rozlišuje na pozadí referenčného rámca re-
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álneho a fi ktívneho sveta, vytvoreného napr. v rámci internetových hier, ale 
o paralelné skutočnosti reálneho „kvázisveta“. Jeden aktér je pritom „účast-
níkom“ viacerých diskurzov, ktoré existujú nezávisle od seba a v ktorých ten 
istý aktér fi guruje v rôznych rolách. Ide tu naozaj o množinu diskurzívnych 
praktík, na ktorých subjekt môže/mal by/musí participovať vo vzťahu k so-
ciálnej pozícií v takej podobe, v akej sa prezentujú autori O. Orgoňová a 
J. Dolník (op. cit., s. 92). Na tom istom mieste autori poukazujú na to, že nie-
ktoré parciálne diskurzy ako súčasti „hyperdiskurzu“ – pracovne označené 
za interdiskurzívnu konfi guráciu čiastkových diskurzov viazaných na jeden 
kontext vo vymedzenom čase a priestore – sú „celonárodne rozšírené“, teda 
„ovláda ich“ celá spoločnosť. Okrem takéhoto druhu diskurzov existujú aj 
diskurzy, ktoré majú aj svoje závislé deriváty. V spleti diskurzov, ktoré mož-
no v rámci ich klasifi kácie vyčleniť, chceme upozorniť aspoň na dva typy, 
ktoré by si na začiatok diskurznej analýzy v retrospektíve zaslúžili pozor-
nosť. V skupine inštitucionálnych diskurzov by sme z historického aspektu 
chceli upozorniť na synkrézu vedeckého a edukačného diskurzu a na právny 
diskurz. Aj preto, že diskurzy vnímame ako prostriedok prezentácie vzťahov 
a štruktúr materiálneho sveta a mentálneho sveta myšlienok, pocitov, t. j. 
sociálneho sveta, resp. ďalších, aj mimojazykových konotačných potencií 
účastníkov. Ak sa problematike rozdielov súčasného a minulého sveta a jeho 
odrazu v jazyku „historických“ textov v posledných troch desaťročiach mi-
nulého storočia autori venovali využitím vlastností vtedajšej klasifi kácie štý-
lov, ich prístup sa pohyboval v dimenziách deskripcie, enumerácie vlastností 
či typických výrazových prostriedkov konkrétneho štýlu. Štylistické školy 
prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia, najmä 
F. Miko (1970) a J. Mistrík (1970) boli stimulom interpretácie historických 
textov, ktoré ako snahu o charakteristiku štýlov predspisovného obdobia slo-
venčiny uverejnil R. Krajčovič (1979, s. 185 – 200). Tieto opisy poukazovali 
na vlastnosti textu, ktorý reprezentoval svet taký, akým sa javil autorovi. 
„Nadhodnotou“ historických textov je však skutočnosť, že nie sú len ob-
razom či projektom možného sveta, nie sú od aktuálneho sveta odlišné, ale 
zhrnujú jeho rozličné čiastkové obrazy ako predpokladaný, prípadne už aj 
postihnuteľný výsledok zmeny. Navyše zmena sveta, projektovaná v týchto 
textoch istým smerom, je verifi kovateľná ďalším vývinom, ktorý sa – s ohľa-
dom na vzťah k času pôvodného diskurzu – v súčasnosti javí ako minulosť. 
Predpokladaná podmienka takejto verifi kácie vyplýva z písomnej povahy 
historického diskurzu, ktorý sa tak v skutočnosti stáva nielen historickým 
konštruktom textu, ale aj skutočnosti. Z oblasti historického vedeckého a 
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edukačného diskurzu možno ako príklad, nadväzujúci na stupňovanie snáh 
o rozvoj vedy a umenia v polovici 18. stor. a na narastanie úsilia o rozvoj 
vied, uviesť texty osvietenského bádateľa L. Bartolomaidesa (16. 11. 1754 
Klenovec – 18. 4. 1825 Ochtiná), ktorými autor nadväzuje na tradície –
M. Bela, J. B. Magina, J. Papánka, J. Sklenára a. i. Bartolomaidesov spis 
Inclyti Superiori Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geo-
graphico statistica (Levoča 1804 – 1806), najmä jeho druhá časť, si zasluhu-
je pozornosť preto, že ju z hľadiska našej problematiky možno kvalifi kovať 
ako súhrn predspisovných vedecko-edukačných diskurzov, zameraných na 
opis jazykovej situácie v lokalite s jazykovo zmiešaným obyvateľstvom. 

Prvý diskurz má charakterizovať vplyv nemeckej remeselníckej slov-
nej zásoby na autochtónnu povahu gemerských nárečí. Ukážka nie je bez-
prostredným zápisom dialógu, ale umelým diskurzom, ktorý L. Bartoloma-
ides vytvoril na základe externých vplyvov na pôvodný jazykový základ: 

P.: Hanzo, skä ideš, ada zo šichty. 
J.: Ver z bani idem domou. 
P.: Našva že ideš domou? 
J.: Mám našmu štelärovi ist hledat hycäre aj štubrdäre. 
P.: Choj, volaj našho Matajza od Michelou, aj Petra od Hricou, tí puajdu. 
J.: Švaže to máš v kešenky? 
P.: Kuchen. Dala mi naša Hanuša, bula cenkäzu. 
J.: Kody že to veselä bude vašej Marynky? 
P.: Ešče neviamo, nemamo pšenic aj palenia ešte nepriniasol zemär. 

V diskurze sa uplatňujú typické znaky stredogemerských nárečí (zmena 
uo > va, ie > ä) a prienik a adaptácia nemeckých slov a mien (šichta, štelär, 
hycär, štubrdär, kuchen, cankäz, Hanzo, Matajz). 

Druhý diskurz charakterizuje v základných znakoch nárečie Štítnickej 
doliny (ie > ja: pešjanky, hypertrofi a hlásky ä: skä): 

P.: Jeník, skä ideš? Ada z košära. 
J.: Ni, z Šjarnej Lehoty, Petro. 
P.: Naš si chodiu? 
J.: Na svadbu som volau, aj na krstiny. 
P.: Kody bude veselia. 
J.: O tri týdne na fašengi.
P.: Ši uš bula prevolavanka? 
J.: Zitra bude. 
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P.: Ty, ved je to už blízko! Maš se ty natancovat! Jeník, pridem pod oblok, 
daj mi potom kus pešjanky. 

Tretí diskurz je charakteristikou nárečia Muránskej doliny (zmena č > 
š: šišmy; ie > ja: nevie > nevja; uo > va: nvaž; ť > č: vžjač; ie> ä: uhlie > 
uhlä):

G.: Brat Miško, kde si chodiu? 
M.: Tuž, na trhu som kupovau šišmy našmu Ďuríkovi. 
G.: Naš že sú mu? 
M.: Chce sa ženiť a pvajde na ohledy. 
G.: Ve je to len chlapec, vetot nevja ani nuaž do rúk vžjač. 
M.: Ou! Nepovedajže tak! Veduš dvaceč ši tridceč rokou ma. Ve to hodny 
chlap, aj robotny! Ve uš bou hycär, a teraz uhlä palič bude. 

Štvrtý diskurz je charakteristikou nárečia Blžskej doliny:
G.: Dobrei den, pane kmotre! 
M.: Pamodaj vam! G. Skiadže idete? Ada zo Sobote? 
M.: Var stadiau. Kupovau som mojej mamouke tieto šišme, anouke totot 
rubok a Džirovi tot klobúk. 
G.: Veumi je to veukei, švo si zaň dau? 
M.: Taliar. A za tie šervenie šišme? 
G.: Šest mariašeu. 
M.: Ši je náš Palo zdravei? 
G.: Ver zdravei, teraz si dieuku vydau, aj Petra oženeu. Mali smo veselia, 
kobi si bou prišou, bou by si ihrau! Dost mo ťa spomínali! Škoda ťa, že si 
tam nebou! 
M.: Ver sám banujem! 
G.: Bud zdrau, brat! 

Piaty diskurz obsahuje množstvo spoločných znakov s prvým: do domá-
ceho jazykového základu preniklo a adaptovalo sa v ňom množstvo nedomá-
cich slov, v tomto prípade z maďarčiny:  

Šogor Mihaly, šekajte me, puojdeme vedno! 
Koma Janči, kde ste sa tu vzali? 
Had, odprevázal som našho Géza aj Kuba, tašli na Uhry, len sa tak hirte-

lene zobrali, ani som si kalap, ani bočkore, ani dohanzačko najst nemohou. 
Ništ to preto, šógor: dobry si ty jámbor! Mam s tebou dašvo besedovat! 

Musime si malo pomulatovat!            
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Aj tento diskurz je pravdepodobne umelý a obsahuje malé množstvo cha-
rakteristických domácich hláskových prvkov (č > š: šekajte me) a väčšie 
množstvo lexikálnych jednotiek maďarského pôvodu (šogor = švagor, koma 
= kmotor, hát = nuž, hirtelene = zrazu, kalap = klobúk, bočkore = papuče, 
dohánzačko = vrecko na tabak, jámbor = tu vo význame spoločník , pomula-
tovať = zabaviť sa). 

Posledný diskurz je zostavený z nemeckých nárečových podôb: 
J.: Buhin gest Michl. 
M.: Ber kreischt uf mich? Ausm Bearg geh ich Iohanas. Bate bos bilst 
Nochbar? 
J.: Ništ. Ich frug nur buhin geast? Bos host im Tanister? 
M.: Batr Brod, Speck und Flesch. 
J.: Ist deine Mutte derhem? 
M.: Jo. 
J.: Und der Botar? 
M.: Ist in Homer gongen. 
M.: Bos mocht er do? 
J.: Orbeiten ist er gongu. 
J.: Bos hot die Muttar gekocht? 
M.: Batr Knetchen mit Brinza, ober ich hob sa nicht gesn. 
J.: Barum? Du Holdrkear! So mogst du Tischlebr, oder Bosersuppa fresn!  
(Ukážky sú prevzaté v pôvodnej podobe, transkripčne ich neupravujeme.)
            
Z ukážok, ktoré boli v sledovanom (gemerskom) jazykovom prostredí 

prelomu 18. a 19. storočia ovplyvnené nemeckou a maďarskou lexikou, vy-
plýva, že pri konšruovaní umelých diskurzov ich autor prejavil veľký zmysel 
pre charakteristiku nárečových útvarov – gemerských teritoriálnych nárečí 
Štítnickej doliny, Muránskej doliny a Blžskej doliny (príklady 2 – 4). Ďalšie 
príklady – piata a šiesta ukážka – sú svedectvom javu, ktorý bol v prácach 
osvietencov veľmi zriedkavý: ide o jazykové útvary, ktoré vznikli vzájom-
ným pôsobením odlišných jazykových systémov a výsledkom takéhoto pô-
sobenia boli variety, funkčné v obmedzenom spoločenstve a v konkrétnej 
historickej, spoločenskej aj jazykovej situácii. V tom čase sa však takýto 
prístup k charakteristike jazyka ešte neuvedomoval a neuvedomovala sa ani 
spoločenská báza viacjazyčnosti a rozsah parametrov, ktoré ovplyvňovali 
podobu týchto jazykových útvarov. Príklady sú svedectvom diskurzov, kto-
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rými ich autor prezentuje svet taký, aký sa mu v heterogénnej jazykovej 
situácii javil. Tým, že ich autor využil na charakteristiku jazykovej situácie, 
nemožno im pripísať typickú vlastnosť diskurzu – „projektovanie“ možného 
sveta, odlišného od aktuálneho, resp. projektovanie zmeny. Z hľadiska zhôd 
medzi diskurzmi rozličného typu sú príklady z Bartolomaidesovho diela sve-
dectvom vzájomného dopĺňania sa. Z hľadiska autora ide o využitie diskurzu 
na rekonštruovanie sociálnej paradigmy, ktorej výsledkom je celkom priro-
dzená jazyková situácia prelomu osemnásteho a devätnásteho storočia v Ge-
meri, ktorý bol areálovo, myšlienkovo, konfesionálne, tradíciami aj jazykom 
vzdialený od kultúrneho kontextu, v ktorom A. Bernolák po prvýkrát kodi-
fi koval spisovnú slovenčinu. V prípade Bartolomaidesových textov možno 
hovoriť o spontánne motivovaných diskurzoch edukačnej povahy s vedec-
kým pozadím či poslaním, ktoré je adekvátne úrovni súdobého poznania. 
Typickým znakom citovaných príkladov je skrytý autorský zámer a prelína-
nie či nadväznosť viacerých diskurzov súkromnej povahy, ktoré z hľadiska 
autorského zámeru „akoby“ sa otvárali verejnosti. 

V porovnaní s Bartolomaidesovými edukačnými diskurzmi majú inú 
povahu predspisovné diskurzy, v ktorých sa prezentuje právo na slobodné 
vyjadrenie názoru, resp. diskurzy, v ktorých slobodné vyjadrenie takéhoto 
názoru má zohrať progresívnu povahu. Ide v prvom rade o právnické diskur-
zy s dominujúcou snahou o vyjadrenie sa v konkrétnej situácii, o perspektívu 
spejúcu k slobodnému či spravodlivému svetu. Účastníkmi týchto diskurzov 
sú strany komunikujúce verejne a cieľom takejto komunikácie je dosiahnutie 
optimálneho právneho stavu – buď zo strany predstaviteľov inštitúcie, resp. 
práva, alebo z pohľadu druhého účastníka diskurzu. V obidvoch typoch je 
z rečovej interakcie, z ilokučných aktov a confrontainmentu účastníkov zrej-
má pozícia aj zámer diskurzu. Nemalú rolu zohráva miera asertivity účastní-
kov v krajných situáciách a ich schopnosť apelovať, vzdorovať a vzbudzo-
vať dojem seriózneho prístupu k predmetu diskurzu. Túto povahu diskurzov 
zachytávajú zápisy z rozličných súdnych aktov. Obsahom prvého príkladu je 
vypočúvanie zbojníkov vo Zvolene v r. 1740 (archív Katedry slovenského 
jazyka FiF UK v Bratislave):

- Jaké zbojstwo od toho času, jako si do tovarišta medzi nich pristal, jste 
vykonali?

- Hnetky druhý aneb tretí den išly jsme na mýtňanskyho hostinskýho podle 
naprávky Poljak Martina a Ondreja Ponickyho, lebo Martin poviedal, že 
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mýtnik má peňaze, lebo slyšal, že se jednúc uháňali s úradníkom vespolek, že 
keď ty máš kilu peňazí a ja mám kilu a že Ondrej Ponický tež dobre zná toho 
mýtnika, a tak v noci naňho jsme udreli, a išel popredku Surovec s Tomášom 
a s Ondrejom, zatým pak i Poljak Martin za nima išou, počuli sme krik, čuo 
jsme na varte stáli na mýte, ale sme sa ani nehýbali z varty krom Palka Gaj-
doša, která tam nu do hostinca bol vojšol, kteryho Surovec ešte pištolou poza 
ušy zrazil, tak že priam spadol a musel na vartu naspátek odísti. 

De reliquo inf conformitate prioris fassus est, že potom z/Mýtnej na dol-
nícky salaš prišly a dve ovce zarezali i zaplatili osem mariášou za ne, a tak 
odtud prišli na Hronec, kdežto u Dobrocou u Velkyho Maca dva dni pili, a 
tak jich polapili.

 - Ponevadž jeho v sene našli skovaneho, kto mu dal ohlas, že se mohol 
   skowati?
- Žaden mu nedau ohlas, chima keď jsme slišali juž strelenia, videli sme, 
   že nás juž chlapi všetko oblkíčili!
- Kto dal Surovec Jakubovi a ostatným ohlas a kto jich pobudil, že mohli 
   ujsti?
- Nevie!
            
Typickým znakom tohto verejného typu diskurzu je verbálna interakcia 

obžalovaného so zástupcom väčšiny, spravodlivosti, vrchnosti či pravdy 
a úsilím aktívnych účastníkov verejného diskurzu je vyvolávať pred ostatný-
mi účastníkmi pocit spravodlivosti, pravdivosti konania, vysvetlenia príčin 
ako aj perspektívy pozitívneho záveru, resp. spravodlivého vyriešenia sporu 
či procesu. Takúto povahu má aj druhá ukážka zo súdnych protokolov Trna-
vy z r. 1784 (archív Katedry slovenského jazyka FiF UK v Bratislave):

- Jako sa voláš?
- Helena Šutová z Hradišťa, stolice Nitranskej, ale od malička sem 
  Hrnčarovcách, annorum 23, catholica, slobodná.
- U koho si slúžila?
- U Mancmon Jana, hrnčarovského sedláka.
- Prečo si sem dovedená?
- A keď našli dieťa (v) studne!
- (V) kterej studne?
- Čečínském dome hrnčárowském.
- A čé to bolo dieťa, a čo dívča lebo chlapec?
- Moje, ja sem ho porodila, bolo dívča.

301



- Porodila si živé?
- Živé.
- Jako si badala, že je živé?
- Ustečká otvorilo ale jendúc, keď sem ho nesla.
- Kde si porodila, v jakém časi?
- V noci (v) sobotu, keď sem (z) skríšená prišla, sem ho porodila.
- Bol volakto prítomný, keď si porodila?
- Nikto nebol prítomný.  

Príkladov podobného typu je v archívnych prameňoch z predspisovného 
obdobia veľa. Ich integračný znak vyplýva z formy, v ktorej sa takéto typy 
diskurzov zachovali – z písomnej podoby „kváziaktualizovaných“ dejov, 
ktoré sa v minulosti nielen skončili, ale na pozadí ich výsledkov sa vyriešilo 
množstvo dnes už ireverzibilných situácií. Tieto diskurzy majú zo súčasné-
ho pohľadu dvojakú hodnotu: 1. svojou formálnou stránkou sú svedectvom
o podobe jazyka, ktorého písomná podoba – pravdepodobne – prechádza-
la nemalým fi ltrom autorovej jazykovej konvencie, napriek tomu však text 
nesie stopy originálu (t. j. jazyka účastníka diskurzu); 2. svojím obsahom 
sú dokumentmi historiografi ckej povahy o materiálnych pomeroch účast-
níkov komunikačného aktu a o súdobých právnych kánonoch. Na ilustrá-
ciu takýchto diskurzov z predspisovného obdobia možno využiť hlásenie 
o škodách obyvateľov Hornej Mičinej z r. 1621 (archív Katedry slovenského 
jazyka FiF UK v Bratislave):   

Ja Matúš Caban z Hornej Mičinej, čo mi pokapalo v Bystrici jakéž kolvek 
veci, kteréž tuto znamenané sú: ponajprve skapalo mi žita štvrtien 6, ovsa 4 
štvrtne, hrachu za štvrtňu, jedon pôlt slaniny, jedno sadlo, masla osemnácť 
žajdlí, medu peť žajdlí, dvoje nohavíc, jedne biele, druhie svetlie, súkna tež 
za tri lakte odrezali s postavu, plátna tri kusy bielenyho okolo jedenácť laktí, 
dve plachty tenkie, dve presteradlá bielene, klobúk podšitý listy, dva pásy, 
jeden tenší a druhá šuba hedvábna, pet ihál ženských, čo ruky zapinali na 
hlave, jenu lyžicu stríbernú a dva kupce stríberné, penezí deset zlatých ho-
tových. Tieto veci pokapali u pána Endresa Červienky, v jeho komore, nebo 
sem mu ja činžoval od komory.

 Jančo Sebenský tiež z Hornej Mičinej, na ten čas richtár mičinský, 
pokapalo mi v Bystricy u Hanesa u debnára v Novej ulici žita dve štwrtne, 
ovsa šesnacet štvrtien, u druhyho u Kalmár Martina tež v Noveg ulici ska-
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palo mi 14 štvrtien jačmeňa. Tomko Šramko z Dolnej Mičinej, richtár tohoto 
času, pokapalo mi u Lavrinc Mužly, murára v Novej ulici, obilia štvrtien 
patnácť, pôlt slaniny dve šoldry. Mojej materi tež skapalo u masiara Miartla 
bez mýtovnice za tri štvrtne žita.

Spoločným znakom uvedených diskurzov je ich ohraničenosť relatívne 
uzavretou komunitou účastníkov a viazanosťou na špecifi cké komunikač-
né prostredie. Niekedy sa v nich vyskytujú aj kódy, presahujúce hranicu 
všeobecnej zrozumiteľnosti: právnické a administratívne termíny úradných 
výrokov nemuseli byť zrozumiteľné všetkým účastníkom diskurzu (to isté 
v určitej miere môže platiť aj o súčasných diskurzoch). Forma predspisov-
ných diskurzov poskytuje možnosť na využitie formúl a charakteristických 
spôsobov usporadúvania, vysvetľovania vzťahov či hodnotenia činov. Mož-
no tu hovoriť aj o rekonštrukčnej povahe diskurzu, o snahe po reštrukturácii 
participantov a o optimalizáciu fungovania či zobrazovania sveta, sociálnych 
hierarchií a kvality vzťahov. V diskurzoch tohto typu sa zreteľne idealizuje 
diskurzné správanie aktérov a ich oscilácia medzi aktívnou a pasívnou účas-
ťou nielen na diskurze, ale najmä na potenciálnom vývine postoja k obsahu 
diskurzu, k ostatným účastníkom či k hodnotiacim postojom. Perspektívou 
výskumu diskurzov by sa tak mohlo stať aj hľadanie diskurzných univerzá-
lií, ktoré by mohli vychádzať z jednotného rámca východiskovej deskripcie 
– naznačeného osemzložkového Hymesovho modelu etnografi e komuniká-
cie (1974), pozostávajúceho z ôsmich prvkov: situácia; účastníci; ciele; cha-
rakter rečového aktu; komunikačný tón; komunikačné nástroje, kódy, kaná-
ly; normy a konvencie; žáner. Niekoľko pohľadov na predspisovné diskurzy 
svedčí o zreteľnej snahe fi xovať prostredníctvom jazykového kódu proce-
sy, vysvetľujúce významy znakov a javov, ktoré sú dnes v retrospektívnom 
pohľade zrejmé. Situácia, v ktorej vznikali, bola rovnako nejednoznačná a 
významy konkrétnych slov v čase ich vzniku nemuseli byť pre účastníkov 
diskurzu defi nitívne a jednoznačné a mali rovnakú vágnu podobu, ako súčas-
ná jazykoveda vníma súčasné aktuálne diskurzy. Historický pramenný mate-
riál poukazuje na množstvo konštantných atribútov diskurzov a potvrdzuje, 
že niektoré významové fi xácie Hymesovho modelu sa stávajú diskurznými 
petrifi kátmi. Stávajú sa prirodzenými atribútmi diskurzu, prechádzajúcimi 
v rámci medzigeneračnej kontinuity z jazykovej pamäti jednej generácie do 
jazykovej pamäti ďalších generácií. 

303



LITERATÚRA
Archív Katedry slovenského jazyka Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-

ve.
BARTOLOMAIDES, L.: Inclyti Superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia histori-

co-geografphicostatica. Wittenberg 1804 – 1806.
ORGOŇOVÁ, O. – DOLNÍK, J.: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 
HYMES, D.: Foundations of Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia: Uni-

versity of Pennsylvania 1974. 
JØRGENSEN, M. – PHILLIPS, L. J.: Discourse Analysis as Teory and Metod. London: Sage 
 Publications 2002.  
KRAJČOVIČ, R.: O štýloch slovenčiny v predspisovnom období. In: Studia Academica Slo-

vaca, 7. Red.: J. Mistrík. Bratislava: Alfa 1978, s. 183 – 200.
MIKO, F.: Text a štýl. Bratislava: Smena 1970. 
MISTRÍK, J.: Štylistika slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: SPN 1970.
Slovenský biografi cký slovník. 1. zv. A – D. Red.: Š. Valentovič. Martin: Matica slovenská 

1986. 

RÉSUMÉ
Discourse in Retrospective

The subject of the paper is a characteristic of discourses from the pre-codifi cation period 
of the Slovak language. The author in the text points to their dual value: 1st – their formal state 
is a testimony of the language the written form of which – probably – underwent through 
considerable fi lter of scribe’s language convention, but anyway, the text bears the traces of the 
original (i. e. the language of participant of the discourse); 2nd – their content is a document 
of historical value that informs about material conditions of the participants of the commu-
nicational act and canon law of that time. A historical source material is a testimony of many 
constant attributes of discourse and confi rms discourse petrifi es, resp. the natural attributes 
of discourse that pass through from the linguistic memory of one generation to the linguistic 
memory of the next generations.
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„Nepoužívanie“ jazyka – historizácia ako typ 
jazykovej zmeny

Gabriela Múcsková
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

lovná zásoba jazyka sa už tradične považuje za najdynamickejšiu rovinu 
jazyka, ktorá sa najčastejšie a aj najrýchlejšie mení, čo prirodzene vyplý-

va z charakteru lexikálnych jednotiek a ich úzkej spätosti s mimojazykovou 
realitou. Zmeny – či už vo svete, ktorý nás obklopuje, alebo v jazyku samom 
– prebiehajú v čase a obe oblasti sú navzájom prepojené len vďaka ľuďom, ich 
poznaniu a vedomiu, pretože ľudia sú pozorovateľmi a často pôvodcami von-
kajších zmien a svoje vnímanie a konanie premietajú do používania jazyka
v komunikácii. 

Čas preto „delí“ javy a predmety okolo nás na staršie a novšie (ktoré vní-
mame ako také, ktoré poznáme už dlhší čas, a také, s ktorými sme sa stretli len 
nedávno), a potom ešte na veľmi staré, ktoré z vlastnej skúsenosti nepoznáme 
(evidujeme ich len sprostredkovane) a veľmi nové, ktoré spočiatku tiež evidu-
jeme len sprostredkovane a až postupne sa stávajú súčasťou vlastnej „skúse-
nosti“. V povedomí ľudí a v ich jazyku sa potom takéto zmeny prejavia vzni-
kom a zánikom – neologizáciou a historizáciou – pomenovacích jednotiek. 

Na tomto mieste chceme venovať pozornosť práve tým zaniknutým a naj-
mä zanikajúcim jednotkám a procesu, v ktorom sa jednotky postupne stávajú 
zastaranými a zanikajú – t. j. procesu historizácie.

Historizmy sa v Encyklopédii jazykovedy defi nujú ako „slová alebo niekto-
ré významy slov, ktoré sa v súčasnej spisovnej slovenčine bežne nepoužívajú, 
lebo spolu so zmenami podmienok v spoločnosti zanikli, alebo sa prestali po-
užívať reálie, ktoré sa týmito slovami pomenúvali. Historizmy sa v súčasnom 
jazyku používajú ako bezpríznakové pomenovania iba v odborných textoch, 
v historických dielach, pamätiach a pod. Mimo nich sú v súčasnej spisovnej 
slovenčine štylisticky príznakové a ako také sa využívajú ako charakterizačné 
prostriedky v literárno-umeleckých textoch“ (1993, s. 168). 

Juraj Dolník (2003, s. 190) zaraďuje tieto slová k časovo deaktualizova-
ným jednotkám – antikvarizmom, ktoré sa v procese zastarávania (antikvari-
zácie) postupne udomácňujú v pasívnej slovnej zásobe a smerujú k „odsunutiu 
za hranice pasívnej lexikálnej zásoby, teda do sféry „dokladovej“ lexiky, ktorá 
jestvuje už len ako svedectvo minulého stavu“ (op. cit., s. 191). Historizmy 
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ako osobitnú skupinu vyčleňuje na podklade zániku denotátov a pojmov, „pro-
stredníctvom ktorých sa v pamäti jazykového spoločenstva zachovali v kon-
denzovanej podobe znalosti o historických objektoch (v najširšom zmysle). 
Pri ich použití sa do popredia dostáva aktualizácia akumulačnej funkcie lexi-
kálnych jednotiek (pripomínanie historických reálií)“ (op. cit., s. 190). 

Túto synchrónnu charakteristiku historizmov dopĺňajú Oľga Orgoňová 
a Alena Bohunická o aspekt ich ekvivalentnosti v súčasnom jazyku, kde pre 
ne „nejestvujú v súčasnej slovenčine neutrálne náprotivky, teda ich významy 
sa dajú vykladať len opisne, nie synonymom“ (2011, s. 201). Za bezproblémo-
vé kritérium vymedzenia historizmov považujú neprítomnosť pomenúvanej 
entity v súčasnej mimojazykovej realite. 

Tak ako všetky jazykové zmeny, aj historizácia je dlhodobý proces sprevá-
dzaný rôznymi lexikálno-sémantickými čiastkovými zmenami, ktoré súvisia 
s presúvaním jednotky do pasívnej slovnej zásoby. Tento proces sa vyznaču-
je kontinuálnosťou a v jeho priebehu nedokážeme presne vymedziť hranice 
medzi v súčasnosti zastarávajúcimi jednotkami, historizmami a úplným zá-
nikom jednotky. Dokazuje to aj ich zaradenie či nezaradenie alebo klasifi ko-
vanie jednotiek v starších a novších slovníkoch súčasného jazyka1, ktoré, ak 
zachytávajú staršie a historické lexémy, používajú rôzne prostriedky, ktorými 
naznačujú istú mieru ich antikvarizácie. Okrem kvalifi kátora hist. (= historiz-
mus) sa niektoré jednotky, ktoré ešte neprešli úplnou historizáciou, označujú 
kvalifi kátormi zastar. (= zastarané) a zastaráv. (= zastarávajúce). Pri histo-
rizmoch označujúcich reálie zaniknutej alebo zanikajúcej tradičnej ľudovej 
kultúry sa namiesto časového kvalifi kátora používajú charakteristiky, ktorými 
sa posúvajú do nárečovej slovnej zásoby: nár. (= nárečové), kraj. (= krajové), 
ľud. (= z ľudovej reči) – SSJ; nár. (= nárečové) – KSSJ. SSSJ sa s otázkou 
zaradenia niektorých vybraných nárečových jednotiek vyrovnáva pomocou 
kvalifi kátorov etnogr. (= etnografi zmy) a region. (= regionalizmy) podľa toho, 
či majú alebo nemajú ekvivalent v spisovnom jazyku. Istú mieru ústupu jed-
notiek z aktívnej slovnej zásoby naznačujú aj výklady významu heslových 
slov, v ktorých nachádzame historický časový údaj (spojenia ako za feudaliz-
mu, prv, v minulosti, v bývalom ... a pod.).

Ak sa na historizáciu ako typ jazykovej zmeny budeme pozerať z proce-
suálneho hľadiska, je problematické aplikovať na tento typ jazykovej zmeny 
teóriu o inovácii v jazyku a jej následnej reprodukcii, ktorá postupne vedie 
k rozšíreniu a ustáleniu novej jednotky. Inováciu by sme mohli hľadať len 
v mimojazykovej realite – v zániku reálie, jej ústupe pod vplyvom nových 
vyspelejších alebo modernejších jednotiek alebo v dôsledku spoločensko-po-
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litickej zmeny. V jazyku potom dochádza k postupnému „nepoužívaniu“ po-
menovaní objektov. „Nepoužívanie“ jednotiek sa reprodukuje medzigenerač-
ne, a tým sa mení poznanie (pojmov i samotných denotátov), ktoré prechádza 
rôznymi modifi káciami – najčastejšie zjednodušovaním, nepresnosťou, vág-
nosťou až neznalosťou významu slov (používatelia ich ešte istý čas registrujú 
v povedomí ako niečo staré, neznáme) – až sa dospeje k zabudnutiu.

Na príklade niektorých entít, ktoré prestali byť súčasťou každodennej rea-
lity, sa pokúsime sledovať ústup, nepoužívanie a zánik jazykových jednotiek 
a tak odhaliť niektoré charakteristické javy v jazyku sprevádzajúce proces his-
torizácie.

Prípad KOLOVRÁTOK
Ako „vynález“ uľahčujúci domácu výrobu priadze prenikol na Slovensko 

v 18. storočí do manufaktúrnej výroby a postupne prenikal aj do domáceho 
dedinského prostredia najmä na západnom a strednom Slovensku (EĽKS 1, 
1995, s. 248)2 a jeho názov zložený zo základov kolo a vrtieť (< *vortъ so stup-
ňom o v koreni) vznikol ako sémantický „neologizmus“ (podľa Kišová, 2006) 
polysémizáciou už staršej jednotky, ktorá predtým označovala rôzne prístroje 
používajúce kolo na prenos pohybu (porov. Machek, 1997, s. 270). Kedysi 
tvoril súčasť zariadenia mnohých domácností ako bežný pracovný nástroj. Až 
v druhej polovici 20. storočia postupne prestáva byť aktívne používaným pra-
covným nástrojom (EĽKS 1, 1995, s. 248) a dnes sa s ním môžeme stretnúť 
už len v múzeách, či na výstavách ľudových remesiel a už len ojedinele a 
náhodne v starých dedinských domoch. 

Tomu zodpovedá i jeho používanie, resp. skôr obmedzené používanie 
v súčasnom jazyku – zo 128 výskytov slova (lemy) kolovrat a 226 výskytov 
slova (lemy) kolovrátok v Slovenskom národnom korpuse (ďalej SNK) ho na-
chádzame len v kontextoch odborných a populárno-náučných textov z oblasti 
vývoja techniky alebo ľudovej výroby a v umeleckých dielach – v ľudových 
rozprávkach (v textoch pochádzajúcich z diela Pavla Dobšinského, Sama 
Czambla, Antona Habovštiaka a iných), v baladách (vďaka novému českému 
fi lmu Kytice sa aj v publicistických textoch často spomína Zlatý kolovrat z Er-
benovej zbierky) alebo v poézii a próze s témou detstva, domova, dedinského 
prostredia a pod. Možno práve rozprávka a lyrická poézia podmienila častejší 
výskyt deminutívnej podoby kolovrátok v súčasných textoch, zatiaľ čo v ná-
rečových prameňoch (textoch i v kartotéke dialektologického oddelenia JÚĽŠ 
SAV) je častejšia základná podoba kolovrat. 

Dnešní čitatelia tejto literatúry majú istú – len veľmi približnú predstavu 
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o samotnej reálii a jej fungovaní, keď čítajú napríklad príbeh o zlatej priadke 
a jej poradcovi Martinkovi Klingáčovi. Preto ani nikomu z vecného hľadiska 
neprekáža, keď v súčasných prepisoch a prekladoch Grimmovskej rozprávky 
o Šípkovej Ruženke starenka už nedrží v ruke praslicu (ako je to v pôvodnej 
verzii rozprávky), ale kolovrátok a napriek tomu má v ruke vreteno, ktorým 
sa princezná pichne, keď si chce vyskúšať, „ako sa pradie na kolovrátku“. Ko-
lovrat totiž nahradil tradičné pôvodné pradenie z praslice na vreteno a vlastne 
už klasické vreteno z dreva kužeľovitého tvaru nebolo pri ňom potrebné, resp. 
bolo nasadené na cievku, ktorá sa točila pomocou stupají a nemuselo sa držať 
v ruke. 

To, čo v povedomí používateľov jazyka v prípade kolovrátka pretrváva, 
nie je znalosť jeho fungovania, ale vďaka jeho „účinkovaniu“ v rozprávkach 
a umeleckých dielach sa s ním skôr spájajú predstavy usilovnosti alebo pra-
covitosti, v poézii a próze predstava domova, detstva, mladosti a matky alebo 
starej matky. V kontextoch s vecným významom je vnímaný ako niečo staré, 
čo má historickú hodnotu (i cenu): Predám 80 basovú harmoniku ... a kolovrat 
ako starožitnosť; Predám málo používanú práčku Mini Romo so žmýkačkou, 
čierno-biely televízor – aj na súčiastky a starožitný kolovrátok (podľa SNK 
prim-4.0-public-all).

Z kolokácií sa pri slovách kolovrat a kolovrátok (podľa SNK) ešte často 
objavujú dejové slovesá pomenúvajúce činnosť – krútenie (vrť sa, kolovrátok, 
vrť; krúť sa, kolovrat, krúť sa stále!; starý krútiaci sa kolovrat; kolovrat rozkrú-
tila; krútiac nohou vrčiaci kolovrat) a zvuk, ktorý kolovrat vydáva pri navíjaní 
(v mojej izbe začal veselo svišťať kolovrátok; melú ako kolovrátok; kolovrátok 
bzučal do ticha, kolovrat sucho zvrieskne jej vrnvrn, vrnvrn, vrnvrn; kolovrat 
tichom buntoší). Sémantickou deriváciou sa pomenovanie charakteristické-
ho zvuku pri pradení zachováva v pomenovaní zvuku, ktorý vydáva mačka, 
keď pradie. Môžeme predpokladať, že postupujúcim procesom historizácie 
sa z toho metaforického výrazu stane relikt po zaniknutom denotáte a pojme, 
ktorý ho zastupuje, ako fragment, ktorý v sebe nesie zabudnuté poznanie.

Proces historizácie sa odráža aj v lexikografi ckom spracovaní tohto slo-
va, ktorému sa v súčasných slovníkoch ako heslovému slovu ešte nepriraďuje 
žiaden časový kvalifi kátor ako zastar. alebo hist., ale vo výklade hesla nachá-
dzame jednotky ako v min. (kolovrat -u m. v min. polomechanický stroj na 
ručné pradenie – KSSJ) alebo ľudový (kolovrat, -u i kolovrátok, -tka m. ľudo-
vý drevený prístroj na pradenie – SSJ). Slovník súčasného slovenského jazyka 
tomuto slovu priraďuje kvalifi kátor etnogr. (etnografi zmus)3. Lexikografi cké 
spracovanie tejto lexémy teda naznačuje postupnú zmenu vnímania tohto slo-
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va, ktoré sa nám dnes spája s ľudovým prostredím a nárečím – čo je všeobecný 
jav pri väčšine zastarávajúcich pomenovaní predmetov a nástrojov spojených 
s tradičnou výrobou – a aj v odbornej literatúre sa stretávame s jeho zaradením 
medzi nárečové slová, ktoré nemajú ekvivalent v spisovnom jazyku (porov. 
Orgoňová – Bohunická, 2011, s. 155).

Prípad PIEST
Za historizmus sa považuje aj slovo, z ktorého procesom historizácie pre-

šiel len pôvodný, základný význam, pričom naďalej funguje v inom (často 
derivovanom a novšom) význame. Tento jav je typický najmä pri nástrojoch 
používaných pri pracovných postupoch a v domácej výrobe, ktorých pome-
novania sa vďaka účelu, na ktorý slúžili, alebo podobnosti s novšími nástroj-
mi (v súvislosti s technickým pokrokom) prenášajú reťazovou alebo rozvetve-
nou polysémizáciou na nové reálie (podobne ako v prípade kolovratu – p. vyš-
šie). V procese historizácie tu predpokladáme vývin prechádzajúci obdobím 
polysémie a postupného ústupu staršej lexie s pôvodným alebo základným 
významom ako dôsledku mimojazykového vývinu a zániku reálie. V tomto 
období polysémie sa pri osvojovaní jazyka prirodzené vnímanie základného 
a odvodeného významu jednotlivých lexií polysémantu nezakladá na historic-
kej postupnosti sémantickej derivácie a ani na poznaní vývinu samotnej reálie. 
Bežní používatelia jazyka vychádzajú primárne z vlastnej prvej skúsenosti pri 
osvojovaní jazyka a hierarchia významov polysémického slova sa utvára v zá-
vislosti od frekvencie výskytu jednotlivých lexií v komunikácii. Tak sa v prie-
behu vývinu polysémického slova preskupuje primárnosť semém a lexia pod-
liehajúca historizácii sa dostáva na perifériu aktívnej slovnej zásoby. Postupný 
ústup pôvodnej lexie sa často odráža aj v poradí spracovaných významov vo 
výkladových slovníkoch.

Ako príklad zastupujúci tento typ historizácie môžeme uviesť slovo piest < 
*pěstъ. V sémantickom vývine tohto slova vychádzame z prvotného a veľmi 
starého významu ’nástroj na drvenie a roztĺkanie (obilných zŕn, maku, cukru 
atď.), ubíjanie (vlny, látky)’ a pod. (Machek, 1997, s. 451), čo sa dialo zvy-
čajne v úzkej drevenej nádobe, v ktorej sa pohyboval vertikálnym smerom. 
Z komponentu ’tĺcť, ubíjať’ sa výraz metaforicky preniesol na ’drevený lo-
patkovitý nástroj, ktorým sa pri praní vytĺkala špina z bielizne’ a neskôr pro-
stredníctvom komponentu ‘vertikálny pohyb v úzkej nádobe‘ sa preniesol na 
pomenovanie ‘súčiastky pohybujúcej sa vo valci a prenášajúcej pohyb alebo 
silu (v čerpadle alebo v motore)‘. 
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Produktívnosť týchto sémantických komponentov ukazuje aj polysémická 
štruktúra tohto slova v slovenských nárečiach: z komponentu ’tĺcť, ubíjať’ po-
chádzajú rôzne typy drevených nástrojov lopatkovitého tvaru, ktoré sa okrem 
prania používali aj na hladenie bielizne, vytláčanie medu zo súša (prázdneho 
plástu), lámanie, tlčenie al. trepanie konopí, tam má pôvod aj kuchynský lopár 
na krájanie (mäsa, zeleniny a pod.); s komponentom ‘prenášanie pohybu‘ sú-
visia pomenovania súčiastok saní, voza, krosien, tokárskeho al. valchovacieho 
stroja či studne (SSN II). 

Sémantickú deriváciu a vývoj polysémie by sme mohli znázorniť nasle-
dovne:
piest > psl. *pěstъ – 1. ’nástroj na drvenie a roztĺkanie (obilných zŕn, maku, 

cukru atď.), ubíjanie (vlny, látky)’
                                   > 2. ’drevený lopatkovitý nástroj, ktorým sa pri praní

    vytĺkala špina z bielizne’
                       > 3. ‘súčiastka pohybujúca sa vo valci a prenášajúca

    pohyb al. silu (v čerpadle alebo v motore)  

Prvotný význam slova zanikol archaizáciou, keď bol výraz piest v tomto 
význame nahradený výrazom tĺk, tĺčik. Historizáciou podmienenou technic-
kým rozvojom zanikol piest vo význame lopatkovitého nástroja na pranie, 
aj keď ho ešte súčasné slovníky uvádzajú bez časového kvalifi kátora (jeho 
zastarávanie v danom význame naznačuje len opačné poradie významov za-
znamenaných v SSJ (1. lopatkovitý nástroj na pranie; 2. súčiastka stroja pohy-
bujúca sa vo valci...) a KSSJ (1. súčiastka stroja pohybujúca sa vo valci...; 2. 
lopatkovitý nástroj na pranie). O výraznom ústupe do pasívnej slovnej zásoby, 
resp. až zániku však svedčí výskyt slova piest v SNK – z 222 výskytov slova 
v základnej podobe len v troch kontextoch (z krásnej literatúry) ide o starý 
nástroj na pranie. 

Prípad MOTOVIDLO
Rozvoj techniky a kultúry je najdôležitejším mimojazykovým motivantom 

procesu historizácie ako jazykovej zmeny, pri ktorom sa často stretávame tiež 
s javom, keď sa pomenovanie starších nástrojov neprenáša len na novšie po-
môcky a zariadenia, ale na základe metaforickej polysémizácie sa stane expre-
sívnym vyjadrením vlastnosti živých bytostí, najmä človeka. A ako sme to už 
uviedli vyššie, po ústupe reálie z každodennej činnosti sa v povedomí použí-
vateľov jazyka pomenovanie vlastnosti človeka stáva primárnym významom 
slova a postupným kolektívnym strácaním znalosti pôvodnej entity zaniká aj 
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povedomie motivácie názvu danej vlastnosti. Pre súčasných používateľov ja-
zyka má výraz motovidlo expresívny význam ’nešikovný človek’, pričom jeho 
pôvodný význam ’rám, na ktorý sa navíjajú nite z vretien’ (uvádzaný v SSJ 
ako základný význam bez kvalifi kátora a v KSSJ už ako prvý význam s kva-
lifi kátorom v min.) už v ich povedomí neexistuje. V SNK nachádzame len 86 
výskytov tohto slova, z toho len v 21 prípadoch ide o pomenovanie nástroja 
v textoch z umeleckej literatúry (rozprávok, povestí a prózy z tradičného ľu-
dového prostredia) a v odborných alebo populárno-náučných etnografi ckých 
prácach. Keďže v druhom význame ide o expresívne pomenovanie, aj príklady 
označujúce nemotorného, nešikovného človeka nachádzame prevažne v ume-
leckých textoch. V prípadoch historizácie východiskovej lexie, ktorej kompo-
nent sa prenesene uplatňuje v expresívnom pomenovaní človeka s podobnou 
vlastnosťou, je na začiatku tohto procesu fáza, v ktorej sa daná lexia vyskytuje 
v prirovnaniach a frazémach (ťahá sa jag motovillo, obracá sa jako motovillo 
mese, krúci sa sen-tam jak staré motovillo, mochle sa jak motoviduṷo, moce 
sa s tam jak motovillo nečítané, motá (nesúvislo hovorí) jako motovillo (po-
rov SSN II), to je také súce ako motovidlo do kapsy, ...krúti sa na zadku ako 
motovidlo, moceš sa ako motovidlo, plantajúc sa s tou taškou po dedine ako 
motovidlo... – porov SNK prim-4.0-public-all)). Nový derivovaný význam sa 
potom vytvára redukciou formálnych prostriedkov v kontextoch prirovnania, 
ktoré sú nahradené už len samotným metaforickým pomenovaním. Ďalším 
javom tohto procesu je zánik povedomia polysémie a sekundárnosti významu 
v polysémante. V povedomí používateľov sa tak výraz motovidlo stáva slo-
votvorným derivátom od základového slovesa motať. 

Prípad HRDZA
Pre väčšinu historizmov platí, že zanikli v dôsledku zániku „pomenúvanej 

entity v súčasnej mimojazykovej realite“ a „nejestvujú pre ne v súčasnej slo-
venčine neutrálne náprotivky, teda ich významy sa dajú vykladať len opisne, 
nie synonymom“ (Orgoňová – Bohunická, 2011, s. 201). Vzhľadom na takéto 
vymedzenie sa ich zaradenie v rámci antikvarizmov považuje za bezproblé-
mové (op. cit.).  

Z tohto hľadiska sú zaujímavé ojedinelé prípady entít, ktoré v mimojazy-
kovej realite naďalej existujú, ale v súčasnom jazyku nemajú osobitné pome-
novanie, ide teda o nejaké „nepravé historizmy“. Môže ísť o rôzne prírodné 
javy, ktorým sa v minulosti pripisovala nejaká schopnosť alebo funkcia, alebo 
predmety (tzv. apotropajné predmenty), rastliny, choroby a pod., ktorým sa 
pripisovala magická moc alebo motivačná funkcia. V dôsledku rozvoja kul-
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túry a poznania sa toto povedomie postupne zredukovalo, pričom javy, pred-
mety, rastliny či rôzne ochorenia naďalej tvoria súčasť každodenného života. 

Ako príklad takéhoto historizmu uvádzame pomerne zriedkavý atmosfé-
rický jav, keď zároveň prší a svieti slnko, tzv. „dážď za slnka“. V minulosti, 
v tradičnom poľnohospodárstve a najmä vinohradníctve, sa tento úkaz po-
važoval za pôvodcu parazitických chorôb kultúrnych rastlín a metonymicky 
sa pomenúval názvom choroby, ktorú údajne spôsoboval (hrdza, ruda, zára-
za... – padá hrdza, padá ruda...). Podrobnú analýzu nárečovej lexiky, ktorá 
poukazuje na priamu súvislosť pomenovania atmosférického javu a choroby 
na rastlinách spôsobenej istým druhom húb podáva Ľubica Dvornická (2010, 
s. 195 – 205), ktorá upozorňuje aj na fakt, že ide o širší ako slovenský náre-
čový jav a pomenovanie tohto atmosférického úkazu (a zároveň choroby rast-
lín) nachádzame aj v iných slovanských jazykoch. Zo všetkých slovenských 
nárečových jednotiek je najrozšírenejšou forma hrdza, ktorá aj v súčasnom 
jazyku v jednom z jej významov označuje ’cudzopasnú bazídiovú hubu napá-
dajúcu listy a mladé výhonky poľnohospodárskych plodín, ovocných stromov, 
semenných rastlín a papradí’ (SSSJ), ’cudzopasnú hubu, ktorá na rastlinách 
tvorí hnedé škvrny’ (KSSJ), resp. ’chorobu, kaz na rastlinách spôsobený istým 
druhom húb’ (SSJ). Význam ’dážď za slnka’ v spojení hrdza padá uvádza 
s kvalifi kátorom ľud. len Slovník slovenského jazyka z roku 1959, čo dosved-
čuje jeho zánik v súčasnom jazyku, v ktorom tento úkaz dnes pomenúvame 
len opisne a bez negatívnej konotácie. Tak sa s významom ’dážď za slnka 
poškodzujúci porasty’ stretávame len v SSN I (Ke_clnko svieťi a prší, padá 
ridza, trpí hrozno aj ľísťa, Ardza spadla na pšeňicu, Ardza padne, slunko śvici 
a bosorka maslo muci).

Na rozdiel od typických historizmov tu nezaniká samotná entita v mimo-
jazykovej realite, resp. to, čo v mimojazykovej realite zaniklo, je povedomie 
o účinku, ktorý sa tomuto javu pripisoval v minulosti.

Prípad PIONIER
Zvláštnu skupinu historizmov tvoria jednotky, ktoré nie sú motivované 

vývinom kultúry, poznania či výroby, ale súvisia s politicko-spoločenskými 
zmenami. Osobitosťou týchto historizmov je rýchlejšie prebiehajúci pro-
ces historizácie a presun do pasívnej slovnej zásoby. Je to spôsobené tým, 
že zmena mimojazykovej reality sa tak isto deje v krátkom čase v porovnaní 
s ústupom predmetov výrobných činností, kde sa proces zabúdania realizuje 
prirodzeným zánikom reprodukcie výmenou generácií (v práci O. Orgoňovej 
a A. Bohunickej sa v tejto súvislosti stretávame so spojením „nečakane zanik-
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nuté pomenovania“ – 2011, s. 201). Často je takáto historizácia sprevádzaná 
a urýchľovaná zámernou alebo vedomou negáciou minulého stavu a negatív-
na konotácia v prípade polysémických slov potom pôsobí aj na prípadné ďal-
šie lexie. V súčasnosti to najlepšie dokumentujú  „také pomenovania, ktoré sa 
historizovali len nedávno, a to po spoločensko-ekonomických či ideologic-
kých a politických zmenách po roku 1989“ (op. cit.). 

Podrobnejšie si tento typ analyzujeme na príklade slova pionier. V sloven-
čine ide o slovo prevzaté z francúzskeho pionnier ,pešiak al. ženista, ktorý 
pripravuje cestu pre armádu’ (zo staršieho paonier s významom ,pešiak’ zo 
staro-francúzskeho základu peon, čo pochádza z latinského pedō od pēs ,noha’ 
(p. Online etymology dictionary; podobne Rejzek, 2001, s. 467). Tento za-
niknutý význam máme u nás doložený len v SSN (Boli tam kanoníri, husári, 
infantéria, pionéri). 

Už etymologický vývin naznačuje bohatý sémantický derivačný potenciál 
tohto (dnes už zaniknutého) základu a dokazujú to aj ďalšie jeho historické 
významy: prvý osadník v neobývanej krajine’, metaforicky prenesené aj na 
‚priekopníka nového smeru’ (významom ,priekopník’, čiže niekto, kto prináša 
niečo nové, boli motivované aj názvy výrobkov ako detský bicykel, motocyk-
el, pečivo, hodinky a pod.) al. ,hlásateľa nových myšlienok’. Pravdepodobne 
takým mal byť aj pionier – ,člen Pionierskej organizácie Socialistického zväzu 
mládeže’ pred rokom 1989. Práve táto lexia po roku 1989 veľmi rýchlo zani-
ká, a to nie len z dôvodu zániku reálie, ale aj v dôsledku vedomého a zámerné-
ho odstraňovania javov spojených s komunistickou ideológiou.

Rýchlejšie tempo historizácie tejto jednotky dokumentuje aj lexikogra-
fi cké spracovanie. V SSJ sa význam ,člen dobrovoľnej detskej organizácie 
v socialistických a ľudovodemokratických krajinách, vychovávajúcej mládež 
v marxisticko-leninskom duchu’ vyčleňuje ako homonymná jednotka. Prvé 
vydanie KSSJ v roku 1987 uvádza tento význam bez časového kvalifi káto-
ra ako ‚člen Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže’ a jeho 
4. vydanie z roku 2003 už hovorí o ‚členovi býv. Pionierskej organizácie’. 
Po ideologizácii termínu, ktorý bol súčasťou politickej výchovy, sa ostatné 
významy polysémantu dostali do úzadia a podľahli archaizácii (nahradením 
výrazu pionier slovom priekopník) alebo sa historizovali (v prípade vojaka 
ženistu). Rýchla historizácia ideologického významu ,člen bývalej Pionierskej 
organizácie SZM’ sa v súčasnosti prejavuje aj v revitalizácii lexie so starším 
významom ‚priekopník’, ako to naznačujú doklady v súčasnom SNK.

Záver. Na príklade zániku jazykových jednotiek – a v našom prípade lexi-
kálnych jednotiek označovaných ako historizmy – sa ukazuje inšpiratívnosť 
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rozlíšenia akumulačnej (jazykovej) pamäti a funkčnej, teda kultúrnej (jazyko-
vej) pamäti v práci Juraja Dolníka Jazyk, človek, kultúra (2010, s. 93 – 109). 
Historizmy ako obrazy minulého stavu jazyka a spôsobu života jazykového 
spoločenstva a retrospektívny pohľad na ich fungovanie v komunikácii na zá-
klade ich spracovania v slovníkoch sú súčasťou akumulačnej jazykovej pa-
mäti, no ich súčasné nepoužívanie v reálnej komunikácii, príslušnosť do pa-
sívnej, niekedy až neznámej, slovnej zásoby je výsledkom selekcie kultúrnej 
jazykovej pamäti, v ktorej sa okrem javov pretrvávajúcich – reprodukovaných 
generačne – realizuje i kultúrne jazykové zabúdanie (op. cit., s. 94). 

Z pohľadu historickej lingvistiky je zaujímavé odhaľovanie podstaty sa-
motného javu kultúrneho zabúdania a identifi kácia prejavov, ktoré sprevádzajú 
zabúdanie ako historicko-jazykovú procesuálnu zmenu, na ktorej sa v rôznej 
miere podieľajú mimojazykové zmeny všetkých oblastí života človeka, jeho 
skúsenosť, komunikačné potreby ako aj vnútorná potenciálnosť jazykových 
inovácií a variantnosť jazyka. Na konkrétnych príkladoch v súčasnom jazyku 
zastarávajúcich jednotiek sme sa pokúsili naznačiť aspoň niektoré z týchto 
prejavov s cieľom priblížiť sa k poznaniu toho, ako prebieha zabúdanie v ja-
zyku v procese jeho evolúcie. 
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Poznámky
1 V našom príspevku používame príklady zo slovenských slovníkov, ktoré v texte uvádzame pomocou 

už v odbornej praxi zaužívaných skratiek: Krátky slovník slovenského jazyka – KSSJ, Slovník slo-
venského jazyka – SSJ, Slovník súčasného slovenského jazyka – SSSJ a Slovník slovenských nárečí 
– SSN.

2 Skratka EĽKS zastupuje Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska.
3 V prípade etnografi zmov vidíme problém v ich charakteristike ako nárečových jednotiek, ktoré ne-

majú ekvivalent v spisovnom jazyku. Nie všetky etnografi zmy totiž možno jednoznačne považovať 
za nárečové jednotky a v prípade kolovratu ide o zariadenie, ktoré nevzniklo v ľudovom prostredí, 
nemá regionálne ohraničenie a v minulosti bolo súčasťou spisovného jazyka.

RÉSUMÉ 
„Non-Use“ of the Language – Historization as a Type of Language Change

The article is focused on the problem of lost lexical items known as historisms in the con-
temporary language and process of historization as a special type of language change where it 
is diffi cult to identify the initial phase of the change – the innovation. Innovations in case of 
language loss we can see only in the extra linguistic reality – in decline of subjects in everyday 
life. On concrete examples of lexemes (kolovrátok, piest, motovidlo, hrdza and pionier), which 
in contemporary Slovak are (as whole or just in one of their meaning) gradually shift to a passive 
vocabulary, the author reveals attendant language changes interrelated with this process (loss 
accuracy of knowledge about the things, their perception as folk or dialectal, loss of aware-
ness of their motivation in case of polysemantic items etc.). As a special kind of historisms she 
describes such words, which don’t refl ect a loss of real phenomena and historisms of political 
ideological sphere. Process of historization in language is very closely connected with problems 
of language accumulative memory and functional cultural (selective) memory and it represents 
the forgetting as one aspect of the cultural and language evolution. 
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Kultivovanie spisovnej slovenčiny na prelome 
19. a 20. storočia

Katarína Muziková 
(Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

problematika teórie spisovného jazyka a prístupov ku kultivovaniu 
spisovnej slovenčiny patrí k aktuálnym témam v súčasnej slovenskej 

lingvistike, refl ektuje sa vo viacerých dielach jubilujúceho profesora Juraja 
Dolníka, v najucelenejšej podobe v monografi i Teória spisovného jazyka  so 
zreteľom na spisovnú slovenčinu (2010). V úvode tejto monografi e J. Dolník 
(2010, s. 8) poukazuje na to, že pri skúmaní podstaty spisovnej slovenčiny 
treba prihliadať aj na relevantné okolnosti jej konštituovania a rozvíjania, 
ktoré determinovali vývin spisovnej slovenčiny, ovplyvnili vývin poznáva-
nia jazyka a môžu prispieť k hlbšiemu pochopeniu povahy súčasnej spisov-
nej slovenčiny, jej fungovania v súčasných podmienkach a tiež pochopenia 
jej nositeľov. Vývin spisovného jazyka s ohľadom na dynamiku podmienok 
jeho fungovania J. Dolník (op. cit., s. 7) charakterizuje „ako prechod spi-
sovného jazyka so statusom „umelý“ do vývinového štádia, v ktorom nado-
búda atribút „prirodzený“. Pod pojmom „umelý“ chápe J. Dolník (op. cit., 
s. 120 – 121) jazyk, „ktorý bolo treba uvedomovane uviesť do života Slo-
vákov, vedome ho dotvárať, upravovať, „preosievať“ jeho prostriedky, čiže 
ho „cizelovať“, premyslene ho stabilizovať, cieľavedome ho šíriť v národe, 
„implantovať“ ho do vedomia čo najväčšieho počtu Slovákov a súčasne pes-
tovať k nemu vzťah ako k osobitnej hodnote, brániť ho a sledovať, či sa ne-
poškodzuje, nedeformuje, resp. či sa vyvíja, ako sa vyvíjať má“. S „umelým“ 
spisovným jazykom je spätá ideálna norma (k termínu pozri Dolník, 2010,  
s. 105). „Umelý“ spisovný jazyk sa spája predovšetkým s obdobím konšti-
tuovania spisovnej slovenčiny, pre ktoré sú charakteristické vedomé inter-
vencie do spisovného jazyka. Podľa J. Dolníka (op. cit., s. 121) v ďalších 
obdobiach vývin spisovnej slovenčiny smeroval k potláčaniu „umelosti“ spi-
sovného jazyka a k približovaniu tohto útvaru prirodzenému jazyku, t. j. ta-
kému, ktorý nie je vedome regulovaný, vyznačuje sa spontánnym vývinom, 
je lokalizovaný v jazykovom povedomí. V rámci tohto procesu vzhľadom na 
historicko-spoločenské podmienky fungovania spisovnej slovenčiny možno 
identifi kovať v dejinách spisovnej slovenčiny etapy, v ktorých sa pomocou 
kodifi kácie ako nástroja kultivovania spisovnej slovenčiny zvyšovala miera 
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„umelosti“ spisovného jazyka, i etapy, v ktorých sa síce akceptovali isté prv-
ky podporujúce „umelosť“, ale celkovo neovplyvnili smerovanie spisovného 
jazyka k prirodzenosti. 

V tomto príspevku sa pokúsime poukázať na to, akú pozíciu v uvede-
nej vývinovej línii z hľadiska retrospektívy a perspektívy možno prisúdiť 
Czambelovej kodifi kácii, na to, ako pristupoval ku kultivovaniu spisovnej 
slovenčiny. Zhodnotíme adekvátnosť Czambelovej koncepcie kultivovania 
spisovnej slovenčiny vzhľadom na podmienky, v akých fungovala spisovná 
slovenčina na prelome 19. a 20. storočia. 

Druhá polovica 19. storočia ako obdobie konštituovania spisovnej slo-
venčiny, jej zavádzania do praxe a postupného ustaľovania mala kľúčový 
význam pre formovanie východísk či perspektív ďalšieho vývinu spisovného 
jazyka a zároveň do určitej miery poznačila formovanie východísk teórie 
spisovného jazyka v 20. storočí. Zavŕšenie vývinových tendencií v druhej 
polovici 19. storočia predstavuje Czambelova kodifi kácia, ktorú možno 
považovať v istom zmysle za syntézu štúrovskej a hodžovsko-hattalovskej 
kodifi kácie, S. Czambel z obidvoch prijal ich pozitívne, perspektívne strán-
ky. Spisovný jazyk mal v tomto období povahu „umelého“ jazyka, do jeho 
kultivovania sa vedome zasahovalo v prospech stabilizovania jeho noriem, 
dotvárania jeho prostriedkov (išlo najmä o budovanie terminológie, do tejto 
zložky kultivovania spisovnej slovenčiny sa aktívne zapojil aj S. Czambel; 
pozri Valkovičová, 1981) a jeho rozšírenia medzi používateľov jazyka. Do 
kultivovania spisovného jazyka sa výrazne premietal aj fakt, že jeho rozvíja-
nie sa realizovalo „ako závažný epifenomén národnoemancipačného úsilia“ 
(op. cit., s. 170). 

Keď chceme zhodnotiť adekvátnosť kodifi kácie na prelome 19. a 20. 
storočia, musíme prihliadať na vtedajšie podmienky fungovania spisovnej 
slovenčiny. Posledná štvrtina 19. storočia bola z hľadiska historicko-spolo-
čenskej situácie (po rakúsko-maďarskom vyrovnaní a po zatvorení Matice 
slovenskej) veľmi nepriaznivá pre rozvoj spisovnej slovenčiny. Išlo o obdo-
bie, keď silnela maďarizácia najmä v školstve, verejnej správe a justícii (boli 
prijaté viaceré maďarizačné zákony). V dôsledku existujúcej spoločenskej 
situácie sa pri kultivovaní spisovnej slovenčiny dostali do popredia obranné 
a ochranné postoje k spisovnej slovenčine. Predstavitelia slovenského ná-
rodného hnutia rezignovali na presadzovanie politických požiadaviek, ich 
programovým dokumentom zostávalo Memorandum slovenského národa. 
Rozvíjala sa česko-slovenská spolupráca, resp. spolupráca s inými nemaďar-
skými národnosťami v Uhorsku, ale aj s Ruskom, najmä v oblasti kultúry. 
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Uvedená spolupráca sa prejavila zintenzívnením kontaktov spisovnej slo-
venčiny s inými jazykmi, najmä s češtinou a ruštinou (podrobnejšie Blanár 
– Jóna – Ružička, 1974, s. 101 a n.), čo sa odrazilo aj v lexike preberaním 
lexikálnych jednotiek z týchto jazykov a v pravopise uplatnením etymologic-
kého prístupu. Oproti predchádzajúcemu matičnému obdobiu sa zúžil rozsah 
komunikačných sfér, v ktorých sa používala spisovná slovenčina. Spisovná 
slovenčina sa vzhľadom na politické podmienky (Slovensko bolo súčasťou 
Uhorska, úradnými jazykmi boli maďarčina a nemčina) nemohla uplatniť 
vo viacerých komunikačných sférach charakteristických pre spisovný jazyk, 
napr. v administratíve, v školstve atď., čo limitovalo rozvoj niektorých jazy-
kových prostriedkov (najmä terminológie, ale i syntaktických prostriedkov). 
Najväčší rozvoj dosiahla spisovná slovenčina v uvedenom období v sfére 
umeleckej literatúry, intenzívne sa rozvíjala aj publicistika (v jednotlivých 
vydavateľstvách a tlačiarňach vychádzali v slovenčine periodiká rôzneho 
zamerania) a sčasti sa spisovná slovenčina uplatnila aj v odbornej literatúre. 
Nositeľom spisovnej slovenčiny v sledovanom období nebolo celé slovenské 
jazykové spoločenstvo, jej sociálnu bázu tvorila najmä inteligencia. V tomto 
období ešte nepokročila demokratizácia spisovného jazyka do takej miery, 
že by sa spisovná slovenčina stala celonárodným jazykom. 

Potreba úpravy hodžovsko-hattalovskej kodifi kácie, ktorú zrealizoval na 
prelome 19. a 20. storočia S. Czambel, vyplynula predovšetkým zo zmene-
nej jazykovej situácie vyznačujúcej sa napätím medzi danou kodifi káciou 
a jazykovou praxou (porov. konštatovanie S. Czambela (1890, s. III) v úvode 
Slovenského pravopisu: „Inak učia mluvnice, inak píšu spisovatelia; a ešte aj 
medzi sebou rozchodia sa i mluvnice i spisovatelia.“), ktoré pociťovali použí-
vatelia jazyka ako nežiaduce. Hodžovsko-hattalovská kodifi kácia kladúca dô-
raz na integračnú funkciu jazyka bola v polovici 19. storočia kompromisom, 
prispela k zjednoteniu dovtedy jazykovo i konfesionálne rozdelenej spoloč-
nosti a stala sa východiskom rozvoja spisovnej slovenčiny v ďalšom období. 
Hattalove gramatiky však obsahovali aj také prostriedky, ktoré vychádzali 
z historizujúcej a na ideálnu normu orientovanej koncepcie spisovného jazy-
ka (išlo najmä o archaické tvary, ktoré mala aj čeština, ale na rozdiel od češti-
ny v slovenčine neboli funkčné, napr. vokatívy – chlape, rybo, I. pl. s chlapy, 
G. sg. jednoho; podrobnejšie Muziková, 2008) a v zmenených spoločenských 
podmienkach sa ukázali ako neperspektívne vzhľadom na potreby používate-
ľov jazyka, ktorí ich neakceptovali. 

S. Czambel prezentoval svoju koncepciu kultivovania spisovnej sloven-
činy v ucelenejšej podobe v sérii článkov s názvom O spisovnej reči sloven-
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skej (1901) – v ktorej vysvetlil zásady využité v pripravovanej kodifi kač-
nej príručke Rukoväť spisovnej reči slovenskej (1902) a aj svoje názory na 
spisovnú slovenčinu – a v podobe rôznych poznámok v dielach Príspevky 
k dejinám jazyka slovenského (1887), Slovenský pravopis (1890), Rukoväť 
spisovnej reči slovenskej (1902, 1915, 1919), v ďalších časopiseckých člán-
koch a v korešpondencii. Vo svojej koncepcii kultivovania spisovnej slo-
venčiny reagoval na existujúcu jazykovú a historicko-spoločenskú situáciu, 
na potreby používateľov jazyka, pričom vychádzal aj zo zhodnotenia retro-
spektívy, t. j. predchádzajúcich kodifi kácií (Štúrovej i Hattalovej) z hľadiska 
ich perspektívnosti. Kriticky sa postavil najmä k Hattalovým gramatikám, 
ktoré podľa neho nezodpovedali potrebám Slovákov: „Našu spisovnú reč 
znajú učení, fi lologi, z prác Martina Hattalu a žiadon slovenský grammatikár 
nedovoľoval si odstupovať od jeho učenia. Ale či nám pán professor Hat-
tala podal grammatiku takú, jakú potrebujeme o slovenčine? (zvýraznenie 
kurzívou – S. Czambel) Ja istím, že nie.“ (Czambel, 1901, s. 719). Problém 
videl v tom, že tieto gramatiky mali podľa neho „slúžiť za most nazad k češ-
tine (...)“ (op. cit., s. 720). S. Czambel priznal češtine zásluhy na rozvoji 
spisovnej slovenčiny, ale podľa neho „spisovnú reč slovenskú potrebujeme 
pre Slovákov, ona má byť sprostredkovateľom myšlienok medzi Slovákmi – 
a týmto sa jasne určuje cieľ, akého sa má domáhať grammatika slovenská“ 
(op. cit., s. 720). V tomto duchu sa mala vypracovať gramatika na nových 
základoch, konkrétne „na základoch reči ľudu slovenského“ (op. cit., s. 720). 
Po Štúrovi, ktorý zafi xoval vedomie slovenskej identity, sa tu opäť aktuali-
zovala otázka fi xovania vedomia slovenskej identity, išlo o fázu tzv. fi xačnej 
reprodukcie, „keď ďalšie generácie reprodukujú toto vedomie ešte stále pod 
tlakom potreby jeho kolektívneho upevnenia“ (Dolník, 2010, s. 256).

Cieľom Czambelových zásahov do spisovnej slovenčiny bolo predovšet-
kým stabilizovať jazykovú normu rozkolísanú pod vplyvom historizujúcej 
hodžovsko-hattalovskej kodifi kácie a pod vplyvom reálnej živej jazykovej 
praxe a odstrániť nedôslednosti v dovtedajšej kodifi kácii. Zameral sa na po-
slovenčenie spisovnej slovenčiny: „Poslovenčiť spisovnú reč čo do látky, to 
je cieľom môjho snaženia. Máme písať takými slovy, jaké ľud slovenský má 
a zná a slová máme viazať takým spôsobom, ako ich ľud slovenský viaže“ 
(Czambel, 1901, s. 346).

S. Czambel neakceptoval Hattalovu koncepciu kultivovania spisovnej 
slovenčiny, ktorá bola založená na ideálnej norme. M. Hattala nevychádzal 
z dôkladného poznania stavu spisovného jazyka a jeho používania v pra-
xi, neopísal spisovnú slovenčinu v takej podobe, ako sa používala v danom 
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období, ale slovenčinu, aká by mala byť v duchu historizujúceho princípu, 
ktorý preferoval, pričom rešpektoval aj viaceré kompromisné riešenia, ktoré 
vyplynuli z dohody (z roku 1851) medzi stúpencami vtedajších variantov 
spisovnej slovenčiny a posilňovali umelý charakter kodifi kácie. Zhodnotenie 
Hattalovej kodifi kácie a jej konfrontácia s vývinom spisovného úzu a so sta-
vom v prirodzenom jazyku (v nárečiach) ho priviedli k tomuto záveru: „(...) 
oktrojovanie českých alebo smyslených pravidiel k cieľu nevedie, o čom 
jasne svedčia osudy doterajších mluvníc slovenských (...)“ (op. cit., s. 300). 
Podľa J. Lipowského (2005, s. 16): „V Hattalově činu z poloviny 19. století 
viděl S. Czambel násilné přiblížení slovenštiny češtině, zformování spisov-
né slovenštiny jako umělého výtvoru“. Z Czambelových konštatácií i z po-
rovnania jednotlivých kodifi kačných pravidiel v Hattalových gramatikách 
a v Czambelovej Rukoväti spisovnej reči slovenskej vyplýva, že za umelé po-
važoval najmä jazykové prostriedky, ktoré zbližovali slovenčinu s češtinou.

Na rozdiel od M. Hattalu si S. Czambel za východisko kodifi kácie zvolil 
živú reč, tento termín však používal nejednotne, označoval ním spisovný 
úzus i nárečia. Tým, že oporu pri kultivovaní spisovného jazyka hľadal v ži-
vom úze nositeľov jazyka (ako pramene využil martinský úzus a živý jazyk), 
nadviazal na Ľ. Štúra. Pravidlá uvedené v Rukoväti  sú podľa S. Czambela 
(1901, s. 719) „súhrnom toho, čo sa v obore spisovnej reči slovenskej zaveľa 
a veľa rokov pod tiahou okolností samo sebou vyvinulo. Ony sú (...) odvode-
né z bežného spisovného jazyka, nie sú tedy z doterajších mluvníc prejaté, 
ani ľubovôľou a osobnými názory pôvodcu utvorené“. Neuvádzal jazykové 
prostriedky v takej podobe, ako by ich chcel mať on sám, ale snažil sa ich 
hodnotiť objektívne podľa ustálenosti v úze. Niektoré sporné otázky nechal 
otvorené, v niektorých prípadoch kodifi koval dvojtvary s poznámkou, že ďal-
ší vývin jazyka ukáže, ktoré tvary sú oprávnené. Zo svojich výskumov dobre 
poznal tak prirodzenú, nárečovú podobu slovenčiny, ako aj spisovnú podobu 
(najmä úzus spisovateľov) a na tomto základe konfrontovanom s vlastným 
jazykovým povedomím založil svoju kodifi kačnú činnosť. Pri kultivovaní 
spisovnej slovenčiny konzultoval jednotlivé problémové javy s J. Škultétym 
a inými predstaviteľmi martinského centra a konfrontoval s nimi svoje názo-
ry na riešenie jednotlivých problémov. S. Czambel sa snažil pri kodifi kovaní 
spisovnej slovenčiny rešpektovať prirodzený vývin jazyka (s obmedzeniami, 
ktoré vyplývali z existujúcej historicko-spoločenskej a jazykovej situácie), 
mohli by sme teda povedať, že smeroval k uplatneniu reálnej normy, t. j. ta-
kej, ktorá je založená na rešpektovaní reálnej rozmanitosti používania jazyka 
(porov. Dolník, 2010, s. 106). Potrebu rešpektovať pri kultivovaní spisovnej 
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slovenčiny prirodzený jazyk dokumentuje aj nasledujúci citát: „Že v Ruko-
väti jest nedostatkov dosť, o tom i sám dobre viem. Všetky té nedostatky 
zakladajú sa na nedostatku pevných gramatických principov, a tento nedo-
statok zakladá sa na nedostatočných vedomostiach o živej reči slovenskej. 
Pokiaľ nepoznáme dôkladne živú reč slovenskú: nebudeme mať slovenskej 
grammatiky (zvýraznenie kurzívou – S. Czambel)“ (Czambel, 1901, s. 719). 
Kodifi káciu spisovnej slovenčiny zrealizovanú v Rukoväti spisovnej reči 
slovenskej S. Czambel nepovažoval za defi nitívnu, plánoval ju revidovať, 
ale až po preskúmaní živej slovenskej reči. Potreba rešpektovať prirodzený 
vývin jazyka a pri kultivovaní spisovnej slovenčiny vychádzať z aktuálneho 
stavu spisovnej normy konfrontovanej so živým jazykom a vlastným jazy-
kovým povedomím nebola len slovne deklarovaná, ale zreteľne sa ukazuje 
pri porovnaní Czambelových kodifi kačných zásad s vývinom prirodzeného 
jazyka, ktorý dokumentuje stav v nárečiach (podrobnejšie pozri Muziko-
vá, 2008). S. Czambel akceptoval aj niektoré jazykové prostriedky ideálnej 
normy z Hattalových gramatík podporujúce „umelosť“ spisovného jazyka 
(najmä niektoré archaické tvary, pozri Muziková, 2006), ale neovplyvnilo to 
jeho koncepciu rešpektovať pri kultivovaní spisovnej slovenčiny prirodzený 
(v jeho terminológii živý) jazyk, resp. snažiť sa priblížiť spisovný jazyk pri-
rodzenému jazyku. 

Jeho intervenčné aktivity sa týkali tiež delimitácie spisovnej slovenčiny 
od iných jazykov, predovšetkým od češtiny (v lexike a gramatike) a ruštiny 
(najmä v lexike). Pri kultivovaní spisovnej slovenčiny poukazoval aj na dife-
rencovanosť slovenského národného jazyka, na odlišnosť normy spisovného 
jazyka od normy nárečí, na čo upozorňoval pri výklade niektorých javov 
(napr. pri kodifi kovaní niektorých neurčitých slovesných tvarov – minulých 
prechodníkov, minulých príčastí, pri niektorých väzbách atď.), porov. aj 
jeho tvrdenie: „Iné je spisovná reč slovenská a iné reč slovenského ľudu...“ 
(Czambel, 1901, s. 723). Ako uvádza J. Kačala (2006, s. 271), spisovná slo-
venčina bola pre S. Czambela autonómnym útvarom, ktorý má svoje korene 
v nárečí a úzko s nimi súvisí, ale po svojom konštituovaní sa rozvíja podľa 
svojich vlastných zákonitostí. Czambelovu kodifi káciu spisovnej slovenčiny 
ďalej rozvíjal a uvádzal do praxe J. Škultéty, ktorý sa na nej podieľal čiast-
kovými úpravami v 2. a 3. vydaní Rukoväti. 

V dejinách spisovnej slovenčiny sa kladne hodnotí Czambelova kodifi -
kácia pre dobré vystihnutie vtedajšej spisovnej normy (porov. Blanár – Jóna 
– Ružička, 1974, s. 199). Adekvátnosť Czambelovej kodifi kácie vzhľadom 
na podmienky jej fungovania na prelome 19. a 20. storočia potvrdilo jej ak-
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ceptovanie používateľmi jazyka, ako kodifi kačná príručka sa používala do 
prijatia prvých Pravidiel slovenského pravopisu (1931). Na jeho koncepciu 
kultivovania spisovného jazyka sa nadväzovalo aj v ďalších obdobiach vývi-
nu spisovnej slovenčiny, najmä v 20. a 30. rokoch 20. storočia (porov. Kral-
čák, 2007). Ako sme ukázali vyššie, v Czambelovom prístupe ku kultivova-
niu spisovnej slovenčiny na prelome 19. a 20. storočia, keď mala spisovná 
slovenčina status „umelého“ jazyka a do jej kultivovania sa vedome zasa-
hovalo v prospech jej stabilizácie, sa zreteľne črtá smerovanie k odmietaniu 
ideálnej normy, resp. tých prostriedkov ideálnej normy, ktoré nefungovali 
v jazykovej praxi, a k preferovaniu jazykových prostriedkov, ktoré mali pri-
blížiť spisovnú slovenčinu k prirodzenému jazyku, aj keď toto smerovanie 
nebolo ešte podporené demokratizáciou spisovného jazyka a bolo limitova-
né historicko-spoločenskými okolnosťami. Czambelova kodifi kácia sa stala 
perspektívnym východiskom vývinu modernej spisovnej slovenčiny v 20. 
storočí. Pohľad do dejín spisovnej slovenčiny a do vývinu prístupov k jej 
kultivovaniu môže byť inšpiratívny ako minulá skúsenosť aj pri kultivovaní 
spisovného jazyka v súčasnosti a môže prispieť k hlbšiemu pochopeniu po-
vahy súčasnej spisovnej slovenčiny.
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RÉSUMÉ
Cultivation of Standard Slovak at the Turn of the 19th and 20th Century

The paper, based on characteristic of Czambel’s conception of the standard language, 
shows the position which his codifi cation (realised at the turn of the 19th and 20th century) 
has in a developmental line from standard (literary) language as an „artifi cial“ language to 
the standard language as a natural language. Czambel’s approach to cultivation of standard 
Slovak responded to historical, social and linguistic situation and to needs of users of the 
language. So in period when the standard Slovak had a status of „artifi cial“ language, it in-
dicates the direction to rejection of ideal norm (or rejection of such items of the ideal norm 
that didn’t function in real language use) and to preference of items which approximate the 
standard Slovak to natural language even in spite of the fact that this direction still hadn’t 
been supported by democratisation of standard language and it was limited by historical and 
social circumstances.  
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