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Predhovor

 Zborník Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v  súvislostiach je 
vedeckým  edičným projektom, ktorý vznikol pri príležitosti významného 
životného jubilea neúnavnej propagátorky slovenského jazyka a  kultúry 
v  zahraničí, slovakistky z  Katedry slovenského jazyka Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského a riaditeľky Studia Academica Slovaca – centra pre 
slovenčinu ako cudzí jazyk doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD. 
 Životné jubileum docentky Pekarovičovej vytvorilo ideálnu príležitosť 
a  stalo sa zároveň výzvou zmapovať a  v  medzinárodných súvislostiach 
refl ektovať tie vedeckovýskumné oblasti slovakistiky, ktoré sú už dlhodobo 
v centre záujmu jubilantky. Ide predovšetkým o slovenčinu ako cudzí jazyk, 
aplikovanú lingvistiku, problematiku odbornej a interkultúrnej komunikácie, 
interlingválnej konfrontácie,  jazykovej politiky a  jazykovej kultúry. Tieto 
vedeckovýskumné oblasti sa stali nosnými témami väčšiny publikovaných 
príspevkov, ktoré prináša tento vedecký zborník, a  zároveň predurčili jeho 
štruktúru a členenie do troch tematických oddielov.
 Prvý tematický oddiel Lingvistika, interlingválna komunikácia 
obsahuje príspevky jednak lingvistického zamerania, ktoré akcentujú 
jednotlivé teoreticko-metodologické oblasti výskumu slovenčiny, či už ide 
o otázky jej morfologickej a lexikálnej stavby, štylistiky, ortoepie, ale aj jazykovej 
kultúry, komunikácie a sémantiky, ale aj príspevky refl ektujúce výskumnú 
oblasť slovenčiny ako cudzieho jazyka a aspekt interlingválnej komunikácie, 
s  dôrazom na slovensko-poľské, slovensko-slovanské a  slovensko-nemecké 
interlingválne vzťahy.
 Druhý oddiel zborníka s  názvom Lingvodidaktika a  vyučovanie 

materinského jazyka ako cudzieho jazyka, slovakistika v  zahraničí obsahuje 
predovšetkým príspevky zamerané na problematiku vyučovania materinského 
jazyka (slovenčiny a češtiny) ako cudzieho jazyka z rôznych aspektov: počnúc 
širším areálovo vymedzeným porovnaním západoslovanských jazykov so 
zreteľom na ich prezentáciu cudzincom, cez špecifi ká lingvodidaktického 
prístupu k jednotlivým javom morfologickej, lexikálnej a sémantickej roviny 
s  dôrazom na  komunikačný aspekt jazykového vzdelávania až po otázky 
kultúrnohistorickej frazeológie. Osobitnou skupinou v  tomto tematickom 
bloku sú príspevky predstavujúce slovakistické pracoviská na viacerých 
zahraničných univerzitách, ktoré podávajú buď komplexnejší obraz o 
súčasnom stave slovakistického výskumu vo vzťahu k tradíciám i špecifi kám 
daného pracoviska, alebo si bližšie všímajú vybrané čiastkové problémy či 
riešené projekty spojené s  prezentáciou slovenského jazyka a  slovenskej 
kultúry na lektorátoch zahraničných univerzít.
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Predhovor

 Príspevky publikované v  tretej časti zborníka s názvom Literatúra, 

kultúra a  interkultúrna komunikácia sa venujú problematike presahujúcej do 
oblasti literárnej vedy a semiotiky, medziliterárnych vzťahov a teórie prekladu 
umeleckého textu a do širšej problematiky umeleckej literatúry a  jej vzťahu 
k  iným druhom umenia, ale aj   otázkam interkulturality, či už ide o  živú 
interkultúrnu komunikáciu v  autentickom multikultúrnom prostredí alebo 
o jej umeleckú refl exiu v literárnom texte. 
 Autori príspevkov aj editori zborníka Slovenčina (nielen) ako 

cudzí jazyk v  súvislostiach, ktorý pripravili pracoviská Filozofi ckej fakulty 
UK v  Bratislave, Katedra slovenského jazyka a  Studia Academica Slovaca 
– centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v  spolupráci so Slovenskou 
jazykovednou spoločnosťou pri SAV dúfajú, že táto publikácia obohatí 
slovenskú lingvistiku a najmä oblasť výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka 
o nové podnety a otvorí ďalšie úvahy o prezentácii jazyka a kultúry cudzincom 
v  kontexte aplikovanej lingvistiky či interlingválnej a  interkultúrnej 
komunikácie. A  zároveň svojím obsahom, štruktúrou i  šírkou refl ektovanej 
problematiky sa stane vhodným materiálom a pomôckou nielen pre domácu 
odbornú slovakistickú verejnosť, ale predovšetkým pre lektorov slovenského 
jazyka a  kultúry v  zahraničí, zahraničných slovakistov, ale aj pre študentov 
slovakistiky na domácich i zahraničných univerzitách.

Miloslav Vojtech
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Vyznanie jubilantky alebo Bez práce nie sú koláče, ani 
SakoCJ1

A  určite by nebolo ani tohto sympózia, ktoré vzišlo z  iniciatívy 
mojich najbližších kolegov a spolupracovníkov na katedre slovenského jazyka 
a v centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca, teda 
na pracoviskách, kde som tak trochu v úlohe styčného dôstojníka2 a  mám 
možnosť nielen pedagogicky pôsobiť, ale  zároveň sa spolupodieľať na 
tvorbe a  inovácii vzdelávacej a vedeckovýskumnej koncepcie slovakistiky. 
Uvedomujúc si špecifi ká i limity svojich vedeckých výkonov a  zároveň 
vychádzajúc z tézy, že lepšie urobiť dobrý koláč ako zlý príspevok, sa chcem 
v prvom rade poďakovať organizátorom podujatia, že sa nevzdali myšlienky 
usporiadať toto medzinárodné vedecké sympózium, a tak mi umožnili využiť 
túto jedinečnú príležitosť na osobné stretnutie s  kolegami a  priateľmi i  na 
osobné vyznanie pri hľadaní jazykových i mimojazykových súvislostí, ktoré 
viedli k  rozvoju slovenčiny (nielen, ale predovšetkým) ako cudzieho jazyka, 
mojej celoživotnej profesijnej lásky. Aj keď sám jubilant nezvykne prispievať 
do takéhoto príležitostného zborníka, predsa si dovolím porušiť tento 
stereotyp a na chvíľu sa pristaviť pri míľnikoch, ktoré rozhodli o mojej ceste 
odkrývať druhú tvár slovenčiny a sprostredkúvať ju cudzincom. Podobne ako 
iní učitelia cudzieho jazyka som denne stála pred neľahkou úlohou, ako im 
čo najlepšie priblížiť náš jazyk, aby sa ho učili s chuťou, aby ich neodradila 
komplikovaná gramatika, ani neúspech pri zdolávaní jazykových chýb. Po 
celý čas hľadám odpoveď, ako ochutiť tie lekcie či sústa slovenčiny, aby boli 
ľahšie stráviteľné, aby u študentov vyvolali hlad po ďalších kúskoch vedomostí 
z  lexiky či gramatiky, ktoré sú vstupnou bránou do hlbšieho poznania 
jazykového systému ako predpokladu úspešnej komunikácie. Našťastie, 
nezačínala som na zelenej lúke, dalo sa stavať na základoch, ktoré vybudovali 
moji predchodcovia i  súputníci, najmä v  rámci programu letnej školy SAS 
a  v  duchu rešpektovania tradície i nových potrieb a trendov jazykového 
vzdelávania postupne tvoriť modernú koncepciu opisu a prezentácie 
slovenčiny ako predmetu aplikovanej lingvistiky porovnateľnú s inými jazykmi. 

V prvom rade si treba uvedomiť, že kvalitné jazykové vzdelávanie 
môžu poskytovať len odborne a metodicky dobre pripravení lektori SakoCJ, 
pretože „čím vyššia je intelektuálna aktivita (aj) sprostredkovateľa slovenčiny 

1 Slovenčina ako cudzí jazyk, značka predmetu výučby i výskumu, ktorá sa prenesene vzťahuje 

zároveň na členov realizačného tímu. 
2 Takto moju pozíciu či dvojrolu označil prof. Jozef Mlacek, vtedajší vedúci katedry slovenského 

jazyka a riaditeľ SAS na výberovom konaní v roku 1993 na miesto odbornej asistentky a vedeckej 

tajomníčky Metodického centra SAS.
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Vyznanie jubilantky alebo Bez práce nie sú koláče, ani SakoCJ

a slovenskej kultúry pri spracúvaní relevantných informácií, tým úspešnejšie 
dokáže splniť svoje poslanie.“3 Práve lektor býva hlavným faktorom a 
katalyzátorom úspešného štúdia, on má zvyčajne osud zverených študentov 
v  svojich rukách, predovšetkým však ich záujem o  rozvíjanie vlastnej 
komunikatívnej, sociokultúrnej a interkultúrnej kompetencie. 

Vďaka priaznivému osudu, žičlivosti spolupracovníkov i  svojich 
nadriadených, som si na vlastnej koži overila, ako chutí lektorský chlebík, 
jednak vzdelávaním cudzincov doma, predovšetkým na Filozofi ckej fakulte 
UK s využitím  predností prostredia cieľového jazyka a  cieľovej kultúry, 
jednak  viacnásobným lektorským pôsobením na  zahraničných univerzitách, 
kde sa v reálnom živote preveruje zdatnosť lektora, či dokáže pritiahnuť 
slovenčinychtivých záujemcov a získať tak nielen frekventantov a absolventov 
slovakistiky, ale zároveň priaznivcov Slovenska a jeho kultúry. Po lektorskom 
krste v Budapešti som sa stala členkou lektorského zboru SAS a postupne 
som zbierala lektorské skúsenosti na univerzitách v Halle, vo Viedni 
i  v  Regensburgu, často ako sám vojak v  poli a hľadala vhodný spôsob, ako 
relevantné javy opísať, prístupnou formou študentom vysvetliť, ako ozrejmiť 
špecifi ká slovenčiny vzhľadom na ich vlastný jazyk a kultúrne pozadie. Aj keď 
sa neraz spochybňuje opodstatnenie lektorátov na zahraničných univerzitách, 
predsa práve lektoráty tvoria jednu z  najlepších foriem propagácie jazyka 
a kultúry vo svete, sú miestom verejnej diplomacie. V tejto súvislosti sa často 
vynárajú otázky o počte študentov slovenčiny i otázky smerujúce k motivácii 
ich štúdia a jeho refl exii, ako a či frekventantom kurzov chutí slovenčina, čo ich 
viedlo k tejto voľbe, prípadne, čo ich od nej odrádza. Práve poznatky a postrehy 
získané z viacročného lektorského pôsobenia mi pomohli vnímať slovenčinu 
očami cudzincov a stali sa základom lingvodidaktickej stratégie presadzovanej 
v teórii a overovanej v lektorskej praxi, špecifi ckej škole slovenčiny na storaký 
spôsob.4 

Na ceste sprístupňovania slovenčiny cudzincom ako lingvokultúrneho 
fenoménu ma sprevádzali rozličné osobnosti i rozličné okolnosti, ale azda 
najviac sa so mnou spájajú práve dva motivanty východiskovej frazémy práca 

a koláč. Teda práca a koláč a spolu s nimi pečenie sú spoločným menovateľom, 
ktorý spája všetky moje pracovné i súkromné aktivity. Tie ma postupne naučili 
vo všetkom objavovať svojskosť a krásu a  súčasne vnímať súvislosti medzi 
osobným a  verejným, vlastným a  cudzím, prirodzeným a  naučeným, nielen 
v oblasti SakoCJ. Každý, kto len trochu pozná pečenie vie, že samotný recept 

3 Juraj Dolník v úvode k publikácii Súčasná spisovná slovenčina a  jej problémy o nevyhnutnosti 

profesionálnej kompetencie učiteľov pri prezentácii jazyka a kultúry. Bratislava: UK 2007, s. 7.
4 Ján Sabol v svojej úvahe Skielka z mozaiky SASu o úlohe a poslaní lektora SASu. In: 40 rokov 

Studia Academica Slovaca. Bratislava: UK s. 86.
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ešte nie je zárukou úspechu. Na dobrý a chutný koláč musíme mať potrebné 
suroviny v  správnom množstve i pomere, pravú príchuť mu dodáva výber 
patričných prísad. Ak sa nedodržia odporúčané zásady, nemožno očakávať 
predpokladaný výsledok. Čas, tempo i spôsob spracovania základného cesta 
závisí od typu koláča, ale aj od príležitosti, na ktorú ho chystáme. Práve to, na 
čo bude slúžiť, kto ho bude jesť, ovplyvní aj pracovný postup a spôsob úpravy, 
no najmä konečnú dekoráciu, kde môže gazdiná prejaviť svoju tvorivosť. Preto 
aj koláč pripravovaný podľa rovnakej receptúry môže nakoniec vyzerať i chutiť 
inak. 

Podobne aj pri vzdelávaní je veľmi dôležité stanovenie didaktického cieľa, 
ale najmä postup práce, ktorý učenie robí atraktívnym a jedinečným. Vzdelávací 
proces sprevádza neustály boj s pedagogickým stereotypom, rutinérskym prístupom, 
ale aj prekonávanie rozčarovania pri nenaplnených očakávaniach, tak zo strany 
učiteľa, ako aj z pohľadu študenta. Obidva subjekty pedagogickej komunikácie sa 
musia obrniť veľkou mierou trpezlivosti, vzájomnej ústretovosti, vnímavosti voči 
potrebám a  zámerom partnera. Len rešpektovaním stanovených podmienok a 
zohľadnením aktuálnych sociolingvistických kritérií možno dosiahnuť didaktickú 
efektívnosť, na ktorej sa nepodieľa len výber obsahu a metodiky prezentácie učiva, 
ale najmä postupnosť jednotlivých krokov so zreteľom na vymedzenie primeraného 
priestoru pre všetky fázy vzdelávacieho procesu, teda na prípravnú, motivačnú, 
interakčnú, automatizačnú i kontrolnú fázu. Aj keď vybrané postupy i štádiá výučby 
sú neraz v napätí, úlohou lektora je zabezpečiť, aby celkový proces bol kontinuálny, 
aby jednotlivé bloky na seba nadväzovali, boli vo vzájomnej symbióze. To však 
môže úspešne zvládnuť len taký lektor, ktorý nielen dokonale pozná jazyk a jeho 
zákonitosti, ale vie ich aj príťažlivou formou zahraničným záujemcom sprístupniť 
a uspokojiť tak ich diferencované požiadavky na výučbu jazyka a reálií. Musí vedieť 
jednak dobre využiť existujúcu ponuku učebných materiálov, jednak sám tvorivo 
reagovať na špecifi ká vzdelávacej inštitúcie. 

Aj keď na Slovensku pôsobí niekoľko špecializovaných pracovísk, ktoré 
sa zaoberajú výučbou a  výskumom slovenčiny ako cudzieho jazyka, praktické 
výstupy ešte zďaleka nepokrývajú naše predstavy a  všetky potreby z  pohľadu 
učiteľa a študenta, predsa len v  poslednom čase, najmä vďaka realizácii projektu 
Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, sa urobil výrazný krok pri špecifi kácii 
i prezentácii nášho predmetu. Bez spoločnej tímovej práce by sme však len ťažko 
mohli dopĺňať chýbajúce učebné materiály, najmä metodicky atraktívnou kolekciou 
učebníc a cvičebníc Krížom krážom z dielne SAS a pokračovať v bohatej edičnej 
činnosti vydávaním odborných publikácií či jubilejného 40. zväzku zborníka 
prednášok letnej školy Studia Academica Slovaca práve v tomto roku. 

Preto sa chcem pri tejto príležitosti poďakovať zakladateľom 
a propagátorom Studia Academica Slovaca, najmä však prof. PhDr. Jozefovi Mistríkovi, 

DrSc., ktorý ma angažoval ako lektorku SAS a bol vzorom všestranného zanieteného 
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Vyznanie jubilantky alebo Bez práce nie sú koláče, ani SakoCJ

organizátora a  manažéra, ako aj všetkým, ktorí svojou vedeckovýskumnou 
činnosťou, tvorbou učebných materiálov či lektorským pôsobením prispeli k šíreniu 
slovenského jazyka vo svete, a tak sa zaslúžili o etablovanie a rozvoj samostatného 
predmetu aplikovanej lingvistiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. Osobitne chcem 
vyjadriť svoje poďakovanie prof. PhDr. Jozefovi Mlackovi, CSc. za prejavenú dôveru 
i ponuku partnerskej spolupráce pri vedení Studia Academica Slovaca, prof. PhDr. 

Jánovi Sabolovi, DrSc. za tvorivé inšpirácie pri odhaľovaní špecifík slovenčiny 
z pohľadu cudzincov, prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc. za podporu slovenčiny 
ako cudzieho jazyka a ideové usmernenie pri tvorbe lingvokultúrnej koncepcie, doc. 

PhDr. Petrovi Balážovi, CSc. za podnety pri postulovaní lingvodidaktických 
súvislostí, doc. PhDr. Miloslavovi Darovcovi,CSc. za povzbudenie v  mojej práci 
i  cenné pripomienky k obsahu a  metodike výskumu, ako aj všetkým blízkym 
spolupracovníkom a  spolupracovníčkam, ktorým sa sprístupňovanie slovenčiny 
a slovenskej kultúry cudzincom stalo nielen povolaním, ale aj životným poslaním. 
Medzi nimi významné miesto zaujíma moja kolegyňa PhDr. Ľudmila Žigová, ktorá 
roky so mnou zdieľa pedagogické radosti i manažérske starosti a ochotne pomáha 
pri plnení špecializovaného vzdelávacieho programu SakoCJ. K  jeho realizácii 
výrazne prispeli aj členovia lektorského zboru SAS, medzi nimi si osobitne cením 
oddanosť a zanietenosť mojich súputníčok PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD. 
a PhDr. Evy Rejdovjanovej, ktoré napriek rozličným prekážkam doteraz prichádzajú 
do Bratislavy, aby svoju letnú dovolenku venovali vzdelávaniu sasistov. Výraznou 
oporou pri vedení SASu je môj zástupca doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., ktorý 
sleduje najmä organizačné zabezpečenie kulturologickej a  vlastivednej línie 
programu. Avšak SAS by len ťažko fungoval bez výdatnej pomoci a dennej služby 
mojich najbližších kolegýň Mgr. Evy Španovej, PhD., Mgr. Adely Gabríkovej a Mgr. 

Heleny Ivoríkovej, pôsobiacich v  centre SAS a zabezpečujúcich jednotlivé úlohy 
centra v oblasti vzdelávania, tvorby učebníc i  spravovania administratívy v  rámci 
letnej školy i počas akademického roka. Bez spoločnej koordinácie a spolupráce 
s katedrou slovenského jazyka, slovenskej literatúry, ako aj bez pochopenia vedenia 
fakulty či  bez prejavenej ústretovosti a  podpory projektu zo strany Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR by sme len ťažko mohli zbierať plody dlhoročnej 
pedagogickej i výskumnej práce a zdieľať radosť zo spoločných výstupov. K tomu 
veľkou mierou prispela aj moja rodina, ktorá s pochopením prijíma moje aktivity 
a je mi oporou pri plnení profesijného poslania. V nádeji, že v tomto úsilí budeme 
môcť so všetkými nositeľmi a propagátormi značky SAS a SakoCJ pokračovať a 
rozvíjať ducha spolupatričnosti,   priateľstva a  porozumenia veľkej slovakistickej 
rodiny doma i v zahraničí, sa teším na ďalšie spoločné projekty a podujatia.   
   

Jana Pekarovičová
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O Jane, o Jane,
bude to spievanie.

Popod zámok Th urza
(na Orávke hrdza), 
okolo Párnice
viedli koľajnice
z Ústia, od Adama,
k studniciam poznania.

K Dunaju, k Dunaju,
kde vŕškov nemajú.
V stopách Ludevíta,
múdry Sas ju vítal.
Cez Viedňu a Rezno
v pridunajské hniezdo.

Všade, kam vstúpila
vatry zapálila
v srdciach slovakistov,
v Slovákoch tak isto
(verných slovu slúžiť,
priateľstvá utužiť).

Tak si len pripime,
keď sme už pri sline,
na tie jánske ohne, 
čo v nás planú zbožne. 
Tak si len pripime,
Snáď ich nezhasíme.

Košice, 25. 1. 2011

Marianna Sedláková



PRÍLEŽITOSTNÁ
pre pekárku perfekných príležitostí poznávania
(slovenského jazyka a kultúry)

Päť PÉ má pani z Oravy, o ďalších ani nevravím.

Pekná je panička, horský kvet, 
čo roky na ňom nevidieť.

Pracovitá ako včela,
zajtrajšie úlohy stihla včera.

Pobožná prostou, pokojnou vierou,
ktorá jej srdce napĺňa mierom.

Poctivá – poctivý pedagóg, poctivá mama,
poctivé koláče pečie sama.

Peňažitá – peniaze zoženie vždy a zas,
keď treba uhradiť nový SAS.

Prajeme Ti, Janka milá, bys tie péčka nestratila.
Prajeme Ti jedným hlasom –
ešte veľa krásnych SASOV!                      

Eva Rejdovjanová
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 Tohtoročný dvadsiaty piaty január bol spätý s okrúhlym životným 
jubileom docentky PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., slovakistky z  Katedry 
slovenského jazyka Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského a riaditeľky 
Studia Academia Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Záujem 
o slovenský jazyk, jeho mnohotvárne podoby i úskalia podobností a rozdielov 
s inými jazykmi a vidina ich prezentácie cudzincom začali dotvárať jubilantkin 
odborný profi l ešte počas vysokoškolských štúdií na Filozofi ckej fakulte UK 
v  Bratislave v  rokoch 1969 – 1974. Už v  r. 1974 mala čerstvá absolventka 
slovakistiky na starosti jazykovú prípravu maďarských študentov, ktorí sa 
v Budapešti pripravovali na vysokoškolské štúdium na Slovensku. V rokoch 
1977 – 1981 bola poslaním J. Pekarovičovej jazyková príprava nemeckých 
študentov  na Univerzite Martina Luthera v  Halle a  skúsenosti z  tohto 
pôsobenia ju po prvom návrate zo zahraničia motivovali vykonať rigoróznu 
skúšku z  didaktiky slovenského jazyka. Po stredoškolskej pedagogickej 
praxi pôsobila v rokoch 1987 – 1989 v Ústave jazykovej a odbornej prípravy 
v Bratislave a od r. 1989 až do súčasnosti pôsobí na Katedre slovenského jazyka 
Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave. Svoju vedeckú 
kvalifi káciu si priebežne a  cieľavedome zvyšovala prípravou a  obhajobou 
dizertačnej práce Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie na pozadí   

slovenčiny ako cudzieho jazyka (1999), absolvovaním kurzu interkultúrneho 
manažmentu na Univerzite vo Viedni a habilitačným spisom Slovenčina ako 

cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (2005). Do povedomia slovakistov 
a  slavistov sa docentka J. Pekarovičová zapísala najviac ako neúnavná 
propagátorka slovenského jazyka a slovenskej kultúry najmä na zahraničných 
slovakistických a  slavistických pracoviskách. V  tejto práci zúročuje 
poznatky zo svojho pôsobenia v Inštitúte slavistiky Univerzity vo Viedni, 
Inštitúte prekladateľstva a  tlmočníctva vo Viedni a  na tamojšom Inštitúte 
slovanských jazykov Hospodárskej univerzity (1990 – 1993). V rokoch 1998 
– 1999 pôsobila v Inštitúte slavistiky Univerzity v Regensburgu, kde okrem 
vyučovania slovenčiny viedla semináre z interkultúrnej komunikácie. V rámci 
učiteľských mobilít absolvovala prednáškové pobyty na univerzite v Jyväskylä 
(Fínsko, 2002, 2007) a zároveň prednášala na slavistických pracoviskách 
v  Regensburgu (2005), na Sliezskej univerzite v Katoviciach (1995, 2003, 
2006), na Jagelovskej univerzite v Krakove (2007, 2009) a na univerzite ELTE 
v Budapešti (2004, 2005). Veľký význam z hľadiska postavenia slovenského 
jazyka v  zahraničí a  jeho upevňovania pri vyučovaní jazyka menšín mala 
aj jubilantkina účasť na Metodických dňoch v Slovenskom Komlóši (2003) 
zameraná na vzdelávanie učiteľov slovenských základných a  stredných škôl 
v Maďarsku. 

Profesijné súradnice Jany Pekarovičovej
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Pracovné zaradenie doc. J. Pekarovičovej na Katedre slovenského 
jazyka Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského má široký záber: vedie 
základné kurzy slovenčiny pre cudzincov rozličných stupňov, pre zahraničných 
stážistov a ostatných záujemcov o slovenčinu, vedie voliteľné a výberové kurzy 
odbornej komunikácie, interkultúrnej komunikácie a reálií Slovenska pre 
zahraničných stážistov zamerané na aplikovanú lingvistiku v  jej súčasnom, 
najmä praktickom ponímaní, vedie povinne voliteľné kurzy didaktiky 
slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov slovakistiky so zreteľom na 
teóriu i prax. Pre študentov odboru Slovenský jazyk a literatúra vedie kurzy 

gramatickej interpretácie textu a slovenčiny v  praxi a  zároveň sa podieľa 
na tvorbe obsahu i  realizácii programu študijného odboru jazyk a kultúra. 
Vykonáva funkciu študijnej poradkyne a  koordinátorky študijných pobytov 
pre zahraničných študentov a stážistov, vedie diplomové semináre a diplomové 
práce s  problematikou slovenčiny ako cudzieho jazyka a  medzijazykovej 
konfrontácie, ako aj vedeckú prípravu kandidátov doktorandského štúdia. 

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
sa podieľa na odborno-metodickej príprave lektorov slovenského jazyka 
a  kultúry pôsobiacich na univerzitách v  zahraničí a každoročne organizuje 
semináre pre vyslaných lektorov, zostavuje a  garantuje ich odbornú náplň. 
V  rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov slovenských základných a  stredných 
škôl v  zahraničí priebežne zabezpečuje odborný program kurzov, doteraz 
viedla kurzy v Maďarsku (Békešská Čaba, 2007), v Srbsku (Báčsky Petrovec, 
2008), v Rumunsku (Nadlak, 2009), na Ukrajine (2009), v Poľsku (2010), ako 
aj kurzy pre učiteľov realizované na Filozofi ckej fakulte UK (2001, 2011). 

Jubilujúca docentka Pekarovičová je aj  riešiteľkou množstva 
domácich a medzinárodných projektov SOCRATES/ERASMUS, TEMPUS, 
CEEPUS, VEGA, grantov Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského, je 
autorkou koncepcie a hlavnou riešiteľkou výskumného projektu MŠVVaŠ 
SR Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, koordinátorkou programov 
spolupráce so zahraničnými univerzitami v  Regensburgu (Nemecko) a 
Jyväskylä (Fínsko). V Európskom fóre pre vzdelávanie v SR zastávala funkciu 
viceprezidentky (1991 – 1995), je členkou Inštitútu pre Podunajsko a strednú 
Európu vo Viedni (od r. 1992), odbornou garantkou pre slovenský jazyk 
UNIcert-LUCE – Inštitútu pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách 
v  strednej Európe (od r. 2004), členkou CASAJC – Českej a  slovenskej 
asociácie učiteľov jazykových centier na vysokých školách (od r. 2004), 
v  domácom prostredí je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri 
SAV, pracovala aj v Komisii MŠ SR pre výber lektorov (1996 – 2002), od 
roku 2005 je členkou redakčnej rady zborníka Studia Academica Slovaca, 
v ktorom sa publikujú prednášky z letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 
Tento zborník docentka Pekarovičová od roku 2007 aj editorsky zostavuje. 
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Výsledky výskumu slovenského jazyka a vlastivedných disciplín sa aj zásluhou 
týchto jubilantkiných aktivít rýchlejšie dostávajú k zahraničným slovakistom a  
stávajú sa súčasťou systematického slavistického vzdelávania na zahraničných 
univerzitách. Doterajšie jubilantkine skúsenosti z  didaktiky slovenčiny ako 
cudzieho jazyka sa premietli aj do obsahu jej monografi í Slovakistika v 

zahraničí (2001), Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky 
(2004) ako aj  prípravy a tvorby kolektívnych publikácií Slovenčina pre 

cudzincov. Praktická fonetická príručka (2005) a Slovacicum. Súčasné Slovensko 
(2006), Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk v kontaktnej a dištančnej 

forme (2007). Je zostavovateľkou a editorkou viacerých zborníkov. V  rámci 
letných kurzov Studia Academia Slovaca zaraďuje docentka J. Pekarovičová 
do programu prednášok a  zborníkov z  tohto podujatia najnovšie poznatky 
z  výskumov v slovenskom jazyku. Zásluhou aktívnej účasti popredných 
jazykovedcov z univerzitných pracovísk aj ústavov SAV sa najnovšie poznatky 
jazykovedy a ostatných spoločenských vied veľmi efektívne a rýchlo dostávajú 
do rozličných kútov sveta. Za túto významnú a záslužnú prácu patrí jubilantke 
úcta a uznanie, ktorého spoločenskú hodnotu ocenil pri príležitosti 40. výročia 
Studia Academica Slovaca rektor Univerzity Komenského Striebornou 
medailou UK. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR udelil docentke 
PhDr. Jane Pekarovičovej, PhD., k jej životnému jubileu Medailu sv. Gorazda 
a  dekan Filozofi ckej fakulty UK v  Bratislave ju vyznamenal najvyšším 
fakultným ocenením – Zlatou medailou Filozofi ckej fakulty UK. Tieto 
mnohodimenziálne aktivity s  veľkým spoločenským významom mohla a  aj 
dnes môže jubilujúca docentka Jana Pekarovičová rozvíjať len vďaka svojej 
priateľskej povahe, dobrému vzťahu k  svojmu okoliu, ochote zapojiť sa do 
riešenia pracovných problémov. Tým si vytvára podporu svojho okolia na 
uskutočňovanie množstva predsavzatí, ktoré s veľkým entuziazmom premieňa 
na realitu.
 Týmto zborníkom sa pripájame k mnohým gratulantom a 
umocňujeme ním želanie dobrého zdravia, tvorivých síl, porozumenia, elánu 
a nehynúcej energie pri šírení dobrého mena slovenského jazyka a slovenskej 
kultúry v zahraničí. Ad multos annos! 

Pavol Žigo
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Poznámky k vývinu vyučovania slovenčiny ako cudzieho 
jazyka v kontextoch SASu alebo Od Štibraného a Baláža 
s Darovcom po Pekarovičovú a jej školu

Jozef Mlacek

Filozofi cká fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 
 
Začnem dvoma malými poznámkami k povahe tohto svojho textu.
 Teda po prvé. Každý, kto len trošku nazrie do programu tejto 
konferencie, zbadá, že môj príspevok už samou svojou v názve naznačenou 
orientáciou a  ešte viacej pri svojom zaradení medzi teoretické príspevky 
vybočuje či priamo vytŕča z  jej zamerania. Môže vzniknúť otázka, či on 
nepatrí skôr do bloku plánovaného po 17. hodine, teda do spoločensky 
orientovanej časti programu tohto stretnutia. Tieto skutočnosti si sám 
uvedomujem, jednako však pri zvolenej téme ostávam. Nie je to z núdze, že 
by mi lingvistické políčka, po ktorých najčastejšie chodím či aspoň ciepkam, 
neponúkali dostatok tém a  námetov tesnejšie spätých s  orientáciou celej 
tejto konferencie. Jej odborná, ale predsa len trochu aj osobnostná, jubilejná 
motivácia spolu so základnou tematikou jubilantkinho výskumu (známe S ako 
CJ) a s jej takmer celoživotnou prepojenosťou so SASom sú azda dostatočným 
dôvodom zamerania tohto príspevku. A cez formuláciu o SASe sa dostávam 
k druhej naznačenej úvodnej poznámke.
 Teda po druhé. Ako je aspoň niekomu z  prítomných známe, 
najmä pri istých výročiach našej letnej školy alebo pri jubileách jej prvých 
vedúcich činiteľov (napr. pri nedožitej deväťdesiatke prof. E. Paulinyho) som 
publikoval niekoľko príspevkov z  histórie celej letnej školy alebo z  vývinu 
niektorých zložiek jej náplne, naposledy asi v roku 2004. Materiálovo sa tieto 
príspevky opierali o staršiu dokumentáciu uchovávanú na samej letnej škole, 
na jej sekretariáte, ako aj o všetok archívny materiál o  letnej škole, ktorý je 
k  dispozícii v  archíve Filozofi ckej fakulty UK. A  práve zistenie, že v  ňom, 
resp. aj v mojich výpiskoch z neho alebo v poznámkach k nemu je ešte všeličo 
také, čo by azda mohlo byť aspoň malým doplnením alebo aj spresnením 
istých bodov z histórie tejto letnej školy, teda aj toto všetko prispelo k takejto 
voľbe témy môjho príspevku. Z predchádzajúcich viet je zároveň evidentné, 
že v jeho obsahu bude všeličo už známe zo spomínaných príspevkov aj z iných 
zdrojov, ale dúfam, že v ňom bude aspoň niečo také, čo bude jednak rozvitím 
samej faktografi e k danej téme a jednak azda aj slovom k rámcovej tematike 
celej tejto konferencie.
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 Aj vlastnú tému príspevku treba začať osobitnou poznámkou, 
pravda, už nie poznámkou akoby mimotextovou, o povahe celého textu, ale 
poznámkou o samej téme. Názov príspevku hovorí, že tu bude reč o vyučovaní 
slovenčiny ako cudzieho jazyka v  kontextoch SASu. A  tu sa žiada malé 
spresnenie. Autorovi ide o charakteristiku istých bodov vyučovania S ako CJ 
v podstate na tejto fakulte alebo s prispením učiteľov tejto fakulty. Je jasné, že 
kľúčovým bodom je tu SAS, ale treba dodať, že tu pôjde aj o vyučovanie ešte 
pred samou existenciou SASu, teda v podobách, ktoré SAS predchádzali, na 
druhej strane tu nebudeme spomínať toto vyučovanie v osobitných školách 
určených na jazykovú prípravu zahraničných študentov (napr. Senec, inštitút 
pri rektoráte atď.). Aj pri takejto špecifi kácii je však evidentné, že ako sama 
letná škola aj vyučovanie jazyka na nej či v nej prešlo istým vývinom, že sa 
v ňom všeličo menilo, a to aj pokiaľ ide o ciele a obsah, aj pokiaľ ide o spôsoby 
realizácie tejto výučby. Práve toto bude náplňou celého ďalšieho výkladu, 
uvažovania a sem-tam azda aj rozprávania.
 Zo všeobecne dostupných poznatkov o  tejto letnej škole sa vie, že 
jej východiská sa spájajú s pražskou Letní školou slovanských studií, že táto 
pražská škola organizovala po istom prvom svojom rozbehu tzv. slovenské 
týždne v rámci svojho programu, že ako extenzia tejto školy sa uskutočnila 
paralelne s  Prahou v  r. 1965 prvý raz aj celá škola na Slovensku, že o  rok 
nato dostala svoje doterajšie pomenovanie, že od začiatku 90. rokov sa táto 
letná škola posúva do polohy centra pre výučbu slovenčiny pre zahraničných 
slovakistov a slavistov atď. Už v  tomto výpočte sa ukazuje viacej podôb vo 
výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Organizátori tejto konferencie 
však vedia, že pri hľadaní názvu pre tento príspevok som hovoril o šiestich 
zastaveniach, teda vlastne šiestich etapách vo vývine tohto vyučovania. 
Číslo šesť napovedá, že sa tu v  porovnaní s  predchádzajúcim výpočtom 
počíta s  akýmsi podrobnejším členením naznačeného vývinu, s  vydelením 
trochu väčšieho počtu naznačených etáp. Pristúpme teda k  charakteristike 
spomínaných krokov aj k  charakteristike výučby slovenčiny pri každom 
z nich.
 Za prvý článok naznačeného reťazca vo vývine našej letnej školy 
sa zvyčajne pokladajú tzv. slovenské týždne pražskej letnej školy, ktoré boli 
v rokoch 1961 – 64. Domnievam sa však – a to nie z nejakej snahy o novosť 
za každú cenu, ale na základe istých faktov, resp. ich pozornejšieho čítania 
–, že je tu isté oprávnenie, istý dôvod posunúť túto hranicu o  kúsok späť, 
do rokov pred slovenskými týždňami pražskej Letnej školy slovanských 
štúdií, teda na prelom 50. a  60. rokov 20. storočia. Čo nás teda konkrétne 
vedie k  takémuto videniu našich začiatkov? Na vyčlenenie takéhoto kroku 
by pravdepodobne nebol dostačujúcim dôvodom už dávnejšie známy 
fakt, že vo vedeckej rade pražskej letnej školy boli od jej začiatkov viacerí 
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profesori bratislavskej fi lozofi ckej fakulty (spomínajú sa A. Mráz, E. Pauliny, 
J. Stanislav, M. Tomčík, trochu neskôr aj Š. Ondruš), asi by ním celkom 
nebol ani v tunajšom archíve zachovaný list vtedajšieho riaditeľa LŠSS prof. 
J. Běliča J. Štibranému ako lektorovi slovenčiny na pražskej letnej škole zo 
dňa 14. mája 1960 (podľa jeho náplne – išlo o presné určenie odmeny (bolo 
to „až“ 1000.- Kčs), ako aj ostatných podmienok (za ubytovanie v internáte 
a stravu platil 10 Kčs za každý deň, pričom sa však dodáva aj špecifi cký zámer 
takéhoto riešenia jeho zaistenia: „abyste se mohl účastníkům LŠSS věnovat 
jak po stránce odborné, tak po stránce společenské“: keď to všetko spočítame, 
išlo aj vtedy a vo vtedajších podmienkach o statočné vykorisťovanie!) – sa zdá, 
že práve vtedy išlo  o  prvé pôsobenie slovenského lektora na pražskej LŠSS. 
Jedno aj druhé spomenuté sú celkom zaujímavé a hádam aj nezanedbateľné 
skutočnosti, ale na naznačené vydeľovanie celkom osobitného kroku, stupňa 
vo vývine nášho akademického vyučovania slovenčiny by to zaiste nijako 
nestačilo. Z  týchto prvých kontaktov neskorších osnovateľov našej letnej 
školy s tou pražskou je v daných súvislostiach hádam dôležitejšie zistenie, že 
práve cez ne, cez naznačené kontakty s pražskou školou oni získali predstavu 
o všetkých stránkach organizovania aj uskutočnenia takejto školy a konkrétne 
aj predstavu o tom, že letná škola nebude iba jazykovou školou, ale že v nej 
pôjde, musí ísť o  jazyk a  široko chápanú kultúru. Pravda, v  nasledujúcich 
rokoch sa tieto predstavy cez ďalšie stupne zaiste spresňovali, precizovali, 
prehlbovali, jednako však ako nejaký latentný stupeň či nulový stupeň sú aj tu 
spomínané skutočnosti dosť zreteľné, a teda umožňujú takúto úvahu.
 Celkom explicitným krokom – ak priznáme istú mieru osobitosti 
vyššie naznačovanému nulovému stupňu, potom vlastne už druhým krokom 
či stupňom – sú tiež už tu spomínané slovenské týždne pražskej letnej školy, 
ktoré boli v  rokoch 1961 – 64. Máme tu teda malé jubileum: polstoročie 
od prvého z nich. Dokumentácia o  týchto týždňoch sa zachovala pomerne 
kompletná, a  tak sú všetky základné fakty o  nich všeobecne známe. Len 
v  skratke pripomeňme, že v  Bratislave sa konal len prvý a  posledný, kým 
druhý a  tretí sa uskutočnili v Banskej Bystrici. So zreteľom na tému tohto 
príspevku je dôležité zistenie, že skladba ich programu presne kopírovala 
ustálenú štruktúru celej letnej školy, že sa v  týchto týždňoch okrem 
seminárov a prednášok zo známeho okruhu disciplín (jazykoveda, literárna 
veda, história, etnológia, vedy o  umení) konali ďalšie sprievodné programy 
(návštevy kultúrnych podujatí alebo stretnutia so slovenskými umelcami), že 
zakaždým bola aj nejaká malá exkurzia (z Bratislavy do Trenčína a  okolia, 
z Banskej Bystrice do Martina a na Oravu), že tu boli aj lektorské cvičenia 
z  niektorých iných slovanských jazykov (u nás najmä z  poľštiny a  ruštiny). 
Z faktografi e 1. týždňa (1961) upútava jeden osobitný problém, s ktorým sa 
dovtedy ani celá pražská škola nestretla, hoci vtedy išlo fakticky o jej 5. ročník: 
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Organizačný štáb (ako sa vtedy volalo vedenie) pripravil aj exkurziu do sídla 
SĽUKu v Rusovciach. Lenže Rusovce, to už bolo v tom čase tzv. pohraničné 
pásmo. A tak sa veru muselo žiadať osobitné povolenie do tohto pásma pre 65 
ľudí. Ako to asi pôsobilo najmä na účastníkov zo Západu, to si môžeme len 
domýšľať.
 Z  faktografi e týchto týždňov sa tu žiada pristaviť pri poslednom 
z nich. Prinajmenšom zvláštne tu pôsobí fakt, že na jednej strane sa v záverečnej 
správe riaditeľa o  tomto ročníku (ako aj o  predchádzajúcom) a  najmä 
o budúcnosti píše trochu podmienene („za predpokladu, že sa tzv. slovenský 
týždeň LŠSŠ zachová“) a na druhej strane už o  rok nato sa uskutočnil nie 
slovenský týždeň, ale v podobe tzv. extenzie vlastne celá škola. Čo priviedlo 
k tejto zmene? Z materiálov, ktoré sú v tunajšom archíve, sa to vyčítať nedá. 
Možno niečo napovedia v tomto smere materiály zachované v Prahe. Jednako 
z mnohých diskusií na neskorších ročníkoch našej letnej školy vystupujú do 
popredia vyjadrenia viacerých účastníkov práve onoho ročníka pražskej LŠSS 
(menovite prof. Divičanovej, doc. Armasovej a neb. doc. Gladrowovej), ktoré 
zhodne a pritom nezávisle na sebe (každá z nich inokedy a pri inej príležitosti) 
potvrdzujú, že práve na záverečných stretnutiach tohto ročníka pražskej školy 
sa najmä viacerí slovakisticky orientovaní účastníci dožadovali samostatnej 
slovenskej letnej školy. Či práve toto bol onen bod zvratu, to sa môžeme asi 
už iba domnievať, ale aj tak azda treba tento faktík trochu hlbšie vpísať do 
histórie aj prehistórie našej letnej školy a aspoň pri blížiacom sa okrúhlom 
výročí tejto letnej školy to aj náležite pripomínať.
 Osobitne treba doložiť, že aj v týchto ročníkoch letnej školy pôsobili 
bratislavskí lektori na jej kurzoch slovenčiny v Prahe. Zachovaná správa doc. 
Petra Baláža z 30. augusta 1963 pripomína najmä ťažkosti s pomôckami, s ich 
nedostatkom. Keďže ich bolo veľmi málo, explicitne ich vyratúva: Paulinyho 
Krátka gramatika slovenská, ďalej „texty, ktoré som si sám rozmnožoval na 
písacom stroji“, potom krátke prózy (Tajovský a Mináč) a magnetofón (ten 
súvisí s faktom, že v náplni seminárov boli výraznejšie zastúpené aj fonetické 
cvičenia). Ako vidieť, už v takýchto konštatáciách možno zaznamenať počiatky 
autorovej motivácie napísať špecifi ckú príručku pre kurzy takéhoto typu.
 Samostatným článkom v sledovanom vývinovom reťazci je rok 1965. 
O  ňom sa hovorilo vždy asi najviac, no ani tak nie sú niektoré jeho dáta 
jednoznačne uzavreté (dátumy, počet účastníkov atď. – porov. môj prehľad z r. 
2001). K tomu nemám teraz nijaké novšie údaje. V súvislosti s témou tohto 
príspevku sa len žiada podčiarknuť jednak to, že tento ročník ešte prebehol 
ako extenze LŠSS, a jednak fakt súvisiaci s témou celého tohto príspevku, že 
aj tu ešte išlo o Letnú školu slovanských štúdií (podľa intencií pražskej školy 
tu boli napr. ešte aj cvičenia z  iných slovanských jazykov). O tom, že sa už 
zakrátko začala táto extenzia hodnotiť zároveň ako prvý ročník bratislavskej 
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školy, jednoznačne svedčí napr. list prof. E. Paulinyho námestníkovi povereníka 
SNR pre školstvo a kultúru zo dňa 1. 6. 1966, na začiatku ktorého čítame: 
„Univerzita Komenského a  jej Filozofi cká fakulta usporiadajú v  čase od 5. 
8. do 2. 9. 1966 II. ročník Letného seminára slovenského jazyka a kultúry – 
Studia Academica Slovaca“. To nepotrebuje nijaký osobitný komentár.
 Rokom 1966 sa naozaj začína nové obdobie v  rozvoji tejto letnej 
školy aj vyučovania slovenčiny na nej. Je to prvý ročník s orientáciou priamo 
na slovenčinu, je to prvý ročník pod názvom Studia Academica Slovaca, je 
to ročník, v ktorom jeho účastníci dostávajú prvý raz na štúdium špeciálne 
pripravenú učebnicu. Je ňou kniha Slovenský jazyk s podtitulom Príručka pre 

cudzincov od dvojice autorov P. Baláž a M. Darovec. Špecifi kom organizačnej 
štruktúry vedenia v tomto ročníku bolo uvedenie funkcie zástupcu riaditeľa 
popri stálej funkcii tajomníkov letnej školy. A tu musím priznať mea culpa. 
Nepozorne som čítal istý list z archívu, v ktorom sa spomína na jednom mieste 
„riaditeľ, resp. zástupca“ a na druhom mieste „E. Pauliny a Š. Ondruš“, a písal 
som, že tento ročník mal dvoch riaditeľov. Pomýlilo ma to dvojaké vyjadrenie 
priraďovania. Teda spresňujem: Ani tento ročník nemal dvoch riaditeľov, 
riaditeľom bol až do r. 1969 prof. Pauliny, prof. Ondruš bol v týchto ročníkoch 
jeho zástupcom. Za túto nepresnosť sa ospravedlňujem.
 Aj v  nasledujúcich ročníkoch bolo viacero všelijakých premien 
zasahujúcich práve aj vyučovanie slovenčiny. Už v ročníkoch vedených prof. 
Ondrušom sa výraznejšie otvorili prednášky aj pre celkom nové tematické 
oblasti, hoci práve k tomuto postupu v nasledujúcich ročníkoch mával najmä 
on rozličné, niekedy aj dosť štipľavé pripomienky. Medzi premeny tohto 
druhu treba zaradiť aj novú prax s  vydávaním zborníkov, ktorú zaviedol 
a dvadsať rokov realizoval ďalší riaditeľ SASu prof. J. Mistrík. Tieto zborníky 
spolu s pribúdajúcimi špecifi ckými príručkami (z dielne doc. P. Baláža, doc. 
M. Darovca a  ich spolupracovníkov pri jednotlivých jazykových mutáciách 
ich vyšlo okolo dvadsať) naozaj menili celú vyučovaciu zložku letnej školy.
 Tým sme sa dostali vlastne až k súčasnosti. Boli tu teda len tieto štyri 
stupne či kroky vo vývine vyučovacieho procesu na letnej škole SAS? Nazdávam 
sa, že sú tu ešte niektoré iné osobitosti, ktoré dovoľujú ísť v zachytení tohto 
procesu ďalej. Za zreteľný medzník treba pokladať začiatok 90. rokov, keď 
sa k  letnej škole SAS pridáva metodické centrum, keď teda táto inštitúcia 
si kladie za cieľ už nielen výučbu počas štyroch či troch týždňov v  lete, ale 
keď hľadá spôsoby vyučovania cudzincov počas celého roka. Ja som vtedy 
prevzal funkciu riaditeľa, ale táto zmena jednoznačne súvisí s príchodom našej 
jubilantky Jany Pekarovičovej. Bola tu teda letná škola SAS a popri nej ďalšie 
aktivity v  oblasti vyučovania cudzincov. A  to súčasné obdobie: Dnes je to 
centrum Studia Academica Slovaca, ktoré sa stará aj o realizáciu letnej školy. 
Je to teda naozaj zasa čosi iné. A keď spočítame všetky tieto nielen domáce, 
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ale aj medzinárodné vedecké aj didaktické aktivity, tú novú generáciu nielen 
samých lektorov, ale aj učebníc či ďalších príručiek, vychodí nám, že tu naozaj 
možno celkom oprávnene hovoriť aj o tomto šiestom stupni, o šiestej etape 
tohto vývinu. O tom už hovoriť nebudem. V tom je aj sama dokumentácia 
centra aj letnej školy oveľa úplnejšia, dokonalejšia, taká, akú sme si ešte pred 
niekoľkými rokmi ani nevedeli predstaviť, a  tak aj nejaké analýzy či aspoň 
registráciu toho všetkého, to už budú musieť urobiť iní. Chvalabohu má kto.
 Ruka v ruke s týmito formálnymi premenami vyučovania slovenčiny 
na sledovanej letnej škole pristupovali postupne aj posuny v samej metodike 
tohto vyučovania. Široko osnované rámce tohto vyučovania (jazyk a kultúra) 
nás síce od začiatku viedli ku komunikatívnejším podobám výučby, naša 
jazykoveda však dosť dlho ponúkala najmä štrukturalistické prístupy aj 
k odovzdávaniu učiva. V súčasnej výučbe už ide skôr o prepájanie systémových 
poznatkov s  pragmatickými a  komunikatívnymi, a  tým sa aj táto zložka 
náplne letnej školy dostáva do celkom nových polôh. Je tu teda evidentný 
vývin a rozvoj a v podtitulku tohto príspevku zachytený jeho personifi kovaný 
náznak má svoju relevanciu práve so zreteľom na príležitosť, pri ktorej sa táto 
konferencia uskutočňuje a ktorá bola motiváciou aj pre tento text. 
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RÉSUMÉ
Remarks on the Development of the Teaching of Slovak 
Language as a Foreign Language in the Context of SAS or from 
Štibraný and Baláž with Darovec to Pekarovičová and her 
School

Th e author of this thesis introduces not only the beginnings of the teaching of 

Slovak language as a foreign language in the context of SAS, but also the situation before the 

existence of the Summer School. He outlines events, which indicated establishing of this subject 

and teaching activity. He also reviews especially contributions of teachers from the Faculty of 

Philosophy, who helped the subject to come into being. His opinions focus on the facts about 

SAS and they show the development changes in content and methodical conception of the 

Summer School necessarily had to go through from the aspect of organization and realization. 
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Lingvistická xenoslovakistika

Juraj Dolník
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Xenológia a xenolingvistika
 Monografi a J. Pekarovičovej (2004) ponúka ucelený obraz 
kompetentného zaobchádzania so slovenčinou ako cudzím jazykom na 
úrovni súčasného jazykovedného a  kulturologického poznania. Jedným 
z možných spôsobov špecifi kácie aj expanzie ďalšieho výskumu v tejto sfére 
je včlenenie tohto javu do referenčného poľa xenológie – náuky o cudzosti. 
Protiklad vlastné : cudzie je oddávna komponentom výkladov vzťahov medzi 
jednotlivcami, aj menšími či väčšími spoločenstvami vrátane etník a národov, 
ale súčasný stav rozvinutosti sociálnych kontaktov nad rámcom istého etnika, 
národa aj štátu stimuloval k  fokusácii pojmu cudzosť ako prizmy nazerania 
na sociálne kontakty a  interakcie na rozličnej úrovni. A  tak sa začalo 
konštituovanie xenológie ako kultúrnovednej disciplíny (porov. Wierlacher 
– Albrecht, 2003), ktorá sa geneticky určovala ako prechod od hermeneutiky 
k  interkultúrnemu výskumu cudzosti. Vychádza sa z  reakcie na otázku, čo 
je cudzosť, a  teda z  určenia fundamentálnej kategórie xenologickej teórie. 
Jej východiskovou tézou je, že cudzosť je kultúrna interpretácia inakosti, čo 
vyplýva z kultúrnohermeneutického prístupu k tomuto javu. Cudzosť sa teda 
chápe ako štandardizovaný interpretát inakosti, do ktorého sa premieta kvalita 
vzťahu k inakému. Na túto základnú otázku nadväzujú: Aký xenodiskurz sa 
udomácnil v danej societe? Ako sa prejavuje mentálne zaobchádzanie s cudzím 
v  spoločenskej praxi? Tieto otázky presuponujú kultúrnu diferencovanosť 
mentálneho a praktického zaobchádzania s cudzosťou, a teda jeho určenosť 
danými historicko-kultúrnymi podmienkami danej society. Keďže cudzosť 
je recipročný jav (individuálne alebo kolektívne subjekty vnímanú inakosť 
vzájomne interpretujú ako cudzosť), k  predmetu xenológie môžeme 
organicky priradiť individuálnu a kolektívnu sebaprezentáciu tých, ktorí ma/
nás interpretujú ako cudzích, s čím sa dá plodne spojiť zistenie, ako ma/nás 
interpretujú iní. 
 V rámci xenológie nachádza svoje miesto xenolingvistika ako náuka 
o cudzosti so zreteľom na jazyk. Do jej domény môžeme zaradiť jednak pojem 
jazyková cudzosť s jeho implikátmi a jednak všetko, čo súvisí s rolou jazyka 
pri mentálnom aj praktickom zaobchádzaní s  inakým ako s  cudzosťou. To 
znamená, že xenolingvista nazerá na jazyk z  aspektu cudzosti a používanie 
jazyka pozoruje so zreteľom na konštituovanie xenodiskurzu a  na sociálne 
praktiky späté s cudzosťou. 
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Lingvistická xenoslovakistika
 Do referenčného rámca xenolingvistiky s  kultúrnoxenologickým 
pozadím sa včleňuje lingvistická xenoslovakistika, ktorá aplikuje pojem 
cudzosti na skúmanie slovenského jazyka. Jej doména sa dá rozčleniť v duchu 
„my ako cudzí“ a „cudzosť v našom prostredí“, t. j. na základe dvojperspektívneho 
xenologického nazerania na slovenčinu: inakosť tohto jazyka interpretovaná 
ako cudzosť a inaké v nej interpretované ako cudzie. Kľúčový metodologický 
význam má otázka, kto je interpretom inakosti, a teda z akého zorného uhla 
sa interpretuje inakosť ako cudzosť. Inakosť sa môže interpretovať z pozície 
pozorovateľa, ktorý na podklade zistených údajov o  jazykoch, napríklad 
spoznaných kontrastov, vyvodzuje závery o jej cudzosti, alebo zo stanoviska 
nositeľov jazyka, ktorí vedome či nevedome „povyšujú“ jazykovú inakosť na 
cudzosť. Ak niet osobitného dôvodu na vytvorenie lingvistického konštruktu 
jazykovej cudzosti a na zotrvanie pri ňom, postupuje sa v subjektivistickom 
duchu, aby sa zistilo, čo interpretujú nositelia ako jazykovú cudzosť a čo je 
dôvodom takej interpretácie.
 Všimnime si najprv subjektivisticky orientovanú interpretáciu 
inakosti slovenčiny ako cudzosti. Na otázku, ktoré inakosti slovenčiny 
interpretujú Neslováci ako cudzosť, dá sa, pravdaže, odpovedať na základe 
zodpovedajúceho empirického výskumu. Tu sa už naliehavo nastoľuje 
otázka, v akom zmysle má ísť o cudzosť, čiže ako sa má chápať cudzosť ako 
interpretačná kategória. Ak by sa tu výraz cudzí uplatnil len vo význame 
„nie vlastný“, termín lingvistická xenoslovakistika by pokrýval to, čo sa rovná 
slovenčine prezentovanej/vnímanej ako cudzí jazyk. Na špecifi káciu cudzosti 
fundujúcej xenológiu, a teda aj xenolingvistiku, sa dá využiť výraz xenos. Xenos 
je jav vnímaný ako cudzí, pričom cudzosť funguje ako parameter, na základe 
ktorého interpret navodzuje istý vzťah k  tomuto javu. Špecifi kácie tohto 
vzťahu sú rozmiestnené v  rozpätí od extrémneho odmietania po fascináciu, 
čo preukazujú bežné pozorovania reakcií ľudí na cudzie javy, resp. pojmy 
ako barbari, pohania, alebo fascinovanosť exotikou. Podľa toho predmetom 
xenolingvistiky sú jazykové xenosy, a  teda lingvistická xenoslovakistika je 
zameraná na xenosy v slovenskom jazyku v jeho systémovom aj pragmaticko-
komunikačnom aspekte s možným rozširovaním jej poľa pôsobnosti. 
 Výrazom xenos sa vyjadruje aj pojem, ktorý funguje ako základná 
orientačná idea pri empirickom výskume xenosov v slovenčine. Ako prvotný 
pomocný orientačný faktor prichádza do úvahy súbor štandardizovaných 
spôsobov vyjadrovania sa o iných jazykoch so vzťahovým obsahom, napríklad 
výroky, že istý jazyk je spevavý, iný zasa neľubozvučný, že istá gramatická 
konštrukcia je nepochopiteľná, že istý spôsob vyjadrovania sa je veľmi 
prekvapujúci, že istá frazéma je dôvtipná, že deklinačné pravidlá sú veľmi 
komplikované a pod. Na základe takého súboru sa dajú predbežne vymedziť javy 
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potenciálne vnímané ako xenosy. Skúsenosti zo sprostredkúvania slovenčiny 
ako cudzieho jazyka a z kontaktov Slovákov s Neslovákmi už určite poskytujú 
poznatky, z ktorých sa už dá vytvoriť prvotný inventár slovenskojazykových 
xenosov. Na prvotnú orientáciu poslúži ich usporiadanie podľa – pracovne 
vyjadrené – pozitívnosti a negatívnosti xenosov, pričom treba počítať s tým, 
že jazykové javy a prejavy sa vnímajú ako viac alebo menej výrazné xenosy. 
Registrácia jazykových xenosov stimuluje otázku ich motivácie. Môžeme 
hľadať najprv príčinu výskytu záporných a  kladných jazykových xenosov. 
V  súvislosti so zápornými xenosmi môže sa napríklad aplikovať fenomén 
ohrozenia viažuci sa na cudzosť: pri osvojovaní si slovenčiny istý jej jav sa môže 
interpretovať ako výrazný záporný xenos, pretože pri danom jave učiaci sa 
subjekt môže mať pocit ohrozenia vlastnej kognitívnej inteligencie pestovanej 
vo vlastnom kultúrnom prostredí (ide teda o kultúrne determinovaný pocit, 
čiže pocit jednotlivca ako reprezentanta danej kultúry). Na základe zistených 
xenosov sa môže skonštruovať xenoprofi l slovenčiny, resp. jej xenoprofi ly, 
v ktorých je vyhradené miesto aj pre predsudky a stereotypy. Zdá sa, že často 
opakovaný výrok „Slovenčina je ťažký jazyk“ je dobrý príklad navodzovania 
záporného xenostereotypu, a obsah výroku „Slovenčina je mäkký a ľubozvučný 
jazyk“ je nasiaknutý pozitívnym xenostereotypom.  
 Druhá doména lingvistickej xenoslovakistiky zahŕňa javy z  iných 
jazykov, ktoré interpretujeme ako xenosy („cudzie v  našom prostredí“). 
Tu sa nadväzuje na tradičné učenie o  opozícii zdomácnené vz. cudzie 
výrazy s  upriamovaním pozornosti na cudzie štruktúry ako interpretácie 
prevzatých, resp. preberaných výrazov používateľmi slovenčiny. Rozdiel medzi 
predchádzajúcimi prípadmi a týmito výskytmi sa dá zachytiť termínmi externé 
xenosy a  interné xenosy, ktoré fungujú ako autoxenosy. Autoxenosy sú teda 
transfery, ktoré používatelia vnímajú ako cudzie a na základe toho navodzujú 
k  nim istý vzťah. V  tomto prípade nie je v  zornom poli ich adaptácia, ale 
naopak – v  popredí vnímania je generovaný vzťah k  ich cudzosti. Ak na 
tieto transfery nenazeráme v  súvislosti s  externými xenosmi, ale na pozadí 
jednotiek ako anglicizmus, bohemizmus a pod., môžeme hovoriť o xenizmoch, 
pravda, s dodatkom, že ide o kultúrnohermeneutickú kategóriu. Na prvotné 
poznávanie xenizmov sa vzťahujú dve súvzťažné otázky: Ako sa zaobchádza s 
xenizmami? Aký jazykový xenodiskurz dominuje v súčasnosti?
 Výskumy týkajúce sa prvej otázky môžu nadväzovať na funkčnú 
analýzu transferov, ale pozornosť sa sústreďuje na spôsoby ich používania, pri 
ktorých sa funkčne ťaží z  evokácie cudzosti. Pri tejto otázke sa aktualizuje 
napríklad systematické skúmanie prestížnej funkcie xenizmov vrátane reakcií 
používateľov na ne, preferovania cudzích krstných mien s  hľadaním jeho 
hlbšej motivácie, funkcií heterokultúrnych citátov v písaných komunikátoch, 
stigmatizácie cudzosti pomocou xenizmov, disimilácie už adaptovaných 
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prevzatých výrazov, čiže revitalizácie a aktualizácie ich cudzosti a pod. Druhá 
otázka nabáda na refl exiu xenodiskurzu v  slovenskom kultúrnom prostredí, 
v rámci ktorého sa formujú a ustaľujú postoje k cudziemu, teda aj k jazykovým 
cudzotám. Jedným z možných východísk pri rekonštrukcii a refl exii slovenského 
jazykového xenodiskurzu je nazeranie cez prizmu puristickej ideológie, ktorá 
navodzuje riadiacu otázku, v akej miere je slovenské spoločenstvo poznačené 
touto ideológiou, a  potom následnú otázku, v  akej miere je táto ideológia 
spojená s javmi ako xenofóbia, xenostereotypy, autostereotypy alebo syndróm 
permanentného národného útlaku. Osobitným komponentom slovenského 
jazykového xenodiskurzu je postoj k  bohemizmom. Jeho skúmanie je aj 
príspevok k  poznaniu zdanlivého paradoxu, že v  rámci blízkopríbuzných 
jazykov sa môžeme stretávať s xénizmami.

Rozvíjanie lingvistickej xenoslovakistiky
 Nadhadzovaním ďalších otázok sa akčný rádius lingvistickej 
xenoslovakistiky môže rozpínať tak, aby čoraz výraznejšie zasahovala do 
kultúrnovednej xenológie špecifi kovanej na slovenské kultúrne prostredie. 
Keďže kulturologická xenológia je náuka o štandardizovaných interpretáciách 
inakosti ako cudzosti, skúmanie týchto interpretácií môže v  konečnom 
dôsledku vyústiť do obohatenia kultúrneho obrazu Slovákov. K nemu patria 
spomínané externé xenosy a  autoxenosy, ale aj heteroxenosy, čiže slovenské 
interpretácie mimoslovenskej inakosti ako cudzosti. V tejto súvislosti sa do 
pozornosti vnucujú maďarské heteroxenosy ako – vzhľadom na slovensko-
maďarské vzťahy – závažný komponent slovenského kultúrneho obrazu. Už pri 
zisťovaní toho, ako interpretujú Slováci maďarskú jazykovú inakosť v duchu 
cudzosti, sa asociačne vybavuje komplex problémov v slovensko-maďarských 
vzťahoch, a  tak sa identifi kácia maďarských jazykových heteroxenosov zo 
strany Slovákov spája s  rozsiahlejšou otázkou: Ako je možné, že napriek 
tisícročnej koexistencii v  spoločnom štátnom útvare inakosť sa interpretuje 
ako cudzosť? Táto otázka nás už nabáda na sledovanie maďarského diskurzu 
v slovenskom kultúrnom prostredí a súčasne aj na porovnanie tohto diskurzu 
s českým diskurzom, na začiatku ktorého je známy kontrast medzi vzťahom 
Slovákov k Čechom a Maďarom. Je tu aj stimulácia k opätovnej poznávacej 
koncentrácii na úkaz, že Slováci českú jazykovú inakosť neinterpretujú ako 
cudzosť, čiže z ich hľadiska niet externých českých xenosov (alebo predsa?), 
ale pri bohemizmoch v  slovenskom jazykovom prostredí sa stretávame 
s autoxenosmi.
 Do úvahy prichádzajú aj skúmania heteroxenosov týkajúcich sa 
ďalších jazykov, pri ktorých sa štandardizovali kolektívne reakcie v slovenskom 
kultúrnom prostredí v  spomínanom rozpätí od odmietania po fascináciu 
cudzosťou, pričom sa nastoľuje otázka ich určujúcich faktorov. Zistené 
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determinanty heteroxenosových vzťahov Slovákov k  rozličným jazykom sú 
súčasťou ich xenoprofi lu. Samozrejmým východiskom je, že aj slovenský 
xenoprofi l je premenlivý, a  teda sa žiada sledovanie jeho diachrónnej aj 
synchrónnej dynamiky. 
 Ďalšie potenciálne impulzy na rozvíjanie lingvistickej xenoslovakistiky 
sú uložené v pojme kontrakultúra, ktorým nadväzujeme na členenie systému 
semiosfér J. M. Lotmanom (1990). Východiskom deduktívne načrtávaného 
poľa výskumu môže byť aj téza, že identita kultúry spočíva v  konštrukcii 
kontrakultúry. Výraz kontrakultúra vyjadruje protikladnosť inej kultúry 
k vlastnej s implicitným poukazom na ambivalentnosť pomeru medzi kultúrou 
a kontrakultúrou: z jednej strany sa kontrakultúra odmieta, z druhej strany sa 
vyvíja úsilie o jej premenu na kultúru (eliminácia vz. integrácia; porov. Posner, 
2003, s. 60). V  tomto duchu odznel aj predchádzajúci výklad: cudzosť sa 
týka eliminácie aj integrácie (ide o  funkčné využívanie cudzosti). V  pojme 
kontrakultúra je však skrytý ďalší výskumný impulz, a to „inšpirácia cudzím“. 
Keďže cudzie je niečo nové, má aj potenciálnu poznávaciu inšpiratívnu silu (v 
xenológii sa hovorí o fermentnej sile cudzieho, „ktorá nás dokáže iritovať aj 
sužovať a prostredníctvom tohto iritujúceho sužovania aj prebudiť a priviesť 
k  novým myšlienkam, názorom a  presvedčeniam“ [Wierlacher – Albrecht, 
2003, s. 298], pričom sa odkazuje na tézu, že ľudia potrebujú ostrohy cudzieho, 
aby neustrnuli). Realizácia tejto potenciálnej sily je kultúrne špecifi cká, takže 
sa nastoľuje otázka, ako sa realizuje v  slovenskej kultúre. Dostávame sa 
k známemu protikladu epigónstvo vz. tvorivosť iniciovaná cudzím. V rámci 
lingvistickej xenoslovakistiky sa sleduje, ako sa prejavuje inšpiratívna sila 
jazykovej cudzosti v  slovenskom jazykovom prostredí aj s  prihliadaním na 
tento protiklad. Otázka sa týka rozvíjania slovenského jazyka so zreteľom 
na inšpiratívne pôsobenie jazykovej cudzosti. Nejde teda o  obohacovanie 
slovenčiny transfermi, ale o  to, ako sa táto inšpirácia prejavuje pri tvorení 
vyjadrovacích prostriedkov, pri používaní jazyka, ako aj v dynamike jazykových 
postojov používateľov. Pripomeňme si niekoľko javov-námetov spätých 
s touto problematikou. 
 Jazyková kritika často poukazuje na mechanické poslovenčovanie 
českých výrazov, lexikálnych a  gramatických štruktúr, ako napríklad klid – 
kľud, spousta – spústa, zatloukat – zatĺkať (vo význame „utajovať“), vykanie 
ženskej osobe „Kde ste bola?“ a  pod. Pozícia xenoslovakistiky podnecuje 
k preskúmaniu reakcie, že tu máme do činenia s mechanickým preberaním, 
resp. napodobňovaním, a  k  otvoreniu sa inému nazeraniu na javy tohto 
druhu. Pritom sa ukazuje, že jazyková inakosť môže byť interpretovaná ako 
prirodzená aj umelá cudzosť. Kým prirodzená cudzosť vyplýva z interpretácie 
inakosti na základe prirodzeného ovládania jazyka, ktoré je späté so zmyslom 
pre „duch“ vlastného jazyka, umelá cudzosť je založená na riadenej analýze 
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jazyka, a  tak dochádza k  tomu, že používateľský jazykový cit a  lingvistická 
analytická racionalita sú v  konfl ikte. Pre bežného nositeľa slovenského 
jazyka sú fonologické podoby slov klid, spousta a pod. prirodzene cudzie, lebo 
nezodpovedajú „zvukovému duchu“ jeho jazyka, ale výrazy kľud, spústa vníma 
ako využitie inšpiratívnej sily tejto cudzosti na zavádzanie výrazov a významu 
v duchu jeho jazyka. Spomínanú podobu vykania síce nepovažuje za cudzosť, 
lebo je to forma potenciálne založená v štruktúre jeho jazyka, ale vníma ju na 
pozadí prirodzene cudzích javov v češtine s inšpiratívnou silou, a tak využíva jej 
podnet na aktualizáciu tejto potenciálnosti. Podobne vníma aj metaforizáciu 
pri slove zatĺkať (← zatloukat). Z perspektívy riadenej lingvistickej analýzy 
sa však obidva prípady javia ako cudzosť, ktorá je ale umelo konštruovaná, 
čo vyplýva z riadenosti analýzy (tá je viazaná na predstavu potreby striktnej 
delimitácie slovenčiny a češtiny, ktorá je ideologicky motivovaná). 
 Na skúmanie inšpiratívnej sily jazykovej cudzosti sa ponúkajú 
napríklad dve výrazné oblasti používania jazyka: reklama a  moderovanie 
v  súkromných televíziách. Na základe bežného pozorovania zisťujeme, že 
reakcie na cudzosť tu varírujú v  rozpätí od jednoduchého epigónstva cez 
analógiu až po ňou inšpirovanú tvorivosť. Skúmanie týchto oblastí používania 
spisovnej slovenčiny môže príkladne prispieť k  poznaniu roly inšpiračného 
pôsobenia cudzosti na dynamiku tohto jazyka. Očividný fakt, že reklamný 
spôsob používania slovenčiny sa rozvinul na základe využívania inšpiratívnej 
sily jazykovej cudzosti, nabáda nielen na dôkladné preskúmanie tohto procesu 
v reklamnej komunikácii, ale aj na expanziu výskumu na všetky komunikačné 
sféry, aby sa zistilo, v  akej miere sa rozvíja slovenský jazyk v  konfrontácii 
s  jazykovou cudzosťou. Diferenciácia moderátorského modusu používania 
slovenčiny, ktorú prvotne registrujeme pri vnímaní intonačnej a  tempovej 
stránky reči, je súčasťou takého poznávacieho zámeru, ktorý si potom žiada 
spoznanie postojov používateľov a ich motivácie.
 Ďalším potenciálnym segmentom lingvistického xenoslovakistického 
výskumného sveta je stav známy ako odcudzenosť aplikovaný na slovenský 
jazyk. Nastoľuje sa otázka, či sa v slovenskom jazykovom prostredí vyskytuje 
niečo ako jazyková odcudzenosť. Môžeme sa stretnúť s tým, že sa im vlastný 
jazyk, resp. niečo z  neho odcudzuje? Špecifi ckejšie: Môže byť, že sa jazyk, 
resp. niečo autonomizuje, a tak nadobúda status odcudzeného atribútu jeho 
nositeľov? Pri tejto otázke priťahuje na seba pozornosť spisovná slovenčina 
so zreteľom na tradíciu pestovania postoja k  nej. Výskum môže potvrdiť, 
vyvrátiť alebo modifi kovať hypotézu, že tradične pestovaný postoj k spisovnej 
slovenčine vedie k  tomu, že sa odcudzuje svojim nositeľom. Prvotné údaje 
o  xenizácii tohto jazykového útvaru poskytuje jazyková kritika a  výchova, 
ktorá podporuje predstavu, že kompletné ovládanie spisovného jazyka je 
výsadou nejakej jazykovej elity a  znalcov. Táto predstava je kompatibilná 
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s  predstavou prestížnosti tohto jazyka spätej s  jeho suprafunkciami: s 
národnoreprezentatívnou, národnoidentifi kačnou, národnosolidárnou 
a národnokonštitučnou funkciou. Ochranárske zaobchádzanie so spisovnou 
slovenčinou s  odvolávaním sa na fundamentálnosť jej roly v  živote národa 
je podporou jej xenizácie: jazyk ako komunikačný produkt generácií sa 
autonomizuje a  odcudzuje sa jeho nositeľom. Jeho autonomizácia spočíva 
v tom, že sa mu priznáva spôsob existencie určený jeho zákonitosťami, ktoré 
sú objektívne, a teda nepodliehajúce vôli jeho „producentov“. Zjednodušene 
a vyhrotene povedané (s provokačným úmyslom): Spisovný jazyk je ovládaný 
zákonitosťami, nie jeho používateľmi – tí si ho len osvojujú, preukazujúc svoju 
nedokonalosť (oproti dokonalosti tohto jazyka). Ak sa napríklad literárne 
dielo vníma nezávisle od intencie jeho autora a podrobuje sa mnohorakým 
interpretáciám, odcudzuje sa tvorcovi (porov. so známym výrokom, že sa 
stáva jedným z konzumentov diela). Ak sa spisovný jazyk vníma nezávisle od 
komunikačných intencií jeho „producentov“, ktorých (intencií) „neviditeľným“ 
produktom sú jazykové štruktúry (porov. s  tézou o  jazyku ako neintenčnou 
produkte intenčných konaní), vytvára sa predpoklad na jeho xenizáciu.
 
Záver
 Ideovo spoľahlivo podložená lingvistická xenoslovakistika môže 
vzísť z  využitia znalostného fondu vzťahujúceho sa na jazykové javy 
nejako spojené s  cudzosťou a  z poznatkov xenológie ako všeobecnej náuky 
o cudzosti. Jej zmyslom je konštruovanie slovenského jazykového xenoprofi lu 
ako komponentu xenoobrazu Slovákov, ktorý vypovedá o tom, ako vnímajú 
cudzosť, ako s  ňou mentálne aj prakticky zaobchádzajú, ako sa formujú 
a menia ich postoje k nej, aké miesto má tento jav v ich kultúre a z čoho sa 
dajú vysvetliť ich reakcie naň. Vychádzajúc z  tézy, podľa ktorej cudzosť je 
konštrukcia z  interpretácie inakosti na pozadí vlastnej kultúry, lingvistickej 
xenoslovakistike sa prisudzuje úloha zistiť, ako sa táto interpretácia špecifi kuje 
z pozície slovenskej kultúry. Všeobecne však platí, že inakosť interpretovaná 
ako cudzosť potenciálne vyvoláva protirečivé reakcie: na jednej strane obavu, 
úzkosť, strach, pocit ohrozenosti a  na druhej strane zvedavosť, fascináciu, 
túžbu po poznaní. Na samom začiatku reťazca poznávacích krokov k prieniku 
do tajov cudzosti je otázka, kde je zdroj tejto protirečivosti. Prečo v  nás 
na jednej strane cudzosť vyvoláva fóbiu, ale na druhej strane je v nej niečo 
príťažlivé? Táto protirečivosť má korene v protikladnosti povahy človeka ako 
bytosti svojho druhu, o ktorej jednotlivec vie. Jeho znalosti o sebe zahŕňajú 
jednak to, že má schopnosť agresívneho správania, ktorým môže ohroziť 
iných, a  jednak to, že mu je vlastná potreba sociálneho kontaktu, ktorá sa 
viaže na jeho prežitie a  sebarealizáciu (na rozvíjanie vlastného duševného 
potenciálu). Tento autoobraz aplikuje aj na iných, ku ktorým pristupuje podľa 



32

Lingvistická xenoslovakistika

tohto heteroobrazu. Na podklade heteroobrazu interpretuje nepoznaných 
iných ako potenciálneho agresora aj kooperátora, teda ako „cudzinca“, ktorý 
ho potenciálne ohrozuje aj priťahuje. Tým, že jednotlivci sú akultúrovaní, žijú 
vo svete vlastnej normality, do ktorého patria aj štandardizované vnímania 
prejavov agresivity a  kooperácie. Aj v  tejto súvislosti je v  hre spomínaná 
aplikácia, ale modifi kovaná ako „mal by byť“. Autoobraz normality sa aplikuje 
na heteroobraz normality: kontrakultúra by mala byť ako vlastná kultúra. 
Modifi kátor „mal by byť“ vzišiel z významu normality pre príslušníkov danej 
kultúry, ktorý spočíva v tom, že normalita im poskytuje základnú orientačnú 
istotu vo svete (preto máme sklon k  univerzalizácii vlastnej normality) 
a prežívajú ju ako indikátor ich kolektívnej identity z genetickej perspektívy: 
normalita je zakladajúci faktor tejto identity). V  interkultúrnom kontakte 
normalita funguje ako prvotná báza vzájomnej interpretácie aj ako stimulátor 
vnímania potenciálnej agresie a  kooperácie na strane kontrakultúry. Čo sa 
vymyká z vlastnej normality, potenciálne ohrozuje základnú orientačnú istotu 
vo svete a kolektívnu identitu, alebo potenciálne rozširuje kooperačné možnosti. 
Kým interindividuálna komunikácia je poznačená aplikáciou sebaobrazu 
(v moduse určenom agresivitou a  kooperáciou) na partnera, sprievodným 
príznakom interkolektívnej komunikácie je normalita vytvárajúca autoobraz 
kolektívu. Kolektív sa vyznačuje tendenciou k  univerzalizácii autoobrazu, 
a  preto kontrakultúra vyvoláva pocit potenciálneho ohrozenia alebo 
možnej kooperácie. Pravda, autoobraz kolektívu zahŕňa aj miesto agresivity 
a  kooperácie vo svete vlastnej normality a  aplikácia autoobrazu s  týmto 
momentom na heteroobraz je potenciálnou súčasťou interkolektívneho 
kontaktu. 
 Ideovým fundamentom lingvistickej xenoslovakistiky je, že v základe 
konštrukcie jazykového xenoprofi lu Slovákov je ich jazyková normalita, čiže 
ich jazykový autoobraz. Jazykovú normalitu tvoria všetky prejavy jazyka 
a jazykovej ideológie, ktoré nositelia daného jazyka na základe ich akulturácie 
vnímajú ako súčasť ich spoločného duchovného zdroja. Tento zdroj ich 
zjednocuje a funguje ako podklad pocitu aj vedomia kolektívnej solidárnosti 
a  identity. Z  perspektívy svojej jazykovej normality vnímajú aj Slováci iné 
jazyky a  jazykové ideológie a  interpretujú ich ako cudzie (a súčasne ich 
normalita je vystavená takej interpretácii). Táto interpretácia obopína obidva 
krajné postoje – od radikálneho odmietania z  pocitu ohrozenia vlastného 
jazyka (porov. s  výrokmi o  agresívnosti angličtiny) po očarenosť cudzosťou 
(porov. so sklonom k preferovaniu cudzích mien). K normalite patrí aj diverzita: 
na spoločné duchovné zdroje jednotlivci, skupiny reagujú odlišne. Diverzitné 
sú aj reakcie na to, ako máme v súčasných podmienkach fungovania spisovnej 
slovenčiny zaobchádzať s jazykovými xenofenoménmi. Aj táto diverzita a jej 
príčiny sú predmetom lingvistickej xenoslovakistiky.
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RÉSUMÉ
Linguistic Xenoslovakistics

 A reliable thought based linguistic xenoslavistics can rise from the usage of knowledge 

fund related to language phenomena somehow connected with foreignness and from fi ndings 

of xenology as a general science concerning foreignness. Its meaning is the construction of a 

Slovak language xenoprofi le as a component of xenoimage of the Slovaks that testifi es about their 

perception of foreignness, how they mentally and practically employ it, how are their attitudes 

towards it formed and changed, what is the place of this phenomenon in their culture, and from 

what it is possible to explain their reaction to it. Drawing from the thesis that foreignness is 

a construct stemming from one’s interpretation of otherness on the background of one’s own 

culture, linguistic xenoslavistics attributes the role to discover, how this interpretation specifi es 

from the position of Slovak culture. In the base of the construction of the language xenoprofi le 

of Slovaks is their language normality, i.e. their language autoimage. Language normality 

constitutes of all language and language ideology manifestations, which are perceived by native 

speakers of that language due to their acculturation as a part of their mutual spiritual source. 

From the perspective of their language normality Slovaks also perceive other languages and 

language ideologies and interpret them as foreign (and at the same time their normality also 

undergoes such interpretation). Th is interpretation deals with both extreme ends – from the 

radical refusal caused by the feeling of threat to their own language (compare with notions about 

the aggression of English) to the fascination by foreignness (compare with the tendency to prefer 

foreign names). Diversity belongs to normality: individuals and groups react diff erently to mutual 

spiritual sources. Diverse are also reactions to the question how we should deal with language 

xenophenomena in current conditions of normative Slovak. Th is diversity and its causes are also 

the object of linguistic xenoslovakistics.
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Jana Pekarovičová svoju monografi u Slovenčina ako cudzí jazyk uvádza 
slovami „Stretnúť dnes cudzinca, ktorý sa dorozumieva po slovensky, prípadne 
hľadá možnosti, ako získať túto kompetenciu na Slovensku alebo v rôznych 
vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, sa postupne stáva samozrejmosťou“ 
(Pekarovičová, 2004, s. 7). Pre slovenčinu ako jazyk s nie veľkým počtom 
používateľov sú to povzbudivé slová a cudzinci hovoriaci po slovensky sa na 
Slovensku tešia pomerne veľkej priazni. Slováci sú k ich slovenským prejavom 
tolerantní a vďační za to, že si volia práve slovenčinu. A je to v duchu ekológie 
jazyka. Ale v tomto postoji je ukrytý aj náš národný paradox.
 Na jednej strane niektorí používatelia majú isté obavy pred exosférou 
a pred cudzími výrazmi v slovenčine. Neslovenskí používatelia slovenčiny 
prirodzene do slovenských prejavov prinášajú prvky z vlastnej endosféry, ktoré 
sa však v novom väčšinovom komunikačnom priestore pociťujú ako cudzie 
prvky, lebo vychádzajú z odlišného sociálneho a kultúrneho života. Ale voči 
týmto komunikačným zásahom do vývinu slovenčiny takmer nikto nenamieta. 
Ani experti na slovenský jazyk – či už puristickej alebo liberálnejšej orientácie. 
To je tiež jedna z chvályhodných vlastností prirodzených používateľov 
slovenčiny. Inak sa ale posudzujú tie isté alebo podobné prejavy jazykového 
správania slovenských používateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí a krajanov, 
keď sa ocitnú v komunikačnom priestore Slovenska (Ondrejovič, 2008). 
 Na druhej strane viacerí používatelia slovenčiny, medzi nimi aj viacerí 
jazykovedci, už nie sú takí zhovievaví voči jazykovým prejavom prirodzených 
používateľov slovenského jazyka, ktoré sú motivované exosférou alebo sú v 
nejakom vzťahu k vonkajšej, resp. zahraničnej realite. A takéto postoje sa už 
medzi ekologické nezaraďujú. O tomto „lingvistickom“ napätí v najnovšom 
čase vzniklo viacero pozoruhodných prác (Ondrejovič, 2008, Dolník, 2010 a 
i.) a nemienim sa v tomto smere rozširovať. To, čo by som v súvislosti s týmto 
jazykovým a metajazykovým paradoxom chcel v tejto chvíli podčiarknuť, je 
(obchádzaná) skutočnosť, že kritika jazykových návykov jednej časti slovenskej 
jazykovej komunity, často oprávnená, ale neraz až veľmi vyostrená, obsahuje v 
sebe aj prvky zužovania hraníc slovenčiny. 
 Väčšina súčasných diskusií o slovenčine sa oprávnene sústreďuje 
na situáciu v centrálnom komunikačnom a územnom poli, na jazykovú 
situáciu na Slovensku. Iba menšia časť jazykovednej a občianskej komunity 
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na Slovensku dôvernejšie pozná aj niektoré z existenčných prejavov a variet 
slovenčiny mimo hraníc Slovenska. Preto hranice slovenčiny dodnes celkom 
dobre nepoznáme.
 Pri tomto fenoméne ide o dvojaký typ jazykových hraníc: môžeme 
hovoriť o vnútorných a o vonkajších hraniciach slovenčiny. 
 Do zorného poľa vnútorných hraníc slovenčiny možno zaradiť zložitú 
spleť vývinových jazykových javov vrátane adstrátneho a substrátneho spektra. 
Dnešná slovenčina je vďaka tomu veľmi diverzifi kovaným jazykom s dômyselne 
vybudovanou jazykovosystémovou a komunikačnou infraštruktúrou. Tento 
proces nie je uzavretý, ale vnútorné členenie slovenčiny intenzívne prebieha 
aj dnes, či najmä dnes, pričom je umocnený pestrou sociálnou sieťou 
a zložitými interakčnými vzťahmi medzi jej nositeľmi. Keď ide o riešenie 
vnútorných otázok hraníc slovenčiny v súčasnosti systémovolingvistická 
infraštruktúra sa radikalizuje, argumentuje na osi áno – nie, ale sila jej 
argumentov naráža na stenu nedostatočnej akceptácie zo strany členov 
jazykového spoločenstva. Slovenčina si už neoblieka nepriestrelnú vestu 
a jazykovému spoločenstvu na prelome tisícročí je bližší škálový koncept 
slovenčiny pri jej používaní na verejnosti. V takejto situácii sa potom 
logicky rodí aj nová pragmatickolingvistická koncepcia spisovnej slovenčiny. 
Systematicky je tento model prezentovaný v najnovšej publikácii Juraja 
Dolníka Teória spisovného jazyka, ktorá vychádza z pozícií „komunikujúcich 
nositeľov tohto jazykového útvaru“ (Dolník, 2010, s. 117). 
 Vonkajšie hranice slovenčiny sa týkajú vývinu slovenčiny v zahraničných 
podmienkach, resp. vo vývinových podmienkach jazykovej enklávy a diaspóry. 
V nedávno publikovanej knihe o týchto otázkach sme evidovali okolo tridsať 
krajín, kde sa vyskytujú uvedené existenčné podoby slovenčiny (Dudok, 
2008). Slovenské jazykové prejavy v tom-ktorom prostredí sú všade špecifi cké 
a závisia od okolitých kontaktových jazykov, kultúrneho diskurzu a intenzity 
a kvality pulzačných komunikačných vektorov. V prvom rade však závisia od 
potrieb jazykového spoločenstva špecifi cky sa jazykovo správať v rozličných 
komunikačných situáciách a sférach. Spoločným menovateľom pre všetky 
zahraničné slovenské jazykové spoločenstvá je však tendencia k diasporizácii. 
Aj tradičné slovenské jazykové ostrovy, akým je slovenčina vo Vojvodine, 
v Rumunsku, či Maďarsku sa viditeľne urbanizujú a smerujú k jazykovej 
diaspóre. Okrem toho po otvorení štátnych hraníc vznikli početné utajené 
slovenské jazykové diaspóry, ktoré ešte nie sú vôbec zmapované alebo sú iba 
v tušenej rovine. Napríklad pri terénnom predbežnom sondážnom výskume
v Japonsku koncom roka 2010 sme zistili, že tam funguje slovenčina ako 
spiaci jazyk v komunite, ktorú tvorí okolo troch stoviek príslušníkov. Pred 
rokom 1989 tam ešte táto jazyková komunita neexistovala, odhadovalo sa, 
že v roku 2001 už mala okolo 25 príslušníkov, a ten istý zdroj odhaduje, 
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že od roku 2008 táto komunita mala 500 členov1. Jazyková interakcia a 
komunikačné siete slovenskej komunity  v tomto prostredí sú veľmi zúžené, čo 
ovplyvňuje aj aproximatívnosť poznania slovenčiny uvedenej komunity. Avšak 
aj také málopočetné jazykové spoločenstvo má výraznejší alebo menej výrazný 
potenciál na bezprostredné rozšírenie hraníc slovenčiny, v tomto konkrétnom 
prípade hlavne v lexikálnej rovine (porovnaj nárast kulturém a pomenovaní z 
tohto regiónu na Slovensku). Keď uvážime aj vplyv dištantného jazykového 
kontaktu, tak pragmatické vektory pôsobiace na šírenie jazykových hraníc 
nemusia byť už zanedbateľné.
 Jazyk používateľov slovenčiny, ktorí žijú za hranicami Slovenska 
zrejme výraznejšie nepoznačí komunikačné zručnosti a komunikačnú 
komformnosť hovoriacich na Slovensku. Avšak prostredníctvom 
kompromisných jazykových replík pomáha rozširovať jazykový priestor bežnej 
slovenčiny. Do slovenskej jazykovej praxe sa dnes nedostávajú nové jazykové 
impulzy iba bezprostredným jazykovým kontaktom. Rozširovanie výrazových 
prostriedkov prebieha aj dištantnou formou a dnes je niekedy veľmi ťažko 
určiť aj samotnú hranicu jazykových kontaktov. Galina P. Neščimenková preto 
v súvislosti s preberaním slov hovorí o zmiešanom, kontaktno-dištantnom 
preberaní (Neščimenko, 2002, s. 132). Tento druh jazykovej globalizácie 
nie je špecifi kom iba slovenčiny: táto vlastnosť charakterizuje prinajmenej 
celý jazykový euroareál. To, čo je však charakteristické pre jazykovú situáciu 
slovenčiny, je aj pomerne zreteľný proces glokalizácie. Hranice v jazyku a 
medzi jazykmi už nie sú také ostré, ako kedysi. Slovenčinu neovplyvňujú iba 
centrá jazykovej moci, hoci ju v značnej miere regulujú, ale hlavne samotní 
používatelia. Preto by som si dovolil hranicu slovenčiny charakterizovať ako 
posuvnú hranicu, nezávislú od abstraktných predstáv alebo administratívneho 
(horizontálneho) pohľadu na fenomén hranice. Hranice slovenčiny netreba 
vnímať ako objekt, ale ako proces. Závisia v prvom rade od dynamického 
procesu, ktorý je nepretržite tvarovaný hovoriacimi v neustálom interakčnom 
vzťahu. Vnímame ich ako osmotický jav. Ale na rozdiel od osmózy v chemickom 
zmysle, kde ide o samovoľné prenikanie molekúl rozpúšťadla membránou 
do roztoku, pri osmotickej jazykovej hranici ide o ich slobodné a zároveň 
zámerné prestupovanie, čo vyplýva z interaktívnych a interskupinových 
jazykových znalostí. 
 V tomto kontexte pripomeniem jazykové sebavedomie 
najživotaschopnejších slovenských jazykových enkláv vo Vojvodine a 
v Rumunsku, a ak by sa posilnili nástroje preventívnej lingvistiky, tak 
aj v niektorých iných susedných krajinách, prinajmenej v tých, kde má 
slovenčina status menšinového jazyka. Dlhodobý vývoj v špecifi cky odlišných 

1 www.uszz.sk/pocty
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podmienkach jazykových kontaktov a akulturačných procesov umožnil tu 
zachovať slovenčinu, akú na Slovensku zákonite vystriedali novšie formy, 
pre súčasných používateľov v modernom kultúrnom svete prijateľnejšie, a na 
druhej strane umožnil včleniť do svojej jazykovej výbavy také prvky z exosféry, 
ktoré sa v komunikačnej praxi začali v materskej krajine objavovať až po 
otvorení „tvrdých“ hraníc. Teda možno už počítať i s istým pluricentrickým 
konceptom slovenčiny v slovakistickom priestore (Dudok, 2008). Mohli by 
sa však uvedené skutočnosti včleniť aj do aplikovanej lingvistiky a metodiky 
vyučovania slovenčiny, aj slovenčiny ako cudzieho jazyka,2 prekladateľskej 
praxe a pod.
 Nemám na mysli iba lexikálne dublety a varianty, ktoré do 
štandardnej slovenčiny vstupujú vďaka otvorenosti komunikačných príležitostí 
v rámci posuvných hraníc národného jazyka. Veď dolnozemský sálaš nie 
je iba dialektizmus v reči Slovákov vo Vojvodine, Rumunsku, Maďarsku, 
Chorvátsku, ale svojím vecným významom hospodárskej usadlosti na samote 
v rovinatej krajine presahuje štylistickú rovinu a rozširuje významové pole 
slovenskej štandardizovanej lexémy salaš. 
 Rovnako treba vnímať šírenie hraníc slovenčiny aj v gramatickej, 
textickej a inej rovine. Diverzifi kácia slovenčiny však neprebieha iba  v rámci 
funkčného a územného členenia. Tieto procesy v jazyku, ako aj ďalšie jazykové 
rôznenie, hlavne sociálne a individuálne, umožňuje špecifi cká kultúrna 
divezifi kácia,. 
 Ak sme spomenuli šírenie jazykových hraníc slovenčiny, nemali sme 
na mysli iba interlingválne súvislosti. Osmotický tlak je prítomný aj v rámci 
intrajazykovej situácie. Slovensko-slovenské jazykové vzťahy a súvislosti 
sú dnes dokonca vari ústrednou otázkou slovakisticky najpriebojnejších 
výskumov. Sústreďujú sa však, celkom pochopiteľne, na centrálny komunikačný 
priestor slovenčiny a periférne zóny sa mapujú skôr len príležitostne. Ale 
aj tu sa dosahujú vynikajúce výsledky, jednak v materiálovej zložke, najmä 
však v metodologickej. Mám na mysli výskumy používania slovenčiny na 
východnom Slovensku v rámci prešovskej lingvistickej školy. 
 V menšej miere sa do interakčných celoslovenských jazykových 
vzťahov zapájajú impulzy zo zahraničných slovenských komunít. A 
to ani nie preto, žeby to boli zakríknuté komunity (prax hovorí skôr 
o opaku), ale preto, že existenčné podoby slovenčiny vo vývinových 
podmienkach jazykovej diaspóry charakterizujú disipatívne jazykovo-
komunikačné siete (v Prílohe 1 pozri pre túto príležitosť obnovenú tabuľku 

2 Vo vyučovaní slovenčiny vo Vojvodine, resp. v dnešnom Srbsku, na všetkých stupňoch (končiac 

vysokoškolským) sa tento koncept rozvíja už viacej ako polstoročie a skúsenosti s ním sú aj v 

Rumunsku. Tu sa paralelne poukazuje na jazykové normy slovenčiny a domáci regionálny úzus.
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existenčných podôb zahraničnej slovenčiny, doplnenú o niekoľko nových 
krajín, kde sa slovenčina začala výraznejšie používať v rámci slovenskej 
diaspóry, alebo ako nomádsky jazyk). Ide hlavne   o tie komunity, ktoré aktívne 
pôsobia na exosféru slovenského jazyka a transfer kulturém. V pôvodnom 
prehľade sme brali do úvahy tridsať krajín (Dudok, 2008). 
 Naše poznanie jazyka týchto komunít a ich vkladu do celonárodnej 
klenotnice jazyka na úrovni poznania jazyka v centre sťažuje, okrem iného, 
aj skutočnosť, že tu máme do činenia s heterogénnymi a difúznymi formami 
používania jazyka. Preto neraz naše hypotetické závery môžu byť aj unáhlené.
 Na nedávnej konferencii lexikografka Miroslava Avramovová 
uvažovala o možnom zástoji vojvodinských Slovákov pri šírení konštrukcie 
vidíme sa v komunikačnom priestore slovenčiny na Slovensku v najnovšom 
desaťročí. Hoci je pravda, že sa vo Vojvodine medzi Slovákmi táto konštrukcia 
v interpersonálnej komunikácii objavila omnoho skôr ako na Slovensku, 
tu treba rátať so širšou exosférou a väčším počtom zapojených jazykov do 
komunikačnej hry, nielen srbčiny, ktorá zrejme bola sprostredkujúcim 
jazykom v prejavoch vojvodinských Slovákov. Ale na Slovensku by sme skôr 
než srbčinu do úvahy pripustili angličtinu ako hosťujúci jazyk (see you). M. 
Avramovová nakoniec tiež uvažuje o vplyve angličtiny, ale aj o importe z iných 
neslovanských jazykov, v ktorých sa nerozlišuje slovesný vid (Avramovová, 
2010, s. 333). 
 Tak či tak horizontálny koncept hranice medzi centrom a perifériou 
v slovenčine je už minulosťou. Dominantnejší je tu vertikálny koncept, kde 
dištantnosť alebo vzdialenosť centra a periférie v jazyku ako duchovnej 
hodnote nehrá takmer žiadnu rolu. A dvojnásobne to platí v súčasnosti, v 
dobe informačných a komunikačných technológií, keď môžeme dokonca 
vzdialenosť celkom zrušiť alebo hovoriť o vzdialenosti ako o jej konci, ako nás              
k tomu nabáda Frances Cairncrossová (Cairncross, 1999).
 Jazyková prax diaspóry alebo iného jazyka nenaruší vnútornú 
stabilitu slovenčiny a nespôsobí demarkačné zmeny v jazyku bez súhlasnej 
akceptácie väčšiny používateľov jazyka, ktorí sa v plnej miere identifi kujú s 
čiastkovými podobami tej praxe a prijímané výrazy si čiastočne alebo úplne 
prispôsobia vlastnému jazykovému pohodliu.
  A ak sa na záver vrátime na pôdu slovenčiny ako cudzieho jazyka, tak 
budeme často s námahou vysvetľovať zahraničným záujemcom o slovenčinu 
(ale aj bežným príslušníkom slovenskej jazykovej komunity), prečo je to, alebo 
ono v slovenčine práve tak, ako hovoria rôzne pedagogické poučky, ofi ciálne 
príručky a normatívne práce, ak nezohľadníme koncept jej hraníc. Veď mnohé 
paralelné výrazy neraz počuli práve od rodených Slovákov, ktorí svojím 
aktívnym a tvorivým prejavom nezastaviteľne posúvajú hranice slovenčiny.

Hranice slovenčiny
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Príloha 1
Diverzifi kácia slovenčiny v zahraničí

Argentína jazyk potomkov slovenských vysťahovalcov z Dolnej zeme, 

neskoršie i zo Slovenska, vystriedala španielčina; súčasný 

vývin má znaky diasporálnosti

Austrália slovenčina potomkov vysťahovalcov zo Slovenska sa stala 

prevažne spiacim jazykom, potomkovia juhoslovanských 

Slovákov si zachovali jazyk so špecifi ckými jazykovými 

znakmi bývalého spoločenského prostredia s jazykovými 

vektormi (spolky, masmediálna komunikácia a p.), ktoré 

oživujú lektický vejár

Belgicko slovenčinu v podmienkach diasporálneho vývinu vystriedala 

hlavne francúzština, jednotlivé rodiny, ktoré udržiavajú 

kontakt so Slovenskom zachovali si nárečovú alebo spisovnú 

podobu slovenčiny (hlavne mladšia migračná vlna)

Bosna a Hercegovina spiaci jazyk sekundárnej kolonizácie z Vojvodiny a v 

podmienkach zmiešaných maželstiev

Brazília sekundárna enklávna slovenčina pôvodných enkláv 

z Bulharska, Rumunska a bývalej Juhoslávie zanikla, 

jednotlivci z pôvodných enklávových Slovákov a imigrantov 

zo Slovenska sa ešte hlásia k etnickému pôvodu, ale 

komunikačná sieť v rodnom jazyku je už veľmi oslabená, 

slovenčina je vo fáze spiaceho, rodinného a individuálneho 

jazyka

Bulharsko slovenská komunita si po repatriácii na Slovensko udržiava 

kolektívnu identitu (napr. v rámci občianskeho združenia 

Slováci z Bulharska, založ. r. 1990), v Bulharsku sa stopovo 

zachovala nárečová podoba slovenčiny s veľmi malým 

počtom hovoriacich

Česká republika staršia a stredná generácia aktívne ovláda slovenčinu, 

najmladšia generácia vo veľkej miere už len češtinu; 

napriek tomu je slovenčina značne diverzifi kovaným 

jazykom, najnovšie nadobudla status rovnoprávneho jazyka 

s dominantnou češtinou

Čierna Hora diasporálna slovenčina, malá slovenská komunita (pôvodne 

z Vojvodiny) a v zmiešanom type manželstiev

Dánsko slovenčina existuje ako rozptýlený (spiaci a rodinný) jazyk 

u novodobých imigrantov

Egypt slovenčina v rámci zmiešaných manželstiev a ako nomádsky 

jazyk

Fínsko slovenčina sa vyvíja v podmienkach diaspóry

Miroslav Dudok



40

Francúzsko diasporálna slovenčina sa v rudimentárnej podobe 

zachováva vo folklórnych spolkoch a v Paríži v cirkevnej 

komunikačnej sfére (raz týždenne prebiehajú bohoslužby 

v slovenčine)

Grécko formuje sa slovenská diaspóra, slovenčina v zmiešaných 

manželstvách

Chorvátsko enklávová a  diasporálna slovenčina; vzdelávanie 

v slovenčine v základnej škole (bilingválne triedy, resp. 

chorvátske triedy s pestovaním slovenčiny), najnovšie je 

možné študovať slovenčinu aj na univerzite v Záhrebe 

a v Osijeku; v značnej miere k zachovaniu slovenčiny 

prispeli tradičné poľnohospodárske komunity, v súčasnosti 

tlač, rozhlas a s týždennou periodicitou aj televízne 

vysielania na štátnej televízii; napriek všetkému počet 

používateľov slovenčiny klesá

Írsko za posledné desaťročie sa dynamicky vyvíja slovenská 

diaspóra bez výraznejších jazykových vektorov

Japonsko v najnovšom období sa formovala slovenská diaspóra 

z radov inteligencie s vyvinutým citom pre modernú 

slovenčinu, ktorá obohacuje slovenčinu hlavne o japonské 

reálie 

Juhoafrická republika ide o pomerne mladú minoritnú komunitu (hlavne po roku 

1968 a 1989), ktorá napriek diasporálnemu vývinu nestratila 

kontakt so živou slovenčinou

Kanada slovenčinu vo veľkej miere vystriedala angličtina, miestami 

aj francúzština; napriek úsiliu imigračnej vlny po 2. svet. 

vojne a r. 1968, resp. najnovšej, po r. 1989, nedarí sa veľmi 

oživiť spisovnú komunikáciu, prevláda kreolizovaný jazyk, 

jednotlivci však dobre ovládajú diglosnú slovenčinu

Luxembursko diasporálna slovenčina novšieho typu s malým počtom 

hovoriacich

Maďarsko z výraznej enklávovej slovenčiny je dnes dominantné 

diasporálne jazykové spoločenstvo, ktoré takmer vystriedala 

maďarčina; v najnovšom čase sa však zvýšil záujem 

o revitalizáciu slovenčiny, najmä v radoch inteligencie 

s možnosťou pestovania slovenčiny v materskej škole, 

v bilingválnych základných školách, na slovenskom 

gymnáziu, na úrovni univerzitného štúdia; existuje aj 

masmediálna podpora zachovávania slovenčiny

Nemecko iba diasporálny typ slovenčiny s relatívne zakonzervovanou 

slovenčinou z obdobia po 2. svet. vojne a po období 

politickej emigrácie r. 1968, u potomkov týchto Slovákov 

však slovenčinu vo veľkej miere vystriedala nemčina; 

v jednotlivých rodinách v ostatných rokoch ožíva záujem 

o slovenčinu ako o turistický jazyk; používanie slovenčiny tu 

posilnila aj najnovšia gastarbeiterská vlna zo Slovenska

Hranice slovenčiny
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Nórsko v malej novodobej slovenskej diaspóre, prevažne 

inteligencie, sa zachovala spisovná slovenčina 

Nový Zéland v málopočetnej slovenskej diaspóre sa slovenčina sporadicky 

pasívne pestuje (prostredníctvom odoberania slovenských 

časopisov z Austrálie)

Poľsko v pohraničnom pásme enklávová slovenčina 

s dominantnými nárečovými formami, v súčasnosti 

o revitalizáciu slovenčiny vo svojich radoch prejavila záujem 

slovenská inteligencia v diaspóre

Rakúsko v diasporálnom vývine slovenčiny dominuje slovenčina 

ako spiaci jazyk, ktorý posilňuje nezanedbateľná súčasná 

gastarbeiterská vlna

Rumunsko rozvinutý typ enklávovej slovenčiny so značne 

diverzifi kovanou rečou, po Vojvodine v Srbsku najvitálnejšia 

slovenská enkláva s rozvinutou školskou, spolkovo-

folklórnou, cirkevnou, vydavateľskou a masmediálnou sieťou

Spojené štáty americké po vývinovej fáze melting pot sa zachovali rudimenty 

diasporálnej slovenčiny; po r. 1989 sa oživil záujem 

o pasívnu a ”turistickú” slovenčinu, ktorú posilňuje 

novodobá slovenská imigračná komunita

Srbsko najživotaschopnejšia slovenská enklávová i diasporálna 

slovenčina, rozvíjajúca sa ako diverzifi kovaný jazyk 

s pluricentrickými charakteristikami v rámci verejných 

komunikačných sfér a interpersonálnej komunikácie a 

s výrazným citom pre diglosiu; úplne rozvinutá školská sieť 

od predškolských ustanovizní po vysokoškolské vzdelanie, 

členitá vydavateľská sieť, verejnoprávna a súkromná 

sieť rozhlasových a televíznych vysielaní regionálneho 

(vojvodinského) a miestneho charakteru, čulá divadelná 

ochotnícka a profesionálna činnosť (jediné slovenské 

profesionálne divadlo za hranicami Slovenska), vybudovaná 

vedeckovýskumná infraštruktúra zameraná na jazykovo-

etnické parametre atď., vo Vojvodine zrovnoprávnený 

jazyk verejnej komunikácie, na druhej strane značná časť 

slovenskej populácie v interpersonálnej komunikácii používa 

kreolizovaný jazyk 

Slovinsko v nepatrnej slovenskej diaspóre mladšieho typu sa 

slovenčina zachováva ako rodinný jazyk

Španielsko malá povojnová a mladšia diaspóra (hlavne v Madride) si 

zachovala korektnú spisovnú slovenčinu

Švajčiarsko v diasporálnych podmienkach slovenčinu ovláda iba 

malá časť slovenských imigrantov, ktorú neovplyvnila ani 

najnovšia sociálna migračná vlna

Švédsko mladšia diaspóra, ktorú tvorí prevažne vysokoškolská 

komunita, najmladšia generácia slovenčinu ovláda stopovo, 

v jednotlivých rodinách však na vysokej úrovni

Miroslav Dudok
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Taliansko diasporálna komunita sa po r. 1989 oslabila o časť 

duchovenstva, ktoré sa vrátilo na Slovensko

Ukrajina v enklávovom type staršia generácia používa slovenčinu 

v nárečovej podobe, najnovšie sa oživuje záujem 

o slovenčinu aj u mladšej generácie

Uruguaj v diasporálnych podmienkach slovenčinu 

západoslovenského a východoslovenského nárečového typu 

vystriedala španielčina

Veľká Británia staršia diasporálna slovenčina je v súčasnosti posilnená 

novou sociálnou migračnou vlnou, ale bez znakov jazykovej 

eskalácie

Venezuela v súčasnosti je to spiaca slovenská diaspóra bez známok 

jazykového života

zvyšné krajiny slovenčina ako individuálny alebo diasporálny jazyk (zatiaľ 

bez postačujúcich lingvometrických parametrov)
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RÉSUMÉ
The Boundaries of Slovak

 Th e author of the paper diff erentiates the inner and outer border of Slovak. Th e inner 

border is modifi ed by a complicated web of developmental language phenomena which belong to 

the adstrate and substrate spectrum. Th e outer borders of Slovak are related to the development 

of Slovak in the conditions of an enclave and diaspora language. Currently the horizontal 

concept of border is signifi cantly weaker in Slovak language conditions and the vertical concept 

has became dominant. Th is leads to opening of new possibilities of language diversifi cation and 

contact between exosphere and endosphere. 
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Problém palatálneho/nepalatálneho ľ/l v spisovnej 
slovenčine najmä v pozíciách pred e, i

Slavomír Ondrejovič

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

 1. V  tomto príspevku sa chceme znovu vrátiť k otázke výslovnosti 
palatálneho/nepalatálneho ľ/l, t. j. k  prastarému foneticko-ortoepickému, 
resp. aj sociofonetickému problému, ktorý slovenčinu „kvári“ už od nepamäti 
a patrí preto medzi stále neuralgické body výskumu spisovnej slovenčiny. Táto 
otázka má, pravdaže, viacero aspektov, no na tomto mieste sa dotkneme len 
sociolingvistickej dimenzie uvedeného problému, keďže podrobné spracovanie 
fonetickej, (mor)fonologickej, príp. logopedickej zložky tohto javu možno 
nájsť vo viacerých zdrojoch, predovšetkým u J. Lišku (1956, 114 – 126, 1971, 
s. 128 – 156), J. Dvončovej, G. Jenču a Á. Kráľa (1971, s. 94 – 95), J. Sabola 
(1989, s. 120 – 123), Ľ. Ďuroviča (2004a, s. 52 – 71) a  R. Pavlíka (2010), 
a sústredíme sa viac na niektoré novšie diskusie. Nebudeme sa teda v  tejto 
chvíli vracať ani k prvým iniciatívam kodifi kovať palatálne ľ v rámci spisovnej 
slovenčiny u A. Bernoláka, ani k jeho úplnému odmietnutiu u Ľ. Štúra, ba ani 
k jeho „comebacku“ v ďalších kodifi káciách, hoci aj v týchto prípadoch by bol 
problém  hodný prehĺbenejšej analýzy1 a možno i novej refl exie. Pripomeňme 
však, že o výslovnosti konsonantu ľ sa diskutovalo na prvom i (zatiaľ) poslednom 
samostatnom zasadnutí ortoepickej komisie pri JÚĽŠ SAV (v r. 1966 i 20032), 
pričom najväčšia pozornosť sa aj v  ďalších diskusiách oprávnene venovala 
výslovnosti l/ľ vo fonologicky slabej pozícii, t. j.  pred -e, -i, í a pred tzv. i-ovými 
dvojhláskami, lebo predovšetkým tu sa prejavuje najväčšia labilita protikladu 
l/ľ v spisovnej slovenčine a predovšetkým v tejto pozícii sa vytvára problém. 

2. O  výslovnosti palatálneho ľ sa aj v  najnovšom vydaní Pravidiel 
slovenskej výslovnosti Á. Kráľa (2009) uvádza, že nie je jednotná, takže je 
dôvod hovoriť v slovenčine o zmäkčenom, mäkkom a veľmi mäkkom ľ, pričom 
je však podľa tohto prameňa v  praxi dôležité najmä to, aby sa zachovával 
dostatočný rozdiel medzi ľ a  l. Na nejednotnosť výslovnosti ľ v  slovenčine 
upozornil už B. Hála (1929), podľa ktorého sa palatálne ľ na Slovensku 

1 Pri A. Bernolákovi si možno položiť otázku či prvky stredoslovenského pôvodu (napr. 

vyžadovanie palatálnej výslovnosti ľ pred i, e) sú v podloží normy západoslovenskej proveniencie 

dostatočne kompatibilné a integrovateľné, ako aj o tom, či uvedený fakt nemohol mať zničujúci 

dopad na perspektívnosť Bernolákovej kodifi kácie. 
2 Spoločné zasadanie ortoepickej a  pravopisnej komisie sa uskutočnilo aj neskôr, naposledy 

v decembri r. 2009, tam však dominoval problém kvantity.
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vyslovuje „čistě měkce“ i „trochu tvrději (poloměkce)“ (s. 56), čo však nespojil 
s teritoriálnou diferenciáciou na Slovensku. Á. Kráľ v najnovších Pravidlách 
slovenskej výslovnosti (2009) už však tvrdí, že palatálne ľ na východnom 
Slovensku je mäkšie ako stredoslovenské, čo v  minulosti predpokladal aj 
D. Dudok pri skupinách ľe, ľi. (Kultúra spisovnej slovenčiny, 1967, s. 198). 
V  diskusii k najnovším Pravidlám slovenskej výslovnosti sme na základe 
sociofonetických sond a  istých terénnych výskumov (Ondrejovič, 2009) 
spochybnili toto tvrdenie, ale náš postoj potvrdzuje aj staršia štúdia J. Lišku 
Slovenská mäkká spoluhláska ľ (1956, s. 114 – 126), ktorý skúmal artikuláciu ľ 
vo  východoslovenských i stredoslovenských nárečiach i spisovnú výslovnosť 
u  používateľov z  najrozličnejších krajov Slovenska. Jeho záver je celkom 
jednoznačný: „vcelku východoslovenské ľ mäkkosťou odpovedá ľ martinskému“ 
(1956, s. 122). J. Liška však v tejto súvislosti zároveň konštatuje, že výslovnosť 
ľe, ľi práve vo výslovnosti D. Dudka „ostro kontrastuje“ s výslovnosťou týchto 
slabík u iných skúmaných hovoriacich (1967b, s. 199). Uvedené pozorovanie 
možno potvrdiť. Zvýšenú palatalitu mäkkého ľ pozorovať aj dnes predovšetkým 
u hovoriacich z Dolnej zeme a D. Dudok bol jedným z takýchto hovoriacich 
(k „ľ-ovej“ situácii na Dolnej zemi porov. u M. Dudka, 2008, s. 58 – 59 a 149).

3. Hodný pozornosti v  tejto súvislosti je iste fakt, že v  súčasných 
príručkách a kodifi kačných dielach sa v spisovnej slovenčine nežiada vyslovovať 
„výrazne“ mäkké ľ, ale postačí aká-taká diferenciácia pri výslovnosti ľ – l (porov. 
aj Kráľ – Sabol, 1989, s. 196). Už aj to je mimoriadne na tomto protiklade vo 
vzťahu k ostatným korelačným párom podľa mäkkosti a tvrdosti v spisovnej 
slovenčine. V  príručke Kultúra hovoreného slova od J. Sabola, I. Bónovej 
a M. Sokolovej (2006, s. 51 – 52), ktorú považujeme za zásadnú v profi lácii 
zvukového opisu spisovnej slovenčiny, sa o protiklade l – ľ dočítame, že má 
v zvukovej sústave spisovnej slovenčiny podobný zástoj ako dvojice t – ť, d – ď, 

n – ň. Vzápätí však aj sami autori uvedené tvrdenie oslabujú, keď dopĺňajú, že 
tento protiklad je osobitý vo „výslovnostnom rozptyle v postavení pred e-ovým 
a  i-ovým prvkom nižšieho štýlu výslovnosti s prienikom aj do neutrálneho 
štýlu“ (s. 51 – 52)3. Zároveň k tomu dodávajú, že táto prax predstavuje 
porušenie platnej kodifi kácie. Teda nie normy, ako to nájdeme u niektorých 
iných autorov, ktorí o danej téme uvažovali, ale kodifi kácie. No je otázka, či aj 
toto konštatovanie v spomínanej monografi i J. Sabola a kolektívu nie je príliš 
zdržanlivé vzhľadom na živú prax. Skôr sa ukazuje, že uvedený prienik sa týka 

3 O špecifi ckosti tohto protikladu a zúžení priestoru medzi jeho prvkami v synchrónnom priereze 

porov. u J. Sabola (2009, 120 – 123). Z historického hľadiska je dôležitý pohľad E. Paulinyho, 

ktorý ukazuje, že „zmena ł › l napomohla tomu, že mäkké ľ sa miestami nahradilo stredným (v 

inej terminológii tvrdým – S. O.) l a že teda zanikol rozdiel l – ľ. Tým totiž, že namiesto ł – ľ 

nastúpil menší kontrast l – ľ, bola daná možnosť odstrániť vôbec rozdiel medzi dvoma druhmi 

l-ovej hlásky“ (Pauliny, 1963, s. 291).
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celého spektra výslovnostných štýlov, ak prijmeme uvedené inštrumentárium, 
vrátane štýlu vysokého. Potvrdzujú to príklady z  jazykovedného prostredia, 
kde aj tí, čo v bežnej konverzačnej reči v týchto pozíciách ľe, ľi nevyslovujú, 
občas sa vo svojich verejných prejavoch, teda vo vysokom štýle, pokúšajú o ich 
palatálne vyznenie. Nie vždy to dopadne dobre: vyznieva to nezriedka umelo a 
strojene, ba až afektovane či dokonca kŕčovito4. Na rozdiel od týchto prípadov 
však nevyslovenie palatálneho ľ v  silných pozíciách /lad, laví, luďia, král/ 
hodnotíme na základe výsledkov niekoľkých našich minisond, ale aj viacerých 
autoritatívnych deskripcií ( J. Liška, J. Sabol a  i.) ako porušenie prestížnej 
normy (čiže nie iba kodifi kácie), teda ako neprestížnu výslovnosť. 

 O reálnosti, ale i prestížnosti procesu „stvrdzovania“ ľ v slabej pozícii 
v spisovnej slovenčine5 svedčí aj prejav vynikajúceho majstra slova L. Chudíka, 
ktorý laterálu pred e, i mäkčí oddávna už len výnimočne, aj keď v minulosti 
bol známy takmer dôsledne mäkkou výslovnosťou ľ aj v uvedených pozíciách. 
Možno však uviesť aj opačný príklad, keď napr. J. Ružička v  málo známej 
ankete v r. 1946 na otázku, či sa má v slovenčine ponechať mäkké ľ, odpovedal 
záporne. Neskôr sa však sám usiloval vo verejných vystúpeniach o mäkkú 
výslovnosť ľe, ľi (aj keď nie vždy s veľkým úspechom)6.

4. Viacerí autori už dávnejšie upozorňovali na potrebu kodifi kovať 
dvojakú výslovnosť v skupinách le, li (Ľ. Novák7, J. Liška, L. Dvonč, J. Muránsky, 
M. Dudok, M. Sedláková, S. Habijanec, S. Ondrejovič a  najnovšie J. Findra, 
2011, tam možno nájsť aj analýzu príslušnej odbornej literatúry). J. Dolník 
v tejto súvislosti hovorí dokonca o kulte mäkkého ľ v slovenčine u niektorých 
autorov (2010). D. Slančová s  M. Sokolovou upozorňujú na to, že platná 
kodifi kácia sa tu zhoduje so stavom vo východoslovenských nárečiach, kde sa 
ľ dôsledne vyslovuje vo všetkých pozíciách (2011, s. 345 – 346), zdôrazňujú 
však, že táto kodifi kovaná výslovnosť ľ sa neobjavuje vo východoslovenskom 
variante štandardnej variety v slabikách le, li, lia, lie, liu, kde sa realizuje l „z 
celoslovenského štandardu /le, li, lia, lie, liu/“ (s. 346). V tomto prípade ide 
podľa nich o typický príklad kodifi kácie odtrhnutej od úzu, ktorá nepripúšťa 

4 V Atlase slovenských hlások (Dvončová, Jenča, Kráľ, 1969, s. 95) nachádzame aj formuláciu, že 

„Osoby, ktoré si osvojujú správnu výslovnosť /ľ/ v neskoršom veku, vyslovujú ho ľahšie, zreteľnejšie 

a stabilnejšie v slabikách -ľa-, -li-, -lia-, -lie-, -liu- ako v slabike -le.
5 K slavistickým súvislostiam tohto javu vo vzťahu k  poľštine, ukrajinčine a  južnej slovančine 

porov. u  J. Stanislava, 1955, s. 139, vo vzťahu k bulharčine u N. V. Kotovej, 1974 a vo vzťahu 

k poľštine u Z. Stiebera, 1974.
6 Ide o  prípis Pravopisnej komisie, zriadenej Povereníctvom pre školstvo a  osvetu, z  15. júna 

1946, ktorej predsedom bol v tom čase J. Stanislav a tajomníkom J. Štolc. 4. otázka tejto „ankety“, 

rozoslanej jazykovedcom, učiteľom a kultúrnym pracovníkom, mala znenie: „Ste za ponechanie 

mäkkého ľ alebo za jeho odstránenie?“ (Archív Slovenskej akadémie vied). Táto otázka bola 

formulovaná málo diferencovane, no aj tak priniesla niektoré prekvapujúce odpovede.
7 Podrobnejšie k tomu porov. Ondrejovič, 2011.
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ani variantnú výslovnosť l/ľ (ibid.). Aj iné novšie výskumné sondy potvrdili, že 
oslabenie výslovnosti ľ pred e, i v praxi je nesporným faktom, takže je takmer 
nepochopiteľné, ako sa našim kodifi kačným príručkám podarilo „preplávať“ 
regulačnými vodami bez toho, aby museli meniť, presnejšie aspoň oslabiť 
uvedené kodifi kačné pravidlo. Najmä keď argumenty na ponechanie platnej 
kodifi kácie sú neraz, ako ukázal najmä S. Habijanec v článku Slovački suglasnik 

ľ – kronologija jednoga nestajanja (2009), veľmi vratké, ba občas aj úplne 
bizarné (argumentuje sa ľubozvučnosťou8, akýmsi abstraktným systémom 
neopretým o rečovú prax, kontinuitou kodifi kácie, čo však môže aj spochybniť 
účelnosť práve takejto kodifi kácie, odkazom na situáciu v ruštine, nezriedka 
sa stretávame s neoprávnenou generalizáciou, keď sa vo výklade protiklad ľ – l 
v slabej pozícii zdôvodňuje situáciou v silných pozíciách). 

Ťažko vyvrátiteľným argumentom v  prospech toho, že situácia je 
v tejto veci zrelá na zmenu v platnej kodifi kácii, ostane podľa nášho názoru 
Liškova „usvedčujúca“ analýza reči viacerých našich špičkových hercov SND 
v  60. rokoch 20. storočia, teda ortoepicky „najvzorovejších“ používateľov 
tej doby (Záborský, Chudík, Zachar, Filčík, Machata, Pántik, Adamčík, 
Meličková, Strnisková, Grúberová, Borodáčová, Kováčiková), ale i  samých 
kodifi kátorov, ktorých tento vynikajúci fonetik „odhalil“ veľmi jednoduchým 
a dôvtipným spôsobom: nahral ich vystúpenia a  demonštroval na podujatí, 
na ktorom sa diskutovalo aj o  danom probléme (Liška, 1967)9. Bolo to 
pre kodifi kátorov zrejme dosť nepríjemné a  asi preto sa mu dostalo z pera 
J. Ružičku, vedeckého redaktora zborníka Kultúra spisovnej slovenčiny, kde 
Liškov článok vyšiel, takéhoto hodnotenia: „Konštatácie J. Lišku o realizácii 
spoluhlásky l v  skupinách li, le sa zdajú subjektívne: chýba im ako podklad 
objektívna analýza ... Referát J. Lišku uverejňujeme v pôvodnom znení ako 
historický dokument“ (Kultúra spisovnej slovenčiny, 1967, s. 151). Nie je jasné, 
prečo sú práve pozorovania a konštatácie J. Lišku subjektívne. Zdá sa nám, že 

8 Odkážme aspoň na citát z  článku J. Mihála Fonéma ľ v  slovenskom spisovnom jazyku (1971, 

s. 244): „I ja som za fonému ľ v  slovenskom spisovnom jazyku, lebo tak mi káže úcta k  reči 

svojich rodákov, ktorých väčšina túto spoluhlásku rúče vyslovuje: nič to, že sa miestami stratila 

vplyvom neslovenským z reči ľudu, ale pôvodne tam bola, nuž a to je hlavné. Prihovárajú sa za 

ne aj dôvody estetické a môžeme hovoriť o ľubozvučnosti, aj o slovanstve a o rozličných dobrých 

atribútoch v prospech fonémy ľ, lebo každá hláska nášho jazyka nám musí byť milá, pekná na 

svojom mieste“.
9 J. Liška v  zborníku Kultúra spisovnej slovenčiny (Záver k  diskusii o  kodifi kácii spisovnej 

výslovnosti, s. 197 – 200) dodáva, že „..túto výslovnosť (ľe, ľi) majú dodržiavať predovšetkým 

tí lingvisti, ktorí ju obhajujú, ale vo svojich hovorených prejavoch sa sami proti nej prehrešujú 

až na 98 percent. Ojedinelé použitie mäkkého ľ v  slove aľe nemôže zmeniť praktický postoj 

k  výslovnosti týchto skupín, ani ku kultúre hovoreného slova. Chcú diktovať túto výslovnosť 

iným, ale ich samých sa to netýka?“ (s. 197).



47

Slavomír Ondrejovič

v danom zborníku je viacero konštatácií, ktoré by si takúto kvalifi káciu zaslúžili 
omnoho skôr. Hodná pozornosti je však aj diskusná poznámka J. Štolca, že 
nevie pochopiť, aký zmysel mali zvukové nahrávky, no najmä odpoveď J. 
Lišku na ne (Kultúra spisovnej slovenčiny 1967, s. 199). Na námietku, že 
tieto jeho pozorovania a úvahy vychádzajú zo „surovej empírie“ (Š. Ondruš), 
J. Liška vhodne reaguje tak, že vychádza z praxe, zo zisťovania stavu dnešnej 
výslovnosti, lebo to je podľa neho princíp základného výskumu a do čierneho 
triafa aj konštatáciou, že „u nás sme si zvykli aj v ortoepii teoretizovať viac 
na základe predpokladaného jazykového stavu než na základe poznania 
skutočného stavu zvukovej stránky spisovnej slovenčiny...“ (Liška 1967, s. 
197), pričom nemožno povedať, že by toto jeho tvrdenie neznelo aktuálne 
doteraz.

5. Viacerí autori sa však príležitostne vyslovili v prospech výlučnej 
výslovnosti ľe, ľi. Napr. D. Dudok na tej istej konferencii vyslovil názor, že 
výslovnosť ľe, ľi by sa mala uzákoniť bez diskusií (Kultúra spisovnej slovenčiny, 
1967, s. 198). Na konferencii o  vývinových tendenciách dnešnej spisovnej 
slovenčiny a problémoch jazykovej kultúry na Slovensku v r. 1962 v Bratislave 
zasa V. Uhlár vyslovovanie tvrdého l namiesto mäkkého v  spojeniach ľe, ľi: 

ale, alebo, len, list namiesto aľe, aľebo, ľen, ľist u niektorých hercov Slovenského 
národného divadla, najmä u A. Mrvečku) označil za kultúrny škandál (porov. 
Uhlár, 1963, s. 45)10. V. Uhlár v záujme nápravy uvedeného stavu navrhoval 
v  týchto pozíciách – aspoň dočasne – mäkkosť aj v písme ľe, ľi, ľia, ľie, ľiu 
(Uhlár, 1958). Čiže ani v  čase, keď by sa podľa niektorých fi lmových diel 
danej doby mohlo z  dnešného pohľadu zdať, že slovenčina bola cez tieto 
skupiny „mäkšia“ (porov. napr. fi lm Š. Uhra Slnko v sieti z r. 1962, kde si aj 
reč dvojice mladých protagonistov napriek viacerým autentickým urbánnym 
prvkom (napr. hovorovým výrazom) zachovávala túto kadenciu)11, sa uvedený 
štandard nedodržiaval celkom ani v „najvyšších kruhoch“. 

10 Práve na toto vystúpenie reagoval E. Pauliny známym vyjadrením o  naháňaní kyjakom po 

Slovensku za nevyslovovanie mäkkého ľ. Keďže sa to necituje vždy dosť presne, oplatí sa zopakovať 

uvedenú poznámku E. Paulinyho doslova: „V diskusnom príspevku s. Uhlára prekvapuje, že nijako 

nedbá na základné tézy o kultivovaní spisovného jazyka, ktoré boli prednesené v predchádzajúcich 

referátoch. Ak sa domnieva, že je nesprávna základná téza, že normu spisovného jazyka určujú 

používatelia, mal ju vyvrátiť, no nie je možné vrchnostensky predpisovať istú kodifi káciu, keď 

za ňou nestojí norma so svojimi používateľmi. Nechcem na tomto mieste ani brániť výslovnosť 

mäkkého ľ, ani sa vyslovovať proti nej, ale nepokladám za správne naháňať po Slovensku ľudí 

s kyjakom, že nevyslovujú mäkké ľ. Aj J. Hus vyhlásil, že „mrskánie jsou hodni Pražané a  jiní 

Čechové“, pretože nevyslovujú tvrdé y a tvrdé ł. Tvrdé y a tvrdé ł dnes už v češtine nie je, ale zato 

sa ešte čeština nestala zlým jazykom. Ak sa u nás skutočne opúšťa výslovnosť mäkkého ľ, značí to, 

že sa mení norma. Treba ju preskúmať a podľa nej upraviť kodifi káciu“ (1963b). A k tomu naozaj 

ťažko niečo zmysluplné dodať!
11 S. Habijanec (2002) vhodne upozorňuje aj na to, že vo fi lmových týždenníkoch danej doby sa 

komentátor usiloval vyslovovať skupiny ľe, ľi vždy dôsledne mäkko, čo v súčasnosti pôsobí značne 

príznakovo.
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6. Aj výsledky dvoch výskumných ciest po mestách stredného 
Slovenska, ktoré sme absolvovali v 2. polovici 90. rokov 20. storočia, potvrdili, 
že v uvedených pozíciách (pred e, i, í a dvojhláskami) výslovnosť ľ kolíše (je 
tvrdá, polomäkká i mäkká) v mestskom prostredí aj na strednom Slovensku. 
Hoci šlo len o sociolingvistické sondy zamerané na zisťovanie živého výskytu 
tohto javu, možno konštatovať, že štatisticky sa šnúra od prevažujúcej mäkkej 
po prevažujúcu tvrdú výslovnosť v uvedenej pozícii zreteľne vinula v takejto 
postupnosti: Martin, Modrý Kameň, Brezno, Banská Bystrica, Prievidza, 
Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, pričom „mäkké“ hodnoty 
sa pohybovali v rozmedzí od 66 po 28 percent (porov. k tomu aj Ondrejovič, 
1991). Vo všetkých týchto mestách sme zaznamenali mäkkú výslovnosť 
v uvedených pozíciách najmä u tých respondentov, ktorí do miest prichádzajú 
(za prácou, za nákupom a  pod.) z  okolitých obcí a  aj v  stredoslovenskom 
mestskom teréne sme sa stretli s  vnímaním výslovnosti ľe, ľi, ľí, ľia, ľie, ľiu 

a pod. ako rurálnej12. 
E. Pauliny v diele Fonologický vývin slovenčiny (1963, s. 291) zistil, 

že zmena ľ na l je mestská zmena a že mäkké ľ sa na strednom Slovensku 
nevyslovuje v  oblasti miest a  v  oblastiach susediacich s  mestami. Nie je 
v Tekove okrem južného Pohronia, nie je vo Zvolenskej  oblasti v okolí B. 
Bystrice a Zvolena, nie je v Liptove v oblasti Ružomberka a Mikuláša, nie je 
v strednom a východnom Gemeri (porov. podobné údaje aj od E. Jónu, 1946)13. 
J. Stanislav poukázal zasa na to, že v Liptove mäkké ľ nie je v mestách a v ich 
okolí, ale ani v bývalých zemianskych obciach, ako aj na to, že zmena l › l bola 
v  minulosti príznakom mestskej a  zemianskej výslovnosti (Stanislav, 1932, 
porov. k  tomu Ďurovič, 2004). Podľa E. Paulinyho sa za bezpríznakovú aj 
v stredoslovenských nárečiach považuje tvrdá výslovnosť, kým výslovnosť s ľ je 
príznaková, archaická, resp. „slovenskejšia“ , pričom zanikanie ľ je v nárečiach 
i spisovnom jazyku doteraz živý proces (1963, s. 291 – 292)14. 

12 Zaujímavý doklad je z  Dolného Kubína. Na “provokatívnu“ poznámku explorátora, že 

je prekvapený výslovnosťou skúmaných oravských komunikantov, lebo tu očakával mäkkú 

výslovnosť ľe, ľi, bola odpoveď: „To nájdete v niektorých dedinách aj u nás na Orave, iné naše 

dediny zasa hovoria tvrdo, ako Záhoráci. My hovoríme normálne.“
13 Ľ. Ďurovič (2004) konštatuje s  oprávneným prekvapením, že Atlas slovenského jazyka pri 

mapovaní rozšírenosti jednotlivých javov na Slovensku vôbec nebral do úvahy mestá a aj na tých 

miestach, kde skúma výslovnosť ľ, nevenuje mu pozornosť špeciálne v slabej pozícii. 
14 Na diferencovanosť stredoslovenského priestoru, poukazuje aj Š. Krčméry, ktorý sa však pritom 

vyznáva z obdivu k turčianskemu ľ: „Keď sa dedinské deti sypú zo školy a ponad školu práve letí 

kŕdeľ vrán, deti vykríknu: ľa – ľa! – To treba počuť, aké je to roztomilé, mäkkulinké a ako zmäkne 

jeho účinkom i nasledujúca samohláska, akoby na polceste medzi a a ä. I v Liptove, ináč tiež na 

území strednej slovenčiny, vykríknu deti podobne, keď sa na niečom zadivia, ale u nich vyzneje už 

výkrik na lala. Mäkkosť hlásky ľ sa kamsi podela a stvrdlo následkom toho i za ňou nasledujúce 

a, akoby na polceste medzi a a o. – A počúvať tak ďalej: „Pani učiteľka, videľi sme kŕdeľ, veľmi 
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7. V  danom kontexte sa zdajú podľa nášho názoru dostatočne 
výstižné staršie formulácie, ktoré sa navrhovali v prípravnej fáze z roku 1953. 
Možno len ľutovať, že sa neprijal návrh Š. Peciara a J. Horeckého (1952/53), 
ale že zvíťazilo „palatálne“ krídlo, ktoré presadzovalo – bez ohľadu aj na 
vtedajšiu (prinajmenšom mestskú) prax v týchto skupinách – výlučne mäkkú 
výslovnosť. Pripomeňme, že formulačný návrh Š. Peciara a J. Horeckého znel 
takto: „Skupiny le, li, lia, lie, liu sa v spisovnej slovenčine vyslovujú dvojakým 
spôsobom: s mäkkým ľ (ľe, ľi, ľia, ľie, ľiu) alebo s obyčajným l (le. li, lia, lie, 

liu). Výslovnosť s  ľ je starostlivejšia“. Uvedení autori to zdôvodňovali úplne 
racionálne tak, že „výslovnosť le, li nie je v dnešnom spisovnom jazyku o nič 
menej rozšírená, ba je bežnejšia ako výslovnosť ľe, ľi. Vyhlasovať za takéhoto 
stavu za spisovnú jedine výslovnosť ľipa, ľes, aľe znamená podľa týchto autorov 
ignorovať živé tendencie v  dnešnej spisovnej výslovnosti, živé vývinové 
tendencie nášho celonárodného jazyka. (s. 45 – 46). A  ďalej: „Výslovnosť 
typu lipa, ale, lebo vzhľadom na jej rozšírenosť nie je vôbec nápadná, nepôsobí 
dojmom výslovnosti nárečovej, krajovej, ani dojmom výslovnosti vulgárnej. 
Preto má plné právo na uzákonenie v  spisovnom jazyku popri výslovnosti 
typu ľipa, aľe, ľebo. Ide tu prosto o  kodifi kovanie jestvujúceho stavu“. Dnes 
po 60 rokoch možno ich konštatovanie iba potvrdiť. A  nemalo by byť 
dostatočným argumentom na prijatie novej formulácie v Pravidlách napokon 
aj to, že v  Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v inštitúcii, ktorá 
väčšinu kodifi kačných príručiek pripravuje, počuť medzi 60 pracovníkmi 
v súčasnosti palatálnu výslovnosť ľ pred e, i len u troch pracovníkov (presnejšie 
pracovníčok)? Ide o také minimálne zastúpenie, že nám nemôže neprísť na 
myseľ ono biblické, ale aj novákovské: „Vodu kážu, víno pijú“ (podrobnejšie 
Ondrejovič, 2011).

8. Naše vlastné skúsenosti z pedagogického pôsobenia na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity P. J. Šafárika v  Košiciach takisto potvrdili, že ani vo 
výslovnostnej praxi študentov vo východoslovenskej metropole neprevládala 
v  týchto pozíciách palatálna výslovnosť. Napokon dokazujú to aj staršie 
výskumy z  východného Slovenska J. Muránskeho (1971), ktorý podrobne 
preskúmal 12 východoslovenských miest, a novšie to potvrdzujú aj výskumy 
M. Sedlákovej (2001). 

V  uvedenom kontexte hodno spomenúť aj štúdiu M. Dudka, 
člena kolektívu pripravovaného Ortoepického slovníka slovenského jazyka, 
Slovenská spoluhláska ľ – mytéma alebo realita? (2002), v  ktorej sa uvádzajú 
výsledky plošného sledovania vysielania Slovenského rozhlasu. Táto štúdia 

veľký, veľikánsky, ľen čo preľeteľi“. – „Aľe-aľe, a bolo ich veľa?“ – „Celá meľa“. „Ľutujem, že som 

ich nevidela“. 
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takisto potvrdila prestížnosť „nepalatálnej“ výslovnosti l v  pozícii pred e, i 
(vedľa palatálnej) u  kultivovaných hovoriacich. Dôsledkom tohto poznania 
pre prax v  pripravovanom Ortoepickom slovníku slovenského jazyka je, že 
výslovnosť l v pozícii pred e, i a  i-ovými dvojhláskami sa uvádza len v tých 
prípadoch, kde ortoepicky náležitá je „nepalatálna“ výslovnosť. Neuvádza sa 
napr. heslo halier s výslovnosťou /haľier/, pretože je pri nej možný a prípustný 
celý vejár výslovnosti (mäkká, polomäkká, tvrdá). Uvádza sa však, že napr. 
slovo lexéma sa vyslovuje ako /lekséma/, libela ako /libela/, lebo výslovnosť 
ľekséma, ľibela je neortoepická, kým výslovnosť /halier/ takou – v  našom 
chápaní – nie je (podrobnejšie Ondrejovič, 2004). 

9. Výslovnosť palatálneho ľ najmä v pozíciách pred e, i, í a i-ovými 
dvojhláskami v spisovnej slovenčine patrí, ako sme už uviedli, medzi neuralgické 
body slovenskej jazykovedy. No diskusie o uvedených problémoch sa rozvíjajú 
aj mimo rámca odborného diskurzu, a  to neraz veľmi expresívne a vypäte. 
Zvyčajne sa v  takomto prípade vychádza z presvedčenia, že ľubozvučnosť 
slovenčiny spočíva v  jej „mäkkosti“ a  mäkké ľ najlepšie „reprezentuje“ 
túto jej stránku. Diskutujúci najčastejšie ostro reagujú na zanedbávanie ľ 
v silných pozíciách, o čom svedčí napr. táto reakcia na vystúpenie televíznej 
moderátorky: „Slečna J., vy sa počujete? Počuli ste niekedy, ako sa (správne) 
hovorí po slovensky? Slovenčina má aj mäkké spoluhlásky (sú to tie, ktoré sa 
píšu s mäkčeňom) – a preto sa mäkko vyslovujú. Viete o tom, že máme okrem 
vášho tvrdého l aj mäkké ľ??? Vo včerajšej Smotánke (12. 12.) malo byť mäkké 
ľ v  slovách schylovalo, vela, zalúbená, královná, velký, polovačka a  dokonca 
aj prof. Nosál“. Občas sa však cieľom kritiky stáva aj výslovnosť l/ľ v  slabej 
pozícii. Ing. I. Adamovič sa 30. júla 2002 pokúsil podať na okresný súd žalobu 
na S. Ondrejoviča, v tom čase riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľ. Stúra SAV, 
za to, že „žalovaný“, od ktorého „každý Slovák očakáva, že bude zodpovedne 
strážiť spisovný jazyk a dozerať na dôsledné dodržiavanie jazykových noriem 
... preukázateľne sa prikláňa na stranu sabotérov mäkkého ľ, čo odporuje 
jedinej platnej kodifi kovanej norme – Pravidlám slovenskej výslovnosti“ . 
Na druhej strane však na internetových diskusiách sú zastúpené aj opačné 
názory. Na Facebooku jestvuje skupina „Mäkké ľ nepatrí do slovenčiny!“, 
ktorá brojí proti tejto hláske i graféme s odkazom aj na Ľuda (vlastne, ako 
sami upozorňujú, Luda) Štúra. A na diskusnom fóre Najnoviny („Zrušme 
konečne v  slovenčine tvrdé y“) sa píše: „Je namieste znova upozorniť na 
jednu z  rozšírených povier, podľa ktorých je mäkká výslovnosť slabík ľe, ľi 
povinná pre toho, kto chce správne hovoriť po slovensky. – Nie je to tak! 
Kto si naštuduje modernú slovenskú fonetiku, ... zistí, že povinne mäkká 
je iba výslovnosť šiestich slabík ďe, ťe, ňe, ďi, ťi, ňi. Mäkká výslovnosť dvoch 
zvyšných slabík ľe, ľi je nepovinná a označuje obzvlášť starostlivú výslovnosť 
(Záborský, Poničanová, Huba, Meličková, Kvietik, Adamčík, Filčík, Gregor, 
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Kráľovičová). Našťastie! Veď nám na západnom Slovensku naozaj spôsobuje 
telesnú bolesť vyslovovať bolesť ako boľesť“. 

10. Z týchto našich poznámok je asi dostatočne zrejmé, že – napriek 
spomínanej žalobe – navrhujeme (resp. sa pridávame k  tým autorom, čo to 
navrhujú) uznať v kodifi kácii l v pozíciách pred e, i, í aj  variantnú výslovnosť: 
mäkkú i tvrdú, príp. polomäkkú, ktorá sa nedotkne ani poetiky krčméryovskej 
„mäkkulinkosti“, ale ani nebude držať jazyk v kazajke. Tak nám to velí naše 
vnímanie jazyka,  jeho živých noriem i naše vnímanie potrieb jeho výskumu. 
Ide však o to, presvedčiť o tom aj tzv. tvrdých palatalistov, lebo mnohí mierni 
palatalisti, ktorí uplatňujú v týchto pozíciách mäkkú výslovnosť, sú takémuto 
kompromisu, pokiaľ sa nám podarilo zistiť, naklonení15. Na námietku, že 
týmto uvoľnením prispievame k uvoľneniu celého systému slovenského jazyka 
(Á. Kráľ, 2009, J. Kačala, 1997, Ľ. Rendár, 2006), čím vznikajú aj podmienky 
na miešanie skloňovacích vzorov – možno odpovedať, že v živej praxi k strate 
mäkkosti v týchto pozíciách už došlo – podľa všetkého dokonca veľmi dávno 
– a  v  zásade nič také sa so systémom nestalo. Napokon to tak dopadlo aj 
v štúrovskej kodifi kácii, kde ostáva košela – G. sg. košele, chvíla – chvíle, nie 
košeli, chvíli (porov. Ďurovič, 2006, s. 66). Ak hovoríme o uvoľnení, máme na 
mysli predovšetkým vymanenie sa z  kodifi kačných krážov príliš striktných 
pravidiel, ktoré nasadzujú jazyku nadmieru zväzujúci korzet. A ten spisovná 
slovenčina nepotrebuje, ako sme sa pokúsili ukázať, ani v  podobe jedinej 
výslovnosti mäkkého ľ vo všetkých pozíciách. Iba po uvoľnení tejto rigídnej 
kodifi kácie budeme môcť zrejme očakávať, že sa táto informácia (o variantnej 
výslovnosti ľ/l v  pozíciách pred e, i) vo väčšej miere objaví aj v  domácich 
a zahraničných učebniciach slovenčiny. 

15 Nedá nám, aby sme nakoniec nepripojili ešte jeden citát zo známeho učebného textu Výslov-

nosť a prednes V. Záborského, ktorý bol presvedčený, že treba udržať a pestovať mäkké ľ „všade 

tam, kde má byť“, čiže v jeho chápaní iba v palatálnej podobe aj v slabých pozíciách. K uvedené-

mu výkladu doložil poznámku: „Dnes – ako vidieť – je situácia taká, že väčšia časť inteligencie 

alebo vôbec tých, ktorí sa usilujú hovoriť spisovne, vyslovuje pred e, i, í a ia, ie, iu len veľmi slabo 

palatalizované l alebo vôbec stredné l. Tí, ktorí ľ majú vžité, vplyvom mestského prostredia ar-

tikuláciu so širokým dotykom veľmi často oslabujú, tí, ktorí ho z rodného nárečia alebo mesta 

nepoznajú, sa ho len slabúčko priúčajú. Výsledok je zjavné ustupovanie a opúšťanie mäkkého ľ 

v týchto polohách. Je naozaj otázne, či sa podarí udržať mäkké ľ pred e, i, í, ia, ie, iu a či nepôjde 

vývoj k strednému (tvrdému) l“. (1975, s. 85). Svedčí to o odbornej svedomitosti autora. Pritom 

tí, čo navrhujú variantné riešenie výslovnosti le, li, lia, lie, liu, len refl ektujú skutočnosť, na ktorú 

upozornil V. Záborský. Keďže však normovanie má – podľa presvedčenia týchto autorov – odrážať 

živý jazyk a  jeho normy, nie zrážať sa s nimi, návrhy na kodifi kačné úpravy v tejto veci sú iste 

hodné dôkladného uváženia.
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RÉSUMÉ
The problem of Palatal/Non-palatal Lateral Approximant 
ľ/l in Slovak Language, Especially in Position before e, i

Th e author of the paper titled Th e problematic of palatal/non-palatal lateral 

approximant ľ/l in Slovak, especially in position before e, i deals with an old orthoepic-phonetic 

issue which has often become a discussed problem in Slovak linguistics. Th e text focuses on 

the fact that opposition between l – ľ in the so called weak position (before e, i and i-based 

diphthongs) is weakened and that even cultivated speakers of Slovak do not respect the linguistic 

codifi cation in such positions. Based on the detailed research of everyday speech the author of 

this paper suggests the codifi cation of this problem to be more open to the cultivated usage and 

allowed the variation also with non palatalised pronunciation of le, li. 
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Vidovo-časové vzťahy v súvetí (na pozadí komunikácie)

Juraj Vaňko 
Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 
 Hlavným cieľom nášho príspevku je hľadať možnosti explikácie 
problematiky vidu pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. So zreteľom 
na tesnú súvislosť lexikálno-gramatickej kategórie vidu s gramatickou 
kategóriou času (pozri MSJ, s. 412; Žigo, 1997), ktorá sa azda najzreteľnejšie 
prejavuje pri realizácii syntakticko-sémantických vzťahov presahujúcich 
rámec jednoduchej vety, našu pozornosť zacielime na skúmanie vidovo-
časových vzťahov v súvetí. Komunikačná prax však ukazuje, že použitie jednej 
z vidových dvojíc veľmi často súvisí s okolnosťami realizácie komunikačného 
aktu a  hlavne s  komunikačným cieľom výpovede, preto našu pozornosť 
budeme orientovať aj na zisťovanie komunikačno-pragmatických faktorov 
motivujúcich výber príslušného vidu. (So zreteľom na veľkú úlohu týchto 
faktorov pri výbere vidovej dvojice náš príspevok by mohol mať názov Funkcia 

vidu v komunikácii – na pozadí vidovo-časových vzťahov.)
Som presvedčený, že docentka Jana Pekarovičová, ktorá má 

bohaté skúsenosti s  vyučovaním slovenčiny ako cudzieho jazyka, vníma 
túto problematiku ako explikatívne jednu z  najťažších. Slovesný vid by sme 
z  lingvodidaktického hľadiska mohli „defi novať“ ako lexikálno-gramatickú 
kategóriu, pri ktorej sa kopne aj ten najlepší slovakista či slavista neslovanského 
pôvodu, resp. ten, ktorého materinským jazykom nie je nejaký slovanský jazyk. 
V  porovnaní s  problematikou pádu je vidová problematika pri osvojovaní 
slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale aj ktoréhokoľvek iného slovanského jazyka 
ešte zložitejšia. Pri štúdiu problematiky pádu treba v  podstate zvládnuť dve 
otázky: sémanticko-syntaktickú, t. j. ktorý pád v danom syntaktickom kontexte 
použiť, a morfologickú, čiže uplatniť správnu pádovú koncovku, resp. predložku + 
pád. Ak si však študujúci osvojí valenciu slovies, resp. sémantickú usúvzťažnenosť 
medzi komponentmi vety, ktorá je v  tzv. štandardných európskych jazykoch 
(SAE) podobná, väčšie problémy by v tejto oblasti slovenskej gramatiky nemal 
mať. Pri vide je to však ťažšie. Podobne ako pri osvojovaní pádu, aj pri vide treba 
zvládnuť dve operácie: 1. ktorú z vidových dvojíc v danom kontexte použiť, čiže 
rozhodnúť sa pre nedokonavý alebo dokonavý vid, a 2. dokázať použiť korektnú 
vidovú podobu daného slovesa. Ťažšia je prvá operácia, t. j. zvolenie adekvátnej 
vidovej jednotky. Kým pri voľbe pádu sa opierame o  sémantické vlastnosti 
dominujúceho člena (zvyčajne slovesa), voľba adekvátneho člena vidovej 
dvojice je náročnejšia preto, lebo vid je citlivý na viac faktorov: hlavne na čas, 
a to v zmysle fyzikálnom a v zmysle gramatickom, ale aj na kontext výpovede 
vrátane tzv. situačného kontextu. 
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 Súvislosť vidu s  kategóriou času sa prejavuje v  prvom rade v  tom, 
že prítomný čas nie je vo svojom priebehu obmedzený, a preto nemôže 
byť vyjadrený dokonavými slovesami, ktorými sa vyjadruje zavŕšenosť, 
uzavretosť alebo ukončenosť deja. Súvislosť s reálnym, faktickým časom vidno 
v komunikačnom akte. Čo sa týka gramatického prézenta, pri komunikácii 
pôvodca komunikačného aktu, resp. hovoriaci a adresát referujú o objektívnej 
skutočnosti tak, že deje, procesy a stavy, o ktorých sa referuje, sú v časovom 
súlade s vývojom komunikačného aktu a pred jeho záverom sa nekončia alebo 
nemusia končiť: Prichádzame na autobusovú stanicu. V  Egypte demonštrujú. 

(porov. Mluvnice češtiny, 3, 1987, s. 378). Dokonca aj pri prítomných 
neaktuálnych dejoch sa môže ktorýkoľvek z časových bodov deja dotýkať času 
komunikačného aktu, resp. sa s ním stotožniť, napr. V  tomto storočí lietame 

do vesmíru. Pravda, prítomný čas sa používa aj na vyjadrenie prítomných 
neaktuálnych dejov, ktoré síce okamih komunikačného aktu zahŕňajú, ale 
nepostupujú zároveň s ním, napr. Eskimáci nemajú vo svojom jazyku slovo sneh. 

- Michala má každý rád. - Podstatné mená sa delia na konkrétne a abstraktné. (tzv. 
generické vety). Čo sa vlečie, neutečie. Prézent v  týchto prípadoch vyhovuje 
preto, lebo je bezpríznakovým, neutrálnym slovesným časom. 

V  ostatnom čase sa však v  hovorených prejavoch čoraz častejšie 
stretávame s prípadmi, keď sa dej, ktorý je v časovom súlade (aktuálnym) s 
komunikačným aktom, resp. s časom prehovoru, vyjadruje dokonavým vidom, 
teda tvarom, ktorý sa zvyčajne používa na vyjadrenie budúcich dejov, napr. 
obyčajne pri kupovaní alebo objednávaní počujeme vety typu Poprosím ešte 

pol kila ementálu. Podobne napr. pri rozprávaní: Poviem ti len toľko, že to nie 

je normálne, čo sa u nás deje. Ide teda o performatívne slovesá vyskytujúce sa 
v ilokučnom rečovom akte; sloveso má vždy tvar indikatívu prézenta a je v 1. 
osobe singuláru. Výpovede so slovesom poprosiť v dokonavom vide sú podľa 
nášho pozorovania novšieho dáta, ale slovesá povedať, priznať sa, dovoliť si sú 
v „dokonavom prézente“ v hovorovej slovenčine už dávnejšie, porov. Priznám 

sa ti, že toto som od nich neočakával. – Dovolím si vás poprosiť o napísanie posudku 

do konca februára. Morfológia slovenského jazyka (1966, s. 527) zaznamenáva 
podobné prípady s  indikatívom prézenta dokonavých slovies vo všetkých 
osobách, no tu sa konštatuje, že ide o „reálne deje, ktoré sa stanú po prehovore, 
po ich oznámení...; pritom nie je závažné, aký dlhý interval uplynie od 
prehovoru po vykonanie deja“, a uvádzajú sa príklady: „Ja ti pomôžem, mama,“ 

ponúkala sa z povinnosti Božka. (Tajovský). – Zapálime ju /sviečku/ a položíme 

pri hrobe. (Ondrejov) 
Indikatív prézenta dokonavých slovies sa okrem toho (sekundárne) 

používa aj na vyjadrovanie takých komunikačných funkcií, ktoré primárne 
plní imperatív, čiže výzvové funkcie, napr. Zajtra vstaneš o šiestej, poupratuješ, 

vyžehlíš bielizeň od včerajšieho prania, potom nakúpiš a uvaríš obed, tak aby bolo 
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všetko hotové, keď sa ja vrátim od kozmetičky. V prípade podobných výpovedí 
ich autor (A) predpokladá, že adresát (B) požadovaný dej určite vykoná, 
čo napokon vyplýva z  charakteru ich vzťahu. Použitie indikatívu prézenta 
dokonavých slovies namiesto imperatívu je možné vďaka kompatibilite časov 
obidvoch tvarov, čiže tak pri imperatíve, ako aj pri futurálnom prézente 
dokonavých slovies požadovaný dej bude adresát vykonávať až po prehovore. 

Keď však do hry vstupuje tretí účastník (C), ktorý nebol prítomný 
pri predchádzajúcej komunikačnej udalosti, môže nastať taká situácia, že nový 
účastník KA položí otázku: Čo budeš robiť zajtra doobeda? (Nie Čo urobíš zajtra 

doobeda?, pretože mu ide o zisťovanie procesuálnosti, nie výsledku činnosti). B 
odpovie: Zajtra doobeda? Ani sa ma nepýtaj! Budem upratovať, nakupovať, variť 
a čo ja viem, čo ešte! Nepoužije teda dokonavý vid, ale nedokonavý, lebo mu ide 
o vyjadrenie, resp. aj zdôraznenie procesuálnosti, neuzavretosti deja. 

Prézent dokonavých slovies sa v komunikácii využíva aj ako výstraha 
alebo hrozba (porov. aj MSJ, s. 531), napr.: Čo to robíš? Veď si vypichneš oči/

zlomíš si ruku. Nechoď po tom ľade, veď sa dolámeš! - Len počkaj, veď ty si to ešte 

zlížeš! - Nechaj ju, lebo jednu dostaneš!

Pri vyhrážke sa však používajú obidva vidy v  prézentnom tvare, 
pričom dôležitú úlohu tu zohráva intonácia: Dáš sem tie zápalky! Položíš to na 

miesto, odkiaľ si to vzal?! -Ideš sem?! Ideš ho sem?! Vstávaš už konečne?! 

Pri imperatívnych tvaroch vid takisto zohráva úlohu pri vyjadrovaní 
komunikačnej funkcie výpovede, resp. pri jej identifi kácii, porov. Nedotýkajte 

sa vystavených artefaktov! (častejšie nedokonavý vid na vyjadrovanie zákazu) 
– Nedotkni sa toho kábla, lebo ťa potrasie. Nedotkni sa toho obrazu, lebo sa spustí 

alarm. (zvyčajne dokonavý vid na vyjadrenie výstrahy).
Vid je indikátorom komunikačnej funkcie (ďalej iba KF) aj v iných 

prípadoch:
1. rozlišuje sa ním adhibitívny a  prohibitívny aspekt výzvy (adhibitívnosť 
značí, aby adresát vykonal obsah výpovede, a prohibitívny, aby ho nevykonal): 
adhibitívnosť sa vyjadruje dokonavým vidom slovesného predikátu 
a prohibitívnosť nedokonavým, porov. Opýtaj sa ho na to! – Nepýtaj sa ho na 

to. Vysvetli im to. – Nevysvetľuj im to.; Tak už mu požičaj to náradie. – Nič mu 

nepožičiavaj, lebo viac to už neuvidíš/Len ty mu nič nepožičiavaj! (Pozri Grepl 
– Karlík, 1998, s. 451)
2. ak je slovesný predikát pri adhitívnom aspekte v  nedokonavom vide, 
signalizuje iné významové odtienky výziev, napr.:

a) pokračovanie v začatej činnosti: Len seďte. – Nevstávajte, jedzte ďalej. Tu 
možno študentov slovenčiny, ktorých materinským jazykom je napr. 
nemčina, angličtina alebo španielčina, upozorniť na to, že v nemčine, 
angličtine, španielčine, ale aj v  niektorých ďalších jazykoch sa tento 
druh výzvy vyjadruje analyticky, porov.  nem. Bleiben sie sitzen.; angl. 
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Keep sitting/eating, walking. Keep (on) talking among yourselves, I’ll be 

back in a minute.; špan. Quede se sentado.;

b)  výzvu na okamžitú realizáciu požadovanej činnosti: Nastupujte 

prednými dverami! Sadajte si do predných radov. –Tak už píšte. Utekajte 

zadnými dverami. Vyskakujte týmto oknom!;

c) opakované alebo distributívne konanie: Berte tie tabletky vždy po jedle. 

– Vstupujte do kaplnky jeden po druhom.

3. Ak je slovesný predikát pri prohibitívnom aspekte v  dokonavom vide, 
zvyčajne nesignalizuje zákaz, ale výstrahu (pozri o  tom vyššie): Nepopáľ sa! 

Nespadni! (Tu sa upozorňuje na negatívne následky, ktoré môžu vyplývať zo 
spôsobu, ako adresát koná, resp. ako sa v  danej situácii správa. Tú istú KF 
možno vyjadriť aj konštatačnou formou, teda prézentom dokonavého slovesa 
v kladnom tvare: Popáliš sa. – Spadneš. – Nachladneš.

4. Vidové protiklady slúžia aj na signalizovanie niektorých ďalších KF: napr. 
v  dialógu Ospravedlň sa mu – Čo by som sa mu ospravedlňoval! sa funkcia 
odmietnutia návrhu v  tejto vetnej štruktúre vyjadruje iba nedokonavým 
vidom, porov. aj Požiadaj ich o pomoc! – Čo by som ich ja žiadal! Podobne napr. 
pri vyhrážke typu Len aby som to nepovedal tvojmu otcovi! – Aby som ti jednu 

nestrelil! sa používa iba dokonavý vid.
 Pri výčitkách typu Ako to sedíš/ješ/so mnou hovoríš? je forma 
nedokonavého vidu zrejme preto, že sloveso je v prítomnom čase; ide teda 
o aktuálny dej. Naproti tomu vo výpovediach typu Žeby som sa s ním porozprával! 

je slovesný predikát v  dokonavom vide, keďže dej smeruje do budúcnosti 
a v budúcnosti by mal byť zavŕšený. Toto sú však iba predbežné pozorovania 
vidových alternácií, ktoré naznačujú isté tendencie a  tým upozorňujú na 
potrebu hlbšieho skúmania vidovej problematiky aj z  pragmatického alebo 
komunikačného hľadiska. 

Súvislosť vidu s časom prísudku v jednoduchej vete sa prejavuje napr. 
aj v tom, že ak je v rámci vety časové trvanie deja nejako vymedzené (napr. 
príslovkami a príslovkovými výrazmi typu dlho, od rána do večera), slovesný 
prísudok v  tvare minulého alebo budúceho času je v  nedokonavom vide: 
Túto komodu som opravoval dlho/od januára do mája. – Tento nábytok budeme 

opravovať dlho/dva roky/od mája do júla. Podobne sa nedokonavý vid používa aj 
v konštrukciách s predložkou po + L na vyjadrenie periodicky sa opakujúcich 
dejov: Po večeroch sme hrali/hrávali karty. – Po nociach som čítal. Ak sa však 
vyjadruje časový interval, ktorý uplynie, od nejakého časového bodu/úseku, 
používa sa dokonavý vid: Túto komodu opravíme za týždeň. – Po roku som 

pracovný pomer rozviazal. Ale ak sa má napr. vyjadriť časový úsek, po ktorom 
nastáva dej, môžu sa použiť obidva vidy, porov. O týždeň sa budeme sťahovať. 

– O  týždeň sa odtiaľ vysťahujeme. Práve podobné časové nuansy spôsobujú 
ťažkosti pri používaní vidových foriem v slovenčine a slovanských jazykoch. 
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Súčinnosť slovesného vidu a slovesného času sa prejavuje aj v obsahovej 
stavbe súvetia, a to priraďovacieho aj podraďovacieho. Pre skúmanie tohto 
vzťahu sú však relevantné tie súvetia, ktoré nejakým spôsobom refl ektujú 
časové vzťahy propozícií dvoch alebo aj viacerých viet. Napr. pri zlučovacích 
priraďovacích súvetiach možno rozlišovať medzi súvetiami, v  rámci ktorých 
sa deje jednotlivých viet konajú súčasne, a súvetiami vyjadrujúcimi následné 
deje. 

Vetami v zlučovacom súvetí prvého typu sa vyjadrujú dvojaké 
súčasné deje – aktuálne alebo neaktuálne, t. j. minulé alebo budúce. Aj keď 
takéto  súvetie vytvárajú obsahy  dvoch alebo aj troch viet, vďaka časovej 
súbežnosti dejov súvetie ako celok refl ektuje/podáva zložky mimojazykovej 
skutočnosti ako jeden celok, jeden obraz alebo jednu udalosť (porov. Oravec 
– Bajzíková, 1986, s. 170), v rámci ktorej deje prebiehajú/prebiehali; slovesné 
prísudky v  jednotlivých vetách týchto súvetí sú v nedokonavom vide: Starší 

pán sedí pri stole, popíja kávu a číta noviny /Starší pán sedel pri stole, popíjal kávu 

a čítal noviny./Na dovolenke budeme vysedávať v kaviarni, popíjať kávu a čítať 

miestne noviny. Aj bezspojkovo: Jedni behali po lúke, iní hrali futbal, ostatní len 

tak postávali.

Naproti tomu v  zlučovacom priraďovacom súvetí s  minulými 
následnými dejmi so spojkou a je slovesný prísudok druhej, časovo nasledujúcej 
vety v  dokonavom vide, pričom vid slovesného prísudku predchádzajúcej 
vety závisí od toho, či sa ním vyjadruje dokončený, zavŕšený dej alebo 
nedokončený, nezavŕšený dej, napr. Nečakali sme ani tri minúty a  záchranka 

prišla, porov. *Nečakali sme ani tri minúty a  záchranka išla. – Hosť zaplatil 

a  odišiel. Ukončenosť deja B predpokladá ukončenosť deja A, porov. Hosť 

najprv zaplatil a  potom odišiel. *Hosť najprv platil, potom odchádzal. Časovú 
následnosť takýchto viet umocňuje použitie spájacích výrazov príslovkového 
charakteru – potom, a (len) potom, najskôr – potom. Aj tu je prísudok druhej 
vety      v dokonavom vide: Chvíľu sme ešte sedeli, potom sme aj my odišli. Poslanci 

sa najprv poradili a potom odpovedali. Ale je možné použiť aj nedokonavý vid: 
Spočiatku sme pozerali akýsi fi lm, potom sme čítali a okolo polnoci sme šli spať. Tu 
sa následnosť podáva ako paralelizmus dejov, ktoré vykonáva jeden subjekt, 
preto je nedokonavý vid aj v druhej a tretej vete.

Súvislosť vidu a  času sa ešte viac prejavuje v  podraďovacom súvetí 
s časovou vedľajšou vetou. 

Pri súčasnosti dejov vedľajšej a hlavnej vety (čiže dej vedľajšej vety 
sa v niektorom bode svojho trvania dotýka s dejom hlavnej vety) vo vedľajšej 
vete býva sloveso obyčajne v  nedokonavom vide, kým v  hlavnej vete môže 
byť sloveso v  obidvoch vidoch v  závislosti od charakteru deja (uzavretosť/
zavŕšenosť/ukončenosť – neuzavretosť/neukončenosť): Keď sme prichádzali 

na stanicu, videl/zazrel som tam našich. – Dievčatko sledovalo tvár svojho otca, 

Juraj Vaňko
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keď si prezeral staré fotografi e. Dokonavý aj nedokonavý vid vo vedľajšej vete 
môže byť napr. po spojke kedykoľvek: Kedykoľvek tadiaľto cestoval, vždy sa u nás 

zastavil. – Kedykoľvek prišiel, vždy nám niečo doniesol.

Presnejšie je vid determinovaný pri spojke až v súvetí vyjadrujúcom 
súčasnosť dejov v  budúcnosti: sloveso v časovej vedľajšej vete je vždy 
v nedokonavom vide: Až sa budeme vracať, zastavíme sa u vás.

Podobne sa nedokonavý vid používa pri spájacom výraze ešte keď, 

ktorým sa signalizuje, že obsah hlavnej vety platí minimálne do momentu, 
keď sa začal dej vedľajšej vety; keďže tu ide vlastne o časovú paralelnosť dejov, 
nedokonavý vid sa používa aj v hlavnej vete, napr.: Je o nej známe, že ešte keď 

vrcholila jej politická kariéra, chodila k špecialistovi, ktorý ju učil prejavy prednášať 

„prívetivým hlasom“. (SNK) Bol rektorom, ešte keď som bol na akadémii. (SNK) 
Ešte keď som chodila do školy, schovávala som si nápady na kazeťák. (SNK) Ešte 

keď ma plošina ťahala nahor, vírilo mi hlavou kadečo. (SNK) Synonymné časové 
vety majú štruktúru: Vírilo mi hlavou kadečo ešte/aj vtedy, keď ma plošina ťahala 

nahor.  

Podobne aj: Chlapec sa ho bál, ešte bol len na ulici. Podobne aj pri 
spojkách ako, ako tak vyjadrujúcimi paralelnosť dejov obidvoch viet sa vo 
vedľajšej vete používa nedokonavý vid: Ako tak prechádzal popri ich dome, 

všimol si, že čosi nie je v poriadku.

Pri vyjadrovaní predčasnosti vedľajšej vety je používanie vidov 
komplikovanejšie, presnejšie sa dá určiť iba vid vedľajšej vety; v hlavnej vete 
môže byť sloveso dokonavé i  nedokonavé, vo vedľajšej prevažne dokonavé: 
Keď si mama ten list prečítala, rozplakala sa. Všetci búrlivo tlieskali, keď starosta 

dokončil svoj prejav. Sloveso v nedokonavom vide sa v časovej vete vyskytuje 
zriedkavejšie: Keď celý deň sedel pri stole, večer ho boleli kolená. Keď cez deň 

zohnutý pracoval, večer ho bolel chrbát.

Pri spájacom výraze až keď , ktorým sa signalizuje, že dej hlavnej vety 
platí alebo platil až potom, keď začal platiť dej vedľajšej vety (a okrem toho, 
že platí neskôr, ako sa očakávalo), sa používa dokonavý vid: Spamätal sa, až 

keď pri sebe zbadal rodičov. – Hlava ju prestala bolieť, až keď si vzala tabletku.

Podobne je to aj po spojkách len čo, sotva, sotvaže, ledva..., ktorými 
sa vyjadruje bezprostredný alebo rýchly nástup deja hlavnej vety – slovesný 
prísudok je tu v  dokonavom vide: Len čo nový liek otestujeme, začneme ho 

predávať. – Sotva zaspal, už ho niekto budil. – Ledva si sadol za volant, ktosi 

zaklopal na okno.   
V  súvetí s  vedľajšou časovou vetou vyjadrujúcou následnosť (čiže 

dej hlavnej vety sa koná alebo platí po deji/obsahu vedľajšej vety) je sloveso 
hlavnej vety v dokonavom alebo nedokonavom vide (v závislosti od charakteru 
deja), kým vo vedľajšej vete je zväčša v dokonavom vide: Skôr než si prečítaš ten 
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román, oboznám sa s biografi ou autora. – Predtým ako sa vydáš na cestu, preštuduj 

si mapu/skontroluj si brzdy a svetlá. 
Čo sa týka použitia jednej z  vidových dvojíc pri súvetiach 

vyjadrujúcich časové vzťahy, tu možno pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho 
jazyka vytvárať fi ktívne komunikačné situácie, imitujúce reálnu komunikáciu, 
ktorá môže napomôcť použitie adekvátneho vidu. Mne sa napr. osvedčovala 
metóda (fi ktívneho) dialógu, pri ktorom sa časové vzťahy prekrývali 
s  významom podmienky, čiže ukončenie jedného deja (alebo propozičného 
obsahu) vytváralo podmienku na realizáciu druhého deja, resp. propozičného 
obsahu: A. Poď na prechádzku.

B. Nemôžem, lebo si práve pripravujem prednášku. Ale keď si pripravím 

prednášku, pôjdem.

Ako pomôcku, aj keď nie zaručenú, možno využívať porovnanie 
s  jazykmi, ktoré majú imperfektum a  perfektum. Vo väčšine  slovanských 
jazykov vidová korelácia spolu s ďalšími signálmi, najmä adverbiami, spojkami, 
vlastne kompenzuje chýbajúcu časovú diferenciáciu v rámci časových stupňov 
minulosti, keďže tu je iba jedna časová graméma (préteritum). Napr. slk. vetu 
Včera sme opravili výťah by sme do nemčiny preložili ako Gestern haben wir 

den Aufzug repariert, čiže výťah už teraz (= k bodu výpovede) funguje; ide 
tu teda o  rezultatívny perfekt oproti vete Včera sme opravovali výťah, ktorá 
v  závislosti od kontextu by sa dala interpretovať ako: a) Gestern haben wir 

den Aufzug repariert (v zmysle nerezultatívneho, všeobecne faktického, 
čisto akčného „deiktického“ perfekta alebo b) Gestern haben wir den Aufzug 

repariert v zmysle naratívneho akčného perfekta, ktorý je pri tejto interpretácii 
ekvivalentný s nem. préteritom Gestern reparierten wir den Aufzug. Všeobecne 
vidovými partnermi sú opravovali- nem. préteritum.; opravili – nem. perfekt.

Vyššie spomenuté časové vzťahy v  súvetí sa takisto dajú dobre 
porovnať s nemeckými gramatickými časmi, napr. Keď sa Eva naraňajkovala, 

Peter umyl riad – Als /nachdem Eva gefrüstückt hattte , spülte Peter das Geschirr 

/predčasnosť/ vz. Keď Eva raňajkovala, Peter umýval riad – Während Eva 

früschtückte, spülte Peter das Geschirr.  
Základná funkcia vidu je signalizovať uzavretosť – neuzavretosť 

predikátu (písal – napísal), potom jeho násobenosť (iteratívnosť) – nenásobenosť 
(neiteratívnosť - hral – hrával); dokonavý vid – uzavretý vo svojom priebehu; 
nedokonavý - neuzavretý; zorný uhol hovoriaceho leží v strede diania.

Rečová prax však ukazuje, že nie vždy možno funkciu vidu vysvetliť na 
základe spomenutých opozícií. Do hry vstupuje aj veľa pragmalingvistických 
činiteľov, ktoré treba skúmať aj z porovnávacieho hľadiska.

Na záver – v nadväznosti na hlavné atribúty kategórie vidu – našej 
milej jubilantke želám, aby dokončila, zavŕšila, čo dokončiť či zavŕšiť chce, 
a zachovala, čo je už dokončené a dobré.

Juraj Vaňko
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RÉSUMÉ
Aspect – Tense Connection in a Clause
(on the background of Communication Factors) 

Th e grammatical category of aspect that defi nes the temporal fl ow or lack thereof 

in a given action, event, or state (in a given situation) belongs to the most diffi  cult issues in the 

teaching of Slovak as a second language. Aspect is a somewhat diffi  cult concept to grasp for the 

speakers of many modern non-Slavonic languages or languages that do not have the grammatical 

category of aspect because they tend to confl ate the concept of aspect with the concept of tense.

 According to the author of this paper, the problem of choosing the correct unit 

of the aspect pair is closely connected both with the tense relations within a clause and with 

the communicative function of the utterance, cf. Nedotýkajte sa vystavených artefaktov! (usually 

imperfective aspekt because of prohibition) – Nedotkni sa toho obrazu, lebo sa spustí alarm. (usually 

perfective aspekt because of warning). 

Vidovo-časové vzťahy v súvetí (na pozadí komunikácie)
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 Pri nazeraní na lexiku s  akcentom na jej kultúrny rozmer sa 
pridržiavam rámcových téz etnolingvistiky a  jej predmetu. Hoci korene 
disciplíny sú solídne a  siahajú (minimálne) do 19. storočia k  fi lozofi i 
jazyka W. von Humboldta (1767 – 1835) – porov. známu myšlienku, že 
jazyk nie je „ergon“ (nástoj, dielo), ale „energeia“ (formujúca sila, energia) 
– etnolingvistika sa presadzuje ako „mladá“ veda, v posledných desaťročiach 
minulého storočia už aj v slovanskom kontexte (v Rusku – porov. práce Ju. D. 
Apresjana či Moskovskej školy okolo N. I. Tolstého a S. Tolstej; v Poľsku práce 
reprezentantov Lublinskej školy okolo J. Anusiewicza a J. Bartmińskeho, ale aj 
varšavského tímu R. Grzegorczykowej a K. Waszakowej či v Českej republike 
výskumný tím okolo I. Vaňkovej) – podrobnejšie Vaňková, 2010, s. 245 – 249. 
 Všeobecnejšie ide o metodologickú orientáciu na postmodernistický 
(subjetivizujúci) prístup k  zobrazovaniu sveta. K  obsahu predmetu 
etnolingvistiky svoje defi nície ponúka medzi inými S. Tolstaja, a síce v užšom 
aj širšom chápaní. V  užšom chápaní je etnolingvistika subdisciplínou 
jazykovedy, konkrétne: „Etnolingvistika je podmnožinou jazykovedy, alebo 

širšie jazykovedný smer, ktorý bádateľa vedie ku skúmaniu vzťahov a  súvislostí 

medzi jazykom a  duchovnou kultúrou, jazykom a  ľudovou mentalitou, jazykom 

a  ľudovou tvorbou, zaoberá sa ich vzájomnými závislosťami a  rôznymi druhmi 

korešpondencií medzi nimi“ (porov. Tolstaja, 2007, s. 334). Druhá defi nícia je 
širšia a  chápe etnolingvistiku ako komplexnú disciplínu, ktorej predmetom 
je „celá obsahová rovina kultúry, ľudovej psychiky a  mytológie, nezávisle od 

prostriedkov a spôsobov ich formálnej realizácie (slovo, predmet, obrad, zobrazenie 

a pod.)“ (op. cit, s. 334). Ide naozaj o široké chápanie, ktoré siaha za hranice 
homogénneho semiotického uchopovania sveta verbálnymi znakmi a otvára 
priestor aj pre etnografov dokumentujúcich nielen slovnú kultúru etník, 
pre folkloristov, sociológov, kulturológov atď. Široké vymedzenie možno 
zastrešiť ako „antropologický pohľad“ na významovú jednotu všetkých 
foriem a  žánrov prejavu (jazyka, obradu, náboženských predstáv, umenia) 
a stáva sa v súčasnosti predmetom transdisciplinárneho výskumu integrálne 
uchopovaného obrazu sveta naprieč humanitnými vedami. Opakovane 
je reč o  obraze sveta a  jeho porozumení. Presnejšie ide o  jazykový obraz 
sveta chápaný ako jazyková interpretácia reality. Ináč povedané podľa J. 
Bartmińského, ide o „portrét“ reality bez nároku na správnosť či vernosť, teda nie
o „fotografi u“ reálneho objektu. Interpretácia je výsledkom subjektívnej 
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percepcie a  konceptualizácie reality príslušníkmi istej komunikačnej 
society, pričom primárne nejde o  subjektívnosť v  zmysle jedinečnosti 
a  neopakovateľnosti, ale o  konvencionalizovanú (opakovaním kolektívne 
akceptovanú a  ustálenú) „intersubjektívnu“ interpretáciu s  viditeľne 
antropocentrickými (k človeku sa vzťahujúcimi a prirovnávajúcimi) sklonmi. 
Tak poznáme už aj na úrovni jednotlivých slov mnoho lexikalizovaných 
antropocentrických metafor ako ucho (na hrnci), oko (na polievke), jazyk (na 
topánke), noha (stola), ruka (zákona), starý (dom), mladé (víno), spievať (o 
vtákoch: slávik spieva), roztoky môžu byť nasýtené a pod. Pravda, mimojazykové 
entity sú východiskom zobrazovania sveta aj na úrovni celých textov alebo 
komplexnejších celkov, než sú slová. Takéto orientačné „mapovanie“ 
intersubjektívnej reality nasleduje vnímanie a porozumenie sociálnej situácie 
členmi komunity, ktorí sú bez znalosti akýchkoľvek sémantických teórií. Ako 
uvidíme neskôr, „štandardizované“ interpretácie významov pritom nevylučujú 
subjektivizované (re)konštruovanie kolektívne ukotvených obrazov. (Porov. na 
záver príklad Matky Terezy.)
 Ako konštatujú západní etnometodológovia, objektom takéhoto 
nazerania nie je „reálny“ svet a cieľom nie je hľadanie „pravdy“. Za relevantný 
objekt skúmania považujú socioekonomické skupiny ľudí v ich každodennej 
činnosti a  mentálnych aktivitách, v  ich funkciách aj dysfunkciách, pod 
vplyvom inštitucionálnych faktorov v  prepojení s  bežným životom. Nejde 
pritom o odkrývanie „pravdy“, ale o argumentáciu, o úsilie pochopiť a vysvetliť 
sociálne fenomény inkorporované v  našich prejavoch (aj verbálneho) 
správania a konania (Coulon, 1987, s. 116). Poľský etnolingvista J. Bartmiński 
pritom v súvise s kultúrnou lexikológiou spresňuje, že „pravdivosť“ slov ako 
dominujúce kritérium vymedzovania ich sémantiky vedie k „idealizácii“ 
jazykových obrazov charakterizovaných objektov, čiže dominantnými sa 
stávajú v takejto konfi gurácii črty objektu, aký „je povinný“ byť, nie aký reálne 
je. Kolektívnym akceptovaním idealizácie sa podporujú kulty, teda „uctievanie 
nadprirodzeného ako následok prežívania a uvedomovania si obmedzenosti 
vlastných bytostných síl“ (Dolník, 2010, s. 166). Túto ideu ilustruje J. 
Bartmiński na kulte matky ako „matky národa“, modelu kresťanského etosu, 
matky s  kresťansky čistým srdcom, strážkyne mravnosti, reprezentantky 
dobra, lásky a  cností“. V  jednom aj druhom chápaní stojí stále v  centre 
pozornosti človek, ktorý je tvorcom a používateľom jazyka (nie samotný jazyk 
ako abstraktný systém znakov). 
 Vzájomné vzťahy medzi jazykom a  kultúrou sú mnohovrstevnaté 
a  ich hranice sú vágne. Jazyk a  kultúra sú v  koevolúcii, teda jazyk je časť 
kultúry a  kultúra je časťou jazyka v  dynamických pohyboch ( Janda, 2007, 
s. 49). V rámci tzv. performačného obratu kulturológie (Bachmann-Medick, 
2006 podľa Dolníka, 2010, s. 111) sa zdôrazňuje aj činnostný prístup 
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k sociálnym produktom: kultúra aj jazyk sú zaujímavé ako procesy, v ktorých 
sa vyzdvihuje významotvorná sila ľudského konania, čím sa konštituujú aj 
menia aktuálne kultúrne významy (Dolník op. cit, s. 111 – 123; Janda, op. 
cit, s. 49). Medzi kultúrnymi procesmi majú pritom reprezentatívne miesto 
rituály ako štandardizované, formalizované činnosti transformujúce sociálnu 
rolu aktérov (porov. sobáš = zmena občianskeho stavu; ...), čomu, pravda, na 
úrovni jazykových korelátov vyjadrujúcich kultúrne rituály zodpovedajú texty 
(porov. v inštitucionálnej sfére verbalizáciu aktu promócie, v súkromí napríklad 
formulácie v rámci žánru blahoželania), nie izolované slovné jednotky. Slová 
pritom možno jednoznačne interpretovať len na pozadí ich aktuálneho 
uplatnenia v texte.
 Pre lepšiu koncentráciu na zvolený výsek problematiky upozorním 
ďalej len na vybrané aspekty jazyka a kultúry, ktoré budú mať dosah na ponímanie 
lexiky, a  to v  rámci kognitivisticky profi lovaného vymedzovania kultúrnej 
sémantiky lexém. Lexikálna zásoba totiž nielen sprostredkúva bohatstvo 
tematických skupín pomenovaní na uspokojovanie komunikačných potrieb 
v súlade s kultúrnym zázemím používateľov (a to popri prosto pomenúvacej 
lexike označujúcej veci, činnosti, vzťahy atď. „mimo“ komunikanta zahŕňa aj 
výrazy hodnotiace, výrazy označujúce emócie či osobné postoje komunikanta 
k  okoliu), ale  zároveň je sprostredkujúcim nástrojom, metajazykom, ktorý 
slúži na opis a  usporadúvanie javov organizujúcich kvantitatívne rozsiahly 
aparát tejto zásoby metódami jazykovednej (lexikálnej) sémantiky. Zreteľná, 
v  lingvistikách dobre ukotvená metodológia výkladu lexiky a  vzťahov v nej 
obohatená o kultúrnu (mimojazykovú) dimenziu významov pomenovaní sa 
stala impulzom pre rozhodnutie, že rekonštrukcia obrazu sveta (tak ako sa 
javí rôznym kultúram) bude vychádzať zo slovníkových údajov s  využitím 
overených lexikografi ckých metód (vrátane spomínanej modifi kácie 
v prospech kultúrnej defi nície pojmov). Krokom k realizácii tejto myšlienky 
sa stal poľský etnolingvistický slovník (Slownik stereotypów i symboli ludowych. 

Ed. J. Bartmiński. Tom I, z. 1,2. Kosmos. UMCS, Lublin 1997, 2001). Ten 
sa rámcovo orientuje na prezentáciu rozsiahlejšieho spektra významových 
parametrov slov bez obmedzovania sa na výber „nevyhnutných a dostačujúcich“ 
zložiek významu, ako to funguje v  prípade tradičnej štruktúrnej sémantiky 
slova. Kognitívna, poznávacia orientácia takéhoto výkladu významu umožňuje 
rekonštruovať spôsoby chápania sveta v skúmanom jazyku. Defi nícia významu 
v ich slovníku má svojím obsahom a štruktúrou zložiek zodpovedať vedomiu 
priemerného používateľa jazyka ako nositeľa istej kultúry. Kognitívna 
defi nícia uvádza všetky súčasti významu stabilizované v kolektívnom vedomí 
užívateľov (vyjadrené alebo vyjadriteľné v jazykovom texte) a usporadúva ich 
v  súlade s „naivným“ (termín podľa Ju. D. Apresjana) vedomím nositeľov 
kultúry, nie v súlade s vedeckou hierarchiou komponentov významu v duchu 
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logickej štruktúry pojmov (od abstraktnejších po konkrétnejšie komponenty: 
od genus proximum po diferentia specifi ca) v prípade komponentovej analýzy 
slov. Tendencia k  abstraktnosti sa potláča v  mene tendencie k zmyslovej 
názornosti s  dôrazom na percepčnú identitu objektov; proti geometricko-
technickému (objektívnemu) vnímaniu sa kladie fyziognomické vnímanie, 
čiže pozornosť sa upriamuje na to, aký účinok má vnímaná entita ako celok na 
subjekt (Dolník, 2009, s. 17). V praxi – ako spresňuje J. Bartmiński (2007, s. 
304) – ide o takú postupnosť výkladu, ktorá zodpovedá pohľadu „obyčajného“ 
človeka na to, čo predmet robí (napríklad slnko vychádza/zachádza za horizont, 
čo je síce v rozpore s vedeckým poznaním 500 rokov po Koperníkovi, ale pri 
konštruovaní jazykového obrazu sveta na báze „naivného“/bežného poznania 
je takéto vymedzenie normálne). V  optike etnolingvistického výkladu 
významu sa tiež sleduje, odkiaľ entita pochádza, aký má tvar či vlastnosť 
(porov. hviezdy sú v  naivnom vymedzení „viacramenné telesá na oblohe“, 
slová bývajú drsné alebo mäkké, pohľad hrejivý a pod. Napokon sa venuje 
pozornosť tomu, aký zmysel pre človeka daná entita má, alebo aký je jej vplyv 
na človeka (napríklad umelecké prezentácie (spev, tanec a pod.) môžu byť pre 
recipienta výživné alebo diétne) či ako sa má človek pred nežiaducou entitou 
chrániť... Je to akési „rozprávanie“ o  svete na základe ľudových skúseností 
„fazetovo“ usporiadané. Fazety sú pritom isté „tváre“ predmetov, javov, dejov 
(približujú napríklad autora, štýl, žáner, tému, akciu, adresáta, miesto, čas), 
ktoré vystupujú do popredia v  konkrétnom kontexte, v  konkrétnej situácii, 
a ktoré chápe človek v danej situácii ako dominantné, lebo ich tak pragmaticky 
hodnotí vzhľadom na ich dôležitosť pri uspokojovaní jeho životných potrieb. 
Tak napríklad pes pre normálneho („obyčajného“) človeka nie je primárne 
„psovitou šelmou či mäsožravým stavovcom“, ale je to „verný strážca a priateľ 
človeka“. Otázne je, či sú fazety špecifi cké pre jednotlivé pojmy, alebo sú 
univerzálne. Defi nícia slova môže „spočívať čiastočne napríklad aj v ilustrácii 
jeho použitia prostredníctvom slov protikladného významu, prípadne výrazov 
synonymických“ (M. Kijewská-Trembecká, 1984, s. 76). V  tejto súvislosti 
poľskí lublinskí bádatelia sledovali prostredníctvom sociolingvistického 
anketového výskumu (v tzv. „ALE teste“) opozičné (opačné) črty k stereotypu 
matky, kde respondenti dopĺňali výpoveď: „Anna je matka, ale:...“ ... nevie sa 

starať o  deti; ... nemá rada deti; ... nestará sa o  domácnosť a  rodinu..., čím sa 
v kladnej opozícii potvrdili črty „reprezentatívnej“ matky, ktorá „miluje svoje 
deti, je starostlivá, vie ich zaopatriť, je nežná a vľúdna“. Porozumenie použitia 
daného jazykového výrazu si vyžaduje potom usúvzťažnenie výpovede nielen 
s  prijatým (kognitívnym) modelom skutočnosti, ale tiež s  mimojazykovým 
kontextom, s  konkrétnou jazykovou situáciou, ale aj s  ideovou orientáciou 
hovoriacich či píšucich, s ich komunikačným zámerom, znalosťami o svete. 
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 Kým poľská lublinská škola (inklinujúca ku kognitívnej 
etnolingvistike) včlenením stereotypov do sémantiky slova inklinuje 
k  splývaniu jazykovej a kultúrnej sémantiky (aj jazyk ako taký považuje za 
„súčasť kultúry“), S. Tolstaja (2007, s. 326) ako predstaviteľka moskovskej 
školy (so sklonom k  etymologickej etnolingvistike) uvažuje o  tom, čo 
zahŕňa jazyková sémantika na rozdiel od kultúrnej sémantiky, respektíve, či 
jestvuje hranica medzi nimi. Prikláňa sa pritom k názoru, že tak, ako jestvujú 
hranice medzi jazykom a kultúrou, jestvuje aj hranica (hoci pohyblivá) medzi 
jazykovým a kultúrnym významom. Kultúrne znaky – podľa nej – ako objekty 
defi novania sú pritom výrazne ukotvené vo folklóre, mýtoch, rituáloch, mágii, 
poverách, nie v  bežnom živote. Tak aj ich významy nadobúdajú vlastnosti, 
znaky, ktoré nesúvisia s jazykovou sémantikou danou bežným poznaním: tak 
napríklad mágia kruhu ako uzavretého útvaru vnáša do kultúrneho významu aj 
prvok „ochrannej funkcie“ dejom spätým s kruhovým pohybom, čo jazyková 
sémantika neobsahuje ani implicitne. Takéto vymedzenie významu je späté 
s osobitným formovaním obrazu sveta, a to sveta ukotveného v ľudovej kultúre 
minulosti. Takáto interpretácia má prednostné využitie v záujme adekvátneho 
porozumenia špecifi ckých komunikátov, ako sú umelecké texty.
 Ak sa vrátime ku kognitívnemu prístupu ku skúmaniu kultúrneho 
významu pomenovania, možno si položiť otázku, s čím pracuje etnolexikológia 
pri interpretácii a vysvetľovaní významov. V súlade s „naivným“ obrazom sveta 
sa opiera o stereotypy. Mnohé stereotypy (ako zobrazenia predmetov v istom 
spoločnom skúsenostnom rámci so spresneniami, čím predmet pre etnikum 
je, ako vyzerá, ako s ním človek narába) sú zreteľne odlišné od racionálneho, 
objektívneho obrazu entít. Stereotypy pritom smerujú buď ku „vzorom“, 
akými by entity „mali byť“ (teda k  idealizovaným kultovým exemplárom), 
alebo k obrazom, (stvárňujúcim, aké entity „naozaj sú“). Niektoré stereotypy 
sa nadčasovo spájajú s  istými konotáciami, často negatívnymi v  dôsledku 
spoločného ukotvenia subjektívnej generalizácie výkladu (s hodnotením). 
Tak napríklad macocha je ponímaná automaticky ako „zlá matka“, blondínka je 
„hlúpa žena“, výraz cigán reprezentuje človeka, ktorému sa „nechce pracovať, 
podvádza, klame, kradne, žije kočovným spôsobom života, je neporiadny 
a  špinavý“ (Vaňková, 2005, s. 87). Pravda, tento stereotyp je zložitejší. 
S cigánmi sa spájajú aj pozitívne hodnotenia istých dispozícií či opakovaných 
prejavov správania alebo sociálneho zaradenia (známe napríklad z romantickej 
literatúry, fi lmov). Cigán je spravidla „dobrý hudobník“, „pekný chlap s čiernymi 
kučeravými vlasmi a tmavými očami“, cigánka je „temperamentná pekná žena 
v  typickom pestrofarebnom (kvetovanom) odeve, so šatkou a  cengajúcimi 
kovovými ozdobami“. Tak môžu byť stereotypy aj komplikované, vnútorne 
protirečivé. Pritom niektoré stereotypy sú „vykryštalizované“ zreteľne, 
jednoznačne, iné sú nevýrazné. Napríklad stereotyp svokry (ako „zlej“ ženy voči 
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neveste či zaťovi) je oveľa výraznejší než stereotyp svokra (Vaňková, op. cit.)
Zásady etnolingvistickej interpretácie významu (s príklonom ku kognitívnej 
etnolingvistike) možno zhrnúť v 3 bodoch:

1. Nejde o  logickú a  pojmovo hierarchizovanú defi níciu, ale o  približnú 
interpretáciu obrazu entity (ako výseku sveta), aká sa nám javí 
v  konkrétnych podmienkach. Význam je približný naivný obraz veci 
kolektívne ukotvený, nie exaktný dokument, fotografi a.

2. Nejde o  výpočet „NDP“ (nevyhnutných a  dostačujúcich podmienok 
významu), ale o hodnotovú stereotypickú interpretáciu tých vybraných 
faziet (aspektov entity v popredí), ktoré sú pre človeka hodnotné, čiže 
buď sú preňho a  jeho život potrebné, užitočné, alebo sú nebezpečné 
a  treba sa pred nimi „mať na pozore“, byť ostražitými, prípadne sa im 
celkom vyhýbať. 

3. Oporou pre takúto interpretáciu významu sú „hotové“, kolektívne 
reprodukované jazykové kontexty: frazémy, ľudová slovesnosť, ľudové 
piesne, balady, ale aj typické kolokácie (slovné spojenia) s „kľúčovým“ 
slovom a  slovotvorné deriváty (odvodeniny od „kľúčového“ slova) 
primárne v  súčasnej bežnej komunikácii, ako aj v publicistických 
komunikátoch: reklamách, novinových textoch, blogoch a inde. 

Ako vyústenie uvedených úvah o  projektovaní obrazov entít na úrovni 
lexikálnych prostriedkov ponúkam komplexnú interpretáciu obrazu entity vo 
vedomí society „bežných“ Slovákov (s príklonom k etnolingvistickej koncepcii 
J. Bartmińského – porov. http://ethnolinguistica-slavica.org). Výraz zvolený 
na interpretáciu patrí do najfrekventovanejšej lexiky v bežnej komunikácii ako 
prototypickej sfére medziľudskej interakcie.

Príklad MATKA
(NDP = „žena, čo má (aspoň jedno) dieťa“; presnejšie je variantné vymedzenie: 
„žena, ktorá porodila dieťa/dala genetický materiál/má dieťa“)
Etnolingvistický význam (dominantná fazeta): „žena, ktorá vychováva dieťa“ 

Stereotyp „matky“
musí zahŕňať bežný (jazykový) obraz matky spoločensky vnímaný ako 
reprezentatívna „skutočná“ matka, aká býva, aké má hodnoty pre väčšinu 
príslušníkov spoločnosti, ako je to ukotvené v  jazykových formách. Pravda, 
hodnota tejto entity výrazne podlieha „uhlu pohľadu“ (porov. poľský termín 
„punkt widzenia“) istým častiam (aj dominantnej) society, v  tomto prípade 
diferencovanej najmä vzhľadom na vek. Na to nás upozorňujú aj „zrnká 
múdrosti“ z prezentácie pod názvom Čo si myslia deti o svojej maminke?, ktoré 
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obleteli internet, aby deťom (azda primárne dcéram) a matkám pripomenuli 
nasledujúce „substereotypy“:

- v štyroch rokoch dieťaťa:  mama vie všetko

- v ôsmich rokoch dieťaťa:  mama vie veľa

- v dvanástich rokoch dieťaťa:  mama nevie všetko

- v štrnástich rokoch dieťaťa:  mama nevie nič

- v šestnástich rokoch dieťaťa:  mama je nula

- v osemnástich rokoch dieťaťa:  mama je z inej doby

- v dvadsiatich piatich rokoch dieťaťa: mama to možno vie

- v tridsiatich piatich rokoch dieťaťa: skôr než sa rozhodnem, opýtam sa  

     na názor mamy

- v štyridsiatich piatich rokoch dieťaťa: pýtam sa sám/sama seba, čo by si  

     mama o tom pomyslela

- v šesťdesiatich piatich rokoch:  ako rád/rada by som sa opýtal(a)  

     mamy

Hyperonymá. V duchu tradičnej kultúry matka sa vníma nielen ako žena (to 
je len logické hyperonymum, nie hodnotové), ale primárne ako „vychovávajúci 
rodinný príslušník“, adekvátnejším hyperonymom je rodič (v zmysle 
generického maskulína, ktoré zahŕňa matku aj otca) či administratívno-
právny termín zákonný zástupca (v zmysle generického maskulína evokujúceho 
„rolu“ rodiča) či konkrétne zákonná zástupkyňa. V  živočíšnom zmysle je 
hyperonymom aj samica. 

Hyponymá k pomenovaniu sú:
alternatívy „pozemskej“ matky: náhradná matka/adoptívna matka/nevlastná 

matka/macocha (ktorá prijala dieťa za vlastné, osvojila si ho), slobodná matka 

(bez manžela), stará matka (vo vzťahu k vnúčaťu), matka predstavená/abatiša 

(predstavená kláštora niektorých ženských katolíckych reholí, ktorá bdie nad 
chodom kláštora a  rehoľnými „spolusestrami“); kultové matky: Bohorodička 

(božia matka, oslavovaná v modlitbách), matka národa (kresťanský symbol 
národných cností).

Kohyponymá = zvieracie matky: včelia matka/včelia kráľovná, mravčia 

kráľovná (plodná samička hmyzu). 

Typické výrazy súvisiace s matkou: veci - uspávanka, kolíska, materské 

mlieko, prsník, lono; pozitívne citové vlastnosti – láskyplná, nežná, starostlivá; 

typické procesy (činnosti a stavy): dojčiť, kŕmiť, opatrovať, ochraňovať, starať sa 

o domácnosť (varí, perie, upratuje), milovať, vychovávať. 
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Opozitné výrazy: nemilosrdná, bezcitná, zlomyseľná, nestarať sa (o deti 
a o domácnosť), nemilovať (deti či rodinu), neochraňovať, nevychovávať...

Kultúrne ekvivalenty: genetická matka (ktorá daruje genetický materiál – 
vajíčko neplodnej matke, prípadne vynosí dieťa rodičom „na objednávku“ – 
v súlade so zákonmi príslušných krajín - napríklad legálnym homosexuálnym 
partnerom; biologická matka (ktorá sa vzdala vlastného dieťaťa a dala do cudzej 
opatery).

Sémantické derivácie a frazémy: matka zem, matka príroda (niečo, k čomu má 
človek vzťah ako dieťa k matke: nežný, úctivý, milujúci, šetrný); aj zlá matka je 

lepšia ako žiadna (matku nikto nenahradí); nemému dieťaťu ani vlastná matka 

nerozumie (bez komunikácie niet porozumenia, a  to ani v  najintímnejšom 
vzťahu, aký je medzi matkou a dieťaťom), doriadiť niekoho, že ho ani vlastná 

matka nespozná (zbiť niekoho na nepoznanie), mamkin cecok (nesamostatné 
dieťa, matkin „prívesok“)...

Slovotvorné derivácie: materský, -á,-é (cit, dovolenka, mlieko), materinský 

(jazyk – opak cudzieho jazyka), materčina (rodná reč), združené pomenovania 
krkavčia matka (zlá matka), mamičkár (rozmaznané dieťa uchyľujúce sa 
nadmerne k matke), maternica (časť ženského/samičieho tela na vynosenie 
plodu). Vzhľadom na entitu a pomenovanie matka jestvuje viacero deminutív 
(zdrobnenín), ktoré evokujú a  spresňujú citovú hodnotu matky: maminka, 

mamička, mamulienka, mamina, mamka, mamuša... 

Kolokácie/spájateľnosť so slovom (podľa parametrov lublinskej školy):

- duševné vlastnosti: všetko, čo súvisí s dobrou matkou (symbol bezpečia, 
istoty pohody, lásky): dobrá, milujúca, starostlivá, žičlivá, nežná, obetavá, 

láskavá...,

- fyzické znaky: pekná, štíhla, usmiata, s ladnou chôdzou...,

- kvantitatívny aspekt: jedinečná a jediná (preto nenahraditeľná),

- čo robí (tu pre dieťa): dojčí, vychováva, uspáva, opatruje (v útlom veku) 
lieči (v chorobe), chráni (aj v zdraví), pomáha dieťaťu, radí...,

- ako s  ňou zaobchádzajú iní (tu deti): milujú ju (výnimka je puberta: 
v  puberte ju neznášajú/hádajú sa/nedoceňujú); v  starobe jej vracajú, čo do 

nich vštepila: opatrujú ju, chránia, ošetrujú, dozerajú, aby jej nik neublížil ...,

- miesto pôsobenia: doma, domáci kozub, rodinné hniezdo.
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 Pripomeňme si, že uvedená interpretácia je len reprodukciou 
interindividuálneho (národného) potenciálu na konštruovanie 
spektra  možných variácií obrazu matky na báze skúsenostného komplexu, 
postojov, názorov častí etnika, reprezentantov istých častí society (primárne 
ako nositeľov dominantnej kultúry, ale druhotne aj reprezentantov 
alternatívnych kultúr, subkultúr, či prípadne marginálnych kultúr). Ukotvením 
entity „matky“ v  konkrétnom kontexte, napríklad v  spojení s  konkrétnou 
„kultovou“ reprezentantkou – Matkou Terezou, dochádza k  špecifi kácii jej 
prisudzovaných kultúrnych významov a zároveň aj k ich relativizácii vzhľadom 
na uhly pohľadu rôznych interpretov. V škále takýchto hodnotiacich obrazov 
fi gurujú vysoko pozitívne zaradenia – poetické, patetické, ale aj vecnejšie 
a napokon aj prekvapujúco negatívne („antistereotypické“) vymedzenia1.Táto 
škála je výsledkom tvorivého „ducha“ príslušníkov etnika, ktorí – ako vidno – si 
konštruujú svoje obrazy kultúrnych významov nielen „bežných“, ale aj kultom 
poznačených entít v  súlade s  potenciálom rozmanitosti (humboldtovsky 
povedané „ducha národa“), resp. v  súvise s  významotvornou silou ľudského 
konania, ako o tom hovorili vyššie J. Dolník či L. Janda. 

Načrtnuté východiská skúmania lexiky podľa uvedených 
etnolingvistických prístupov ponúkajú inšpirácie, ako možno inovovať 
nazeranie na slová nad rámec ich „invariantných“ významov v  tradičných 
jazykových slovníkoch. Ak na ne budeme nazerať v  duchu tu preferovanej 
kognitívnej lingvistiky (disciplíny skúmajúcej prepojenie myslenia s jazykovým 
zobrazovaním reality), prioritne sa bude venovať pozornosť tomu, ako slová 
prispievajú k porozumeniu sveta, aký obraz sveta si pomocou nich vytvárame 
a aký ho odovzdávame ďalej vlastným konštruovaním nových obrazov.
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RÉSUMÉ
Lexicon as a Picture of an Ethnic Group Culture

Th e lexis is studied here from the perspective of ethnolinguistic methodology, putting 

the stress on postmodernist, pluralist and subjectivist perception of the reality, as well as on its 

perspective constructions corresponding to evaluations, needs, and interests of common people, 

which represents the culturally determined ethnic group in its everyday activities. Th e summary 

of the ethnolinguistic interpretation of the word sense is the next: 1. a sense is a naive picture of 

a thing (entity), not its exact document; 2. it does not represent a strictly logical explanation, but 

a stereotypical and evaluative interpretation (not defi nition) of the entity “facets”; 3. a support for 

such interpretation is given by some “ready-made” contexts, e. g. idioms, folk songs or ballads, as 

well as contemporary advertising. In the end, the presented theoretical explanation of the word 

sense is illustrated via “language pictures” of the entity “mother” in Slovak cultural context. 
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V  souvislosti s  tématem vymezeným v  názvu se pokusíme 
ozřejmit některé souvislosti týkající se poměrů mezi jazykovou kulturou 
a kulturností a  spisovností versus nespisovností, a to na základě aktuálních 
zjištění vyplývajících v  českém prostředí z  celoplošného sociolingvistického 
výzkumu. Pokoušeli jsme se v něm spolu s řešitelským týmem vysledovat, jak 
se respondenti různých věkových kategorií v  celé ČR momentálně staví ke 
spisovné komunikaci a nakolik se proměňuje jazyková realita (úzus a norma).1 
Následující úvahy se mimo jiné bezprostředně dotýkají také výuky příslušného 
jazyka pro cizince, tedy předávání jazykové kultury a šíření národní kulturnosti 
mimo původní prostředí národního jazyka. K  tomu bude dobré úvodem 
připojit několik dalších myšlenek o vztazích mezi kulturností, obvyklostí čili 
noremností a o přesazích souvisejících s vědomým či bezděkým porušováním 
komunikačních norem, konkrétně pak s ohledem na stránku emocionální.2

Jazyková kultura a dva krajní póly přístupu k tomuto pojmu
 Podle klasického vymezení Bohuslava Havránka (1932, s. 32) platí, 
že za kulturou spisovného jazyka je třeba vidět zejména „vědomé teoretické 
pěstění spisovného jazyka“, to znamená cílené úsilí lingvistiky a  lingvistů, 
které se zaměřuje na snahu o „zdokonalení a prospěch spisovného jazyka.“ 
Tento výchozí intervenční pól je ve zjevném protikladu k některým současným 
proklamacím, že totiž každý jazyk je třeba nechat žít, ukončit inženýrské 
zásahy do něho a zajišťovat mu volnou existenci.3 Druhý z  pólů pak zcela 
eliminuje to, že by se měly sledovat a  respektovat také postoje uživatelů 
k jazyku, zatímco klasický výše uvedený „intervenční“ první pól tato hlediska 
nevylučoval, ale ani neupřednostňoval.

1 Jednalo se o řešení výzkumného úkolu GA ČR 405/09/0113 pod názvem Fenomén spisovnosti 

v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, které probíhá v letech 2009 až 

2011 na Pedagogické fakutě Ostravské univerzity (hlavní řešitelka prof. PhDr. Jana Svobodová, 

CSc.).
2 Touto oblastí se zabývá projekt GA ČR 405/09/0718 (2009–2014) Výrazové prostředky 

emocionality v  německo-české jazykové konfrontaci, jehož hlavní řešitelkou prof. PhDr. Lenka 

Vaňková, Dr., z FF Ostravské univerzity; jednu ze členek týmu je rovněž autorka tohoto příspěvku.

3 Srov. např. v českém prostředí knižní i časopisecké práce Václava Cvrčka, nejkomplexněji Cvrček, 

2008.
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 Teprve Havránkovi následovníci a pokračovatelé Pražské školy 
doplnili další akcenty sociolingvistické a pragmalingvistické povahy, které by 
měli lingvisté sledovat – v českém prostředí to konkrétně byl František Daneš, 
když stanovil už v  roce 1979 postup při kodifi kaci spisovných jazykových 
prostředků takto: východiskem kodifi kace se stává norma spisovného jazyka, 
k jejímu popisu však nestačí pouze zabývat se jazykovým systémem, protože 
neméně podstatné, ba nepostradatelné je zjištění dynamiky systému v aktuální 
jazykové praxi a  konečně poznání a popis reálného stavu používání jazyka 
v úzu. To se neobejde bez metod sociolingvistických, bez sledování toho, jaké 
postoje deklarují uživatelé jazyka k příslušným kodifi kovaným jevům, a bez 
zpětné vazby, pokud dojde v kodifi kaci ke změnám. Celý proces nelze ovšem 
zkracovat ani popohánět, vyžaduje si čas a široký prostor, nikoli jen odhad 
úzké skupinky odborníků-lingvistů. Je třeba zmínit se o tom, že u Daneše 
už v 70.  letech minulého století byla velmi zajímavě podchycena souvislost 
mezi racionalitou a  emocionalitou. Daneš nestaví racionalitu do opozice 
k emocionalitě, jak by se možná zdálo, ale jako opačné postoje k jazykovému 
chování uvádí racionalitu proti neracionalitě (postoj je zde v duchu Danešova 
přístupu pojímán sociologicky jako sklon jedince či skupiny lidí dávat přednost 
určitým cílům nebo způsobům chování před jinými). To znamená, že postoje 
k  jazykovému chování mohou mít jak kořeny racionální, tak neracionální.4 
Těmi postoji neracionálními Daneš nemyslí působení emocionality, ale 
spíš neopodstatněnost, namátkovost, neodůvodněnost postoje, tedy jakousi 
„sveřepost“, která se neopírá o  hlubší rozumové zdůvodnění. Zato v rámci 
racionálního postoje je velmi významná (a potřebná) spolupůsobící složka 
emocionální. Tím se dostáváme k závěru, že emocionalita s racionalitou jdou 
ruku v ruce a že tvoří smíšený racionálně-emocionální postoj, opírající se také 
o úctu k jazyku a lásku k němu.5 

4 Jako další opozice Daneš vymezil (vedle racionality versus neracionality) protiklad mezi 

skutečným jazykovým chováním a pouhou představou o něm (postoj realistický versus ideační, 

popř. idealizující); dále odmítání versus přijímání změn; izolacionismus versus univerzalismus 

a uniformitu versus funkční variantnost. Hodnotový vzorec, opřený o uvedené opozice, bývá 

proměnlivý v  závislosti na době a situaci ve společnosti, nemusí být v  jazykovém společenství 

ani přijímán jednotně, spíš se takových hodnotových vzorců objevuje víc, odlišných např. podle 

věkových kategorií nebo vzdělání či příslušnosti k různým společenským skupinám.
5 Juraj Dolník (2010, s. 286) zajímavě pracuje s pojmy jazykový rozum a jazykový cit; jazykovým 

rozumem míní metajazykové vědomí, které se formuje pod vlivem poznávání jazykového 

systému, doslova uvádí, že „jazykový rozum môže fungovať ako prirodzená komplementárna sila 

vo vzťahu k jazykovému citu“. Také platí, že: „Jazykový cit nie je len psychický, ale aj sociálny jav, 

lebo sa konštituuje a rozvíja v sociálnej interakcii, a to v konfrontácii s jazykovými konvenciami 

používateľov, t. j. s používateľskou normou. Na závěr pak vyvozuje: „Formovanie metajazykového 

vedomia (jazykového rozumu) len na základe klasického systémovolingvistického poznávania 
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Z naznačeného náčrtu východisek lze vyvodit, že lingvista se neobejde 
(nebo by se neměl obejít) bez zjišťování pohledu na jazyk očima uživatelů 
příslušného národního jazyka. Jazykovou kulturu jako vědomé pěstění 
příslušného jazyka nelze totiž oprostit od dobové reálné jazykové situace, která 
zahrnuje skutečnou komunikaci všech typů, jak nespisovnou, tak i spisovnou. 
Právě v aktuální jazykové situaci se prostředky prolínají a ovlivňují, mísí se, 
do spisovného jazyka proto nutně pronikají prostředky původně nespisovné. 
Ke komunikátům různých typů mají nositelé jazyka vztah: vnímají je jako 
náležité či méně nenáležité, vhodné či méně vhodné, odpovídající příslušné 
komunikační situaci, anebo naopak rušivé a  vymykající se zvyklostem, tedy 
jako noremní (obvyklé) a nenoremní. Je nejen užitečné, ale i nezbytné tyto 
momenty a postoje uživatelů včas vyhodnocovat, aby mohly být prováděny – 
mimo jiné – také účelné úpravy v kodifi kaci spisovného jazyka, který rovněž 
nezůstává neměnný (jako jiné jazykové variety) a  který by neměl zůstávat 
daleko za komunikačními a potažmo i  jazykovými normami celonárodního 
společenství.6 

Uděláme-li v  tomto místě zkratku, dojdeme k  závěru, že jazyková 
kultura nemůže existovat bez uživatelů jazyka, že tedy je jazyková kultura 
svým způsobem opřena o postoje uživatelů daného jazyka a jejich jazykové 
chování v  příslušných komunikačních situacích. A podobně ani obecně 
míněná kulturnost a  v  ní začleněná (integrovaná) jazyková kulturnost 
daného národa není myslitelná bez jednotlivých lidí, tj. konkrétních nositelů 
kulturnosti a  mluvčích jazyka v  dané reálné době. Takové pojetí jazykové 
kultury by mohlo být i východiskem školní výuky češtiny jako mateřštiny u 
rodilých mluvčích, nejen tedy oporou pro učitele češtiny jako jazyka cizího 
pro jinojazyčné mluvčí.7 

vedie k  tomu, že jazykový rozum „nerozumie“ jazykovému citu. Primerane pestované vedomie 

„rozumie“ citu. Z opačného hľadiska: jazykový cit „rozumie“ jazykovému rozumu, keď ho ten 

nespochybňuje.“ 
6 Daneš (1979, s. 81) míní, že jazykovou situaci nelze hodnotit bez přihlédnutí k  postojům 

uživatelů jazyka, a to nikoli jen ke spisovnému jazyku obecně, ale také k dílčím jazykovým jevům 

a proměnám. Připomněl opozici racionálnost versus neracionálnost, ale emocionalitu nepokládal 

za neracionálnost; naopak emocionalita by měla být spjata s racionalitou a podporovat ji. K dalším 

opozicím patří realističnost versus nerealističnost postoje; ověřitelnost, skutečnost podnětů versus 

idealizace a proklamativnost; rezistence vůči změnám proti pokrokovosti a akceptaci změn; 

izolacionismus versus univerzalismus usilující o mezijazykové kontakty; rigidnost a uniformita 

versus variantnost. Z  uvedených protikladů se skládá určitý hodnotový model, proměnlivý 

v různých vývojových etapách daného jazykového společenství. 
7 Obdobně smýšlejí ostatně i slovenští sociolingvisté a didaktikové, srov. např. názor Ľudmily 

Liptákové (2010, s.  282n.), která zdůrazňuje už pro primární vzdělávání (mj. s odvoláním na 

Juraje Dolníka a Danielu Slančovou), že „v rámci kultivovania rečového správania sa žiaka je tiež 

dôležité okrem uvedomovania si zákonitostí stavby a vývinu spisovného jazyka, okrem rozlišovania 
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Pokud uznáváme oprávněnost pojmu „jazyková kultura“, nabízejí se 
dva přístupy k ní: buďto z pozic oproštěných o kontakt s mluvčími jazyka, 
anebo z pozic založených na těchto kontaktech. Výše naznačené teoretické 
výklady ukazují, že ten, kdo chápe národní jazyk jako jev společenský, 
nemůže kontakt s  mluvčími národního společenství eliminovat. Je otázka, 
zda a nakolik by bylo možné „vypreparovat“ tyto postoje uživatelů jazyka jen 
z korpusových dat. Soudíme, že to možné není a že údaje z korpusů a dalších 
sumářů je nezbytné okošatit rovněž  o  stanoviska, která se dají zjistit od 
nositelů jazyka. Jistě budou tyto postoje tvořit celé škály, nebudou ani pouze 
úzkostně obranářské, ani pouze volnomyšlenkářské. 

Fenomén spisovnosti v českém prostředí
Podle našich zkušeností z českého prostředí se potvrzuje, že ve velké 

většině korespondují s  tím, co jsme v  řešitelském týmu ověřujícím chápání 
fenoménu spisovnosti (v skrytu duše) očekávali, že totiž uživatelům jazyka 
je možno „svěřit“ i posouzení proměny aktuálních komunikačních zvyklostí 
a  jazykových změn, že tedy chápou existenci a  fungování nikoli ideální, 
ale reálné češtiny. Nedá se tvrdit, že by většina národa například uctívala 
„kult spisovné češtiny“ jako něco nedotknutelného a neměnného8 – na 
rozdíl od mírně konzervativnějších postojů některých odborníků-češtinářů 
z našich nedávných dotazníkových šetření. Vyplynulo z nich, že při vnímání 
spisovného jazyka coby kulturního fenoménu jsou u  nejširší veřejnosti v 
převaze stanoviska upřednostňující jazyk jako (živou) realitu společenskou 
nad stanovisky pojímajícími  jazyk jako (až nedotknutelnou a povinné úcty 
hodnou) realitu psychickou (mentální). Ukazuje se to nejlépe na postojích 
mládeže, které jsme zkoumali samostatně a  kde je patrné – ve srovnání 
s  dospělými respondenty – mnohem častěji věcné a  rozumné (rozumové) 
pojímání komunikačních (řečových) a také jazykových (systémových) změn, 
to znamená rychlejší kladné přijímání komunikačních (řečových) i jazykových 
(systémových) aktualizací. 

Přitakáváme tím tvrzení J. Dolníka (2010, s. 118), že „nositeľ jazyka je 
bytostne spätý so svojím jazykom prostredníctvom komunikácie. Normálnym, 

jednotlivých variet národného jazyka aj uvedomovanie si systému pragmatických principov či 

konverzačných implikatúr týkajúcich sa tak vzťahu komunikantov, ako aj zákonitostí výstavby 

textu“. Do procesu výuky vstupují nutně normy sociální, kulturní, komunikační, jazykové ale 

prostřednictvím textů a kontextů také normy žánrové včetně přidružených esteticko-emočních 

momentů kladných i záporných.
8 Ve smyslu Dolníkova pojetí (2010, s. 64) platí, že běžní čeští uživatelé jazyka z řad veřejnosti 

nejsou ovlivněni neracionalitou, ale chovají se realisticky a racionálně, aniž se dá jako obecný 

rys zachytit, že se u nich citový vztah k mateřštině mění ve stimulátor upjatých konzervativních 

postojů a přemrštěného uctívání spisovné češtiny. 
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bezpríznakovým spôsobom vnímania jazyka je jeho komunikačné vnímanie. 
Jazyk ako „plnokrvná“ realita sa prejavuje v  tomto vnímaní“. Zdá se, že 
v  českém prostředí takto uvažuje hlavně mladší generace. I  s  ohledem na 
generační aspekt lze – spolu s J. Dolníkem – sotva očekávat, že v některém 
jazykovém společenství nastane ideální rovnovážný stav spojený s nulovými 
výhradami k normě či kodifi kované podobě jazyka. Platí, že taková kodifi kace, 
ve které by při normální sociolingvistické situaci převládala orientace na 
ideální spisovnou normu, by byla příznaková. Normální sociolingvistické 
situaci totiž přísluší přirozená kodifi kace, která se opírá o reálnou normu. Jiné 
by to však bylo u jazyka s příznakem „umělosti“, vystavěného na ideálnosti – 
ten by musel mít i ideální spisovnou normu jako základ kodifi kace, jen ta by 
zde byla adekvátní. Ideály, jak je všeobecně známo, však – naštěstí – neexistují. 
A sledování reálného stavu je dobré podložit nejen teoretickými tezemi, nýbrž 
i doklady z  praxe včetně sledování postojů příslušníků celého jazykového 
společenství. Jak ukazují příklady z českého prostředí, nedá se popřít určitá 
uvolněnost mladších generací a jejich příklon k jazykovým inovacím, zatímco 
věkově starší respondenti víc dbají na tradice. Samostatnou veličinou se ukazují 
být ti, kdo se češtinou nějak zabývají profesně (ať teoreticky, anebo prakticky). 
Ukažme si tedy několik reálných a  konkrétních výsledků dotazníkového 
šetření v ČR. Dotazník zadaný v roce 2010 měl tři varianty – základní byla 
pro širokou veřejnost, další srovnávací pro mládež od 12 do 18 let věku (v 
některých částech byla zjednodušená s  ohledem na respondenty), poslední 
kontrolní varianta byla určena pro menší skupinu odborníků, kteří se češtinou 
zabývají v  rámci svého studia či profese (tato verze byla naopak obohacená 
a rozšířená). Podstatné pro nás bylo, že všechny tři dotazníky obsahovaly 
základní otázky totožné nebo téměř totožné, aby byly srovnatelné. Vybíráme 
na ukázku dvě z takových stěžejních otázek, a to vstupní a poslední otázku 
z celého dotazníku.9 

Úvodní otázka se věnovala vymezení spisovné češtiny, měla upřesnit, 
co si pod tímto pojmem představují respondenti, konkrétně to, kde by se 
spisovná čeština měla vyskytovat a používat. Touto charakteristikou jsme se 
chtěli přesvědčit, zda respondenti trvají na co nejširším uplatnění spisovného 
jazyka v praxi, anebo zda respektují odlišné typy komunikačních situací, 
případně zda spisovnou češtinu spíše nebo zcela odmítají. Znění otázky a variant 
odpovědí, které byly řazeny sestupně, umožnilo zjistit postoj respondentů 
k objektu našeho zkoumání a získat poměrně rychle základní přehled. Nejvíc 
respondentů ve všech třech skupinách upřednostňovalo variantu b), která 
konstatovala, že spisovná čeština se má používat vždy v ofi ciálních psaných 

9 Byla to čísla otázek 1 a 17, přičemž číslování poslední otázky zde uvádíme podle verze pro 

dospělé.
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textech, které jsou určeny pro širší veřejnosti a že v  mluvené formě vždy za 

určitých okolností, pokud např. vystupujeme na veřejnosti, hovoříme s osobou, 

kterou blíže neznáme, s někým, koho si vážíme apod. S  touto verzí souzněla 
z celkového počtu 3227 získaných odpovědí (zaokrouhlujeme výsledky v % 
podle matematických pravidel na celá čísla) nadpoloviční většina, a to 53 
%. Podíváme-li se zvlášť na odpovědi respondentů mužského a ženského 
pohlaví, ukazuje se zřetelná převaha této verze odpovědi u žen a dívek (57 %), 
zatímco muži a chlapci se k ní klonili méně (48 %). V závislosti na pohlaví 
respondentů je pak zajímavé, která odpověď následovala nejčastěji jako druhá 
v  pořadí. U  zástupců mužů to totiž byla (27 %) benevolentnější odpověď 
c), v níž se uvádělo, že spisovná čeština se má používat hlavně v ofi ciálních 

psaných textech a že v mluvené formě záleží jen na každém osobně, zda někdy 

chce a bude spisovně také mluvit. Naproti tomu ženy a dívky z našeho vzorku 
si vybíraly jako druhou nejčastější variantu označenou a), která říkala, že 
spisovná čeština se má používat vždy v  jakékoliv ofi ciální komunikaci, a to 

jak v  psané, tak také v  mluvené formě (21 %). Zatímco volba odpovědi je 
značně ovlivněna odlišným vnímáním fenoménu spisovnosti podle pohlaví, 
u závislosti na věku se nápadnější rozdíly neprokázaly.10

Pozoruhodné bylo, že vyjma skupiny nejmladších dětí (do 15 let; 
u  těch je možné pokládat některé postoje ještě za poněkud nevyhraněné, 
nevyzrálé, resp. náhodné11) se při porovnání dalších věkových kategorií 
projevil patrný postupný úbytek preferencí u nejčastější odpovědi b) spolu se 
současným nárůstem odpovědí a), kdežto u benevolentnější odpovědi c) se počet 
víceméně udržoval na stejné úrovni kolem 25 %. Znamená to, že věkově starší 
mluvčí jsou úzkostlivější, kritičtější a vnímají fenomén spisovnosti (možná až) 
jako ohroženou veličinu, kterou je třeba víc ochraňovat (preskriptivní postoj). 
Mladí lidé naproti tomu vidí spisovnou češtinu realističtěji, aniž k ní ztrácejí 
potřebnou úctu. Pro větší zřetelnost porovnejme alespoň názory krajních 
skupin s největšími odlišnostmi v procentech: respondenti ve věku mezi 16 až 
20 lety volili odpověď b) v 61 %, kdežto odpověď a) jen v 13 %; respondenti 
ve věku nad 60  let naopak zvolili odpověď b) v  39 %, zatímco k odpovědi 
a) sáhli v 36 %. Ani u věkové analýzy, ani u závislosti odpovědí na pohlaví 
respondentů nebylo znát, že by respondenti pokládali fenomén spisovnosti 
za umělý či nadbytečný; jen naprosté minimum se klonilo k  názoru d), že 

10 Na 1. otázku sice odpovídalo celkem 3246 respondentů, někteří však neoznačili pohlaví 

nebo věk, takže jejich odpovědi do příslušného vyhodnocení v závislosti na věku či pohlaví 

nezapočítáváme. Co se týče závislosti na pohlaví, zařadili jsme sem 3227 odpovědí, u závislosti 

na věku 3132 odpovědí.

11 1. otázku zodpovědělo celkem 492 dětí ve věku do 15 let, z nich 50 % vybralo odpověď b), dál 

pak jako druhá nejčastější následovala odpověď c) s 26 %, po ní s 22 % se umístila odpověď a).
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spisovná čeština se má užívat jen v psaných textech a že do mluvené komunikace 

vůbec nepatří, protože tam působí nepřirozeně až směšně (co do věku jsme 
nejvíc, a  to 3 % těchto odpovědí, zaznamenali u  mládeže od 16 do 20 let; 
z  hlediska pohlaví volili tuto odpověď muži ze 4 %). Ještě mizivější bylo 
zastoupení  poslední odpovědi e) která negovala uplatnění spisovné češtiny 
takto: Nemá se používat ani v psaných textech, ani v mluvené komunikaci. Tu 
si vybralo 11 zástupců mužského pohlaví (necelé 1 % této skupiny), ale žádná 
z žen a dívek. Co do stáří šlo nejčastěji o respondenty ve věku od 16 do 20 let, 
kde jich bylo zachyceno 5 z 1113, tj. ani ne půl procenta z této věkové skupiny.

Závěrečná otázka z  použitého dotazníku měla opět souhrnný 
charakter. Měla zjistit, jaký postoj deklarují oslovení uživatelé češtiny ke 
spisovné češtině. V  nabídce bylo pět variant odpovědí, opět seřazených 
sestupně, z nich měli respondenti zvolit takovou, která nejlépe vystihuje jejich 
osobní postoj. Pro přesnost je zde uvádíme všechny v doslovném znění:
a) Velmi ocením, když se někdo umí vyjadřovat krásnou spisovnou češtinou, 

upoutá mě v psaném textu i v mluvené řeči. Vychutnávám si takové projevy, 

které působí jako vzor. Mrzí mě, že těchto vyjadřovacích vzorů dnes ubývá.

b) Líbí se mi, když veřejní představitelé a různé osobnosti mají co sdělit a umí 

to také vyjádřit kultivovaně a spisovně. Myslím si, že takových příkladů se u 

nás dá najít ještě dost.

c) Občas ocením kvalitní psané spisovné texty, například knihy. V mluvené řeči 

se u veřejných představitelů tolik nesoustředím na spisovnou podobu projevu, 

ale spíše na jeho obsah. K vyjadřovacím vzorům mám neutrální vztah.

d) Není pro mě důležité, zda je nějaké sdělení spisovné, moc si toho nevšímám. 

Myslím si, že bez vyjadřovacích vzorů se v životě obejdeme. 
e) Spisovné texty a mluvené projevy jiných lidí mě po jazykové stránce 

nezajímají vůbec. Myslím si, že je úplně zbytečné starat se o nějaké vyjadřovací 

vzory. 

S  odkazem na výsledky u první otázky příliš nepřekvapí, že ani 
u poslední otázky se neprokázalo žádné ostentativní pohrdání vyjadřovacími 
vzory, které reprezentují spisovnou češtinu v praxi. Naprosté odmítání všech 
takovýchto vzorů odmítlo v  duchu odpovědi e) jenom 15  zástupců široké 
veřejnosti (z 1477 získaných odpovědí z řad dospělé populace; tj. 1 % z nich), 
a 17 zástupců mládeže (ze 1360 získaných odpovědí od mladých lidí do 18 
let, tzn. nepatrně víc než 1 %), dohromady tedy celkem 32 osob z celkového 
počtu 3142. 
Obecně převažovala odpověď b); ta činila v jednotlivých skupinách shodně 40 
až 41 % odpovědí, ale je pravda, že u odborníků-češtinářů (skupina 305 osob) 
byla v pořadí až na druhém místě za odpovědí a), která prozrazuje určitou 
profesní deformaci, jež u  některých poučených jedinců může vést až ke 
zjevné lítosti nad „úpadkem“ spisovné češtiny a ubýváním nositelů spisovné 

Jana Svobodová
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češtiny coby vyjadřovacích vzorů. Nicméně ani u  odborníků nebyl poměr 
mezi volbou odpovědi a) a b) nijak šokující: 50 % volilo a), 41 % volilo b). Na 
druhé straně mládež se klonila jako ke druhé nejčastější odpovědi k c), a to 
ve 34 %. Tím naznačila tendenci k větší benevolenci, možná i k opomíjení 
důrazu kladeného na projevy, které mají sloužit jako vzorové. 

Několik dílčích úvah místo závěru
Rozsah tohoto textu neumožňuje zabývat se blíže ostatními výsledky 

sociolingvistického šetření v ČR, ale i na základě naznačených trendů se dá 
vyvodit, že jazyk má své místo jako prostředník/zprostředkovatel kultury 
a kulturnosti národa. Národem je jako kulturní fenomén vnímán spisovný 
jazyk, není však nekriticky adorován. Na to je dobré myslet při výuce cizinců: 
učíme-li se cizím jazykům, otevírá se nám svět dalších kultur a ty jsou nám 
obvykle představovány kulturním/spisovným jazykovým kódem. Je jasné, že 
s pokročilostí jazykovou začínáme vnímat i pestrost a variabilitu jinojazyčných 
jazykových prostředků, dokážeme pak sledovat také proměnlivost norem 
v  čase a rozumět tomu, že nejde o nekulturnost, ale o vývoj jazyka a vývoj 
postojů k  jazyku u jeho nositelů. Jinak řečeno: jazyková empatie při výuce 
jiným jazykům přichází až časem, proto má být zprvu akcentována spisovnost 
(kodifi kovanost) v nejužším smyslu. Ta se může sice rodilému mluvčímu jevit 
někdy až jako „nadbytečná“ kulturnost, ale zajisté je u cizinců „odpustitelná“ 
víc než odmítání jakékoli kulturnosti. Spisovnost typu noremnosti (obvyklosti; 
standardnosti) je studentům z jinojazyčného prostředí obtížněji vysvětlitelná, 
i když lze na ni nahlížet očima rodilého mluvčího jako na kulturnost 
použitelnou a tolerovatelnou nejčastěji a nejšíře. A konečně substandardnost 
(nespisovnost) by měla být pojímána pouze jako kulturnost (obvyklost) 
omezená jen na některá prostředí. Možná by se stejné tvrzení mohlo hodit 
i rodilým mluvčím: jak ukázal sociolingvistický výzkum v českém prostředí, 
obecně se odpouští spíš kulturnost a  kultivovanost „navíc“ než očividné 
pohrdání kulturností a normami včetně jazykových a komunikačních.
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RÉSUMÉ
Language Culture and Culturness

Th e language culture as a conscious cultivation of an appropriate language cannot be 

disengaged from the contemporary language situation, which covers communication of all types, 

non-literary as well as literary. Th e real state of usage of the appropriate literary language must 

be verifi ed by methods of socio-linguistic character. A mere opinion of linguists is insuffi  cient 

because each linguist – besides being a language specialist – is also one of the common users 

and can be infl uenced by people around him or her. Th e author deals with relationship between 

culture and culturness with regard to teaching of foreigners whose higher level of culturness 

connected with usage of another language is more tolerable than a lack or marginalization of 

the culturness.
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Význam slova a jeho konotácie v závislosti od kultúrnej 
príslušnosti

Lucia Anna Trubačová 
Filozofi cká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Teoretický úvod a hypotézy
Z rámca problematiky súvislostí kognitívnych procesov a významu sa 

zameriavame na význam slova a  jeho konotácie v  nadväznosti na  kultúrny 
kontext. Vyjdeme z toho, že poznávacia funkcia býva v súčasnosti ponímaná 
ako mentálna reprezentácia. Oprieme sa o  charakteristiku mentálnej 
reprezentácie v  tom zmysle, že v  psychike je vnútorne reprezentované 
vonkajšie prostredie, vnútroorgánové prostredie aj samotná psychika. Dôležité 
je poukazovanie na dvojakú podobu mentálnej reprezentácie, ktorá môže byť 
obrazná (predstavy v širokom zmysle slova) alebo pojmová. V oboch formách 
reprezentácie môžu  byť reprezentované javy časovo a  priestorovo prítomné 
i  neprítomné, z  čoho vyplýva určitá autonómnosť mentálnej reprezentácie 
a  psychiky vôbec. ( Janoušek, 2007). Jaromír Janoušek do popredia kladie 
vzťah mentálnej reprezentácie a významu v zmysle uplatňovania významu pri 
interpretácii mentálnej reprezentácie. Za významné považujeme tvrdenie H. 
Clarka a W. Chasea (1972), že „výroková forma mentálnej reprezentácie nie 
je ani v slovách, ani v obrazoch, skôr je v abstraktnej podobe reprezentujúcej 
významy, ktoré sú podkladom znalostí.“ (cit. podľa Janoušek, 2007, s. 40), 
k čomu Janoušek doplňuje tézu, „že výrok ako význam je sám reprezentáciou 
vzťahu medzi ďalšími významami a  interpretuje ich prostredníctvom tohto 
vzťahu.“ (op. cit., s. 40).

Je evidentné, že význam vystupuje v  tesnej súvislosti s  pamäťou. 
Napríklad Larry Squire rozoznáva deklaratívnu (explicitnú) pamäť a  rôzne 
druhy nedeklaratívnej (implicitnej) pamäti, pričom deklaratívna pamäť 
zahŕňa sémantickú a  epizodickú pamäť. Sémantická pamäť podľa Endela 
Tulvinga (1972) zahŕňa všeobecnú znalosť sveta, je to pamäť pre neosobné 
fakty, ktoré nereprodukujeme v špecifi ckom časovom kontexte a epizodická 
pamäť zahŕňa osobné zážitky (cit. podľa Sternberg, 2009, s. 197). Tvrdenie, že 
„základnou jednotkou symbolického poznania je pojem – idea niečoho“ (op. 
cit., s. 287), nás privádza k otázke kategorizácie. Zjednodušene však budeme 
pojem ponímať ako slovo v zmysle arbitrárneho symbolu pre pojem.1 

1 Problematikou vzťahu významu, pojmu a slova sa v rámci tejto „sondy“ zaoberať nebudeme – 

i keď v rámci hlbšieho prístupu k danému javu by sa to určite žiadalo.
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Kategorizáciou a  významom sa chceme zaoberať aj na podklade 
kognitívnej (antropologicky orientovanej) lingvistiky, podľa ktorej „je 
v  každom jazyku obsiahnutá svojbytná interpretácia skutočnosti, jazykový 
obraz sveta.“ (Vaňková, 2001, s. 19). Základom ponímania jazykového 
obrazu sveta je východisko v  perspektíve bežného rodeného hovoriaceho – 
jazykový obraz sveta tak „predstavuje „naivný obraz sveta“ a v tomto aspekte 
býva niekedy kladený do opozície k  obrazu teoretickému, vedeckému“ (op. 
cit., s. 19). Na tejto báze sa rozlišuje aj rozdiel medzi vedeckou, teoretickou 
kategorizáciou a „prirodzenou“ kategorizáciou. Vedecká kategorizácia sa 
snaží o presnosť kritérií a jednoznačnosť, zatiaľ čo „prirodzená“ kategorizácia 
sa zakladá na princípe centra a periférie a na existencii prototypu/stereotypu, 
je teda nepresná a subjektívne generalizujúca. 

Kognitívna lingvistika orientovaná antropologicky kladie dôraz práve na 
„prirodzenú“ kategorizáciu pri prístupe k významu. Podľa Anny Wierzbickej 
(1999) je významom slova to, „´čo si ľudia myslia` alebo ´majú na mysli`, 
keď dané slovo používajú” (cit. podľa Tokarski, 2007, s. 14). V tomto prístupe 
k významu sa teda otvára priestor pre konotácie a dôležité je presvedčenie, 
„že lexikálna jednotka, okrem kombinácie stálych rysov, tvoriacich v určitej 
miere nemenné pojmové jadro, môže aktualizovať v stanovených kontextoch 
sekvencie rysov druhoradých, fakultatívnych, s rôznym stupňom jazykového 
ustálenia či dokonca petrifi kácie.“ (Tokarski, 2007, s. 14). Konotácie nie sú 
ponímané iba v zmysle subjektívnych pripomenutí, súvislostí či individuálne 
pridružených významov – ako je bežné v  niektorých lingvistických alebo 
psychologických koncepciách (porov. napr. Vybíral, 2009) –, teda čisto 
subjektívne, ale naopak, môžu byť aj ustálené v bežnom používaní jazyka. Ako 
podotýka Tokarski, „podstatou pojmového obsahu je designácia zahrňujúca 
väčšinou sústavu rozpoznávaných rysov typických pre kódové použitia slova 
a podávaná v slovníkoch (...) ako tzv. lexikálny význam. Okolo designujúceho 
základu sú významy konotačné, fakultatívneho charakteru, pričom bližšie k 
centru sa objavujú konotácie ustálené v  bežnej jazykovej konvencii, známe 
priemernému používateľovi jazyka, naproti tomu konotácie individuálne, 
textové, so svojou obsahovou neostrosťou a  kategoriálnou otvorenosťou, 
sa objavujú na vzdialenejších perifériách.“ (Tokarski, 2007, s. 21). Pre náš 
záujem je dôležitý aj lexikálny význam, ale predovšetkým sa zameriame na tzv. 
systémové konotácie, ktoré sú ustálené a známe bežným používateľom jazyka. 
V  refl exii významu je v rámci kognitívnej lingvistiky kladený dôraz práve 
na konotácie, ktoré podľa Ireny Vaňkovej „predstavujú jednotu telesného, 
zmyslového a  emocionálneho zážitku v  súčinnosti s  kultúrne zdieľaným 
pozadím“ (Vaňková, 2001, s. 21). 

V pozadí uvádzaných tvrdení viac-menej implicitne stojí predpoklad, 
že významy slov sa odlišujú v závislosti od kultúrneho kontextu. Je tu snaha 
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dokázať, že kultúra sa premieta do jazyka, a teda aj do jednotlivých významov 
(samozrejme nie v rovnakej miere, uvažuje sa napr. o základných stavebných 
prvkoch jednotlivých kultúr (porov. Vaňková, 2007) a zároveň je potrebné mať 
na pamäti, že sa pohybujeme v sfére bežnej komunikácie a laického videnia 
sveta). To nás privádza k  otázke, ako sa kultúrny kontext manifestuje vo 
vymedzovaní významu. Zameriame sa na lexikálny význam a na konotácie, 
ktoré sa s  ním spájajú, pričom predpokladáme, že pri určovaní lexikálneho 
významu slov budú kultúrne rozdiely spôsobovať menšiu diferenciáciu ako 
pri určovaní konotácií spájajúcich sa s danými slovami. Či tieto diferenciácie 
nastávajú, v akej miere a ako sa navzájom odlišujú, by mal ukázať náš predbežný 
dotazníkový prieskum. Samozrejme nie vyčerpávajúco a  komplexne, avšak 
mal by poukázať na opodstatnenosť takéhoto prístupu k  širšie chápanému 
významu a prispieť tak k výskumu vzťahu jazyka, myslenia a kultúry.

Metóda
 Na základe predpokladu, že v  istých významoch slov sa kultúra 
manifestuje viac a  v  iných menej, bola prvoradá otázka výberu vhodných 
slov pre tvorbu dotazníka a  zároveň bolo potrebné vytvoriť relevantné 
a nezavádzajúce otázky. V centre záujmu kognitívnej lingvistiky boli najmä 
farby, človek a s ním súvisiaci antropocentrizmus, ďalej napríklad názvy kvetín, 
slová označujúce emócie, rôzne látky a pod. V našom výskume sme sa zamerali 
na názvy rozličných látok, pretože ide o  slová, ktoré sa bežne vyskytujú 
v povedomí nositeľov jazyka a vedia ich prirodzene opísať. Zároveň sa v nich 
– pravdepodobne – istým spôsobom manifestuje kultúrne prostredie, a  to 
predovšetkým vo vzťahu k frazémam a slovným spojeniam. Tieto predpoklady 
sa stali bázou pre budovanie dotazníka, ktorý má slovenskú a anglickú formu. 
K  jednotlivým slovám (krv, drevo, železo, sklo/blood, wood, iron, glass) 
mali respondenti uviesť, čo podľa nich znamenajú (slovo mali vysvetľovať 
kamarátovi, ktorý ho nepozná, teda čo najjednoduchšie a  najvýstižnejšie), 
ďalej mali napísať, čo im napadne, keď toto slovo počujú (a čo im napadne 
ako prvé). V nasledujúcej otázke sa mali zamerať na príslovie, porekadlo alebo 
frázu, ktorá je s daným slovom spojená a napokon mali vytvoriť zopár spojení, 
v ktorých sa toto slovo vyskytuje. Aj v porovnaní so slovníkovou defi níciou – 
teda s lexikálnym významom – by sa malo ukázať, či sa v laických defi níciách 
a systémových  konotáciách, ktoré považujeme za súčasť významu, ukazujú 
odlišnosti podmienené východiskovou kultúrou. 

Skúmané osoby pochádzajú z odlišných kultúrnych prostredí, pričom 
prvým je slovenské a druhým americké. V rámci možností sme sa zamerali 
na vekovú skupinu 17 – 25 rokov, z  čoho vyplýva priemerný vek vzorky 
19,9 rokov. Z  rozposlaných 36 dotazníkov sa mi vrátilo 12, z  ktorých je 7 
slovenských a 5 amerických. Slovenskú vzorku tak predstavujú štyria muži a tri 
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ženy, americkú tri ženy a dvaja muži. Respondentmi boli študenti stredných 
a vysokých škôl. Bližšie určenie vplyvu vzdelania, veku či pohlavia, resp. iných 
charakteristík na chápanie významu by si však vyžadovalo omnoho väčšiu 
a reprezentatívnejšiu vzorku. Takto môžeme iba predpokladať, že chápanie 
významu je týmito charakteristikami ovplyvnené, pričom sa domnievame, že 
istú úlohu v  jeho ponímaní zohráva aj znalosť cudzích jazykov a  cudzieho 
kultúrneho prostredia.

Analýza a výsledky
Prvým sledovaným slovom je krv. V  Krátkom slovníku slovenského 

jazyka (ďalej KSSJ) je uvedený význam: „červená  tekutina v tele živočíchov 
dodávajúca telu  životne  dôležité látky“ s  príkladmi „ľudská k., bravčová 

k.,  transfúzia  k-i,  darovať  k.; podbehnúť  k-ou“ a  taktiež druhý význam: 
„pokrvné  príbuzenstvo,  rod“ s príkladmi  „potomok z  jeho  k-i, nezaprie svoju 

k.; nepokojná k.  povaha“ (KSSJ, 2003). V  anglickom Cambridge Advanced 
Learner´s Dictionary2 (ďalej CALD) je korešpondujúce slovo blood vysvetlené 
ako: „the red liquid that is sent around the body by the heart, and carries oxygen 
and important substances to organs and tissue, and removes waste products“ 
(červená tekutina pumpovaná srdcom do tela, ktorá prenáša kyslík a dôležité 
látky do orgánov a  tkanív a  odstraňuje odpadové produkty) s  príkladom 
„He lost a lot of blood in the accident“ (Stratil veľa krvi pri nehode). Popri tom 
je uvedené i spojenie „give/donate blood“ (dať/darovať krv) s významom „to 
allow a trained person to take some blood from your body so that it can 
be stored and is ready to be given to people who have lost a lot of blood 
during an accident or operation“ (dovoliť kompetentnej osobe vziať z tvojho 
tela časť krvi, aby mohla byť uskladnená a pripravená na poskytnutie ľuďom, 
ktorí stratili veľa krvi pri nehode alebo operácii). Druhý význam zahŕňa – 
podobne ako slovenský – poukaz na pokrvný, nie manželstvom vzniknutý 
príbuzenský vzťah, s príkladmi „Th ey are related  by  blood. She has Russian 

blood (= one or more of her relatives was Russian)” (Sú pokrvní príbuzní. Má 

ruskú krv (= jeden alebo viac jej príbuzných boli Rusi)). Lexikálne významy 
sledovaných slov sú teda z hľadiska slovníkových defi nícií podobné, pričom 
ako vidíme anglická defi nícia je v prvom význame podrobnejšia – objavuje 
sa v nej poukaz na srdce, najdôležitejšia látka (kyslík) je nazvaná explicitne 
a  slovenské „telo“ je nahradené orgánmi a tkanivom. Darovanie krvi má v 
sledovanom anglickom slovníku špecifi cké postavenie, keďže je vyčlenené ako 
spojenie v  rámci prvého významu a doplnené výkladom. V KSSJ, ktorý má 
oproti CALD jednoduchšiu formu hesiel vzhľadom na jeho rozsah a funkciu, 
je poukaz na darcovstvo uvedené ako doklad. Z hľadiska lexikálneho významu 

2 Dostupný on-line na http://dictionary.cambridge.org/
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však kultúrne rozdiely nie sú zjavné a otázkou je, či sa nejaké rozdiely prejavia 
v ponímaní respondentov.

Pri snahe určiť, čo dané slovo znamená zo strany respondentov, som 
posuny vo význame nezaznamenala. Väčšina z opýtaných sa zhoduje v tom, 
že ide o  červenú tekutinu prúdiacu v  tele. Deskripcia slova sa odlišuje 
predovšetkým v rozsahu, teda v  snahe obsiahnuť čo najviac podrobností 
(funkcie, zloženie, a pod.), čo môže súvisieť práve aj s  rozsahom vedomostí 
vyplývajúcich zo vzdelania. V druhej otázke, bez ohľadu na kultúrne pozadie, 
sa objavuje oscilácia medzi životom a smrťou. 25 percent respondentov spája 
krv so životom (alebo životodarnou silou či zdravím), pričom 58 percent ju 
spája so smrťou (alebo zranením či bolesťou). Odráža sa v tom pravdepodobne 
povedomie o  dôležitosti krvi pre existenciu a  zachovanie života vo 
všeobecnosti. V súvislosti s prísloviami, porekadlami či frázami vystupuje do 
popredia predovšetkým práve rodinná príbuznosť, čo sa ukazuje v prísloví „krv 

nie je voda“, na ktoré poukazuje 25 percent slovenských respondentov. Avšak 
ani v  tomto prípade nemôžeme povedať, že ide o  kultúrnu podmienenosť, 
keďže na príbuznosť poukazujú aj americkí opýtaní (40 percent). Rozdiel sa 
skôr ukazuje pri ponímaní krvi ako známky zdravia či telesnej krásy, ktoré sa 
manifestuje v slovenskom prísloví je ako krv a mlieko alebo líčka červené ako krv, 
ktoré v sledovaných amerických laických konceptualizáciách nenachádzame. 
V ponímaní našich amerických respondentov sledujeme dôraz na vlastnú krv 
a  jej dôležitosť, napr. No one makes me bleed my own blood alebo He made it 

through his own blood, sweat, and tears – teda dosiahnuť niečo vlastnou ťažkou 
prácou. Podobný význam nachádzame aj v  slovenskom prostredí vo forme 
„dosiahnuť niečo krvopotne“, resp. „potiť krv pri nejakej činnosti“. Respondenti 
však na tieto spojenia nepoukazovali. 

Opodstatnenosť uvedených tvrdení – krv ako metafora zdravia (krásy) 
v slovenskej kultúre a krv ako metafora vlastnej sily jednotlivca v americkej 
kultúre – by sa však mohla preukázať až hlbším štúdiom – či už rozšírením 
výskumnej vzorky alebo skúmaním iných zdrojov. 

   
Druhým slovom, ktorému sa chceme v  danej práci venovať je drevo. 

V KSSJ je uvádzaný význam „organická látka utváraná prírodnými procesmi 
v kmeni, konároch a koreňoch stromov a krov;  jednotlivý kus takej látky“ s 
príkladmi  „mäkké,  tvrdé d., bukové d., narúbať d-a; podložiť d-m.“ V CALD 
nachádzame význam „a hard substance which forms the branches and trunks 
of trees and which can be used as a building material, for making things, or as 
a fuel“ (tvrdá látka, ktorá tvorí konáre a kmene stromov a môže byť použitá ako 
stavebný alebo výrobný materiál, alebo ako palivo) s príkladmi „He gathered 

some wood to build a fi re. She fi xed a couple of planks of wood to the wall for shelves. 
Mahogany is a hard wood and pine is a soft wood. Th e room was heated by a wood-
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burning  stove.” (Nazbieral nejaké drevo na oheň. Pripevnila zopár drevených 

dosiek na stenu ako poličky. Mahagón je tvrdé drevo a borovica je mäkké drevo. 
Izba bola vykúrená kachľami na drevo). V tomto prípade ide o korešpondujúci 
význam k slovenskému substantívu s tým rozdielom, že anglický význam je 
rozšírený o  spôsoby použitia. Avšak v  anglickom slovníku je v  rámci tohto 
významu uvedený aj prenesený význam, ktorý nemá v slovenskom prostredí 
svoj ekvivalent, a to – „a type of golf club (= long, thin stick) with a rounded 
wooden end, used in golf for hitting the ball over long distance“ (druh 
golfovej palice (= dlhá, tenká palica) so zaobleným dreveným koncom, ktorá 
je používaná v golfe na odpaľovanie loptičky na veľké vzdialenosti) a príklad 
„He likes to use a number 2 wood to tee off “ (Rád na odpal používa „drevo“ č. 

2). Druhý význam anglického wood je „an area of land covered with a thick 
growth of trees“ (krajinná oblasť husto porastená stromami), teda po slovensky 
les. Uvádzané sú príklady „an oak wood” (dubový les) a „We went for a walk in 

the woods after lunch” (Po obede sme išli na prechádzku do lesa). Tu sa teda črtá 
výrazná významová odlišnosť medzi slovenským a anglickým výrazom, keďže 
v  slovenčine daný význam nie je prítomný. Do úvahy treba brať aj to, že 
anglické wood môže mať aj formu adjektíva, teda význam „vyrobený z dreva“, 
drevený. 

Pri určovaní významu 91 percent respondentov poukazuje na to, že 
drevo je látka tvoriaca stromy či pochádza zo stromov. 50 percent ďalej uvádza 
aj spôsoby jeho použitia. Je pozoruhodné, že sa u  amerických opýtaných 
poukazovanie na druhý slovníkový význam alebo adjektívnu formu daného 
slova nevyskytuje.3 Posuny v tomto prípade, ani v prípade asociácií spojených 
so  slovom, nie sú zjavné. Zjavné sú predovšetkým v súvislosti s prísloviami, 
porekadlami či frázami. Zdá sa, že v  slovenskom kontexte je zafi xovaná 
spojitosť medzi drevom a  nehybnosťou či neschopnosťou človeka alebo 
nejakej časti jeho tela. Manifestuje sa to predovšetkým v prísloví „si ako drevo“ 
a jeho variáciách, na ktoré poukazovalo 71 percent slovenských respondentov 
alebo v prísloví „zdrevenel mu jazyk“ na ktoré poukázal jeden. U amerických 
respondentov v tomto prípade nachádzame zhodu vo fráze „knock on wood“ 
– „klopať na drevo“, ktorá sa používa predovšetkým pri snahe udržať nejaké 
priaznivé dianie. Poukázalo na ňu 40 percent opýtaných. Avšak fráza či povera 
klopania na drevo je známa aj v našom kultúrnom kontexte. 

3 Neuvádzanie druhého významu (wood ako les) môže byť spôsobené tým, že zvyšné slová 

v  dotazníku pomenúvajú látky a  respondenti sa preto zamerali na prvý význam. V  ďalšom 

výskume je preto vhodné tento kontext odstrániť a eliminovať tak prípadné skreslenia.
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Diskusia
Aj pri sledovaní malej vzorky respondentov pochádzajúcich z odlišných 

kultúrnych prostredí a viac-menej jednej vekovej kategórie sa ukazuje, že 
k istému  posunu významu dochádza. Aby sa však dalo jednoznačne alebo 
presvedčivejšie dokázať, že za týmito rozdielmi stojí kultúra, bolo by potrebné 
výskum podstatne rozšíriť, a to nielen v prípade skúmanej vzorky, ale aj v sfére 
metód a zdrojov. Dotazníkový prieskum by tak mohol byť súčasťou širšej 
analýzy zameranej na frazeologické jednotky, etymológiu výrazov, kolokácie, 
atď. 

Predbežný prieskum napríklad naznačuje, že slovo krv konotuje 
v slovenskom kultúrnom prostredí predovšetkým zdravie alebo fyzickú krásu 
(popri základnom význame), pričom v  americkom kultúrnom kontexte je 
kladený dôraz na dôležitosť vlastnej krvi ako sily človeka, resp. dôležitosť krvi 
vo všeobecnosti, čo sa ukazuje aj pri poukazovaní na darovanie krvi. Pri slove 
drevo je najvýraznejšou konotáciou v  slovenskom kontexte nepohyblivosť či 
neschopnosť človeka, ktorá vo výpovediach sledovanej americkej vzorky nemá 
ekvivalent. Avšak tento ekvivalent je prítomný napríklad v českom kultúrnom 
kontexte, v ktorom sa obrazom dreva zaoberala Irena Vaňková. Preskúmala 
rozličné zdroje – od etymologických slovníkov, cez lexikografi cké príručky 
súčasného českého jazyka až po ľudové príslovia a rozprávkové texty – a dospela 
k  záveru, že zásadnou sémantickou opozíciou vyplývajúcou z  rozličných 
významových oblastí, v  ktorých sa drevo vyskytuje, je „živý – neživý“, „s 
dôrazom na významový prvok (prítomnej, alebo naopak neprítomnej) 
vnímavosti, citlivosti v zmysle telesnom i psychickom, reaktívnosti, a potom 
taktiež – v špeciálnejších prípadoch – pohyblivosti, schopnosti vnímať, 
prejavovať sa intelektuálne (...), cítiť a súcitiť, reagovať v komunikácii s ľuďmi 
ako človek (keď je v bdelom stave). „Kus dreva“ reprezentuje to, čo (na rozdiel 
od človeka) necíti, nereaguje, nehýbe sa a pod.“ (Vaňková, 2001, s. 25). 

Konotácie môžu byť ponímané aj ako doplňujúce významy a  podľa 
Maslovej (2004) je ich vznik dlhodobým procesom, základom ktorého je 
postupne sa tvoriaca sieť asociácií (cit. podľa Sipko 2010, s. 1). Na základe 
tohto fenoménu boli vytvorené asociatívne slovníky konkrétnych jazykov, 
ktorých príkladom je Ruský asociatívny slovník Karaulova a  kol. z  roku 
2002 (Sipko 2010, s. 1). Na jeho základe možno sledovať aj lingvokultúrne 
osobitosti ruštiny. Sledovanie asociácií pri jednotlivých slovách spoločne 
s pozorovaním frazém či fráz ukotvených v povedomí príslušníkov rozličných 
kultúr, teda môže byť zdrojom pri skúmaní významu, prostredníctvom 
ktorého potom spätne vieme poukázať na odlišnosti či osobitosti sledovanej 
kultúry a jej jazykového obrazu sveta. Toto poznanie nám môže pomôcť o i. 
k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. Prakticky sa dá zužitkovať napríklad 
v interkultúrnej výchove uplatniteľnej vo viacerých sférach.   
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RÉSUMÉ
Meaning of the Word and its Connotations Depending 
on Cultural Membership

 Th e paper deals with the meaning of words and their connotations in a specifi c 

cultural context. Th eoretical background is represented by assumptions of cognitive linguistics, 

in particular the concept of linguistic image/picture of the world, natural categorization and 

stabilized connotations. Questionnaire  survey  conducted  in  Slovak  and  American  cultural 

environment  points out diff erences  manifested  primarily  in stabilized  connotations. We also 

try to prove that the questionnaire method is suitable and usable to research word meaning 

and connotations and their links with culture. 



90

Opakovanie a variácia v referenčných miestach
v slovenských a nemeckých textoch zo štylistického        
a lingvodidaktického hľadiska

Mária Vajičková 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Slavistický inštitút Univerzity v Kolíne nad Rýnom

1. Úvod
 V príspevku sa zaoberáme znakmi textu a spôsobmi realizácie 
referenčných miest. V  popredí stoja morfologické a  lexikálne možnosti 
realizácie referenčných miest pomocou opakovania a  variácie vo vybraných 
slovenských a  nemeckých textoch. V  závere upriamujeme pozornosť 
na  možnosti didaktizácie týchto základných štylistických princípov vo 
vyučovaní cudzích jazykov.
 
2. K defi nícii textu
 Pri defi nícii textu možno vymedziť niekoľko základných postojov, 
a teda aj niekoľko základných defi nícií. Mohli by sme hovoriť o gramaticky, 
pragmaticky, sémanticky alebo o   komunikatívne zameraných defi níciách 
textu. V  počiatočnej fáze defi novali jazykovedci text z  gramatického 
hľadiska ako pronominalizačné vetné reťazce tvoriace pronominalizačné 
siete. Zdôrazňovala sa formálna stránka textu a spôsob (štýl), akým sú nižšie 
jazykové jednotky pospájané do vyššieho celku. Vychádzajúc z  gramaticky 
orientovanej nadvetnej teórie o texte, defi noval Harweg text „als ein durch 
ununterbrochene pronominale Verkettung konstituiertes Nacheinander 
sprachlicher Einheiten“ (Harweg, 1968, s. 148). Neskôr sa vychádza zo spôsobu 
realizácie jazykového prejavu v komunikačnom procese a text sa označuje za 
ustálenú jazykovú jednotku, ktorá je produktom jazykovej komunikácie, a teda 
výsledkom komunikačného procesu (porovnaj Brinker, 1988, s. 12 a  nasl.). 
Písomnosť, ústnosť, monologickosť a dialogickosť, jednovetnosť a viacvetnosť 
(od jednoslovných viet až po rozsiahle romány), verbálnosť a nonverbálnosť 
textu sa skúma predovšetkým v  súvislosti s  komunikačným procesom. 
Vzájomný vzťah verbálnych (jazykových, parajazykových) a  nonverbálnych 
prvkov integrujú do defi nície textu aj pragmaticky orientované textové teórie, 
ktoré rozlišujú: jazykové texty (v ktorých sú vždy prítomné aj paralingválne 
prvky), nejazykové texty a zmiešané texty (s prevahou jazykových alebo 
nejazykových prvkov). 
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3. Sémanticky orientované defi nície textu
 Sémanticky orientované textové teórie sa zamerali na text ako 
sémantickú jednotku a defi novali text predovšetkým  ako obsahový celok. 
Podľa sémanticky orientovanej textovej teórie Van Dijka sa text defi nuje ako 
hĺbková štruktúra motivovaná sémanticky a  riadená povrchovou štruktúrou 
(porovnaj Van Dijk, 1980, s. 123). Hĺbková štruktúra je v  tomto ponímaní 
abstraktná logická štruktúra, ktorú možno vnímať ako plán textu. Van 
Dijk používa termín hĺbková štruktúra trochu odlišne ako predstavitelia 
generatívnej transformačnej gramatiky. Rozlišuje medzi diskurzom ako 
parolovou jednotkou a  textom ako langovou jednotkou. Túto diferenciáciu, 
teda text ako parolový (performačný) fenomén a text ako abstraktná jednotka, 
používajú aj Kallmeyer — Meyer-Hermann (porovnaj Kallmeyer — Meyer-
Hermann, 1980, str. 242 a nasl.). 
 Jedna z prvých sémanticky orientovaných defi nícií textu sa zakladala 
na ekvivalencii sém medzi lexémami, ktoré sa v texte vyskytovali ako sémové 
rekurencie (ako opakovaný výskyt sém) v odlišných lexikálnych jednotkách. Pre 
túto formu významových vzťahov použil francúzsky lingvista Greimas (1971) 
pojem izotopia. Lexémy, ktoré sa v texte spájajú takýmto spôsobom, vytvárajú 
izotopickú (topickú) reťaz, z ktorých vzniká v rozsiahlejších textoch izotopická 
sieť. Lexémy, z ktorých sa vytvárajú izotopické reťaze a siete, odkazujú na ten 
istý výsek vonkajšej reality a označujú sa aj ako referencia a referenčné miesta. 
Pri sémanticky orientovaných teóriách sa text tiež defi nuje ako koherentná 
následnosť viet s  komunikatívnou funkciou. V  užšom zmysle sa rozlišuje 
obsahovo-sémantická príp. kognitívna koherencia a  gramatická kohézia, 
pod ktorou sa rozumejú gramatické morfologické a syntaktické prostriedky 
použité na vytvorenie obsahovo-sémantickej a kognitívnej koherencie. Ako 
text možno označiť len skupinu viet, ktorá spĺňa isté vnútorné (koherencia) 
a  vonkajšie (kohézia) kritériá. Pri vonkajších kritériách (kohézii) sa určuje 
ešte fonologická, morfologická, (morfematicko-morfologická) a syntaktická 
kohézia. K fonologickej kohézii patrí rytmus, rým, intonácia, pauzy, zvuková 
symbolika. Ich uplatnenie je odlišné v hovorových, vo vecných a v umeleckých 
textoch. Morfologická kohézia vzniká pri slovotvorbe, výstižnejšie by však 
bolo v tomto prípade označenie morfologicko-morfematická kohézia. Ďalšie 
prostriedky kohézie tvoria syntaktické vzťahy medzi vetami, teda vzťahy, 
ktoré sa realizujú ako referenčné miesta medzi vetami, ktoré sú vonkajšou 
realizáciou sémanticko-kognitívnych vnútorných vzťahov (koherencie) 
(porovnaj Beaugrande – Dressler, 1981 a Van Dijk, 1980). Keďže do tohto 
vzťahu vstupujú aj intencie medzi autorom a recipientom textu a svetom ako 
vonkajšou realitou, defi nuje sa text aj ako komunikatívny proces, ktorý musí 
spĺňať sedem kritérií textuality, a  to: kohéziu, koherenciu, intencionalitu, 
akceptabilitu, informativitu, situatívnosť a intertextualitu. V. Fix, H. Poethe a 

Mária Vajíčková
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G. Yos (2003, s. 18) hovoria o kultúrnej determinovanosti textu ako o ôsmom 
kritériu. Podľa nich sa pri tvorbe každého textu prejavia textové modely 
spojené s tradíciami jednej krajiny alebo viacerých krajín, a preto je každý text 
determinovaný aj intra- a interkultúrne.
 Záverom môžeme teda uviesť, že texty sú viacdimenzionálne. 
Lingvistické teórie rozlišujú propozičnú (topickú: tematickú) rovinu 
a  akciovú (illokutívnu) rovinu, zameriavajúcu sa na proces tvorby textu. 
Medzi tematickou (propozičnou) rovinou, komunikčným typom konania 
(akciová rovina) a  medzi jazykovým stvárnením (formatívna rovina) textu 
existujú úzke vzťahy. Formulovanie ako proces a formulácia ako produkt nie 
sú pri tvorbe textu hierarchické jazykové realizácie. Text ako prototypická 
základná jednotka sa chápe ako monologická jednotka zachytená písomne, 
ktorú možno zmysluplne integrovať do komunikačného procesu a recipovať 
ju. V širšom ponímaní sa integruje do prototypickej defi nície textu aj ústna 
výpoveď, v užšom ponímaní sa však ústna výpoveď ako situačný a interaktívny 
rozhovor (diskurz) stavia svojimi špecifi ckými znakmi do protikladu k 
písomne realizovanému textu. Štýl sa poníma ako proces a aj ako produkt.

4. Typy referencie
  Referenčná lingvistika sa zaoberá vzťahmi jazykových výrazov 
k vonkajšej realite. Objekt, na ktorý odkazujeme (referujeme), sa volá referent 
(Bierwisch 1983a, b) a  odkazovanie na mimojazykovú vonkajšiu realitu sa 
volá referencia. Denotácia sa používa v  referenčnej lingvistike na označenie 
vzťahu medzi slovom ako lexikálnou jednotkou a  triedou vecí, na ktorú 
táto lexéma odkazuje. Trieda možných referentov jednej lexémy sa označuje 
ako denotatum alebo ako referenčný potenciál (Vater, 1994, s. 113). Medzi 
lingvistami sa rozprúdila diskusia o  tom, aké typy referencie existujú a  či 
sa môže odkazovať aj na neosobné predikácie typu Prší (keďže sa podľa 
niektorých z nich nemožno pýtať Čo prší) a  vytvorili opozíciu referencia – 
predikácia. Iní považujú predikáciu za referenciu na udalosti. Výsledkom 
diskusií je vyčlenenie týchto typov referencie: referencia na udalosť, ktorú by 
sme mohli označiť ako predikatívna referencia, potom sa vyčleňuje temporálna 
a lokálna referencia a referencia na osoby a predmety, označovaná spoločným 
pojmom predmetová referencia. V kognitívnej lingvistike sa poníma referencia 
ako referenčný koncept, ktorým sa referuje na udalosti, predmety a osoby, čas 
a miesto v mentálne projektovanom svete. 
  Na vonkajšiu realitu môžeme odkazovať lexikálnymi alebo 
gramatickými prostriedkami alebo len lexikálnymi alebo len gramatickými 
prostriedkami alebo súčasne lexikálnymi a  aj gramatickými prostriedkami. 
Na osoby a predmety (predmetová referencia v  hore uvedenom ponímaní) 
môžeme odkazovať lexikálnymi a aj gramatickými prostriedkami (v nemčine 
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určitým, neurčitým alebo nulovým členom a  v  nemčine a  aj v slovenčine 
pronominalizáciou, pre ktorú však platia v  nemčine a  slovenčine odlišné 
pravidlá). Lokálnu referenciu môžeme realizovať lexikálne (adverbiami), 
gramaticky (určitými slovesnými tvarmi) alebo lexikálne a gramaticky 
(adverbiálnymi určeniami realizovanými prepozicionálnymi spojeniami). Na 
udalosti referujeme predikáciou alebo aj pronominalizáciou. 
Všimnime si trochu podrobnejšie jednotlivé referencie. V mnohých jazykoch 
sa odkazuje na temporálnu referenciu gramatickými morfémami osobného 
tvaru slovesa (temporálnymi tvarmi slovesa), ale aj lexikálnymi prostriedkami 
(temporálnymi adverbiami). Pri temporálnej referencii sa hovorí aj 
o gramatikalizácii tohto javu, pretože temporálna referencia je v slovenčine 
a aj v nemčine záväzná pri osobných slovesných tvaroch a spočíva v použití 
istého gramatického tvaru slovesa a viazanej relačnej morfémy (čítal, er las, er 

hat gelesen atď.) 
  Lokálna referencia je na rozdiel od temporálnej referencie len 
čiastočne gramatikalizovaná a  nie je záväzná. Delí sa na lokálnu (Býva 

v Bratislave. Er wohnt in Bratislava.) a direktívnu (Cestuje do Bratislavy. Er fährt 

nach Bratislava.). Niekedy sa rozlišuje aj tretí typ referencie, a síce referencia 
vzťahujúca sa na východiskový bod (Prichádza z Berlína. Er kommt aus Berlin.). 
Na jej realizáciu sa používajú viaceré jazykové prostriedky: (a) adverbiálne 
určenia v tvare adverbií, prepozicionálnych spojení alebo temorálnych viet; (b) 
pád (lokál) ako aj (c) lokálne a direktívne slovesá. Najdôležitejším výrazovým 
prostriedkom sú však komplexné prepozicionálne spojenia. V  nemčine sa 
vyskytujú ojedinele aj postpozicinálne spojenia (typickým príkladom je 
entlang, durch možno použiť prepozične a aj postpozične).
  Predmetová referencia je najklasickejším prípadom referencie. Pri jej 
realizácii sa používajú nominálne frázy, pri ktorých sú podľa Vatera (1994, 
s. 129) dôležité dva aspekty, a to determinácia a kvantifi kácia, ktoré sa často 
navzájom spájajú (Mein einer Bruder studiert Physik. Jeden môj brat študuje 

fyziku.). V novších syntaktických teóriách sa predpokladá, že determinanty 
vytvárajú funkčnú kategóriu, ktorou sa ohraničujú referenty. Determinanty 
nemajú žiadne vlastné referenty, ich referenčné vlastnosti sa vzťahujú na 
nomen, ktoré determinujú. Vater (1994, s. 130) považuje determináciu 
za dôležitú v  súvislosti s  kategóriou určitosti. Hawkins (1978) rozlišuje 
štyri typy realizácie kategórie určitosti, a  to: (a) anaforiku: defi novanie 
anteponovanou identifi káciou Ein Mann kam herein. Der/dieser Mann/er sah 

müde aus; (b) asociatívno-anaforické použitie: V tomto prípade sa nadväzuje 
na anteponovanú nominálnu frázu, ku ktorej existuje istý vzťah (napríklad 
vzťah hyperonymie a  hyponymie): Es war ein hübsches Dorf. Die Kirche 

stand auf einer Anhöhe (porovnaj Vater, 1979, s. 82); (c) deiktické použitie: 
Hawkins (1978) hovorí, že v  tomto prípade viditeľnosť referenta nemusí 
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byť podmienkou pre deiktickú referenciu Dies/jenes/das Buch/(hier/da/dort) 

musst du lesen! (d) abstraktno-situatívne použitie: Der Präsident hat eine Rede 

gehalten. Podmienkou je informovanosť adresáta o existencii prezidenta.
  Z uvedeného možno vyvodiť nasledujúce závery: (a) determinanty 
označujú nominálnu frázu ako určitú; (b) nominálna fráza bez determinantov 
môže byť určitá alebo neurčitá; (c) prvotné uvedenie determinanta 
nepredpokladá prítomnosť kategórie neurčitosti.
Keďže referencie vznikajú v  textoch a  na ten istý úsek vonkajšej reality 
sa odkazuje viackrát, sú v  textoch prítomné koreferencie. Pri realizácii 
koreferenčných miest sa uplatňuje princíp opakovania alebo variácie. Medzi 
použitými jazykovými prvkami môžu vzniknúť nasledujúce referenčné vzťahy: 
(a) úplná referenčná identita (najčastejšie pri pronominalizácii: Hans a er, Ján 

a on); (b) čiastočná referenčná identita (pri realizácii pomocou hierarchickým 
vzťahov: Hans a sein Kopf, Ján a  jeho hlava); (c) prekrývajúca sa referencia 
(pri realizácii referenčných miest pomocou perifrázy: die Jungen a die älteren 

Kinder, chlapci a  staršie deti, ak máme na mysli deti ako celok. Okrem toho 
ešte existujú referenčné vzťahy medzi producentom a produktom, ktoré sú 
príbuzné so vzťahmi koreferencie, a vzťahy medzi predikátom a argumentom. 
Temporálne vzťahy medzi temporálnymi adverbiami môžu vyjadrovať vzťah 
súčasnosti alebo časovej následnosti. 

5. Referenčné miesta a princíp variácie a opakovania v slovenčine a nemčine
 Pre náš cieľ budeme text teda ponímať ako (väčšinou) nadvetný 
jazykový útvar vyjadrujúci istý štruktúrovaný súvislý obsah, ktorý má 
kognitívno-komunikatívny cieľ, je sémanticky koherentný a  jazykovo 
formálne kohézny. Nebudeme sa zaoberať všetkými kritériami textuality, 
ale budeme hľadať spôsoby realizácie referenčných miest v  nemeckých 
a  slovenských textoch a  budeme sa snažiť vyvodiť z  nich lingvodidaktické 
závery, ktoré sú dôležité pri recepcii a  predovšetkým produkcii textu 
v cudzom jazyku alebo pri preklade. Sledujme realizáciu referenčných miest 
v  niektorých nemeckých a  slovenských textoch. Vieme teda, že referenčné 
miesta sa realizujú gramaticky alebo lexikálne a zo štylistického hľadiska sa 
uplatňuje princíp opakovania alebo variácie jazykových prostriedkov. Variovať 
sa môžu pronominalizáciou a lexikálne. Z lexikálnych prostriedkov sa využíva 
substitúcia pomocou synonymie, antonymie, metaforizácie, metonymizácie, 
perifrázy a hierarchických vzťahov. Princíp opakovania a variácie sa uplatňuje 
odlišne v závislosti od druhu textu a od štýlu, ku ktorému patrí alebo ktorý 
dominuje pri tvorbe daného textu. 
 Spôsoby variácie sú v  nemčine a  v  slovenčine čiastočne identické 
a  čiastočne odlišné. Odlišnosti závisia od gramatickej charakteristiky 
porovnávaných jazykov. V  nemčine sa referenčné miesta variujú okrem 
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iného aj pomocou kategórie určitosti a  neurčitosti, to znamená striedaním 
určitého,  neurčitého a  nulového člena, ktoré sa riadia predovšetkým 
gramatickými a niekedy aj štylistickými pravidlami. V slovenčine a v nemčine 
sa odlišne realizuje aj vyjadrenie subjektu pomocou pronominalizácie. Použitie 
personálneho pronomina v slovenčine neznamená úplnú identitu obsahov, na 
ktoré referujeme. V slovenčine ide o zdôraznenie a zároveň o negáciu protikladu. 
A toto je častou chybou pri tvorení tých najjednoduchších slovenských viet 
alebo pri ich preklade v skupinách s nemeckými, ruskými alebo aj poľskými 
respondentmi. Všimnime si krátky text (známy v  nemeckých odborných 
prameňoch o  tematickej progresii podľa Daneša, 1976) v nemčine a v  jeho 
slovenskom preklade: Eine Frau betrat das Zimmer. Sie trug ein blaues Kleid. 

Es steht ihr gut. // Do izby vstúpila žena. (Ona) Mala oblečené modré šaty. (Ony) 

Pristanú jej. Pri lineárnej tematickej progresii nie sú realizované v slovenskom 
texte pomocou pronómin subjekty v druhej a v tretej vete. Tieto sú obsiahnuté 
v  gramatickej forme predikátu. V  dôsledku prítomnosti kategórie určitosti 
a  neurčitosti je odlišný aj slovosled. A  to je ďalšou chybou vyskytujúcou 
sa pri preklade. Ďalej sa pozrime sa na spôsob realizácie referenčných 
miest vzťahujúcich sa na generála (er fi ng, blickte, nahm, hatte er, sein Hals) 
v nemeckom texte s priebežnou tematickou progresiou, ktorý sa používa ako 
učebnicový príklad v  nemeckých odborných prameňoch, a  porovnajme ich 
so spôsobom realizácie v  slovenčine. Nulová pronominalizácia subjektu sa 
vyskytuje v  tomto texte v prvom zlučovacom súvetí, v ktorom sa predikáty 
vzťahujú na ten istý podmet: Er fi ng an der rechten Ecke des staubigen Karrees 

an, blickte jedem traurig ins Gesicht, nahm die Kurven schlapp, ohne Schwung 

und Zackigkeit…, auf der Brust hatte er Orden, es blitzte von Silber und Gold, 

aber sein Hals war leer, ohne Orden. (Heinrich Böll, Wo warst du, Adam?) Na 
základe hore uvedeného a aj na základe analýzy a porovnávania predmetovej, 
lokálnej a temporálnej referencie v ďalších textoch, pre ktoré uvádzame ako 
príklad aspoň jeden autentický text stiahnutý z  internetu, môžeme vyvodiť 
tieto závery: 
Pri nehode vlaku vo Vietname zahynuli dve osoby. HANOJ. Najmenej dvaja ľudia 

zahynuli a ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, keď vlak narazil do áut a motocyklov 

na moste v južnom Vietname. Informovala o tom polícia. Nehoda sa stala v 

nedeľu, keď vlak smerujúci z Hočiminovho Mesta do Hanoja vrazil do šiestich áut 

uviaznutých v zápche na moste Ghenh v provincii Dong Nai. Dvoma obeťami sú 

49-ročný muž a jeho 20-ročný syn, uviedla polícia. Most postavený pred vyše 100 

rokmi je veľmi úzky, ale bol navrhnutý pre železničnú aj automobilovú dopravu. 

Podľa predstaviteľa zodpovedného za železničný vstup na most pracovníci 

informovali rušňovodiča o dopravnej zápche, ale on nespomalil a neskôr tvrdil, že 

informáciu nedostal. Zdroj: DPA

Warnschüsse auf Tahrir-Platz. Tausende Demonstranten harren aus. In Ägypten 
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gehen die Menschen auch am vierzehnten Tag der Proteste weiter für einen 

Rücktritt Mubaraks auf die Straße. Das Militär hatte vergeblich versucht, die 

Demonstranten mit Warnschüssen vom Tahrir-Platz zu vertreiben.

 V  slovenskom texte je tiež prítomná pronominalizácia subjektu 
(rušňovodič – on), pretože ide o zdôraznenie. Ďalšie referenčné miesta 
(predmetové a personálne ako aj temporálne a lokálne) sú variované lexikálne, 
a  to predovšetkým perifrázou. Porovnajme niektoré predmetové referenčné 
miesta v prvom texte a spôsob ich realizácie: dve osoby, najmenej dvaja ľudia, 
ďalších 26 osôb, obeťami, 49-ročný muž a jeho 20-ročný syn. Okrem týchto 
príkladov by sme mohli sledovať aj spôsob realizácie ďalších referenčných 
miest vzťahujúcich sa na ďalšie zúčastnené osoby nehody. Prevláda čiastočná 
referenčná identita realizovaná pomocou perifrázy, pri ktorej sa vyskytujú 
najmä hierarchické vzťahy. Hierarchické vzťahy sa vyskytujú aj pri realizácii 
lokálnych referenčných miest: vo Vietname, HANOJ, na moste v južnom 

Vietname, z Hočiminovho Mesta do Hanoja, na moste Ghenh v provincii Dong 

Nai, most postavený pred vyše 100 rokmi. Postupuje sa od hyperonymie (vo 

Vietname) k  hyponymii (na moste Ghenh v provincii Dong Nai). Perifráza 
formulovaná pomocou hierarchických vzťahov je najčastejším spôsobom 
realizácie predmetových (a aj  osobných), temporálnych a  aj lokálnych 
referenčných miest v spravodajských publicistických textoch. Vidíme to aj pri 
hore uvedenom nemeckom texte, v ktorom sa v  samotnom texte postupuje 
tiež od hyperonymie (in Ägypten) k  hyponymii (Tahrir-Platz), ale medzi 
nadpisom a  vlastným textom sa uplatňuje postup od hyponymie (Tahrir-

Platz) k hyperonymii (in Ägypten). Podobné spôsoby realizácie nájdeme aj pri 
sledovaní ďalších referenčných miest, ktoré tu však z priestorových dôvodov 
už neuvádzame. 

6. Lingvodidaktické závery
  Základný rozdiel pri realizácii referenčných miest medzi slovenčinou 
a nemčinou (prípadne aj ruštinou alebo poľštinou) je pri realizácii predmetovej 
referencie, ktorá zahŕňa aj personálnu referenciu. Podmienené je to existenciou 
odlišných gramatických kategórií, a  to predovšetkým prítomnosťou 
alebo neprítomnosťou kategórie určitosti a  neurčitosti, a  s  tým súvisiacou 
prítomnosťou člena v nemčine. Druhý rozdiel sa týka opäť realizácie personálnej 
a predmetovej referencie, ale tento je spojený s rozdielmi medzi analytickou 
tvorbou slovesných gramatických tvarov v nemčine a  syntetickou sufi xovou 
slovesnou fl exiou v slovenčine, ktorá vo svojom tvare integruje aj vyjadrenie 
osoby, a tým nemusí byť v slovenčine vyjadrená osobným zámenom. Použitie 
osobného zámena pri osobnom slovesnom tvare má v slovenčine totiž ďalší 
význam, a  síce vyjadruje zdôraznenie a  negáciu opozície. Ďalšie možnosti 
variácie referenčných miest sú štylistickým prostriedkom stvárňovania textu 
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a  závisia od funkčného štýlu a  od druhu textu. A  úplne v závere chceme 
zdôrazniť, že poznanie referencie, ktorá vzniká ako komplexný jav v situačnom 
alebo jazykovom kontexte a riadi sa gramatickými a štylistickými pravidlami, 
je dôležité pri koncipovaní gramaticky a štylisticky správneho textu.
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RÉSUMÉ
Repetition and Variation in Reference Points in Slovak 
and German Texts from Stylistic and Linguistic-didactic 
Aspects

Th e author of the article deals with text characteristics and ways of the realization 

of reference points. Morphological and lexical possibilities of the realization of reference points 

through repetition and variation in selected Slovak and German texts are in the foreground. 

In conclusion, attention is paid to the possibility of didactic application of these basic stylistic 

principles in foreign language teaching. Th e main diff erence in the realization of reference points 

between Slovak and German (eventually Russian or Polish) occurs in the realization of personal 

and object reference. Th is is due to the existence of diff erent grammatical categories, mainly the 

presence or absence of the category of defi niteness or indefi niteness and the related presence 

of article in German. Th e second diff erence is again concerning the realization of personal and 

object reference but this is linked to the diff erence between the analytic verbal grammatical 

forms in German and the syntactic suffi  xal verbal fl exion in Slovak which integrates in its form 

the person and thus to express it with a personal pronoun is not necessary. Th e use of personal 

pronoun in personal verbal forms has another importance in Slovak, that is the emphasis and 

negation of opposition. Further possibilities of the variation of reference points function as 

stylistic devices of text creation and depend on the functional style and text type.
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Etykieta językowa w ujęciu polsko-słowackim

Maryla Papierz 

Inštitút slovanských fi lológií Jagelovskej univerzity v Krakove

 Vážení prítomní, Szanowni Państwo,
już te dwa wyrażenia, którymi rozpoczęłam swój artykuł, to elementy etykiety 
językowej, stanowiącej część etykiety ogólnej, defi niowanej (Marcjanik, 2001, 
s. 281) jako zbiór przyjętych w danej społeczności wzorów językowych 
zachowań grzecznościowych, zwyczajowo przyporządkowanych określonym 
sytuacjom pragmatycznym.
 W naszej sytuacji komunikacyjno-pragmatycznej konieczne jest 
wprowadzenie jeszcze jednego wyrażenia z zakresu etykiety językowej – 
Vážená jubilantka, Szanowna Jubilatko!, dedykuję Ci ten artykuł.
 Etykieta językowa może być rozpatrywana w co najmniej 
trzech aspektach: socjolingwistyczno-kulturologicznym, pragmatyczno-
komunikacyjnym i lingwodydaktycznym. Omówię pokrótce każdy z nich, ale 
skupię się głównie – z racji problematyki naszego sympozjum – na aspekcie 
ostatnim, gdzie wprowadzony zostanie element kontrastywny polsko-
słowacki. 

Aspekt socjolingwistyczno-kulturologiczny
 Polska etykieta językowa jest wyrazem aprobowanego społecznie 
modelu grzeczności, na który składają się dwie podstawowe normy (op. cit., s. 
281): 
1) okazywanie szacunku partnerowi dialogu (zwłaszcza osobom starszym, 
kobietom, przełożonym, osobom pełniącym cieszące się społecznym prestiżem 
funkcje), z jednoczesnym umniejszaniem roli własnej osoby;
2) przejawianie zainteresowania sprawami ważnymi dla partnera oraz jego 
najbliższej rodziny, głównie małżonka (zwłaszcza stanem zdrowia, działalnością 
zawodową, aktualnymi wydarzeniami rodzinnymi i zawodowymi).
 Normy grzecznościowe należą do norm typu obyczajowego, 
przeciwstawiających się zasadniczo ze względu na rodzaj sankcji normom 
religijnym, moralnym i prawnym. Podlegające im zachowania grzecznościowe 
(będące częścią kompetencji kulturowej) nie zawsze są szczere, a niekiedy 
wręcz sprzeczne z rzeczywistymi odczuciami. Mimo to konwencja 
obyczajowa nakazuje trzymać się zasad grzeczności, które usankcjonowane 
są przez wiele nieformalnych (ale bardzo dolegliwych) presji społecznych, 
takich jak brak akceptacji, dezaprobata otoczenia, utrudniająca życie opinia 
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osoby niekulturalnej, źle wychowanej, bojkot towarzyski, wykluczenia z grupy 
towarzyskiej lub zawodowej, potępienie (op. cit., 290).
 Etykieta językowa jako podsystem języka zależy od wielu czynników 
socjolingwistycznych i psychologicznych. Nie mniej istotnymi determinantami 
są uwarunkowania historyczne, narodowe i kulturowe. Wybór i użycie formuł 
etykiety językowej determinuje obowiązująca aktualnie w społeczności 
konwencja wynikająca z tradycji i będąca pewnym ogniwem ewolucyjnym w 
rozwoju języka. Próbowano też odgórnie regulować używanie np. zwrotów 
adresatywnych – car Piotr Wielki wprowadził do języka rosyjskiego 
nakaz używania formy wy (wg wzorów zachodnioeuropejskich), Komitet 
Bezpieczeństwa Publicznego w czasach wielkiej Rewolucji Francuskiej potępił 
feudalną etykietę i nakazał uniwersalne ty, natomiast próba wprowadzenia wy 
na ziemiach polskich w 2. połowie XIX wieku nie powiodła się – nie udało się 
wyprzeć powszechnie obowiązującej formy pan. Język słowacki wprowadził 
obowiązującą w większości języków europejskich formę grzecznościową vy. 
Etykieta językowa (jak pisze Maria Peisert, 1991) i jej rozwój są w zasadzie 
swoiste dla każdego języka narodowego, a formuły etykiety językowej narodu, 
grupy etnicznej są więc w swoim podstawowym zrębie odbiciem stosunków 
historyczno-społecznych i kulturowych. 
 Czynnik socjolingwistyczny uważa się za szczególnie ważny dla 
funkcjonowania form etykiety językowej. Badacze, np. Kazimierz Ożóg 
(Ożóg, 1990), wyróżniają takie elementy socjalne, jak płeć, wykształcenie, 
pochodzenie społeczne, zawód, relacja towarzyska lub rodzinna między 
rozmówcami. 

Poznanie jej zasad jest istotne w nauce tego języka jako obcego, o 
czym w dalszej części referatu.

Aspekt pragmatyczny
 Akty etykiety językowej, spełniające z założenia fatyczną (tj. służącą 
nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu) funkcję mowy, realizują się zasadniczo 
w dialogu. Większość aktów zakłada dwie role komunikacyjne partnerów: 
rolę nadawcy (mówiącego) i rolę adresata (tj. osoby, do której zgodnie z 
intencją nadawcy kierowane jest mówienie). 
Grzecznościowy rytuał spełnia się w takich aktach mowy jak:
powitania, pożegnania, przedstawianie się i przedstawianie kogoś komuś, 
przejście na ty, życzenia, gratulacje, wyrazy współczucia, zaproszenie, 
prośba, podziękowanie, przepraszanie, mówienie komplementów, zagaszanie 
gotowości do pomocy, częstowanie, toasty.
 W przypadku każdego z nich można i trzeba mówić o fortunności 
czy skuteczności aktu mowy, co uwarunkowane jest wyborem odpowiedniej 
formuły grzecznościowej w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych: ich 
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ocena zależy od odpowiedzi na pytanie, jaki stosunek łączy nas z adresatem, 
jakie okoliczności towarzyszą wypowiedzi, jaki jest cel i temat wypowiedzi 
(Przybylska, 2002, s. 126). Przy wyborze należy więc uwzględnić: 
• rangę społeczną rozmówcy, wynikająca m.in. z jego wieku i roli społecznej 

(rodzice, przełożeni, nauczyciel, kolega)
• stopień wzajemnej zażyłości
• typ kontaktu – ofi cjalny (gdy rozmówcy reprezentują jakieś instytucje, 

urzędy) lub nieofi cjalny, indywidualny, typowy dla życia codziennego.
 Właściwa ocena sytuacji komunikacyjnej pomaga w decyzji, czy do 
rozmówcy możemy mówić per ty (sytuacja nieofi cjalna), czy też musimy użyć 
form grzecznościowych, takich jak pan, pani, państwo, itd.
 Podjęcie błędnej decyzji może naruszyć funkcję konatywną 
(fatyczną) wypowiedzi, może prowadzić do zerwania kontaktu z nadawcą 
komunikatu. Przejście z formy pan na ty bez zgody odbiorcy komunikatu 
może doprowadzić do zerwania kontaktu, zakłóceń w komunikacji. 
 Zastosowanie zasad skutecznej konwersacji prowadzi do 
skuteczności wypowiedzi – jest skuteczna wtedy, jeśli mówiący osiąga dzięki 
niej zamierzone cele, np. jeśli chce poprosić – adresat reaguje na prośbę, 
jeśli chce okazać radość – adresat jego wypowiedzi wie, że jest zadowolony, 
wesoły. Skuteczność porozumiewania się wymaga od odbiorcy umiejętnego 
odczytywania jawnych i ukrytych intencji rozmówcy, a od odbiorcy takiego 
kształtowania swojej wypowiedzi, aby odbiorca miał szansę tę ukrytą intencję 
jakoś odczytać (op. cit., 128).
 Oprócz formuł ważną częścią komunikatu jest mowa niewerbalna. 
„Gest, mimika, natężenie i wysokość głosu najpełniej wyrażają stosunek 
nadawcy do adresata wypowiedzi (w odmianie mówionej języka). W 
systemie gestowo-mimiczno-fonicznym uwidacznia się także narodowo-
kulturowa specyfi ka zachowań grzecznościowych, np. uścisk ręki, forma 
ukłonu, całowanie rąk, twarzy, odkrywanie lub zakrywanie głowy itp. Znaki 
te mają swoje symboliczne znaczenie o odległej etymologii i trudno byłoby 
sobie bez nich wyobrazić funkcjonowanie społeczności ludzkiej. Znaki te są 
czytelne w obrębie konkretnej społeczności lub grupy kulturowej, przy czym 
mogą mieć charakter polisemiczny, np. ukłon może oznaczać powitanie, 
pożegnanie, prezentację.” (Peisert, 1991, s. 129). A Małgorzata Marcjanik 
pisze: „W skład zachowań grzecznościowych wchodzą też towarzyszące 
słowom gesty (podanie ręki, skinienie głowy, pocałunek, uśmiech), kontakt 
wzrokowy, dystans przestrzenny. Czasem gest zastępuje słowa, ale ten sam 
gest może w różnych kulturach znaczyć zupełnie co innego.” (Marcjanik, 
2005, s. 8). O tzw. gestosłowach (połączeniach wyrażenia językowego z 
gestem jako elementach etykiety językowej) w języku polskim i chorwackim 
pisała ciekawie Neda Pintarić (Pintarić, 1991). Te zachowania niewerbalne są 
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skonwencjonalizowane oraz przyswajalne przez rodzimych użytkowników w 
procesie ogólnego kształcenia i socjalizacji. Natomiast ludzie przybywający z 
innych krajów mogą się czuć niezrozumiani lub popełniać błędy. 

Aspekt lingwodydaktyczny
 Jak wspominałam wcześniej, znajomość zasad etykiety językowej 
należy do kompetencji językowych i jest elementem nauki języka obcego. 
Najogólniej można powiedzieć, że im odleglejsze są kultury, których języków 
się uczymy, tym także zasady etykiety językowej są bardziej odmienne 
i trudniejsze do przyswojenia. Omawiając takie zjawiska przytacza się 
przykłady z języków Dalekiego Wschodu, gdzie np. w języku laotańskim 
zaimek ja może mieć pięć form w zależności od tego, do kogo kierowana jest 
wypowiedź.
 W relacjach polsko-słowackich, czyli w procesie przyswajania języka 
słowackiego przez Polaków i polskiego przez Słowaków – mimo bliskości 
kultur i typologiczno-genetycznej bliskości języków – także jest wiele różnic 
i nie wystarczą proste zestawienia zwrotów z zakresu etykiety językowej w 
podręcznikach konwersacji (np. Pančíková – Trup, 2004). Istotne w procesie 
uczenia się języka obcego (tu: polskiego lub słowackiego) jest nabycie 
kompetencji socjolingwistycznej, do której zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego (uczenie się, nauczanie, ocenianie) zaliczamy:
• wyznaczniki relacji społecznych – w zależności od różnych czynników, 

np. stopnia pokrewieństwa, zażyłości relacji, rejestru dyskursu:
 - wybór i użycie form powitania
 - wybór i użycie form adresatywnych
 - konwencje zabierania głosu w rozmowie lub dyskusji
 - wybór i użycie wykrzykników
• konwencje grzecznościowe
• rejestr wypowiedzi – głównie wskazanie stopnia formalności wypowiedzi 

(sztywne, formalne, neutralne, nieformalne, poufałe, intymne)
• istotna jest także znajomość utartych form językowych (wyrażeń 

idiomatycznych, przysłów, popularnych cytatów, sloganów itp.), które 
wyrażają i utrwalają stereotypowe i obiegowe poglądy, a także posiadanie 
zdolności rozróżniania dialektów i odmian regionalnych.

 Tak ustaloną kompetencję socjolingwistyczną można osiągać w 
procesie nauczania języka obcego a potem testować, jak to na przykład zrobiła 
lektorka języka chorwackiego Monika Dumanovsky (Dumanovsky, 2009) 
ankietując polskich studentów ze stosowania form adresatywnych. Nieznane 
są mi takie ankiety w interesujących nas tu relacjach polsko-słowackich, 
przedstawię zatem pokrótce sytuacje, które mogą sprawiać problemy uczącym 
się języka polskiego lub słowackiego.
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 Z przedstawionego wcześniej zestawu aktów mowy, które spełniają 
rytuał grzecznościowy, wybieram zwroty adresatywne oraz formuły powitań 
i pożegnań. Będą to przykłady zarówno z pisanej, jak i mówionej odmiany 
języka.

Zwroty adresatywne / Oslovenia
 Istotną różnicą między językiem polskim a słowackim jest stosowanie 
w polszczyźnie obok form zaimka w liczbie pojedynczej ty form pan/pani. W 
XIX wieku użycie formy ty w opozycji do pan/pani było oznaką władzy – 
osoby stojące wyżej w hierarchii społecznej zwracały się do osób o niższym 
statusie w formie nieofi cjalnej ty i odwrotnie. Współcześnie środowisko 
inteligencji „daje pierwszeństwo formie pan. W dzisiejszym układzie 
społecznym forma pan oznacza już tylko nie-ty, a więc to, że nie jesteś moim 
krewnym, przyjacielem, dzieli nas: wiek, rola społeczna itp. Forma pan(i) 
nie jest wykorzystywana do waloryzacji klasowej; to tylko znak dystansu 
do osób, które cofają się przed powszechnym tykaniem i są przeciwnikami 
demokratyzacji, okcydentalizacji i rozszerzania zasięgu ty.” (Rachwał, 1991, 
s. 42). Forma wy stosowana jest jeszcze w środowisku wiejskim i podkreśla 
starszeństwo. Z używania wy w innych przypadkach zrezygnowano, bowiem 
ta forma była popularna wśród członków PZPR, milicji itp., co doprowadziło 
do jej stylistycznego nacechowania.
 Natomiast w języku słowackim jedyna opozycja w używaniu form 
mniej lub bardziej ofi cjalnych to opozycja ty – vy. 
 Używanie zwrotów adresatywnych w sytuacjach nieofi cjalnych – gdy 
rozmówcy są ze sobą na ty – podlega w obu językach podobnym regułom i 
stosowane jest w podobnych sytuacjach komunikacyjnych, nie wymaga zatem 
bardziej szczegółowych porównań. W stosowaniu zwrotów adresatywnych w 
sytuacjach ofi cjalnych jest wiele ciekawych różnic, które zostaną tu pokrótce 
przedstawione.
 Ważną kwestią, jeżeli chodzi o zwroty adresatywne, jest użycie 
czasownika w formie fatycznej: odpowiednikiem polskiego proszę pana/pani 
jest słowackie prosím vás. W języku słowackim możliwe jest użycie form pán/

pani, ale tylko w połączeniu z pewnymi formami rzeczownikowymi. 
W języku polskim są 3 możliwe sytuacje, w których wyraz pan/pani 

w formie wokatywnej występuje jako element zwrotów adresatywnych:
1. panie/pani + imię – panie Karolu, pani Zofi o

2. panie/pani + nazwisko – panie Kowalski, pani Nowakowa

3. panie/pani + funkcja lub tytuł – panie doktorze, pani profesor1.

1 Abstrahuję tu od różnic między językiem polskim i słowackim w tworzeniu i stosowaniu form 

feminatywnych; język słowacki o wiele częściej tworzy takie formy od męskich podstaw – nazw 



104

Etykieta językowa w ujęciu polsko-słowackim

 Forma pierwsza panie Karolu, pani Zofi o uważana jest za typową dla 
środowisk inteligenckich i produktywną tylko w tej warstwie społecznej. W 
środowiskach nieinteligenckich, wiejskich przeważa zdecydowanie model 
drugi. Za to środowiska inteligenckie modelu tego nie aprobują, zwroty typu 
panie Kowalski, pani Nowakowa uważane są za niegrzeczne. 
 Inaczej jest w języku słowackim: wyrażenia pán Novák, pani Kováčová 

jako zwroty adresatywne są jak najbardziej poprawne, a w połączeniu np. z 
przymiotnikiem vážený/vážená bardzo uprzejme, dlatego tak traktuję pisane 
do mnie listy ze Słowacji, rozpoczynające się zwrotem: Vážená pani Papierz, 
co z kolei w polszczyźnie jest w relacjach ofi cjalnych nieakceptowalne. Język 
słowacki słabo natomiast akceptuje połączenia typu pán/pani z imieniem: pán 

Peter, pani Eva jako zwroty adresatywne. 
 W obu językach bez ograniczeń środowiskowo-stylistycznych 
funkcjonują za to zwroty adresatywne trzeciego typu: panie doktorze, pani 

profesor; pán docent, pani redaktorka.
 Dużego stopnia kompetencji socjolingwistycznej wymaga używanie 
zwłaszcza w języku polskim, ale także w języku słowackim form adresatywnych 
w odniesieniu do osób duchownych a także dyplomatów i przedstawicieli 
władz wyższych uczelni.
 Charakterystyczny dla języka polskiego zwrot państwo do grupy 
osób różnej płci, którego odpowiednikami słowackimi są np. wyrażenia dámy 

a páni lub vážení prítomní, jest bardzo kłopotliwy dla osób uczących się języka 
polskiego. Sam będąc formalnie wyrazem w liczbie pojedynczej rodzaju 
nijakiego wymaga obok siebie form przymiotnikowych i czasownikowych 
w liczbie mnogiej rodzaju męskoosobowego: szanowni państwo, cieszę się, 

że państwo przyszli, a nie jak często robią to osoby niezbyt biegle władające 
językiem polskim: *szanowne państwo, cieszę się, że państwo przyszło, kiedy 
stosują kategorię związku zgody. Ale to już nie jest kwestia kompetencji 
socjolingwistycznej, tylko nieznajomości gramatyki języka polskiego.

Powitania i pożegnania/ Pozdravy na privítanie a na rozlúčku
 Powitania i pożegnania zajmują jedno z ważniejszych miejsc w 
kontaktach międzyludzkich. „Wyrażają szacunek względem innej osoby (lub 
osób), ale jednocześnie inicjują rozmowę lub dają sygnał do jej zakończenia. 
Obejmują nie tylko gesty (skłon głowy, ucałowanie ręki, zdjęcie nakrycia 
głowy, mimikę, itd.), ale zwłaszcza określone formuły językowe.” (Balowski, 
1997, s. 31).
 Formuły powitania mogą obejmować najbardziej neutralne i 
sfrazeologizowane dzień dobry, słow. dobrý deň/dobré ráno, po bardziej luźne 

zawodów i tytułów.



105

Maryla Papierz

wyrażenia typu witaj, słow. vitaj; jak się masz, słow. ako sa máš. Niektóre 
formuły mają charakter polisemiczny, na przykład cześć, słow. ahoj może 
służyć i jako powitanie, i jako pożegnanie.
 Zestawienia formuł powitania i pożegnania stosowane w 
podręcznikach konwersacji wymagają co najmniej czterech komentarzy 
wskazujących na różnice między językiem polskim i słowackim:
1. Podział formy powitalnego ‘dzień dobry’ w języku słowackim w zależności 
od pory dnia. Słowacy mają więc dobré ráno/dobrý deň w miejsce jednego 
polskiego dzień dobry używanego niezależnie od pory dnia (wyłączając 
wieczór).
2. Formę powitania w języku słowackim vítaj/vítajte stosować może tylko 
osoba, która pełni funkcję gospodarza, jest „u siebie”. Chodzi o prowadzących 
konferencje, zjazdy lub osoby prywatne witające gości. Dla Słowaka sytuacja, 
w której przyjezdny powie vítaj/vítajte, może być nie tyle niezrozumiała, 
ile powodować wrażenie, że nie najlepiej zna on reguły słowackiej etykiety 
językowej. Natomiast w języku polskim forma witaj, ale częściej w 1. osobie 
witam, jest bardzo rozpowszechniona, jest nie tylko formą powitania w 
kontaktach bezpośrednich, ale także rozpoczyna się nią rozmowy telefoniczne, 
e-maile zarówno prywatne jak i ofi cjalne. Można powiedzieć, że wszyscy 
Polacy się nawzajem witają, bo ta formuła stosowana jest też jako odpowiedź 
na powitanie witam – witam, analogicznie do dzień dobry – dzień dobry.
3. Na komentarz zasługuje również polskie powitalne hej, które może być 
opacznie zrozumiane przez Słowaków, bowiem w języku słowackim wyraz hej 
oznacza potoczną twierdzącą odpowiedź na pytanie.
4. Formuła z Bogiem, słow. zbohom (pozornie identyczna, zestawiana w 
podręcznikach konwersacji) w języku polskim używana jest już jedynie w 
środowisku wiejskim bądź w kręgu ludzi wierzących, w języku słowackim 
natomiast jest to zwrot stosowany powszechnie, neutralny, zleksykalizowany 
(o czym świadczy także jego pisownia).
 Analogicznie można opisać a potem ewentualnie testować pozostałe 
formuły grzecznościowe realizujące etykietę językową. W relacjach polsko-
słowackich materiał ten przynosi wiele ciekawych przykładów na różnice i 
podobieństwa w zakresie etykiety językowej. Ich uwzględnienie jest zatem 
konieczne w procesie przyswajania języka polskiego i słowackiego jako 
obcego i nabywania kompetencji językowych.
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RÉSUMÉ
The Language Etiquette in Polish and Slovak – 
a Comparative Perspective

Th e article discusses some aspects of using language etiquette: sociolinguistic, 

pragmalinguistic and linguodidactic. Th e last one is particularly interesting considering the 

problematic of our conference. Th e paper presents similarities and diff erences in using of some 

polite expressions like address forms and greeting. Both of them and the others need sociolinguistic 

competences in specifi c communicative situations. In the process of teaching a foreign language 

(Polish by Slovaks or Slovak by Poles), the sociolinguistic plane of communication should be 

taken into consideration. 
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Tabu jest zjawiskiem społecznym, uwarunkowanym kulturowo, 
pojęciem funkcjonującym w etnografi i, antropologii, religioznawstwie, 
kulturoznawstwie, a także psychologii oraz w językoznawstwie. Stanowi 
interesujący przedmiot badań socjopragmalingwistycznych. Sam wyraz 
tabu (‘nieczysty’, ‘niebezpieczny’, ‘nietykalny’) pochodzi z grupy języków 
munda-polinezyjskich i został wprowadzony przez Jamesa Cooka. Przyjęto 
go powszechnie dla określenia zakazu społecznego w ogóle, niezależnie od 
czynników geografi cznych czy etnografi cznych. 

W języku słowackim we współczesnych słownikach tabu 
„je niečo zakázané a nedotknuteľné; niečo, o čom sa z morálnych, 
spoloč. al. iných dôvodov nehovorí.” (Krátky slovník slovenského 
jazyka, 2003, s. 757); „náb. (v mnohých etnikách) čosi posvätné 
a nedotknuteľné (pod trestom magických síl), vylúčené z bežného používania 
a vyhradené len na náboženské (al. magické) ciele.” (Slovník cudzích slov, 
2005, tlačená verzia PDF). 

W. Kopaliński uwypukla przyczyny społeczne i ujmuje znaczenie 
przenośne wyrazu tabu: […] „zakazany, nietykalny, zwł. ze względu na 
prawidła moralności, obyczaju, dobrego smaku albo na ryzyko związane z 
naruszeniem zakazu.” (2007, s. 295).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zjawiska tabu 
w aspekcie szerszym ogólnokulturowym i w ujęciu węższym, w kontekście 
procesu eufemizacji. Niewątpliwie interesującym zagadnieniem jest też 
nieustanne ewoluowanie różnych obszarów życia objętych tabu. 

Tabu funkcjonowało w kulturze pierwotnej, związanej z magią 
językową, z tym, co święte: należące do sfery sacrum, nienaruszalne, 
nietykalne – w opozycji do sfery profanum- groźne i budzące lęk. Naruszenie 
tabu groziło uwolnieniem mocy niebezpiecznych dla człowieka. Związane to 
było z koniecznością unikania kontaktu z przedmiotami nim objętymi tabu 
a nawet mówienia o nich. Związek miedzy nazwą (imieniem) a określonym 
przedmiotem był ogromnie istotny. 

Tematyka tabu stała się zresztą niezwykle popularna wśród badaczy 
– antropologów, psychologów, etnografów oraz lingwistów. Z. Freud w 
swojej książce Totem i tabu (1993, s. 23) wskazał na semantykę tego słowa, 
które zawiera w sobie przeciwstawne znaczenia. Z jednej strony określa 
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coś świętego, z drugiej – coś niesamowitego, niebezpiecznego, zakazanego 
i nieczystego. Przeciwieństwo tabu w języku polinezyjskim określane jest 
przez słowo noa, które oznacza coś zwyczajnego i powszechnie dostępnego. 
Różne rzeczy zostały zakazane bez wyraźnych powodów. Ludzie poddali 
się czemuś oczywistemu w przekonaniu, że każde ich przekroczenie będzie 
ukarane automatycznie w sposób bardziej surowy, na przykład nieświadomy 
winowajca, który zjadł mięso zakazanego zwierzęcia, popadał w głęboką 
depresję, a następnie umierał. Najdziwniejsze było to, jak podkreśla Z. Freud, 
że każdy, kto przekroczył jakiś zakaz, przyjmował naturę tego, co zakazane 
– tak jakby wchłonął jakiś niebezpieczny ładunek. Tu tabu wiązało się z 
pojęciem magii, o której stosunkowo szeroko pisał J. G. Frazer, wyróżniając 
tzw. magię pozytywną i negatywną, czy magię sympatyczną (por. Frazer, 
1962). J. G. Frazer, a także Z. Freud wskazywali na charakter pozajęzykowy 
tabu, na jego uwarunkowania psychologiczne.

W kulturze współczesnej […] „tabu jest zjawiskiem kulturowym 
obejmującym wszystko to, co jest objęte zakazem społecznym (czasem 
również prawnym); są to zachowania, których nie należy praktykować, i 
tematy, jakich nie należy poruszać w danej społeczności (nie wypada o nich 
mówić), ponieważ są uznawane za wstydliwe, niebezpieczne, kontrowersyjne, 
przykre lub niemoralne.” (Dąbrowska, 2008, s. 175). Taką propozycję defi nicji 
tabu przyjęła A. Dąbrowska, nazywając tabu kategorią komunikacyjną, 
zmienną kulturowo.

Wielu polskich językoznawców podejmowało problematykę 
tabu, zwracając uwagę na zmiany znaczeniowe, jakim to pojęcie podlegało. 
A. Krawczyk-Tyrpa podkreśliła, iż tabu przestało być tylko terminem 
etnologicznym, socjologicznym, czy językoznawczym, przeszło ono także do 
języka ogólnego, co wykazała na podstawie materiału badawczego z tygodnika 
Tele Tydzień . Analizowała takie pola tematyczne, jak: śmierć, odmienność 
fi zyczna, życie seksualne oraz wady charakteru (por. Krawczyk-Tyrpa, 2009, 
s. 13 – 22). Dalej wskazała, iż […]„istnienie tematów tabu pozwala ludziom 
funkcjonować normalnie w społeczeństwie, które nie musi wiedzieć, jakie 
konfl ikty z najbliższymi, frustracje, cierpienia są czyim udziałem.” (op. cit., 
s. 20). Z kolei G. Sawicka wyróżniła trzy znaczenia tabu, funkcjonujące we 
współczesnej kulturze: tabu o rodowodzie magicznym, o podłożu religijnym i 
wreszcie o charakterze potocznym. Wszystkie one oznaczają ‘zakaz’. Różnice 
między tymi rodzajami tabu dotyczyły ich formy oraz rodzaju restrykcji (por. 
Sawicka, 2009, s. 38 – 39). 

Językoznawcze defi nicje tabu podkreślają konieczność omijania, a 
czasem unikania, objętego zakazem wyrazu, bądź używania wyrażeń zastępczych, 
tzw.„zamiast” – eufemizmów, aby nie wyrażać się wprost, nie nazywać po 
imieniu zjawisk i rzeczy, które budzą powszechnie grozę i obrzydzenie.

Tabu a eufemizmy w języku słowackim i polskim
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O zjawisku tabu na poziomie języka traktuje szczegółowo mo  nografi a 
S. Widłaka, gdzie autor […] „na tle tabu ogólnego wyodrębnia tabu językowe, 
będące manifestacją tabu ogólnego na płaszczyźnie języka, w związku z 
nim i jego społecznym funkcjonowaniem.” (Widłak, 1968, s. 7). W łonie 
tabu nowożytnego wyróżnia tabu obyczajowe czyli towarzyskie, regulujące 
obcowanie członków danej społeczności oraz tabu uczuciowe, polegające 
na powściągliwości w ukazywaniu swych uczuć. Dalej autor zauważa, iż 
istnieje pewna umowa społeczna, w której strony, używając w rozmowie słów 
„czystych, niewinnych”, mogą mówić o najbardziej krępujących rzeczach. 
Tymi sposobami językowymi, umożliwiającymi mówienie o sferach tabu są 
właśnie eufemizmy. 

Zatem tabu i eufemizmy współistnieją w języku. Lecz nie wszystkie 
eufemizmy powstają wskutek działania tabu (o czym powiemy później). Tabu 
to pojęcie o znacznie szerszym zakresie niż samo pojęcie eufemizmu. 

Przegląd literatury polskiej na temat zjawiska tabu należałoby 
zakończyć przypomnieniem innych znakomitych prac monografi cznych oraz 
licznych artykułów na ten temat. Należy odnotować tu przede wszystkim: 
publikacje A. Dąbrowskiej (1994, 1999, 2008), w dalszej kolejności A. 
Engelking (1984), a także prace Z. Leszczyńskiego (1988), J. S. Bystronia 
(1980) czy M. Kaczor (2003). Ostatnia z wymienionych badaczy zwróciła 
uwagę na aspekt estetyczny eufemizmów. To właśnie na skutek tabu 
wymaga się, aby o określonych fragmentach rzeczywistości pozajęzykowej 
komunikować w sposób godny, z należytym szacunkiem dla odbiorcy. Wynika 
to także z faktu, iż język ma wpływ na wartościowanie rzeczywistości. 

Na uwagę zasługuje również tom studiów pt. Tabu w przekładzie 
(2007), ściśle związany z pragmatyką, która kieruje się wyborami tłumacza na 
wszystkich poziomach tekstu. 

W słowackiej literaturze lingwistycznej zagadnieniu tabu 
poświęcono niewiele uwagi, Świadczą o tym nieliczne publikacje, a 
dotyczące tabu w komunikacji międzyjęzykowej (por. V. Budovičová, 
1988, s. 25 – 46, B. Hochel (1988, 1993), V. Patráš (1997, s. 127 – 136) 
czy A. Rajčanová (1997, s. 208 – 217), obejmujące leksykę tabuizowaną w 
aspekcie leksykografi cznym, a także leksykę obsceniczną i wulgarną. Taka 
właśnie leksyka w przeważającej mierze jest przedmiotem zainteresowań 
wielu socjolingwistów słowackich, Pod pojęciem leksyki tabuizowanej 
rozumie się […] „pomenovania označujúce spoločensky a kultúrne 
neprimerané postoje komunikujúcich – sú to všetko expresívne vyjadrenia
 s negatívnym príznakom.” (SSSJ, 2006, s. 38). Wśród nich odnotowujemy 
wulgaryzmy, czy wyrazy zgrubiałe.

Wśród publikacji o charakterze socjologiczno-społecznym należy 
wyróżnić prace traktujące o tabu religijnym oraz o tabu ogólnospołecznym 
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(por. Podracka, Mečiar, Šajdová, 2001) czy Tabu v cirkvi ( Jaura, Kušnierik, 
2000).

Tabu w kulturze współczesnej wiąże się z nienaruszalnością sfery 
wierzeń religijnych i spraw egzystencjalnych budzących strach i lęk, jak: 
choroby, kalectwo, śmierć oraz zjawiska z nią związane, ale także zachowania 
niestosowne, naruszające poczucie przyzwoitości i wstydu, a odnoszące się 
do określeń części ciała, czynności fi zjologicznych, życia seksualnego oraz 
odrażającego wyglądu i zapachu. Przekraczanie tych barier czy zasad dobrego 
wychowania i taktu (urażenie czyjejś godności) i współczucia wobec innych są 
niepożądane i nie na miejscu ze względu na „poprawność polityczną”. Określa 
się je często jako „niedyplomatyczne”. 

Jednym ze współczesnych zjawisk kulturowo językowych, 
obejmujących zarówno język słowacki i polski, jest społeczne przyzwolenie 
na używanie wulgaryzmów w komunikacji codziennej, szczególnie w 
środowisku subkultury młodzieżowej. Także twórczość literacka słowacka 
oraz polska nie jest pozbawiona elementów obsceniczności (por. P. Pišťanek, 
D. Fulmeková, czy D. Masłowska). Jak podkreśla A. Dąbrowska […] „sprzyja 
temu tzw. kultura obnażania (w sensie dosłownym i przenośnym), otwartość 
mówienia o sprawach prywatnych, granicząca czasem z ekshibicjonizmem, 
czy rozpowszechnianie prasy kolorowej, ostro walczącej o czytelników.” 
(2008, s. 176)

Zmiany o charakterze kulturowo-społecznym i ekonomicznym w 
znacznej mierze wpłynęły na takie właśnie zachowania ludzkie. Sprowokowały 
językoznawców do zastanowienia się nad przyjętym kanonem obszarów 
tabuizowanych. (op. cit., s. 177).

W dzisiejszym świecie obserwujemy nieustanne łamanie, 
przekraczanie pewnych ustalonych konwencji kulturowych i społecznych. 
Pewne tematy, obszary, a nawet sfery stanowiące niegdyś tabu są dzisiaj 
przełamywane. W niektórych grupach społecznych, w środowisku młodzieży 
szkolnej dominuje komunikacja emocji, moda na słowny luz, a także brak 
różnych zahamowań, wręcz mówienie dosadne, bez ogródek. Jednak istnieją 
środowiska ludzi wykształconych, z ogładą towarzyską, którzy zachowują 
i przestrzegają ustalonych reguł, związanych z zachowaniem taktownym, 
grzecznym, czy wypowiadaniem się w sposób oględny, ostrożny, wolny 
od negatywnych emocji, nastawionych przychylnie do odbiorcy, tak by nie 
obrazić, a także nie urazić współtowarzyszy dialogu.

Dzisiejsze rozumienie tabu określamy jako zjawisko o wymiarze 
socjolingwistycznym, a nawet socjopragmalingwistycznym, które objawia 
się w akcie komunikacji wewnątrzjęzykowej i międzyjęzykowej. Biorąc pod 
uwagę przykładowe konteksty, niektóre tematy nadal pozostają w sferze tabu, 
np.:

Tabu a eufemizmy w języku słowackim i polskim
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[…] „Sexualita osôb vyššieho veku je téma tabu. Sex v starobe je 
veľké spoločenské tabu.” […] „Homosexualita je pre katolíckeho, vidieckeho 
a autoritárskeho Slováka niečo absolútne neakceptovateľné. Tabu je priznať 
sa aj k tomu, že niekto má psychické poruchy, nehovoriac o vážnejších 
chorobách. Zmienka o tom, že niekto má duševne chorého príbuzného, 
vyvoláva rozpaky.”1

Sposobem na uniknięcie użycia wyrazów objętych tabu są m.in. e u f 
e m i z m y – w języku słowackim: lexikálni diplomati, melioratíva, slová s 
kladným citovým zafarbením, krycie výrazy, zaobalené frázy.

Eufemizm jest pojęciem nierozerwalnie związanym z zagadnieniem 
tabu, służy do wyrażania tego, co jest tabu, tak, aby było to do zaakceptowania w 
danej wspólnocie językowej. Jest to wyrażenie zastępcze wobec nazwy wprost, 
które jest ominięciem, zasłonięciem lub złagodzeniem nazwy wprost danego 
zjawiska. Dalej jest to jednostka leksykalna (wyraz, połączenie wyrazowe, 
peryfraza), wzbudzające konotacje dodatnie lub neutralne, a przyczyny 
jej występowania są pozajęzykowe (ogromna rolę odgrywają tu zakazy 
psychologiczne, społeczne oraz względy religijne). Najistotniejszą cechą 
eufemizmu jest funkcja łagodząca, omijająca negatywne konotacje związane 
z verbum proprium, np.: w takich formach słowackich, jak: umrieť/usnúť, 

klamať/nehovoriť pravdu, nedoslýchavý, nevidiaci/hluchý, slepý, itp. Niezbędnym 
warunkiem do odczytania eufemizmu jest niewątpliwie kontekst. 

Wśród przykładów słowackich możemy odnotować metafory 
dotyczące końca życia (odísť na pravdu Božiu), peryfrazy obejmujące nałogi 
i wady ludzkie, np. związane z pijaństwem: byť pod parou, byť nachmelený, byť 

podgurážený (odpowiednio pol. być pod gazem, być lekko wstawiony, być lekko 

zawianym, mieć w czubie), dalej zdrobnienia, będące środkiem par exellance 
eufemizującym, takie jak: hlupáčik, sprostáčik, mrzáčik, dalej derywaty 
przymiotnikowe: sprostučký, sprostulinký, itp., które nabywają funkcji 
łagodzącej w odpowiednim kontekście. Znakomita większość zdrobnień 
to derywaty rzeczownikowe, ale odnotować należy tu także derywaty 
przymiotnikowe. Repertuar sufi ksów wykorzystanych do ich tworzenia 
jest znaczny. Decydującą rolę w wyborze środków eufemizujących odgrywa 
kultura osobista na tle danej kultury językowej.

Ze zjawiska eufemizacji korzysta się w różnych odmianach 
stylowych, w niejednakowym stopniu. Rola eufemizmów w poszczególnych 
stylach językowych jest zróżnicowana. W języku słowackim mamy zarówno 
eufemizmy w mowie potocznej i w odmianie publicystycznej, będącej 
mieszaniną różnych stylów funkcjonalnych. 

1 Wszystkie przykłady kontekstowego użycia wyrazu tabu pochodzą z archiwum SME, 

PRAVDA.

Mariola Szymczak-Rozlach



112

Eufemizmy mają charakter relatywny – to, co jest w jednym środowisku 
eufemizmem, nie musi być nim w innym. Ocena użytkowników języka do 
tego co może być eufemizmem, jest bardzo subiektywna (np.: pol. odejść do 

wieczności/umrzeć, słowac. ísť voňať fi alky odspodu). Ostatni z przytoczonych 
tu zwrotów stanowi doskonały przykład dysfemizmu, będącego odwrotnością 
łagodnego eufemizmu, przez niektórych badaczy (por. Engelking, 1984, s. 
115 – 129) uważany za eufemizm żartobliwy, o wydźwięku pogardliwym.
  Zjawisko tabuizacji w kontekście komunikacji werbalnej oraz 
omijanie tabu można badać przez analizę występowania ekwiwalentów – 
pól leksykalno-semantycznych – oraz poprzez analizę środków językowych 
służących do ich powstania. Można także badać stopień nasycenia formami 
eufemistycznymi przez poszczególne odmiany funkcjonalne. 

W toku zainteresowań badawczych eufemizmu znajdują się obszary 
związane ze sferą egzystencjalną człowieka, często te elementy, składające 
się na życie codzienne każdego z nas, a które stanowią w swej istocie treści 
niezwykle smutne. Należy się zatem z nimi zmierzyć, a nawet oswoić, a czasem 
stawić im czoła w sposób godny. Są to: śmierć, choroby, kalectwo, starość, 
wiek, wady i nałogi, cechy fi zyczne człowieka i a też sfera polityki. Ostatnia z 
wymienionych sfer łączy w sobie takie negatywne elementy, jak: manipulacja, 
maskowanie rzeczywistości nieprzychylnej dla nadawcy i odbiorcy. Mówimy 
często o polityce brudnej, pełnej obelg, a nawet nienawiści, wywlekającej 
najbardziej drastyczne elementy życia publicznego. Aby zapobiec tym 
przykrym, lecz nieuchronnym zdarzeniom, właśnie na poziomie językowym 
używa się określeń eufemistycznych (np. słowac. etnická čistka/vyvražďovanie 

civilistov) . Pełnią one funkcję łagodzącą, mającą chronić przed dosadnością, 
drastycznością wypowiedzi wprost. Służą temu także słowackie eufemistyczne 
zwroty uwznioślające śmierć, takie jak: usnúť večným spánkom, vypustiť dušu, 

odovzdať dušu Bohu, zavrieť oči, oraz deprecjonujące koniec życia: zatrepať 

krpcami. W wielu przykrych sytuacjach milczymy, nie chcąc urazić odbiorcy: 
O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať mówi przysłowie słowackie.

 G. Sawicka podkreśla, iż tabu językowe przyjmuje na poziomie 
języka dwie postaci: aktu milczenia (zawsze obecne w komunikacji językowej) 
– milczenie komunikacyjne, znaczące – oraz aktu mowy (por. Sawicka, 2009, 
s. 41). 

„Eufemizm jest […] grą z milczeniem, próbą dotknięcia milczenia 
niebezpiecznego, nazwania tego, co jest zakazane, co ma pozostać milczeniem.” 
(op. cit., s. 42). W ten sposób G. Sawicka, powołując się na inna badaczkę, 
bowiem defi niuje eufemizm i określa go także jako: […] „wyzwanie, igranie z 
niebezpieczeństwem, próbę oszustwa, przejaw przebiegłości, który odwołuje 
się w owej grze z milczeniem do innej strony natury człowieka.”(cit. za J. 
Rokoszowa, op. cit., s. 42). 
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W sposób taktowny i nieco zawoalowany mówi się o pewnych 
tematach tabu, stosując w miejsce określeń wprost tzw. form „na około”. 
Świadczy o tym również cytat z czasopisma słowackiego […] „Ľudstvo 
„eufemizuje“ od momentu, keď sa naučilo artikulovať, no podvádzanie postupne 
stráca svoju ťažkú stigmu. Je to najmä preto, že teraz už vlastne neklameme 
ani nepodvádzame, ale „preháňame“, „nehovoríme celú pravdu“, „nesprávne 

vyhodnocujeme fakty či situáciu“, „trochu prikrášľujeme“ alebo nás „zle citovali.“ 
(Žurnál, 2009). Dalej przykładem przemilczania niewygodnych dla nadawcy 
sytuacji jest stosowanie form zaimkowych w następujących tekstach: „Tabu 
nehovoriť o tejto otázke sa však už prekročilo a aj keď sa o tejto téme stále 
radšej mlčí, skôr či neskôr ju bude treba otvoriť. „ […] „Nevyhneme sa tomu.” 
[…] „Vyjadrenie podpredsedu vlády navodzuje dojem, že ak bude prebiehať 
v spoločnosti diskusia o istých témach, občania majú hľadať nepriateľa v 
cirkvách, lebo vláda s tým nič nemá.”2 

Eufemizmy występują na granicy kilku dziedzin nauki: semantyki, 
retoryki, stylistyki, leksykologii i językoznawstwa, a przez przedstawicieli 
każdej z nich są inaczej pojmowane i defi niowane. Traktowane są jak 
stylistyczne synonimy, które zastępują wyrazy objęte tabu. Wskutek zmian 
dynamicznych, zachodzących w języku eufemizm jest jedną z przyczyn 
rozwoju znaczeniowego wyrazów i jako taki wchodzi w zakres badań 
semantycznych. Wskutek melioryzacji dochodzi do zmian znaczeniowych, a 
nawet pewnych przesunięć semantycznych. 

Nazwy eufemistyczne kształtowane są według określonych 
mechanizmów i reguł. Układają się w grupy nazw utworzonych na podstawie 
określonych motywacji semantyczno-kulturowych, np. metaforyczne 
określenia umierania stanowią wyrażenia oparte na widzeniu śmierci jako 
końca życia. 

W przedstawionych badaniach przedmiotem eufemizowania 
czynimy takie obszary – pola semantyczne, które obejmują m.in. śmierć, 
choroby, czynności fi zjologiczne, starość, sferę intymną, cechy fi zyczne 
człowieka, jego wady i nałogi, takie jak głupota czy pijaństwo. 
Śmierć

Śmierć jest jedyną stałą i niezmienną dziedziną eufemizowania. W 
dawnej kulturze ludowej śmierć nie była pomijana, lecz ją interpretowano jako 
naturalną kolejność rzeczy, czy naturalną  konsekwencję życia. Powtarzano 
nieustannie: pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że umrzesz, wskazując tym samym na 
nieuchronne odejście, pożegnanie się z doczesnością. 
 Dzisiaj zauważa się tendencje do tłumienia, a nawet eliminowania 
wszelkich przejawów śmierci. Człowiek unika tematów związanych ze 

2 Przykłady pochodzą z archiwum SME, PRAVDA, TÝŽĎEŇ.
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śmiercią, gdyż śmierć zawsze budzi lęk i grozę, a przez stosowanie omówień 
eufemistycznych z nią związanych oddala się ją, umniejsza jej wymiar bądź 
– przez określenia żargonowe – poniża się ją, ośmiesza, deprecjonuje a 
nawet wulgaryzuje. Wśród lingwistów polskich toczą się dyskusje i spory o 
tym, co można, a czego nie wypada mówić otwarcie. Stąd śmierć jawi się 
jako koniec życia, pewien akt i stan, np.: pol. odejść z tego świata, wyzionąć 

ducha, zakończyć drogę życia, odejść na łono Abrahama3, a słowac.: odísť navždy/

naveky, usnúť večným spánkom, odísť/odobrať sa na večnosť/na pokoj/na večný 

odpočinok, odísť/odobrať sa zo sveta, pobrať sa do večnosti, rozlúčiť sa so svetom, 

naposledy vydýchnuť, byť v nebi, byť medzi anjelmi, byť pri bráne nebeskej. Proces 
umierania jest związany z ustaniem oddechu czy zamknięciem oczu, realizuje 
się w postaci metonimii: słowac. naposledy vydýchnuť, vydýchnuť dušu, vypustiť 
dušu, odovzdať dušu Bohu, zavrieť oči; pol. zamknąć oczy, oddać duszę Bogu. 
 Wśród eufemizmów słowackich, związanych z chrześcijańskim 
pojmowaniem śmierci odnajdujemy frazemy biblijne, archaiczne, takie, jak: 
odísť na pravdu Božiu, odísť do kráľovstva nebeského, už je na Božom súde, už je 

na pravde Božej (zachowanie starego znaczenia wyrazu: pravda: súd), už je v 

lone Abrahámovom, czy eufemizmy związane z ludowością: šiel Abrahámovi 

ovce (morky, husky) pásť, obrazowe zwroty ludowe związane z umieraniem: 
už nebude kašu dúchať, už nebude chlieb jesť. Rozłąka ze zmarłymi jest 
eufemizowana następująco: Nech mu je zem ľahká, Daj mu Pán Boh večnú 

slávu, natomiast przekroczenie progu śmierci to: odísť/odobrať sa na večnosť/na 

pokoj/na večný odpočinok, odísť/odobrať sa zo sveta, prekročiť prah života/večnosti, 

odísť do večných lovísk/lovíšť, opustiť svet navždy. Śmierć poprzez omówienia 
eufemistyczne jest odsuwana, a odpoczynek i sen wywołują konotacje 
pozytywne.

Wśród przykładów peryfraz słowackich spotykamy wyrażenia o 
charakterze żartobliwym, które odzwierciedlają pobłażliwy stosunek do 
śmierci, np.: odbila jeho posledná hodina, už niekto dobojoval, odišiel do večných 

lovísk. W języku polskim ekwiwalentami tych zwrotów są: wybiła jego ostatnia 

godzina, odszedł na wieczną wartę, czy na wieczny odpoczynek. Przedstawione 
przykłady związków frazeologicznych są stosowane przede wszystkim 
w nekrologach, w uroczystych przemowach, do czego dobrze nadają się z 
powodu swojej neutralności emocjonalnej. 
Choroby

Bliski tematyce śmierci jest obszar eufemizowania chorób, a także 
czynności fi zjologicznych. Niechętnie mówi się o pewnych dolegliwościach 
związanych z wydalaniem, wypróżnianiem, czy o brzydkim zapachu z ust. 
Wymienia się jedynie pewne dolegliwości w sposób dyskretny, zachowawczy, 

3 Wymienione przykłady polskie pochodzą ze Słownika peryfraz czyli wyrażeń omownych.
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takie jak: biegunka, wymioty, swędzenie, nudności, złe samopoczucie. 
Natomiast zapachy ciała nie są akceptowane, o nich otwarcie nie mówimy, 
jedynie w sposób oględny, bowiem ciało pachnie tylko przyjemnie (mať 

akýsi nepríjemný zápach z úst, nepríjemný zápach tela). Na łamach prasy 
słowackiej podkreśla się , iż „Zlý dych je delikátna záležitosť, pretože okolie 
o ňom zvyčajne zdvorilo mlčí.” (Stuppacherová, 2008). Obecnie bez ogródek 
mówi się o raku czy otyłości, przy czym nie rozwija się jednak tego tematu. 
Istnieją określone strony internetowe, w których można uzyskać informacje 
o przykrych dla nas chorobach, w tekstach słowackich stosuje się raczej 
określenia łacińskie, takie jak: karcinóm, nádor, neoplazma, iktus/mŕtvica, które 
omijają nazwy wprost budzące lęk i obawę. Natomiast w polskich łacina 
dominuje jedynie w informacjach lekarskich, przeznaczonych dla pacjentach 
– epikryzach.

Starość
Dzisiaj unikamy mówienia o starości. Ludzi starszych otacza się 

czcią, uznawani są za mądrych, doświadczonych i pokornych, godzących się z 
wyrokami losu. Jednocześnie starość przywodzi na myśl problemy zdrowotne 
czy bytowe, przede wszystkim raczej smutne skojarzenia, związane z ciężarem, 
bagażem niesionych doświadczeń. Słusznie o tym pisze prasa słowacka, iż 
[…]„Je však nepochybné, že byť starým človekom je v dnešnej spoločnosti 
čoraz náročnejšie.”(referaty.sk). Starość ociera się o śmierć, która stanowi dalej 
dosyć silne tabu. Kult młodości powoduje, że człowiek posunięty w latach nie 
jest jeszcze stary. Starość jest odmładzana przez określenia: pol. w tym wieku, 

w pewnym wieku, niemłody; słowac. byť vo vyššom veku, nie najmladší, byť v 

najlepších rokoch, človek stredných rokov, ani mladý ani starý.

Sfera intymna 
W dawnym świecie ciało było na cenzurowanym – z ciała brały się 

grzeszne żądze. Poczucie wstydu ma swój początek w źródłach biblijnych, 
w Księdze Rodzaju. Socjolog Brian McNair dowodzi, że granice wstydu 
w kulturze masowej od dziesięcioleci są nieustannie przesuwane i obecnie 
żyjemy wręcz w kulturze obnażania. Ciało często staje się towarem i dawne 
wątpliwości kościoła wobec panowania ciała nad duchem wydają się trochę 
zasadne. Chętnie w różnych sformułowaniach polskich stosuje się określenia 
zaimkowe: o tej tematyce, porozmawiajmy o tym, w celach przemilczania 
pewnych zjawisk, rzeczy, objętych swego rodzajem tabu intymnym. Bardzo 
dobitnie brzmią dzisiaj słowa cytowane z Polityki: […] „Dzisiaj seks triumfuje 
a ciało stało się przedmiotem szczególnej troski – rzeźbi się je treningiem, 
modeluje” (Polityka, s. 50–51).

Do słowackich określeń eufemistycznych sfery intymnej, związanej 
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z wydalaniem i wypróżnianiem należą również takie przykłady, jak: na chvíľu 

sa vzdialiť, ísť na malú, na veľkú potrebu, pokloniť sa prírode, je mi zle, je mi 

nevoľno, zbaviť sa obeda; pol. mała potrzeba, wielka potrzeba, wyjść na chwilę, iść 

na dłuższe posiedzenie, itp.
W publicystyce słowackiej podejmuje się tematy, które uległy 

stopniowo procesowi detabuizacji, takie jak: menstruacja czy poród. Zmiany 
obyczajowe, wzrost świadomości seksualnej spowodowały częściowe 
chociaż zaakceptowanie przez społeczeństwo tych tematów, związanych z 
odkrywaniem ciała, przeżywaniem wprost własnej cielesności. Czy jednak 
o tym należy tak jawnie dyskutować? Przekraczanie istniejących zakazów 
społecznych jest głównie domeną ludzi młodych. Starsza generacja spodziewa 
się raczej przestrzegania tabu, a nie występowania przeciw niemu. 

Cechy fi zyczne człowieka
Ze sferą egzystencji wiążą się takie cechy fi zyczne człowieka, które 

nazywają, bądź określają, np. otyłość. Przykładowo, aby nie sprawić przykrości 
osobie grubej czy otyłej, wyrażamy się o niej dość pieszczotliwie, epitetami: 
pol. okrąglutka, pulchniutka, trochę zbyt szeroka, czy misiowata; natomiast w 
języku słowackim o takiej osobie mówimy, iż:je zaoblená, guľatučká, guľočka 

(humorystycznie). Wymienione eufemizmy wskazują na to, iż prawdopodobną 
przyczyną nadmiernej tuszy jest nieposkromiony apetyt, chęć obżerania się. 
Interesującym obszarem językowym są również wady ludzkie, te związane 
z głupotą lub z pijaństwem, np.: słowac. nie najmúdrejší, hlupáčik, menej 

inteligentný;pol. nie najmądrzejszy, inteligentny inaczej, głuptasek, niezbyt 

mądry. Do określeń dotyczących picia alkoholu nawiązują następujące 
przykłady, kolejno polskie i slowackie: zagląda do kieliszka, jest podchmielony, 

wstawiony, lekko wstawiony; ofi cjalnie: być w stanie upojenia alkoholowego, być 

pod wpływem, lekko zawiany; słowac. je podgurážený, je podnapitý, je chytený 

(od alkoholu), je omámený alkoholom, je nachmelený, je pod vplyvom (alkoholu).
Tabu jest zjawiskiem szalenie zmiennym. Na skutek wielu 

przeobrażeń, zmian ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz 
obyczajowych dochodzi do kurczenia się niektórych obszarów tabu w kulturze 
współczesnej (por. Dąbrowska, 2008, s. 191–193). A. Dąbrowska poddała 
analizie różne kulturowe przejawy tabu, również tabu językowe. Wymienione 
obszary, które według autorki stanowią nadal tabu, to: wierzenia religijne, 
życie seksualne – wprawdzie publicznie się o nim nie mówi, jednak wśród 
młodych nie jest to temat tabu. Odrażający wygląd, zapach stanowią dalej 
tematy tabu (np.: pol. komuś brzydko pachnie z ust, ma nieświeży oddech – słowac. 
nepríjemný zápach z úst, páchnuť/śmierdzieć, voňať/pachnieć). Osobną sferę 
stanowi polityka, w której pojawiają się nowe nazwy, o których lepiej wprost 
nie mówić. Tzw. eufemizmy politycznopoprawne, o którym wspominaliśmy 
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wcześniej są językowym kamufl ażem zjawisk społeczno-politycznych, 
zazwyczaj niezbyt popularnych. Wymienione eufemizmy słowackie 
powstają w wyniku manipulacji językowych, z powodów ideologicznych i 
politycznych, np.: rozvojové krajiny, mierová misia, czy polskie: regulacja cen, 

kłamstwo oświęcimskie. Nazwy eufemistyczne tej sfery zakrywają oraz maskują 
rzeczywistość nieprzychylną dla nadawcy i odbiorcy komunikatu. 

Tabu jest łamane, również tam, gdzie chodzi o tematy intymne, a 
związane z ciążą, porodem oraz aborcją.

Eufemizmy w różnych językach europejskich obejmują prawie 
te same pola wyrazowe. Język polski i słowacki należą do jednego kręgu 
kulturowego. Słowiańskie korzenie, wspólna tradycja wierzeń i przekonań 
oraz doświadczenia historyczne, wszystko to wpłynęło na podobieństwo 
społecznych mechanizmów stosowania tabu. Środki językowe służące 
eufemizowaniu są podobne w większości języków indoeuropejskich, ale 
problemy w badaniach nad eufemizmami są niezwykle złożone i nadal 
nierozstrzygnięte. Trudno określić i wyodrębnić kryteria eufemizowania. 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele prób defi niowania 
eufemizmów. Są one jednak niespójne i problematyczne, podobnie jak 
defi nicje tabu językowego w obu porównywanych językach (np. traktowanie 
pojęcia tabu wyłącznie w kategoriach opozycji: wulgaryzm-eufemizm). 
Członami opozycji nie są wyłącznie wulgaryzmy, np. para czasowników: odísť 

na večnosť/ umrieť (por. M. Grochowski, 2001, s. 23). 
Tabu nowożytnego nie należy utożsamiać ze zjawiskiem eufemizmu. 

Zakres tabu jest niewątpliwie szerszy niż zakres eufemizmu, ale też i jego 
treść jest odmienna: tabu oznacza zakaz, eufemizm zaś odnosi się do słów 
zastępczych, których używamy zamiast wyrazów zakazanych. Zarówno w 
społeczeństwach prymitywnych, jak i cywilizowanych, tabu i eufemizm 
funkcjonują równolegle i wzajemnie się uzupełniają. Zjawisko tabu jest także 
jednym z aspektów komunikacji międzykulturowej. Naruszenie konwencji 
kulturowych tabu może spowodować naruszenie szerszej komunikacji między 
kulturami.
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RÉSUMÉ
Taboo versus Euphemisms in Slovak and Polish

Th e aim of the study is to present the phenomenon of taboo both in the wide context 

of general culture and in the narrow context of the process of euphemisation. Another interesting 

phenomenon is the permanent evolution of diff erent spheres of life that taboo encompasses. 

Taboo is a social phenomenon, rooted in culture and a concept functioning in ethnography, 

anthropology, religious studies, culture studies, psychology and linguistics and it is an interesting 

object of sociopragmalinguistic studies. In the contemporary world one may observe that 

cultural and social conventions are permanently violated. Euphemisms are among the means 

to avoid the taboo-words. Euphemism is a notion strongly connected with taboo and it is used 

to express denote taboo in a way that is acceptable in a given speech community. Th e studies of 

euphemisms cover areas connected with human existence. Th is includes death, illness, disability, 

age, addictions, faults, vices, physical features of people and politics. Polish and Slovak languages 

belong to the same culture and their Slavonic roots, faith beliefs and historical experience that 

they share have infl uenced the similarity of the social mechanisms of using taboo.

Mariola Szymczak-Rozlach
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Púte a putovania lexikálnych jednotiek v slovanských 
jazykoch

Eva Tibenská

Filozofi cká fakulta Univerzity v Záhrebe

Téma nášho príspevku vyplynula z  každodennej pedagogickej praxe 
lektorky slovenčiny ako cudzieho jazyka na Katedre slovenského jazyka 
a  literatúry Univerzity v Záhrebe. Potrebovali sme študentom vysvetliť, že 
chorvátska lexikálna jednotka (ďalej LJ) put a  slovenská LJ púť sú iba tzv. 
„falošní priatelia“ a že chorvátska LJ put v spojeniach sretan put! krenuti na 

put má v  slovenčine bežný ekvivalent v LJ cesta (šťastnú cestu! vydať sa na 

cestu). Pri bližšej analýze významových a kontextuálnych vzťahov uvedených 
„falošných priateľov“ sa však ukázalo, že ide o  vzťahy oveľa zložitejšie. 
Rozhodli sme sa preto uskutočniť synchrónnu polyligválnu konfrontačnú 
analýzu kombinovanú s komponentovou analýzou, s analýzou slovotvorného 
hniezda a  väzobných vzťahov. Našou ambíciou je   poukázať súčasne na 
pragmatické súvislosti významových a  kontextuálnych zhôd či rozdielov 
v  konfrontovaných troch západoslovanských (čeština, slovenčina, poľština) 
a jednom južnoslovanskom jazyku (chorvátčina). Na našu analýzu nadväzuje 
pragmatickolingvistickou analýzou príspevok N. Pintarić, my sme do jej 
analýzy LJ put doplnili slovenské ekvivalenty frazém. 

Teoreticky nadväzujeme v slovenskej lingvistickej literatúre na práce 
V. Blanára a A. Habovštiaka, hoci prvý z nich porovnával lexiku slovanských 
jazykov z  diachrónneho hľadiska pri uplatňovaní metód a  postupov 
využívaných v  synchrónnej konfrontácii jazykov (Blanár, 1993) a  druhého 
zaujímali lexikálne vzťahy medzi slovanskými jazykmi najmä so zreteľom na 
lingvistickú geografi u, čo súviselo s prácami na Slovanskom jazykovom atlase 
(Habovštiak, 1990). Metodicky podnetné sú pre nás príspevky J. Dolníka, V. 
Blanára a iných autorov, uverejnené zborníku Metódy výskumu a opisu lexiky 
slovanských jazykov (1990).

Sled foném p u t je v lexikálnom systéme chorvátčiny spätý s tromi 
vzájomne nesúvisiacimi významami, predstavuje teda tri LJ späté vzťahom 
homonymie:
LJ put1 má v slovenčine podľa prekladového Chorvátsko-slovenského a slovensko-
chorvátskeho slovníka ekvivalenty „cesta; cestovanie; dráha; cestička, chodník“ 
(Kursar – Sesar, 2005, s. 445), hoci ako zdrobneniny existujú k  slovenskému 
cestička, chodníček aj chorvátske LJ puteljak, putić, staza (napr. kozja staza). Tomuto 
významu sa budeme venovať v ďalšej časti výkladu podrobnejšie. 
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Homonymná LJ put2 má podľa uvedeného slovníka v  slovenčine 
ekvivalent pleť, ale synonymne sa aj v chorvátčine môže v istých kontextoch 
a pri hovorovom, neodbornom vyjadrovaní nahradiť LJ koža alebo ten vo 
význame „farba kože“. V Synonymickom slovníku slovenčiny (SSS, 2004, s. 
478) sa ako najbližšie synonymum k  LJ pleť uvádza heslové slovo pokožka, 
odborne epiderma, pričom sa pri synonyme pleť spresňuje, že ide o pokožku 
umiestnenú na tvári. Pri heslovom slove koža sa ale v  uvedenom slovníku 
synonymá pleť ani pokožka neuvádzajú, uvádzajú sa v  ňom iba synonymá 
k  druhému významu tohto slova, keď ide o  vypracovanú zvieraciu kožu 
(vtedy má v slovenčine synonymá remeň, useň, šagrén alebo hovor. šagrín, pre 
kozľaciu kožu aj pôvodom cudzie pomenovanie ševró). Ako rodený používateľ 
slovenského jazyka však vieme, že sú situácie, keď hovoriaci v  bežnom 
rozhovore LJ koža, pleť, pokožka synonymne zamieňa. (Príklad: Akú máte kožu/

pokožku/pleť – suchú alebo skôr mastnú?)
Tretie homonymum, LJ put3,  je v  citovanom dvojjazyčnom 

prekladovom slovníku hodnotené ako príslovka (svedčí to o odlišnom kritériu 
na zaraďovanie do slovných druhov). Ekvivalentná LJ raz sa slovenskom 
výkladovom kodifi kačnom slovníku hodnotí ako pomocné podstatné 
meno, ktoré je súčasťou násobných a  radových čísloviek a  ich zámenných 
náprotivkov (KSSJ, 1997, s. 585). V slovenčine sa môže synonymne nahrádzať 
kompozitnou zložkou -krát, ktorá mala pôvodne tiež podobu substantíva. 
Chorvátska radová násobná číslovka príslovkového charakteru prvi put má 
teda v slovenčine ekvivalent v spojení prvý raz alebo v kompozite prvýkrát. 

Chorvátske spojenie svaki put má v  slovenčine zámenné vymedzovacie 
ekvivalenty zakaždým, vždy a spojenie nekoliko puta má v slovenčine podobu 
neurčitej násobnej číslovky niekoľkokrát alebo niekoľko ráz.    

Vrátime sa teraz k prvému homonymu put1, ktoré má v slovenčine 
ekvivalenty cesta, cestovanie, dráha, cestička, chodník. V  statickom význame 
pomenúva LJ cesta podľa najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka, 
časť A – G (SSSJ, 2006, s. 418):
1. osobitne upravený pruh zeme určený na chodenie al. na premávku; 
2. akúkoľvek dráhu určenú na premávku; v širokom zmysle slova akýkoľvek 
priechod, prístup niekam; ba dokonca aj smer chôdze, napr. v spojení ukázať 

niekomu cestu, čo môže nadobudnúť aj prenesený význam totožný so 4., 
dynamickým významom, teda „ukázať smer(ovanie), napr. v živote“. 

Vo svojom dynamickom 3. význame, synonymnom s  tvarom 
slovesného podstatného mena cestovanie, má LJ cesta v  slovenčine význam 
„akýkoľvek pohyb, presun za istým cieľom“ (op. cit.), čo v  závislosti od 
použitého spôsobu presunu môže byť synonymné so substantívami chôdza, 

jazda, plavba, let a pod. Dynamický je aj 4. význam LJ cesta, séma pohybu, 
presunu je však nahradená sémou konania, pretože pomenúva „ plánovité 
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konanie na dosiahnutie istého cieľa“, čo je synonymné s  LJ spôsob, postup, 

smer, metóda. Ak je cieľom pohybu v 3. význame dosiahnutie cieľa v zmysle 
priestorovom, tu ide o  cieľ v  zmysle plánovaného rezultátu konania, napr. 
dosiahnuť zmenu zákona parlamentnou cestou.
Z hľadiska komponentovej analýzy by sme pri 1. význame mohli ako relevantné 
vyčleniť sémy: + priestor + zem + na chodenie + na premávku; v 2. význame 
však už séma zem nie je relevantná, séma „na chodenie“ má znamienko + 
a séma „na premávku“ má znamienko +. Nová je séma „smer“, pri ktorej je 
znamienko +. V 3., dynamickom význame, nie sú relevantné sémy „priestor“ 
ani „zem“, nahradené sú sémou „pohyb“, séma „smer“ sa stáva záväzná a nová 
je séma „na presun“, čo znamená premiestňovanie v priestore. V 4. význame, 
ktorý je tiež dynamický, má séma „pohyb“ znamienko +, pribúda však záväzná 
séma + „činnosť“ a  účelová séma „na dosiahnutie rezultátu“. Prehľadne 
uvádzame sémy v tabuľke:

A: dva statické významy 

1. VÝZNAM + PRIESTOR + ZEM +NA CHODENIE + NA PREMÁVKU

2. VÝZNAM + PRIESTOR – ZEM + NA CHODENIE + NA PREMÁVKU + SMER

B: dva dynamické významy

3. VÝZNAM + POHYB + SMER + NA PRESUN

4. VÝZNAM + POHYB + ČINNOSŤ + SMER + NA DOSIAHNUTIE REZULTÁTU

Vo všetkých týchto významoch si chorvátčina zachovala pomenovanie 
put (dynamicky v 3. význame aj putovanje), pochádzajúce ešte z praslovanského 
poNt po vývine nosovky oN na vokál u. A keďže chorvátčina v oveľa  menšej 
miere ako slovenčina používa zdrobneniny, slovom put zvyčajne prekladáme 
aj zdrobnené slovenské LJ cestička, chodník, chodníček, hoci, ako sme už uviedli 
vyššie, existujú v chorvátčine aj zdrobneniny puteljak či putič.

Ak  berieme do úvahy celé slovotvorné hniezdo, teda všetky slová 
odvodené od substantíva cesta, potom ide v slovenčine primárne o odvodeniny 
cestár (cestárka, cestárčina, cestárčiť, cestárstvo), priecestie, ráscestie, scestie 

(scestný), o  zdrobneninu alebo expr. cestička, o kompozitá cestopis (cestopisec, 

cestopisný), cestmajster (cestmajsterský, cestmajsterčina), o odvodeniny cestný (a 
z toho utvorené združené pomenovania ako cestná komunikácia, cestná daň), 
pocestný, cestou (adverbium alebo prepozícia s G), sloveso cestovať a všetky jeho 
odvodeniny ako cestovateľ (cestovateľka, cestovateľský, cestovateľstvo), cestujúci, 

cestovný (a z toho utvorené združené pomenovania cestovná kancelária a  jej 
univerbizované hovorové pomenovanie cestovka, cestovný poriadok, cestovný 

pas, cestovný lístok, fraz. cestovná horúčka, aj  univerbizované pomenovanie 

Púte a putovania lexikálnych jednotiek v slovanských jazykoch



123

Eva Tibenská

cestovné = poplatok za cestovanie alebo suma na náhradu cestovných výdavkov 
na pracovnej ceste), a všetky predponové slovesné dokonavé odvodeniny ako 
docestovať, nacestovať sa, odcestovať, precestovať, pocestovať si (pričom fonologicky 
zhodné pocestovať je aj variantným tvarom budúceho času od slovesa cestovať), 
pricestovať, rozcestovať sa, vycestovať, zacestovať i  refl exívne zacestovať si. 

Pridať k  tomuto výpočtu treba ešte frekventatívne varianty slovesa cestovať 
– cestovávať, cestúvať a multiverbálne výrazy so slovom cesta typu odb. cestná 

komunikácia, merať, vážiť cestu; fraz. zošívať, šnurovať cestu; brať sa, poberať sa, 

vyberať/vybrať sa na cestu; ísť, expr. pratať sa, pakovať sa z  cesty; pren. expr. 
šliapať cestu s variantom šliapať chodník = zarábať si prostitúciou.

Z hľadiska polylingválnej konfrontácie sa v chorvátčine vo všetkých 
uvedených významoch používa základové slovo put, (prípadne dynamický 
variant putovanje), i keď synonymne v istých spojeniach býva nahradzované 
aj LJ cesta (glavna, poredna cesta) alebo pôvodom tureckou LJ drum, čo je 
blízke slovenskému zastarávajúcemu synonymu hradská s významom „štátna 
cesta“. Väčšina derivátov a  kompozít je však utvorená od slovotvorného 
základu put (putar, putni, putopis, putopisni, putovati (vlakom, kolima, brodom, 

avionom, ale fraz. cestovať načierno prekladáme ako voziti se na crno, hoci 
združené pomenovanie čierny pasažier, ktoré v slovenčine nie je motivované 
substantívom cesta, má v chorvátčine ekvivalnet v spojení slijepi putnik. Ďalej 
je od LJ put odvodené adjektívum putni ako ekvivalent k  cestný aj cestovný 

– putna isprava/putovnica (cestovné doklady/cestovný pas), putni troškovi 

(cestovné), putni nalog (cestovný príkaz), ale v niektorých spojeniach sa používa 
adjektívum vozni – vozna karta, red vožnje (cestovný lístok, cestovný poriadok), 
a v  spojení cestovný ruch sa dokonca uplatňuje cudzie adjektívum turistički 

promet. Od LJ put je odvodený aj ekvivalent slovenských LJ cestujúci, cestovateľ 

= putnik, ďalej ekvivalent adjektíva cestovný = putnički (napr. putnička 

agencija – cetovná kanceloária), prefi xálne verbálne odvodeniny ako doputovati, 

naputovati se, otputovati (ale vycestovacia doložka sa prekladá ako izlazna 

dozvola), proputovati (synonymne proći). 
Motivant cesta však ostáva aj v chorvátčine v LJ cestarina (= poplatok 

za použitie cesty) a v  niektorých spojeniach, napr. cestovni promet (cestná 

doprava) aj cestovna mreža (cestná sieť). Ide o  tzv. „šulekizmy“, ktoré ešte do 
srbochorvátskeho jazyka zaviedol pôvodom Slovák – Ján Šulek, aktívne 
pôsobiaci pri kodifi kovaní tohto spoločného jazyka Srbov a  Chorvátov. 
Na rozdiel od slovenčiny sa LJ put uplatňuje ako jeden zo slovotvorných 
základov aj v  kompozite autoput, kde sa v  slovenčine presadilo pôvodom 
talianske kompozitum autostráda a ako termín sa používa z češtiny prevzaté 
slovo diaľnica, z  toho adjektívum diaľničný (po česky dálnice od slova 
daleký, dálka). Uprednostňovanie pôvodom talianskeho kompozita pred 
českým prevzatím malo v období spoločného štátu a silného vplyvu češtiny 
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na slovenčinu jednoznačnú príčinu v  snahe odlíšiť slovenčinu od typovo 
najbližšieho západoslovanského jazyka. Zaujímavé je, že hoci LJ put, putanja 
sú aj ekvivalentom slovenskej LJ dráha, väčšina slovenských kompozít so 
základom dráha má v  chorvátčine jednoslovné ekvivalenty alebo viacslovné 
pomenovania bez slova put: podzemná dráha – podzemna željeznica; ozubená 

dráha – zupčanica; kabínková dráha – žičara/uspinjača. Ak ide o  športovú 
dráhu určenú na rôzne preteky (z toho je napr. kompozitum autodráha), 
v chorvátčine LJ dráha zodpovedá substantívum staza: staza za spust, trkača 

staza, slovenské viacslovné pomenovanie dostihová dráha má pendant 
v cudzom slove hipodrom. Slovotvorný základ put sa v chorvátčine zachováva 
aj v derivátoch raspuče, stranputica/bespuće (ekvivalenty k slovenskému ráscestie, 

scestie), pričom LJ raspuće má synonymné LJ raskrsnica, raskrižje, pri ktorých 
je základom slovo križ, čo sa v  slovenčine zachováva iba v  zastarávajúcom 
spojení krížne cesty. Slovenská LJ priecestie má chorvátsky ekvivalent prijelaz, 

motivovaný samostatne sa nevyskytujúcim slovesným koreňom -laziti.

Veľmi podobná situácii v slovenčine je, prirodzene, jazyková situácia 
v češtine. Substantívum cesta má totožné významy a odvodeniny, napr. cestář, 

cestářsví, cestička, cestní, cestopis, cestou (prepozícia s G), cestující, cestovné, cestovní, 

cestovatel (cestovatelka, cestovatelský), rovnaké sú aj združené pomenovania 
typu cestovní kancelář, cestovní pas, cestovní horečka a pod. Odvodené verbum 
cestovat má prefi xálne podoby docestovat, nacestovat se, odcestovat, přicestovat, 

procestovat, vycestovat. Substantívom cesta sú motivované aj deriváty scestí, 

rozcestí, ale podobne ako v chorvátčine, aj v češtine nie je průjezd, ekvivalent 
slovenského (železničné) priecestie, motivovaný substantívom cesta, ale 
slovesom jezdit.

 Značne odlišná je situácia v  poľštine. Slovenská LJ cesta má vo 
svojich statických významoch poľský ekvivalent droga, ak ide o  jej povrch, 
tak synonymne aj szosa. Svedčia o tom spojenia uvádzané v lexikografi ckých 
prácach autoriek D. Abrahamowicz, Z. Jurczak-Trojan,  M. Papierz Mały 
słownik polsko-słowacki a Mały słownik słowacko-polski (Abrahamowicz, 
Jurczak-Trojan, Papierz, 1994): asfaltowa droga/szosa, droga bita = hradská, droga 

polna, lądowa, ale aj anatomický termín drogi oddechowe, či frazéma ostatnia 

droga aj  multiverbálne pomenovanie wyruszyć w drogę = vydať sa na cestu. 

Poľský ekvivalent droga (blízke ruskému doroga) zodpovedá aj dynamickému 
významu so sémou cieľ ako rezultát konania – droga urzędowa. V dynamickom 
význame so sémou premiestňovania má LJ cesta, cestovanie poľský ekvivalent 
podróż, o čom svedčí aj ekvivalent slovesa cestovať – podróżować, synonymne, 
ak ide o  vykonávanie cesty nejakým dopravným prostriedkom, nahrádzaný 
slovesom jeżdzić. Svedčia o  tom spojenia podróż morska alebo morzem, 

podróż poślubna (svadobná cesta), ale aj prianie szczęśliwej drogy/podróży! či 
združené pomenovania biuro podróży, dziennik podróży (cestopis), uplata za 
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podróż, synonymne aj koszt biletu. Tomu zodpovedajú aj dve slovotvorné 
hniezda – jedno od LJ droga: drogowy (znaki drogowe, sieć drogowa, dozorca 

drogowy = cestár), drogowskaz (smerovník), druhé, oveľa početnejšie, od LJ 
podróż: podróżnik, podróżny = cestovný aj cestujúci, rozdroźe (rázcestie), sloveso 
podróżovać. Prefi xálne verbálne odvodeniny sa však už tvoria od slovesa jeżdić – 

przyjechać, synonymne aj przybyć, wyjechać (zezvolenie na wyjazd = vycestovacie 

povolenie), odjechać... ; rozkład jazdy = cestovný poriadok. Sloveso jeżdić je tiež 
základom spojenia przejazd kolejowy, čo je zhodná motivácia s chorvátčinou 
a češtinou (prijelaz, průjezd). Na označenie cesty najvyššej kvality sa podobne 
ako v slovenčine používa pôvodom talianska LJ autostrada. 

Pôvodné praslovanské poNtь má v  slovenčine súčasnú podobu púť. 

Táto LJ je však vo svojom primárnom význame, synonymnom s  prvým, 
statickým a  s  tretím, dynamickým významom substantíva cesta, cestovanie 
v  dnešnej slovenčine už štylisticky príznakovou, knižnou LJ, používanou 
najčastejšie v textoch rozprávok a na označenie dlhotrvajúcej alebo ďalekej (i 
namáhavej) cesty. Z toho vyplýva aj prenesené slovné spojenie životná púť alebo 
púť životom a  frazeologizmus skončiť svoju (životnú) púť = zomrieť. Z  tohto 
významu sa vyčlenil ako samostatný druhý, religiózny význam „putovanie 
na nejaké pútnické, teda sväté miesto“, kde je séma „cieľ ako miesto“ pevne 
určená. Od LJ púť vo význame „cesta“ sú odvodené LJ pútnik, putovať a jeho 
odvodeniny doputovať, naputovať sa, odputovať, poputovať, preputovať. Iba s 
prvým významom súvisí odvodené substantívum pútec, čo znamená cestička vo 
vlasoch, a adjektívum putovný = prechádzajúci alebo dopravovaný z miesta na 
miesto, napr. putovný pohár. S druhým významom súvisí odvodené adjektívum 
púťový, napr. v spojení púťové atrakcie. Sloveso putovať má vo svojom prvom 
význame expresívne synonymum vandrovať (prevzaté z nemčiny) a neutrálne 
synonymum túlať sa. 

V chorvátčine zodpovedá LJ púť v jej druhom význame kompozitná 
LJ hodočašće (prvú časť tvorí sloveso hodati = chodiť, druhú časť čast znamená 
„česť, úcta“, ide teda o chodenie na počesť Boha). Od tejto LJ je odvodená LJ 
hodočasnik (hodočasnica). Fonologicky je táto LJ blízka slovenskému hody, čo 
je rovnako späté s cirkevnou udalosťou, pretože ide o „slávnosť pri príležitosti 
výročia posviacky kostola alebo sviatku patróna, ktorému je kostol zasvätený“ 
(KSSJ, 1997, s. 183).

V  češtine je situácia podobná so slovenčinou, ibaže striednica za 
praslovanskú nosovku oN má po diftongizácii ū > uo podobu ou (pouť, poutník, 

poutní, pouťový. Rozdiel je v tom, že LJ pouť má v češtine ešte tretí význam 
„tradičná výročná slávnosť so zábavou (pôvodne na sviatok patróna miestneho 
kostola)“(Slovník spisovné češtiny, 1978, s. 374). Pre tento význam máme 
v slovenčine už spomínanú LJ hody, hovorovo aj odpust. 

V  poľštine sa pre púť vo význame cirkevnej slávnosti vytvorila 
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z  latinčiny prevzatá LJ pielgrzymka, prípadne jej dynamická podoba 
prielgrzymovanie, súvisiaca so slovesom pielgrzymovać. Pomenovanie 
účastníka púte je pielgrzym, synonymne sa používa aj pôvodne nemecké 
prevzatie wędrowiec od slovesa wędrować (vandrovať). Odlišná motivácia je aj 
pri spojení putovný pohár – puhar przechodni. 

V záverečnom zhrnutí pre lepšiu prehľadnosť uvádzame slovotvorné 
hniezda od LJ cesta aj púť v jednotlivých konfrontovaných jazykoch v poradí 
slovenčina (tučný typ písma) – čeština (obyčajný typ), poľština (tučná 
kurzíva), chorvátčina (obyčajná kurzíva). Podčiarknutím zvýrazňujeme tie LJ, 
ktoré netvoria deriváty od uvedených motivujúcich LJ. Úplné synonymá, resp. 
ekvivalenty, uvádzame po čiarke.

Slovotvorné hniezdo od LJ cesta

cesta  cesta  droga   put

cestár  cestář  drogowy   cestar

priecestie  průjezd  przejazd   prijelaz 

rázcestie  rozcestí  rozdroże   raspuće, raskrsnica,  

       raskrižje

scestie  scestí  bezdroże   stranputica, bespuće

cestička  cestička  dróżka   staza, stazica, 

       puteljak, putić  

cestopis  cestopis  dziennik podróży  putopis

                           książka podróżnicza 

cestmajster cestmistr  dozorca drogowy  putar

cestný  cestní  drogowy   putni

pocestný  pocestný  podróżny   putnik

cestou  cestou  drogą   putom, putem

cestovať  cestovat  podróżować, jeździć  putovati

cestovateľ  cestovatel  turist   (svjetski) putnik 

cestujúci   cestující  podróżnik   putnik

cestovný  cestovní  podróżny   putni, putnički 

             (cestovni promet)

cestovné  cestovné  koszt biletu  cestarina  

Slovotvorné hniezdo od LJ púť

púť  pouť  pielgrzymka

    pielgrzymovanie  hodočašće

pútnik  poutnik  pielgrzym   hodočasnik 

púťový  pouťový  pielgrzym   hodočasnički

putovať  putovat  pielgrzymovać, wędrovać ići na hodočašće

putovný (pohár)    putovní pohár puhar przechodni    prijelazni 

       kup/pehar
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 Až takáto všestranná komplexná lexikálna analýza umožňuje odhaliť 
vzťahy medzi LJ najskôr v  rámci jedného jazyka a potom ich konfrontovať 
s  iným jazykom, prípadne inými jazykmi. Ako sme ukázali v  našej štúdii, 
naoko jednoduché vzťahy ekvivalencie pri takejto analýze odhalia svoju 
zložitosť a variabilnosť. Pre študenta slovenčiny ako cudzieho jazyka je takáto 
analýza (obohatená o cvičenia na precvičovanie a fi xovanie vedomostí) nielen 
zdrojom poučenia o danej LJ, ale aj návodom na pozorné a citlivé odhaľovanie 
správnych ekvivalentov pri preklade a  tlmočení. Prirodzene, do komplexnej 
analýzy treba zahrnúť aj oblasť frazeológie, čo je už predmetom nadväzujúcej 
štúdie N. Pintarić.
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RÉSUMÉ
Journeys and Wanderings of Lexemes in Slavonic 
Languages

Th is study is based on the method of synchronous polylingual contrastive analysis 

combined with the component analysis and the analysis of semantic fi eld by means of which 

the conformances and diff erences of the meaning and context of lexical units púť and putovanie 

in  Slovak, Croatian, Czech and Polish languages are highlighted. Th e study also describes 

the pragmatic relations of conformances and diff erences between the languages. Th is analysis 

provides an example how to proceed during classes of Slovak as a foreign language.
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Put u pragmafrazemima slavenskih jezika

Neda Pintarić, Eva Tibenská

Filozofi cká fakulta Univerzity v Záhrebe

1. Uvod
 Kretanje, gibanje (hod/anje, trčanje, kročenje, micanje, plivanje, 
letenje, putovanje) − temeljne su kategorije osvajanja prostora u jedinici 
vremena. Ovu dinamičnu i energetsku fi lozofsku koncepciju prvi je razradio 
grčki fi lozof Heraklit tezom da je sve kretanje (grč. panta rei − sve teče). On 
je time nadmašio sve dotadašnje statičke koncepcije bitka. Svojim poimanjem 
da je sve jedan veliki put koji stalno povezuje i mijenja postojeće oblike, 
taj je fi lozof razvio prvu fi lozofi ju jezika tražeći jasniju doktrinu o jeziku. 
Budući da je jezik poseban oblik virtualnoga gibanja koje obuhvaća različite 
oblike mišljenja, ovdje ćemo svoju analizu usmjeriti na konkretan dio zemlje 
(tla) − put po kojemu se čovjek kreće (hoda i putuje), a to je najvažniji oblik 
komunikacije, najbolji način za dolaženje do razvijanja raznolikosti.  
 U današnjem svijetu jezici se razvijaju, dinamiziraju, umrežuju kako 
bi se mogli izražavati svi oblici polimerizacijskoga kretanja. Suvremeno 
čovječanstvo zato mnogi teoretičari nazivaju putujućim društvom. Na temelju 
usporednoga proučavanja ovoga općeg dinamiziranja jezičnih sustava nastojat 
ćemo profi lirati, osvijetliti s raznih strana, jedno područje ujezičavanja kretanja 
u oblicima izravnoga i neizravnoga značenja puta kao mjesta koje prelazimo u 
vremenu. 
 Jezični sustavi uvijek su pratili zamjećivanje kretanja i izražavali ga 
različitim mjernim jedinicama. U početku je čovjek razvio deiktičke gestovne 
načine pokazivanja dijelova prostora. Kada je spoznao prostor oko sebe 
vlastitom fi ziološkom energijom, razvila se i prva gramatika kretanja: gore/
dolje, ispred/iza, lijevo/desno − sve od čovjeka kao centra i polazišta kretanja. 
Nakon toga dolazi do spoznaje o brzini kretanja pa se govorilo da se od točke 
A u točku B stiže za nekoliko dana hoda, a s pojavom prijevoznih sredstava 
smanjuju se jedinice brzine putovanja koje se danas mjere satima zbog 
razvijanja brže tehnologije putovanja i prelaženja na modernije i ubrzanije 
oblike kretanja − let zrakoplovom, raketama i svemirskim brodovima, 
plovljenje brodovima, gliserima, katamaranima po vodenim putovima, vožnja 
željeznicom, nagibnim vlakovima, automobilom. U jeziku se tako izražava 
najsporije kretanje puževim korakom i najbrže − munjevito kretanje (po slici 
munje u prirodi) te kretanje na mlazni pogon (po slici umjetne letjelice).
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 Kako se razvijala spoznaja o stvaranju novih riječi, sintagmi i frazema, 
u hrvatskom, slovačkom, poljskom i ruskom jeziku analizirat ćemo leksem put 
kao sastavnicu u različitim jezičnim oblicima. 
 Etimologija riječi put prema A. Gluhaku (1993, 513) izvodi se iz 
indoeuropskoga korijena *pent- što znači: stupati, ići, grč. patos označuje stazu 
(usp. srp. patos = pod, tlo, isto znači i rus. potolog), a lat. pons, pontis je most. U 
pruskom pintis označuje put. Praslavenska riječ *poNtь ženskoga je roda kao 
i u staroslavenskom (poNtь), no u hrvatskome poprima muški rod (ovaj put), 
tako da se ne miješa s homonimnom imenicom ženskoga roda put u značenju 
„boja kože“.
  Oko hrvatske riječi put stvara se raznorodna porodica riječi kao što 
su: putovanje, putnik, putnica, putovnica, putanja, autoput, putovati, proputovati, 

uputiti (se), zaputiti se, naputiti koga (tj. navesti koga na pravi put), uputiti se 

kamo; priložna funkcija: uz put, usput.
 Isto tako put kao frazeološka sastavnica omogućuje stvaranje frazema 
poput: sretan put, put putujem, put pod noge, put je koga nanio, poći krivim/

pravim putem, krenuti na put, put kroz trnje, skrenuti s puta. 
 Postoji i niz sintagmi s izravnim ili prenesenim značenjem, poput: 
morski put, kopneni/vodeni put, put svile, jantarski put; životni put, križni put, 

put istine; dišni putevi.
 Dok je čovjek samo hodao prirodom, išao je stazama, stazicama, 

kozjim putovima, u snijegu si je prtio put. Kad su nastali gradovi, različiti 
putovi postali su ulice, a kad se čovjek počeo kretati prijevoznim sredstvima, 
nastaju nove riječi: cesta, autoput, autostrada, autocesta.
 U poljskom jeziku put je droga, ulica – ulica, a autocesta – autostrada. 
Staza/stazica je ścieżka. Tako govorimo: šumska staza, kozja stazica, mjesna 

ulica.
 Posebni frazem krenuti put X-a označuje smjer kretanja i u njemu 
put ima priložno značenje. Isto tako homonimni oblik put(a) u matematici 
označuje višekratnost (više puta, pet puta) te se u poljskom i ruskom zamjenjuje 
s raz(y) (pięć razy) ili s -krat, npr. u kajkavskom narječju, u slovenskom jeziku 
(dvakrat) itd. 
 U ruskom jeziku путь je još uvijek ženskoga roda i u zlatnoj knjizi 
ruskoga razgovora (1998) pronašli smo pod natuknicom путь 21 frazem s 
tom sastavnicom. Kad se usporede s hrvatskim frazemima, ta se sastavnica 
nekada prevodi s put, a drugi put kao staza.
 U ovom ćemo članku uspoređivati poljske, slovačke, ruske i hrvatske 
pragmafrazeme koji imaju kulturološko, emotivno ili optativno značenje.
 Frazeme smo pronalazili u poljskim, ruskim i hrvatskim rječnicima 
navedenima u popisu literature.
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2. Defi nicije puta u rječnicima
 2.1. U rječnicima hrvatskoga jezika pod natuknicom put nalazimo 
nekoliko značenjskih krugova: 
1. utaban i utrt dio zemlje koji služi za prolaženje, kretanje i promet (seoski, 

gorski, šumski, kozji, makadamski, blatnjav, zaobilazan, poprječni, okolnji, 

krivudav, prokrčen, utaban put; morski, vodeni, kopneni, zračni put); 
2. veza s dalekim krajevima (put svile, jantarski put); 
3. način, sredstvo, metoda (ima puta, zapriječiti komu put, put do uspjeha, riješiti 

što mirnim putem, službenim putem, srednji put = kompromis, redovitim putem); 
4. odlazak izvan mjesta stanovanja (službeni put, krenuti/otići na put, biti na 

putu); 
5. preneseno značenje smjera kretanja (stranputica, naći/pokazati pravi put, 

izvesti koga na pravi put, ići krivim putem, maknuti se komu s puta, prepriječiti 

komu put, naći se komu na putu, ići zaobilaznim putem, zaobilazni put = 

okolišanje); 
6. poslovična značenje (Svi putevi vode u Rim, Slijepca za put ... ne valja pitati, 

Kad ima puta, ne idi stranputicom, Što na umu, to na drumu); 
7. povijesni razvoj i tijek (križni put, putevi Gospodnji, spoznati putevi povijesti, 

Križni put, životni put); 
8. zamišljeni smjer kretanja nebeskoga tijela (put nebeskoga tijela, putanja); 
9. anatomsko značenje prolaska zraka (dišni putevi); 
10. priložno značenje kretanja ili obavljanja čega preko medija (putem telefona 

i sl.) (usporedba Anić, Šonje, Mikić, Šarić).
 Sinonimi leksema put su sljedeći: cesta, ulica, *drum, pločnik, staza, 

puteljak, utrenik, prečac, prečica, krčanik, bogaz, saonik, prtina, zaobilaznica, 

stranputica, laz, tura, putanjam (Šarić, 396)
 Sinonimi za kretanje po putu: gibanje, micanje, koračanje, pješačenje, 

vrzmanje, (za)obilaženje, krivudanje, komešanje, miljenje, migoljenje, strujanje, 

lutanje, tumaranje, trčanje, hodanje, jahanje, kaskanje, vožnja, let, plivanje, 

krstarenje (ibid.)
 2.2. U rječnicima poljskoga jezika put je droga, a riječi s poljskim 
korijenom pąt malobrojne su. Prema Brücknerovu etimološkom rječniku 
poljskoga jezika stari oblik riječi pąć održao se do 15. stoljeća, a u 16. stoljeću 
pojavljuju se glagoli s njezinim korijenom: pątować, pątnikować u značenju 
pielgrzymować (hodočastiti). 
 Droga se pojavljuje u izravnom ili prenesenom značenju u sintagmama 
te se defi nira se pomoću 14 značenjskih krugova:
1. wydzielony pas ziemi ... przystosowany do komunikacji (droga leśna, polna, 

wiejska; asfaltowa, brukowana, kamienista; szeroka, wąska, błotnista, piaszczysta, 

wyboista, uczęszczana; gładka, kręta, okrężna, prosta, równa; główna, obwodowa, 

wylotowa, publiczna, dojazdowa);
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2. wszelki szlak komunikacyjny (droga morska, powietrzna, wodna, karawanowa, 

naturalna, żelazna; transportowa, handlowa, tranzytowa, startowa, rokadowa, 

strategiczna);
3. astrologicznie: Droga mleczna (hrv. Mliječna staza)
4. anatomicznie: drogi łzowe, oddechowe, żółciowe (hrv. suzni, žučni kanali, 
dišni putevi);
5. technicznie: droga hamowania (hrv. zaustavni put, put kočenja), droga wolna 

(hrv. slobodan prolaz);
6. odległość (kawał, szmat, kęs, świat drogi) − hrv. cigar duhana i oho-ho = daleki 
put;
7. przenośnie: jedyna, właściwa, słuszna droga − hrv. jedini, pravi, ispravan put 
8. podróż (ruszyć, wyruszyć, puścić się, udać się, wybrać się, wyprawić się w drogę, 

hrv. krenuti, poći, spremati se na put, otputiti se, uputiti se); zatrzymać się w pół 

drogi, hrv. zaustaviti se, stati na pol puta);
9. coś ma szybko nastąpić (coś jest w drodze, dziecko jest w drodze − hrv. nešto 
je na putu, nešto se sprema);
10. przysłówek: po drodze (hrv. usput)
11. pożegnanie (krzyżyk na drogę, szerokiej, szczęśliwej drogi, hrv. sretan put)
12. przysłowie: komu w drogę, temu czas

13. prawniczo: w drodze, w drodze łaski hrv. putem, putem pomilovanja; 
drogą administracyjną, służbową, urzędową, sądową, polubowną, na drodze 
− hrv. administrativnim, službenim, sudskim putem, u oba jezika češći je 
instrumental za oznaku procedure
14. religijnie lub przenośnie: Droga krzyżowa, cierniowa hrv. Križni put, 

trnovit put (Szymczak, Skorupka)

3.  Leksem put kao sastavnica frazema (usporedbe slavenskih 
     jezika s poljskim kao polazišnim jezikom)
 U frazemima se put rabi u prenesenom značenju i označuje algoritam 
djelovanja u vremenu. Tako se u frazemima može pokazati omogućivanje 
djelovanja komu ili suprotno, onemogućivanje djelovanja, izbjegavanje koga, 
neku preprjeku u radu, naprjedovanju i slično. 
 Sastavnica droga obično je u jednini, u nominativu, genitivu, 
akuzativu, lokativu ili instrumentalu, a može biti i u nominativu, genitivu, 
lokativu ili instrumentalu množine (usp. poslovicu: wszystkie drogi prowadzą 

do Rzymu, hrv. svi putovi vode u Rim; stać na rozstajnych drogach − hrv. biti na 

suprotnim stranama; chodzić własnimi drogami, hrv. ići svojim stazama; szukać 

innych dróg, hrv. tražiti druge putove). 
 Neki su frazemi specifi čni za pojedini jezik, napose pragmafrazemi. 
Tako u poljskom jeziku nalazimo pragmafrazem pitanja u značenju čuđenja: 
kpisz, czy o drogę pytasz? (kpi, czy o drogę pyta), a u ruskom pitanje kakimi 
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putjami? kojim se označuje pozdrav pri nenadanu susretu (slično u poljskom 
kogo ja to widze? ili u hrvatskom koga ja to vidim, ma gdje si ti?). 
 Nakon poljskih frazema navest ćemo na lijevoj strani i ruske frazeme 
kojih nema u poljskim rječnicima.
• otwierać, torować drogę do czegoś, hrv. utirati komu put do čega = 

omogućivati komu što; rus. snimať (sbrasyvať, razryvať) puty); slov. 
otvárať, zametať niekomu cestu k čomu;

• stawać komuś na drodze, wchodzić, włazić komuś w drogę, zagradzać 

komuś drogę, zajechać komuś drogę hrv. stati komu na put, prepriječiti komu 

put = onemogućivati komu što; rus. byť (stojať) na puti k čemu-libo; slov. 
stavať sa niekomu do cesty;

• schodzić komuś z drogi, hrv. micati se komu s puta = ne raditi komu 
probleme ili izbjegavati koga; zejdź mi z drogi!, hrv. miči mi se s puta, slov. 
choď, uhni z cesty! ;

• zagradzać komuś drogę do czegoś, hrv. otežavati komu put do čega = stavljati 
komu preprjeke do ostvarenja cilja; rus. pregraždať komu-libo puť, stojať 

na čem-libo puti, stanoviťsja poperek puti; slov. mať niekam cestu zarúbanú;
• zamknąć komuś drogę do czegoś, hrv. put je komu zatvoren za što = netko je 

onemogućen na putu do postizanja cilja; rus. puti zakazany komu sbivaťsja 

s puti = ne postizati cilj, skretati sa zacrtanoga puta; 
• dziecko jest w drodze, hrv. dijete je na putu = dijete se rađa; coś jest w drodze, 

hrv. nešto je na putu, nešto se (nova) sprema = nešto novo se događa; slov. 
dieťa je na ceste;

• coś jest komuś po drodze, hrv. nešto je komu usput = idući do nekoga cilja 
ostvaruje se dodatan potreban sadržaj; rus. po puti (po doroge) komu-libo, s 

kem-libo, s čem-libo; slov. mať niečo po ceste; 
• dać komuś krzyżyk na drogę, hrv. dati komu blagoslov na odlasku na put 

= običajni postupak sa željom da putovanje protekne uspješno; slov. 
požehnať niekoho pred cestou;

• krzyż na drogę i jazda, hrv. daleko ti kuća, široko ti polje = ironičan pozdrav 
na rastanku bez želje za ponovnim viđenjem, rus. puť-dorožka; 

• ruszać w drogę, hrv. kretati (spremati se) na put, rus. otpravljaťsja (sobiraťsja) 

v puť; slov. vybrať sa (vypraviť, vydať sa) na cestu;
• szerokiej (szczęśliwej) drogi!, hrv. sretan put = fraza kojom se želi sretan 

dolazak     do cilja; rus. sčastlivogo (dobrogo) puti; može imati i ironično 
značenje; slov. šťastnú cestu!;

• swoją drogą, hrv. s druge strane, druga stvar = suprotnost od ranije rečenoga; 
slov. ináč povedané;

• szeroka (wolna) droga!, hrv. iron. široko ti polje! vrata su ti tamo! = ako je 
tko  nezadovoljan, može napustiti mjesto i ići svojim putem; slov. máš 

cestu otvorenú;
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• czuć się jak groch przy drodze, hrv. osjećati se kao cvijet na asfaltu = biti 
nezaštićen, loše postupati prema komu, osjećati se neugodno, nejako; slov. 
cítiť sa (byť) ako nahý v tŕní;

• nie tędy droga!, hrv. tako se ništa ne može riješiti = nije dobar način za 
rješavanje; slov. tadiaľ(to) cesta nevedie;

• z drogi!, hrv. mičite se s puta = uz gestu pokazivanja naredba za razilaženje; 
slov. <uhni(te)> z cesty!;

• być na dobrej drodze do czegoś, hrv. biti na dobrom putu do čega = postupati 
ispravno da se dođe do cilja; slov. byť na dobrej ceste k niečomu;

• pokazać (wskazać, wytknąć) komuś drogę, hrv. pokazati komu <pravi> put = 
uputiti koga na ispravan postupak; rus. pokazyvať (ukazyvať) puť (puti) 

kuda, k čemu; idti (dejstvovať) prjamym putem (prjamymi putjami) = ne 
koristiti se lukavstvom; slov. ukázať niekomu <pravú> cestu;

• kpisz, czy o drogę pytasz?, hrv. šališ se? = pokazivanje iznenađenja i 
neslaganja; 

• ustać w pół drogi, hrv. stati na pol puta = ne dovršiti posao; slov. zastať na 

polceste;
• dla bliższej drogi z gościńca nie schodź, hrv. prečica je najduži put; preko preče, 

naokolo brže = kad se želi što postići na brzinu, često se izjalovi i traje 
dugo; slov. pomaly sa ponáhľaj; pomaly ďalej zájdeš;

• droga <prowadząca> do nikąd, hrv. slijepa ulica, put koji nikamo ne vodi = 
nemogućnost dolaska do cilja; slov. slepá ulica (ulička);

• stać na rozstajnych drogach, hrv. biti (stajati) na suprotnim stranama, naši 

se putevi razilaze = imati različita (suprotna) mišljenja; rus. puti kogo, 

č’i (dorogi, dorožki) razošlis’ (razbežalis’, rashodjaťsja); slov. naše cesty sa 

rozchádzajú;
• drogi czyjeś krzyżują się, hrv. putevi se komu razilaze = ljudi se rastaju i 

kreću u suprotnim pravcima; rus. puti razošlis’ (rashodjaťsja); slov. skrížili 

sa im cesty;
• chodzić własnymi drogami (ścieżkami); iść swoją drogą, hrv. ići svojim 

putovima; 
• (svojim putem) = odabrati vlastite načine rada i života, ne obazirući se na 

običaj ili modu; slov. ísť vlastnou/svojou cestou;
• szukać innych dróg, hrv. tražiti druge putove = tražiti cilj drugim metodama; 

slov. hľadať (nájsť) inú cestu;
• wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, hrv. svi putovi vode u Rim = na razne 

načine može se doći do istoga cilja; slov. všetky cesty vedú do Ríma.

Ruski frazemi kao polazišni
• pojti putem (po puti, dorožke) kto, čto, kakim, kakomu, kakoj, čego; hrv. 

krenuti putem čega; slov. ísť cestou čoho (napr. menšieho odporu);
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• kakimi putjami?, hrv. koga ja to vidim, ma gdje si ti? − pozdrav pri 
neočekivanom susretu; slov. koho to (ne)vidím! Kde sa tu berieš?;

• nahodiť puti k serdcu kogo-libo, hrv. nalaziti put do čijega srca; slov. nájsť si 

k sebe cestu;
• hudoj (durnoj) puť = durnoj obraz žizni − loš životni put; slov. krivá cesta;
• napravljať (nastavljať) na puť istiny (dobra), hrv. usmjeravati na pravi put 

(na put istine); slov. usmerňovať niekoho na cestu dobra (pravdy);
• sovratiť (sbiť) s puti istiny (dobra), hrv. skrenuti koga s puta istine (dobrote, 

s pravoga puta); slov. zviesť niekoho zo správnej cesty;
• sbivaťsja s puti, hrv. skretati s pravoga puta = ne postići odabrani cilj; slov. 

zísť zo správnej cesty;
• idti (dejstvovat’) prjamym putem (prjamymi putjami), hrv. ići pravim 

putem = ne koristiti se prijevarom, lukavstvom; slov. ísť priamou cestou;
• idti obhodnym (okoľnym) putem (obhodnymi, okoľnymi putjami), hrv. ići 

okolnim (zaobilaznim) putem = zaobilaziti preprjeke na putu do cilja; slov. 
ísť, vydať sa okľukou.

Slovački frazemi kao polazišni
• hľadať (nájsť) <si> cestu, hrv. naći (pravi) put; 
• <choď, uhni> z cesty!, hrv. miči se s puta!, Makac!;
• ísť svojou (vlastnou) cestou, hrv. ići svojim stazama, tražiti vlastiti put; polj. 

iść własną drogą (swoimi ścieżkami), szukać <swoją> własną drogę;
• ísť cestou ľahšieho (menšieho) odporu, polj. iść drogą mniejszego oporu, hrv. ići 

linijom manjeg otpora;
• kráčať (chodiť) po vychodených (vyšliapaných) cestách (chodníčkoch), hrv. ići 

(hodati) utabanim stazama;
• dať sa na správnu cestu, hrv. doći na pravi put, rus. napravljať (nastavljať) 

na puť dobra;
• dať sa (dostať sa) na zlé cesty, hrv. krenuti lošim putem, odabrati loš (krivi) 

put, rus. sovratiť (sbiť) s puti dobra;
• prejsť (urobiť) kus cesty, hrv. prijeći dio puta;
• mať cestu otvorenú (mať voľnú cestu), hrv. imati slobodan prolaz (zeleno 

svjetlo, otvoren put);
• mať niekam cestu zarúbanú, hrv. imati zatvoren prolaz (nemati zeleno 

svjetlo, put je komu zatvoren).
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4. Zaključak
 U uspoređivanim slavenskim jezicima ima mnogo sličnosti i u 
defi nicijama, i u frazemima. 
 Put kao sastavnica frazema u poljskom se jeziku prevodi najčešće kao 
droga, u slovačkom kao cesta, a u ruskom kao puť, doroga, dorožka. U hrvatskim 
frazemima osim puta rjeđe nalazimo stazu, stazicu, iako ima niz sinonima koje 
navodi hrvatski rječnik sinonima (Šarić). 
 U hrvatskome jeziku put je postao imenica muškoga roda, dok je u 
staroslavenskome bio ženskoga roda i-deklinacije. U ruskome jeziku puť je 
isto muškoga roda, ali je zadržao meki suglasnik na kraju riječi i deklinira se 
po i-deklinaciji. 
 Put se u frazemima hrvatskoga jezika može rabiti i u kosim padežima. 
Kad se radi o instrumentalu jednine ili množine, postoje dva oblika: putem i 
putom. Prvi oblik pokazuje ostatke povijesnoga mekog poluglasa (i ženskog 
roda imenice i-deklinacije) koji u nastavku daje -em, dok je drugi oblik noviji, 
kao i uporaba muškoga roda pa se dobiva nastavak -om. U rječniku V. Anić 
navodi da su oba oblika ravnopravna, međutim, može se napraviti semantička 
razlika: putom može imati izravno značenje prostornoga pravca kojim se 
kreće, a putem priložno preneseno značenje (preko čega, kojim prijevoznim 
sredstvom ili metodu, način dolaska do cilja).
 U svim jezicima može se put rabiti u jednini i množini (put-putovi/

putevi; put’/puty, puti; droga/drogi; cesta/cesty.
 Put po zemlji često se u prenesenom značenju poistovjećuje s 
krvožilnim, dišnim, nervnim putevima (sustavima).
 Prenesenim značenjem puta kao metode označava se hod prema cilju 
(grč. meta-odos i odatle termin metodologija kao znanost o načinu rada).
 U svim analiziranim jezicima nalazimo frazeme s jednom sastavnicom 
koja im pridaje suprotna značenja (npr. odabrati pravi (krivi, loš) put; imati 

slobodan (otvoren)/zatvoren prolaz).
 Pragmafrazemi sa sastavnicom puta mogu imati oblik usklične ili 
upitne rečenice u optativnom značenju (pozdravi ili naredbe).
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RÉSUMÉ 
The Journey of Paraphrasemes in Slavonic Languages

Th is study compares the lexemes, phrasems and pragmaphrasems containing the 

lexical unit put in Croatian, Slovak, Polish and Russian language. Synonymous lexemes are 

compared along with identifying phrasems and pragmaphrasems in the particular language, 

this enables to highlight the conformances and diff erences in the above mentioned Slavic 

languages.
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II. Lingvodidaktika a vyučovanie materinského jazyka 
     ako cudzieho jazyka, slovakistika v zahraničí
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Porovnanie západoslovanských jazykov vo výučbe 
slovenčiny (aj ako cudzieho jazyka)

Miloslava Sokolová

Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 1. Vďaka organizačným schopnostiam jubilantky Jany Pekarovičovej, 
s  ktorou nás spája záujem o  slovenčinu ako cudzí jazyk a takmer rovnaké 
miesta pôsobenia na lektorátoch slovenčiny (Pekarovičová, 2001), vyšla 
v  Edícii Studia Academica Slovaca publikácia o  porovnaní slovenčiny 
a češtiny (Sokolová et al. 2005, 2007). Používa sa na vysokých školách v SR 
aj ČR, preto sme podobným spôsobom koncipovali učebný text Slovenčina 

a poľština. Synchrónne porovnanie s  cvičeniami (Sokolová et. al. 2011)1, ktorý 
je východiskom pre tento príspevok. Chceme v ňom ukázať, ako porovnanie 
geneticky blízkych západoslovanských jazykov umožňuje zreteľnejšie vidieť 
špecifi ká vlastného jazyka. Porovnanie súčasného stavu v slovenčine a poľštine 
môže určitým spôsobom suplovať pre študentov v  študijných programoch 
2.1.27 slovenský jazyk a  literatúra menej atraktívne diachrónne opisy 
slovenčiny a zároveň môže predovšetkým na východoslovenských vysokých 
školách pomôcť lepšie pochopiť rozdiely medzi východoslovenskými 
dialektmi2 a  spisovným jazykom aj interferencie vo východoslovenskej 
štandardnej variete, ale tiež areálovú kontinuitu východoslovenských dialektov 
so susediacimi slovanskými dialektmi (najnovšie Kováčová, 2010). 
 2. Porovnanie poľštiny a slovenčiny je dobrým príkladom na to, ako 
sa v zásade z rovnakého východiska po kontrakcii v 10. storočí3 môžu riešiť 
zmeny v  slabike výrazne odlišne. Výsledkom odlišného vývinu vokálov je 
19 vokálov v  slovenčine a – ak sa nosovky interpretujú ako bifonematické 
– len 6 krátkych vokálov v  poľštine; výsledkom vývinu konsonantov je 27 
konsonantov v slovenčine a 44 v poľštine. 
  

1 Text je založený na precvičovaní kontrastov a využíva výhody medzinárodnej terminológie či 

interkomprehenzie medzi geneticky príbuznými jazykmi.
2 Napr. asibilácia, depalatalizácia konsonantov, prehlásky pod vplyvom depalatálneho okolia 

– čarni, čarnički, cali, blacha, čolo, prízvuk na penultime, strata kvantity v  15. stor., pádový 

synkretizmus v pluráli, ale aj rozdiely ako je denazalizácia či zmena g na h. Analytické futúrum 

typu będę mówiła je aj v šarišských nárečiach – budzem robila, porov. aj mäkkostnú koreláciu 

konsonantov a zachovanie fónickej opozície i – y v sotáckych nárečiach (Kováčová, 2010).
3 V 10. stor. sa predpokladá počet cca 50 foném (z ide. 20 foném), po kontrakcii sa v rámci harmo-

nickej slabiky mení kvantitatívna korelácia vokálov a mäkkostná korelácia konsonantov (Marvan, 

1999). 
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 2.1. Vývin v  severnej strednej slovenčine viedol k  zvýšeniu 
počtu vokálov4 depalatalizáciou konsonantov a  „prenesením“ mäkkosti 
do vokalického systému, kde i-ové diftongy ia, ie, iu prevzali mäkkosť po 
depalatalizácii konsonantov b, m, p, v, c, dz, dž, č, š, ž, napr. pekné – pávie/

cudzie. Stúpavé diftongy ia, ie, iu a diftong ô [uo], ktoré sa pokladajú za 
monofonematické jednotky (porov. Sabol, 1989), majú fonologickú platnosť 
dlhých vokálov a vstupujú do korelačných vzťahov (a – ia, e – ie, o – ô, u – 

iu popri koreláciách a – á, e – é, o – ó, u – ú); kvantitatívne nekorelovaná 
je fakultatívna hláska ä ako striednica za krátku prednú nosovku (mäso, päť, 

žriebä), ktorá v  pôvodných dlhých pozíciách alternuje s diftongom ia (päť 

– piaty). V  slovenčine existenciou i-ových diftongov vzniká konkurencia 
v podsystéme dlhých nositeľov slabičnosti, ktorá vyústila do komplementárnej 
distribúcie á – ia, é – ie, ú – iu, ale vznik diftongov znamená aj posilnenie 
kvantitatívnej korelácie, a tým aj  jej rozšírenie na slabikotvorné spoluhlásky 
(l – ĺ, r – ŕ). Fonologický systém slovenských vokálov sa hodnotí vývinovo 
ako pôvodný (slovanské esperanto), lebo sa v  ňom realizovali palatálne 
podmienené prehlásky a na e alebo u na i, neskoršie monoftongizácie (ie na 
í, uo na ú) či neskoršia diftongizácia ú na ou ako v češtine, resp. depalatálne 
ovplyvnené prehlásky e na o, e na a ako v poľštine. V rámci západoslovanských 
jazykov je vo vokalickom systéme  slovenčiny dôsledná korelácia kvantity 
s  fonologickou platnosťou (latka – látka, sud – súd, sať – siať), porov. sedem 
párov krátkych a dlhých vokalických hlások (a – á, e – é, i – í, o – ó, u – ú; l – ĺ, 

r – ŕ), napr. aj srna – (päť) sŕn, sŕňa, vlna – vĺn, stĺp. 

 2.2. Vývin v  poľštine5 zachoval mäkkostnú koreláciu konsonantov 
C – C´ v  maximálnej miere: być – biały, żyrafa – o  żyrafi e6, fajka – ofi ara, 

atom – w atomie, my – miara, paka – piana, paw – pawie, woda – wiara; ryba – 

Maria; cały – demokracja, za – Azja, syn – pasja, czapka – czapki, noga – nogi,7 

machać – chirurg, łokieć – lipa, nos – nie– dzień; szum – ślimak – niesie, żona – 

źle – zima, czek – robić – ci, dżem – żerdź – dzień. Z pôvodných korelovaných 
párov sa v konsonantickej poľštine zachovali korelácie n – ň a l – ľ, korelácie 
d – ď, t – ť zanikli po asibilácii ď na dź a ť na ć. Mäkkostná korelácia v strednej 
slovenčine sa zachovala pri pôvodných pároch n – ň, d – ď, t – ť a v oslabenej 

4 Slovenčina má v  rámci západoslovanských jazykov najvyšší počet vokálov a diftongov 

(19) a druhý najnižší počet konsonantov (27), z  toho hlásky ä, ó, iu, g, f dz, dž sú na periférii 

fonologického systému slovenčiny.
5 Poľština sa hodnotí ako konsonantický jazyk s množstvom palatálne korelovaných konsonantov, 

okrem a, e, u, o má opozíciu i – y, nosovky ę, ą sa pokladajú aj za bifonematické [en, on]. 
6 Graféma i  je súčasťou zložiek na označenie palatalizovaných konsonantov bi, ci, dzi, fi , gi, ki, 

mi, ni, pi, ri, si, wi, zi, napr. biały, ale označuje aj hlásku [i], pred ktorou sa tieto konsonanty tiež 

palatalizujú (zima)
7 V poľštine zostal pôvodný konsonant g v korelácii s g´.
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forme vo výslovnosti aj pri l – ľ (porov. štyri korelačné páry konsonantov podľa 
príznakov kompaktnosť – difúznosť8, napr. niť – nitka, žrď – žŕdka, kuchyňa – 

kuchynka, ale homoľa – homôľka).
 3. Porovnanie ortografi e a ortoepie umožňuje slovakistom 
a polonistom priblížiť dva spôsoby zachycovania hlások (fón – F): a) pomocou 
grafém (G) s diakritikou (mäkčene – č, dž, ď, ľ, ň, š, ť, ž, dĺžne – á, é, í, ó, ú, ô 
so strieškou nad o, bodky: ä, čiarky – P ć, dź, ń, ś, ź; ó; iných typov ł, ę, ą9) a b) 
pomocou zložiek (S dz, dž, ch, ia, ie, iu – P bi, ci, cj, ch). Slovenčina ako vokalický 
jazyk využíva výhody ekonomického10 grafi ckého systému založeného na 
diakritike (1F = 1G), zložky (1F = najmenej 2 znaky) sú pri dz, dž, ch, ia, 

ie, iu; pri ď, ť, ň, ľ ide o konkurenciu diakritických grafém a pozície pred e 

a i v domácich slovách (žaluď/robiť – deti [ďeťi]). Poľština ako konsonantický 
jazyk využíva výhody kombinovateľného zložkového grafi ckého systému, 
diakritické grafémy sú často konkurenčné k zložkám: ń – ni, ć – ci, ś – si, ź – zi, 

dź – dzi, ż – rz. Poľská ortografi a využíva v zložkách: grafému z (cz, sz, rz, dz 

[č, š, ž, dz]), grafému j (cj, sj, zj [c´, s´, z´]); grafému i, napr. bi, ni, pi [b´, ń, b´], 
unikátne využíva grafému c: ch [x]. 
 Ak zosúladíme terminológiu pravopisných princípov, zistíme, že 
v obidvoch jazykoch je medzi grafémou (G môže mať 1, 2, ba aj 3 znaky),   
fónou (F), fonémou (Fm) a morfonémou (Mf ) dominantný vzťah G = F = Fm 
= Mf (porov. Sabol, 1989). V poľštine sa na jeho interpretáciu uprednostňuje 
termín fonetický pravopisný princíp, lebo sa do úvahy berie len zhoda medzi 
grafémou a  fónou, čo zahŕňa vzťahy G = F = Fm = Mf, ale aj G = F, G 
≠ Fm (Mf ), F ≠ Fm (Mf ), porov. zápis dych – tchu, bliski, francuski. Vyššie 
zastúpenie fonetického princípu v poľštine súvisí aj s existujúcou opozíciou i 
– y vo výslovnosti (być – bić), ale napríklad aj graféma x sa v prevzatých slovách 
v poľštine zachytáva foneticky ako ks alebo gz (tekst, egzystencja). V slovenčine 
sa fonetický pravopisný princíp chápe úzko: G = F, G ≠ Fm, G ≠ Mf (Isg. 
-ou OV) a vzťah G = F = Fm = Mf sa interpretuje ako morfofonematický 

pravopisný princíp (Sabol, 1989). V  úzkom chápaní je morfofonematický 
princíp pri nezhode s hláskou G = Mf, G ≠ F, F ≠ Fm, napr. v preveriteľnej 
pozícii zápis roz- podľa rozo-, dub podľa duby, snop – snopy, dážď – dažďa, 
spev – spevu, meď – medi, blízky – blízučký, Francúzi – francúzsky, ale aj pri 
neutralizácii kvantity: otázkam – OTÁZKÁM (porov. aj spievam, biele) či pri 
komplementárnej distribúcií pekné – cudzie. Morfofonematický pravopisný 

8 V slovenčine sa mäkké konsonanty okrem skupín de, te, ne, le; di, ti, ni, li v domácich slovách 

vyskytujú aj na konci slov: robiť, päť, hneď, -áreň, -teľ.
9 Porov. poľskú terminológiu ł – diakritika na graféme (tilda), ę, ą – diakritika pod grafémou 

(háčiky/chvostíky), y – ygrek (slov. ypsilon), ó – o kreskowane, tvrdé i, mäkké i. 
10 Porov. „ekonomickosť” diakritických grafém: nevďačnica – 10 grafém – niewdzięcznica 14 

grafém.
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princíp sa v poľštine vyčleňuje len úzko pri nezhode s hláskou G ≠ F, F ≠ Fm 
(Mf ): dąb – dęby.
 Tretím zo základných pravopisných princípov je etymologický 
princíp G≠ F, G ≠ Fm (Mf ), F ≠ Mf, ktorý je v poľštine zastúpený menej 
(już, wszyscy, masz), porov. v slovenčine byť, dobytok, pýtať sa, už, včela, robíš – 

robíž a robíš11. Po osvojení ortografi ckých rozdielov sa vyučovanie slovenčiny 
a  poľštiny dostane na lepšiu východiskovú pozíciu, v  ktorej sa dá využívať 
interkomprehenzia takmer ako pri vyučovaní slovenčiny a češtiny. 
 4. Zhody a  rozdiely v  oblasti morfonológie dobre ilustrujú 
priamo úmerný vzťah medzi fonologickými systémami a počtom alternácií. 
Slovenčinu ako vokalický jazyk najlepšie morfonologicky vystihuje tvar G pl. 
feminín a neutier, v ktorom pred nulovou koncovkou alternujú takmer všetky 
kvantitatívne korelované vokály (okrem é, ó, iu): a/á, a/ia, e/ie, u/ú, o/ô, ä/ia, i/í, 

r/ŕ, l/ĺ, napr. lampa/lámp, čata/čiat, žena/žien, formula/formúl, osoba/osôb, päta/

piat, ryba/rýb, hodina/hodín, srna/sŕn, slza/sĺz a v koreni dochádza k alternácii 
Ø/ie, e, á, ô: matka/matiek, výhra/výher, jedlo/jedál, kvapka/kvapôk. V poľštine 
v G pl. alternuje len obmedzený počet vokálov, napr. o/u, ę/ą, Æ/e – noga/nóg, 

ręka/rąk, matka/matek.
Poľštinu ako konsonantický typ jazyka s najvyšším počtom konsonantických 
alternácií najlepšie ilustruje tvar   L sg., kde sú takmer všetky korelované aj 
nekorelované konsonantické alternácie, napr. korelované ryba/rybie, Arab/

Arabie, szafa/szafi e, relief/reliefi e, szkoła/szkole, zima/zimie, Adam/Adamie, 

żona/ żonie, kormoran/o kormoranie, mapa/mapie, biskup/biskupie, las/w lesie, 

trawa/trawie, koza/kozie, mróz/mrozie; nekorelované: woda/wodzie, noga/

nodze, chirurg/chirurdze, macocha/macosze, Moniuszko/Moniuszce, czapka/

czapce, komora/komorze, sobota/sobocie; porov. aj konsonantické skupinové 
alternácie: Wisła/Wiśle, pismo/piśmie, sosna/sośnie, pasta/paście, uzda/uździe, 

ojczyzna/ojczyźnie; aj inverzné alternácie: źrebiec/źrebcu, hufi ec/hufcu, dzień/

dniu, kwiecień/kwietniu, ogień/ogniu, łokieć/łokcie, garniec/garncu, chłopiec/

chłopcu, Niemiec/Niemcu, starzec/starcu, sportowiec/sportowcu. V  slovenčine 
alternujú pravidelne v L sg. len korelované konsonanty n – ň, t – ť, d – ď (okne, 

plote, vode), pričom dvojica l – ľ sa v úze vlastne nerealizuje (stôl – na stole), 
porov. aj inverzné typy palec/palci, vedec/vedcovi, branec/brancovi, otec/otcovi. 
 5. V obidvoch porovnávaných jazykoch je intenzívny prízvuk, ktorý 
je v slovenčine fi xovaný na prvú slabiku, v  poľštine na penultimu. Tento 

11 Okrem toho je v slovenčine fonematický pravopisný princíp: G ≠ F, G = Fm, G ≠ Mf alebo G 

= F, G = Fm, G ≠ Mf zmýliť sa, stráviť, zomrieť; tchor, dbať, pšenica. Gramatický PP (mladý človek 

– mladí ľudia, siedmy, siedmi, mladých – cudzích, zo školy so školou). Poľská ortografi a korešponduje 

s  tendenciou k analytickosti v  pomenovaní (nie mam, na przykład, przede wszystkim), porov. 

sémantický pravopisný princíp na vrch – navrch G = Fm (Mf ), F ≠ G, F ≠ Fm (Mf ), Sabol, 1989. 
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rozdiel zohráva úlohu pri odlišnej pozícii enklitík (ma, mi, ťa, ho, sa, si, mu, 

som, si, sme, ste, by), porov. Ako sa máš? MÁM sa dobre. DObre sa mám. ČO si 

sa naučil? NIČ by si si nekúpil?, Ospravedlňujem sa ti. CHCEM mu ho ukázať. 

Ukáže mi ho. 
 5.1. Napríklad pozícia się je v  poľštine po verbálnom tvare (śmiać 

się) a pripomína situáciu v ruštine smejaťsja, kde je komponent sja postfi xom: 
... przekonany, że tędy dostanie się do rzeki – ... presvedčený, že sa tade dostane 

k rieke.; ... który znajduje się w ... – ktorý sa nachádza na ... ; ... aby do wniętrza 

nie dostały się żadne predmioty. – ... aby sa dovnútra nedostali žiadne predmety. 
V slovenčine sa enklitika sa, si pripája na prvé prízvukované slovo (syntaktický 
celok) a častejšie je pred verbálnym tvarom, ku ktorému patrí: Ja sa tomu len 

smejem.), pozri pozičný rámec medzi komponentom sa a príslušným verbom 
sa1-10. *V.* (Títo dvaja sa však nad touto historkou dnes iba smejú ...; čo sa v určitej 

miere aj v ich ortografi i odráža..., ... ak sa s tým nevie tím, ktorý posledné roky 

hrával najvyššiu súťaž, vysporiadať ...). Po verbálnom tvare sa komponent sa 
vyskytuje len vtedy, keď je sloveso na začiatku výpovede Zasmial by som sa./

Smiať sa neprestával. 

Takýto model pripájania „enklitických“ morfém k verbálnemu gramatickému 
tvaru je v poľštine aj pri tvaroch indikatívu préterita a pri kondicionáloch.
 5.2. V poľštine je syntetický tvar indikatívu préterita s postfi govanou 
gramatickou koncovkou: zrobiłem, zrobiłaś, zrobiliśmy, zrobiłyście, hoci 
má rovnaké morfematické zloženie ako v  slovenčine, kde je samostatná 
gramatická morféma častejšie pred l-ovým particípiom po prvom prízvučnom 
celku vety: Ja som to urobil./Ako si si to urobila? Podstatne zriedkavejšie sa 
v textoch nachádza za l-ovým particípiom: Urobil som to takto./Predstavovala 

som si to inak. Aj gramatické morfémy préterita v poľštine sa môžu sekundárne 
spájať s  iným slovom než l-ovým particípiom na začiatku výpovede, porov. 
gdy to zrobiliśmy alebo gdyśmy to zrobili12. V slovenčine sú tvary indikatívu 
préterita vždy analytické, tvoria sa pomocou l-ového particípia a samostatných 
gramatických morfém, ktoré stoja po slove či jednom syntaktickom celku s 
prízvukom: Urobila si/Ty si urobila. Urobili sme/My sme to urobili.

 5.3. V poľštine sa aj v kondicionáli píšu gramatické morfémy spolu 
s  l-ovým particípiom slovesa, v  neofi ciálnych prejavoch sa pripúšťa aj ich 
osobitné postavenie ako v slovenčine alebo ako súčasť prvého člena výpovede: ja 

bym robił, kdybyś zrobił. V slovenčine sú aj tvary kondicionálov vždy analytické. 
Typ s pozíciou enklitických gramatických morfém pred l-ovým particípiom 
Ja by som robil je frekventovanejší (približne 84 %) než postponovaný typ 
Robil by som a Robil som (približne 16 %): Viac by som sa snažil.; Ja by som 

12 Tento typ sa vyskytuje aj v zemplínskych nárečiach: Pilam sladke mličko, penum nezduvala, 

žebim na frajira, lepšu dzeku mala.
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sa na tvojom mieste určite ešte viac snažil .... zachovať manželstvo.; Snažil by 

som sa. Najvyšší zistený pozičný rámec medzi kondicionálovou morfémou 
by a l-ovým particípiom by14.*l uvádza Kášová et al. (2006): ... by podľa Jana 

Svěráka udelenie dvoch Krištáľových glóbusov po sebe tomu istému režisérovi 

prehliadku dosť zdiskreditovalo. 
V préterite a kondicionáli je v poľštine zdanlivo prízvuk na tretej alebo na 
štvrtej slabike od konca: leżeliście, wolałyście, zjadłyśmy, robiłbym, robiłabyś, 

robilibyśmy, zepsulibyście, lenže morfémy -ście, -śmy, -bym, -byś, -byśmy, -byście 
sa do prízvuku nepočítajú. Prízvukovanie v kondicionáli sa tak v poľštine tiež 
riadi l-ovým particípiom ako v slovenčine: czytałbym, czytałabym; bylibyśmy 

czytali, bylibyście czytali. 
 5.4. Z  porovnávania préteritných a kondicionálových tvarov sa dá 
zreteľnejšie argumentovať, že v slovenčine: 
 a) komponent by nie je časticou, len samostatnou gramatickou 
kondicionálovou morfémou a po konjunkciách alebo partikulách keby, 

aby, sťaby, akoby, žeby sa kondicionálová morféma by neopakuje, ale status 
kondicionálového tvaru sa nemení; 
 b) komponenty som, si, sme, ste nie sú synchrónne tvary slovesa byť, 
ale samostatné gramatické morfémy s významom osoby; 
 c) základnými tvarmi nie sú v  slovenčine podoby RObil by som 
s enklitikami postponovanými po l-ovom particípiu, ale tvary: X (prízvučný 
celok) + by som sa narobil, vytvárajúce rámec medzi preponovanými 
samostatným morfémami a  l-ovým particípiom. Porovnaj aj poradie 
enklitického komponentu sa po gramatických morfémach: ja by som sa na 

tvojom mieste zachoval rovnako. 
 6. Porovnaním fl exie sa dajú dobre demonštrovať aj dva odlišné 
modely vyplývajúce zo vzťahu medzi tvarotvorným základom a koncovkami: 
I. model – variantný tvarotvorný základ (CVC/C´) <- unifi kované gramatické 
koncovky; II. model – stály tvarotvorný základ (CVC) -> variantné gramatické 
koncovky. 
 6.1. Zo vzťahu morfonológie a formálnej morfológie vzniká model s 
variantným tvarotvorným základom (CVC/C´) a unifi kovanými gramatickými 
koncovkami v poľštine, v ktorej neexistuje taký tlak na variantnosť koncoviek 
ako v slovenčine, napr. Polacy, koledzy, pedagodzy, nowego, nowszego, o nodze, 

o  koledze – Poliaci, ale kolegovia, pedagógovia, nového, novšieho, o  nohe, o 

kolegovi. Vysoká variantnosť tvarotvorného základu, spôsobená množstvom 
konsonantických alternácií na hranici medzi tvarotvorným základom 
a koncovkou, sa vyvažuje univerzálnosťou poľských gramatických koncoviek, 
porov. uniformitu koncoviek od matk-i, od prac-y; o  ojc-u, pol-u, serc-u, 

metr-u;  unifi káciu plurálových tvarov pri takmer všetkých substantívach; 
jeden vzor pri adjektívach – now-ego, obc-ego, tani-ego. 
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Unifi kácia koncoviek v  poľštine a  variantnosť koncoviek v  slovenčine je 
maximálna v D pl., L pl. substantív a v kontrakčných paradigmách adjektív, 
porov. D pl.: studentom, paniom, studentkom, ulicom, miastom; L pl.: studentach, 

paniach, studentkach, ulicach, miastach; adjektíva nowego, nowszego, kociego, 

ojcowego. Porov. aj zhody v  poľských koncovkách morze – pomorze (-a, -u, 

-em) a rozdiely v slovenských koncovkách more a zámorie (-a, -u, -i, -om a -ia, 

-iu, -í, -ím).
 6.2. Model so stálym tvarotvorným základom a  variantnými 
gramatickými koncovkami je charakteristický pre slovenčinu ako vokalický 
jazyk s  redukovanými konsonantickými alternáciami v  tvarotvornom 
základe. To spolu s neutralizáciou kvantity a komplementárnou distribúciou 
dlhých vokálov (V´) a i-ových diftongov (D) spôsobuje mimoriadne vysokú 
variantnosť slovenských koncoviek (V´/V, V´– D/V, D). Variantnosť koncoviek 
v slovenčine je maximálna v deklinačných paradigmách substantív (D pl., L 
pl.), adjektív (D pl.: P -om ~ S pánom – ženám/dámam – srdciam/pľúcam; L 
pl.: P -ach ~ S pánoch – ženách/dámach – srdciach/pľúcach); P -ego ~ S nového/

krásneho – novšieho/sviežeho, otcovho) a v konjugačných paradigmách. Vysoká 
variantnosť slovenských koncoviek je výsledkom týchto javov: 
  a) komplementárna distribúcia dlhých vokálov 
po nemäkkých konsonantoch a diftongov po mäkkých konsonantoch á – ia, 
é – ie, porov. žen-ám – ulic-iam, o žen-ách – ulic-iach, pekn-é – cudz-ie, chyt-ám 

– požič-iam13; 
  b) pôsobenie rytmického zákona, ktorý mení po dlhej slabike 
á/ia na a, é/ie na e, ú/iu na u, í/i, porov. progresívna neutralizácia kvantity ku 

krásk-am, k hrádz-am, kráč-am, piat-y, o vŕb-ach, o piesň-ach, krásn-y, mŕtv-y, 

chvál-im, dúf-am; 
  c) tendencia zachovávať rovnaký tvarotvorný základ 
pomocou koncoviek nespôsobujúcich alternácie, napr. kolegovia, vrahovia, 

Kazachovia; o kolegovi, o psychológovi, o vrahovi. 
Koncovky D sg. -e a  L sg. -e substantív prestali v slovenčine po velárach 
spôsobovať alternácie (matke, macoche, nohe, ale tete, žene, vláde, píle), porov. aj 
koncovku N pl. -í adjektív pri zhode so životnými maskulínami (mladí, zlatí, 

múdri, tichí, drahí priatelia). 
 7. Primárnym cieľom porovnania obidvoch jazykov je efektívnejšie 
získanie jazykových kompetencií u  Slovákov a  Poliakov (Pekarovičová, 
2004, s. 50 – 53), preto sa získané poznatky o  rozdieloch využívajú 
predovšetkým na precvičovanie kontrastívnych javov v  učebnom texte 
Slovenčina a poľština. Výsledkom porovnania sú však aj poznatky spresňujúce 

13 V poľštine sú tri tematické submorfy, ktorým zodpovedá sedem variantov tematických 

submorf v slovenskej konjugácii.
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poznanie vlastného jazyka. V  príspevku sme sa mohli bližšie venovať len 
niektorým vybraným javom14, ale rovnakým spôsobom sa v  učebnom texte 
venuje pozornosť aj ostatným slovným druhom, syntaktickým,   lexikálnym 
či slovotvorným rozdielom. Na základe porovnania sa ukážu aj špecifi cké 
typologické syntaktické vlastnosti slovenčiny ako stredového či prechodného 
západoslovanského jazyka medzi češtinou a poľštinou (Giger, 1999). 
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RÉSUMÉ
Western Slavic Languages Comparison in the Teaching 
of Slovak Language (as Foreign Language)

 Th e source of the work is represented by didactic publication Slovenčina a poľština 

appointed for Slovak learners to acquire new language competences concerning genetically 

related language more eff ectively as well as to acquire the knowledge of Slavic languages from 

synchronic point of view. Th e characterization of Slovak language by confrontation with Polish 

language concerns especially following parameters: Slovak language is vocalic language with 

dominant vocalic alternations and reduced consonant alternations that is refl ected in fl exion, in 

the model with stable form base and high variability of morphological endings.

14 Pôvodný príspevok sme rozdelili do dvoch častí, v predloženej prvej časti sa venujeme 

porovnaniu hláskoslovia, morfonológie, ortografi e a mennej morfológie.

Miroslava Sokolová
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V  roku 2003 sa začalo uvažovať o  spoločnom projekte niekoľkých 
slovanských univerzitných slavistických pracovísk, ktoré majú polonistické 
štúdium. V  lete 2003 našu polonistiku oslovili kolegyne a  kolegovia zo 
Sliezskej polonistiky, ktorí boli iniciátormi projektu a  neskôr aj hlavným 
koordinačným centrom. V  roku 2004 sa začal projekt Slavic Network 
Jazyková a  kultúrna integrácia, schválený Európskou úniou, realizovať na 5 
slovanských univerzitách v Poľsku, Česku, Slovensku, Slovinsku a Bulharsku. 
Boli to: Sliezska univerzita v Katoviciach, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Univerzita v Ľubľane, Univerzita Klimenta Ochridského v Sofi i a Univerzita 
Komenského v Bratislave. Hlavným koordinátorom sa stala poľská univerzita, 
pretože jej pracovníci polonistiky projekt predložili na schválenie EÚ. 
Koordinátormi jednotlivých kolektívov sa stali polonisti, nakoľko poľština 
bola jazykom vzájomnej komunikácie. Niekto sa môže pozastaviť, prečo je 
v projekte zastúpených iba 5 slovanských jazykov, keď ich máme oveľa viac. 
Projekty EÚ mohli riešiť iba krajiny, ktoré sú jej členmi. Okrem univerzitných 
riešiteľských kolektívov boli v projekte ešte dve pracoviská: bulharské rádio 
Christo Botev, ktorého úlohou bolo zviditeľňovať projekt vo svojom vysielaní 
a slavistické pracovisko Univerzity Martina Luthera v Halle, ktorému pripadla 
úloha testovania projektu. Projekt sa pripravoval v rámci programu Socrates 
Lingua a trval od roku 2004 do roku 2007. 

Už na prvom stretnutí pozvaných budúcich koordinátorov z jednotlivých 
univerzít, konanom v Katoviciach v  roku 2003, sa dohodlo rozdelenie úloh, 
príprava  tematických okruhov, časový harmonogram a  metódy práce. Prvé 
pracovné stretnutie koordinátorov sa konalo zase v  Katoviciach 4. októbra 
2004. Od tohto momentu sa začali pripravovať moduly. Naplánovali sa aj 
ďalšie spoločné stretnutia, vždy v  inej krajine (Ľubľana – marec 2005; 
Olomouc – máj 2005; Bratislava – september 2005; Halle – máj 2006; Sofi a – 
september 2006, Praha – marec a záverečné hodnotiace stretnutie v máj 2007 
bolo zase v Katoviciach).

Slovenskému kolektívu riešiteliek pripadla úloha pripraviť informačné 
reklamné letáky a návrh loga projektu. Česká univerzita dostala úlohu pripraviť 
webové stránky, čiže dať projektu internetovú podobu. Internetová stránka 
je spoločná, v  súčasnosti dostupná na poľských www stránkach. Sú v  nej 
porovnateľné moduly (dialógy, vybrané literárne texty a  lexika), odrážajúce 
jazykové a kultúrne špecifi ká krajín, ktoré sa na projekte podieľajú.
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Každý národný tím mal za úlohu pripraviť ako originál dva moduly 
(tak sa nazývajú internetové lekcie), ktoré sa potom prediskutovali 
a  pripomienkovali celým kolektívom riešiteľov zo všetkých zúčastnených 
pracovísk. Všetky moduly sa postupne prekladali do piatich jazykových 
mutácií – poľskej, českej, slovenskej, slovinskej a bulharskej. Jednotlivé jazyky 
sa prepínajú pomocou symbolu, ktorým je štátna vlajka. Všetky témy sa 
rozdelili do dvoch fáz prípravy. Do prvej patrilo 6 modulov a v každom z nich 
bolo 5 strán. Druhú časť tvorilo 5 modulov, dva z  nich majú iba 4 strany. 
V druhej časti je viac obrazového materiálu (obrázky, tabuľky, mapy, schémy, 
fotografi e). Na prvej strane sú dlhšie dialógy k danej téme, druhú stranu tvoria 
minidialógy. Obidve strany majú aj auditívnu podobu – nahrávku textov, 
ktoré vykonali najmä študenti. Na tretej strane je lexika, najpoužívanejšie 
frázy a ustálené spojenia z danej komunikačnej sféry. Neobsahuje všetky slová, 
iba výber – tento sa dopredu dohodol. Štvrtú stranu tvoria texty z literárnych 
diel. Najčastejšie sa siahalo do beletrie – vyberali sa také diela, ktoré sú 
preložené do jednotlivých jazykov. Tu sa dá vidieť veľa podobností i rozdielov 
a interkultúrnych špecifík. Túto stranu využívame často na prekladateľských 
seminároch. Študenti sami prekladajú text a  potom siahneme na ofi ciálny 
preklad a  diskutujeme o  rozdieloch v  prekladoch študentov a  prekladateľa 
knihy. Pre zviditeľnenie je najzaujímavejšia piata strana – tu sú ukážky tvorby 
z  jednotlivých národných literatúr, sú tu texty alebo fotografi e osobností 
kultúrneho a spoločenského života a športovcov, národné jedlá, piesne, vtipy 
ap. Táto strana sa nepripomienkovala, tú si tvorili jednotlivé kolektívy samy. 

Slovenský kolektív pripravil dve témy: prvou bolo nakupovanie - 
Kupujeme darček a  druhou zdravie   Potrebujete pomoc? Potrebujete lekára? 
V  slovenskom kolektíve, okrem koordinátorky polonistky profesorky M. 
Pančíkovej, boli skúsené slovakistky docentka J. Pekarovičová, doktorka Ľ. 
Žigová i  doktorka M. Mošaťová. Práve ony majú skúsenosti s  vyučovaním 
slovenčiny pre cudzincov, takže príprava projektu bola skôr zábavou ako 
prácou.

Cieľ, ktorý si riešiteľský kolektív stanovil, sa dotýkal zviditeľnenia 
piatich slovanských jazykov tých slovanských krajín, ktoré sú v EÚ. Výsledkom 
projektu nie je klasická učebnica slovanských jazykov alebo jazyková príručka, 
ale je to návod, pomôcka pre všetkých, ktorí sa do danej krajiny chystajú 
pracovne alebo ako turisti. Keďže projekt vytvárali pracovníci vysokých 
škôl, zamerali sa predovšetkým na študentov. V  projekte sa zdôrazňujú 
predovšetkým spoločné znaky a taktiež rozdielnosti. Práve tieto mnohokrát 
spôsobujú nedorozumenia a problémy i samotným Slovanom. Mnohé slová 
nasvedčujú tomu, že všetky tieto jazyky majú spoločný historický základ, 
avšak jazykové zmeny počas dlhých storočí ich od seba vzdialili. Univerzálne 
témy bežnej komunikácie sa dajú porovnávať vo dvojiciach – takže každý si 
môže sám zistiť podobnosti i rozdielnosti. 
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O výbere loga, ktoré mal spracovať práve slovenský kolektív, už písala 
J. Pekarovičová v zborníku Studia Academica Slovaca, (roč. 35, 2006, s. 477 - 
486). Vo všetkých slovanských jazykoch sa anglický názov slavic – slovanský, 
podobá na slovo slávik, označujúce spevavého vtáka, známeho u  všetkých 
zúčastnených krajín. Preto sme sa rozhodli tohto speváčika s  nádherným 
spevom dať do loga a bulharské rádio Christo Botev všetky relácie o projekte 
začína jeho spevom.

Používatelia projektu sa môžu dozvedieť o  tom, kto je to Štúr, 

Štefánik, Dvorský, Moravcová, Hrbatý, Martikán, Nepela, môžu si kliknúť na 
stránky slovenského hlavného mesta Bratislavy, poznať recept na prípravu 
slovenských halušiek a kapustnice, prečítať si úryvky od Heviera, Satinského, 

Lasicu, Moravčíka, naučiť sa texty slovenských piesní ako sú: Dobrú noc, Odpusť 

mi láska, Kúp mi knihu. Okrem toho sú tu aj dôležité odkazy na stránky 
zdravotnej pomoci, informácie o letných jazykových školách, o univerzitných 
pracoviskách, kde ponúkajú slovenčinu ako cudzí jazyk ap.

Pri tvorení modulov neraz nastali aj veselé situácie, keď si jednotliví 
členovia medzinárodného tímu predstavovali niečo iné pod nejakým slovom. 
Práve jazykové zradnosti sú nebezpečné v blízkych jazykoch. Spomeniem tu 
jednu takúto situáciu – v  našom module o  nákupoch je dialóg v  cukrárni, 
kde si objednávajú kávu a zákusok. Poľské kolegyne sa hneď zaujímali, prečo 
Slováci ku káve jedia slané.... Totiž zakąska v  poľštine znamená predjedlo, 

jednohubka, čiže niečo slané. Práve tento fakt nás priviedol na myšlienku, 
umiestniť do projektu aj niekoľko zradností. Touto úlohou som bola poverená 
ja, keďže sa touto problematikou zaoberám dlhšiu dobu. Tieto informácie 
nájdete, ak si kliknete Pomocník a potom Idioms. Tu sa dozviete, napríklad, 
že české slovo břitký, to je v slovenčine ostrý, rázny, britký, zatiaľ čo v poľštine 
to znamená špatný, škaredý. Poľské slovo urok, to nie je úrok v slovenčine, 
ale krása, čaro; a slovenské i české slovo úrok je po poľsky procent, odsetek, po 
slovinsky navadno, obrest a  po bulharsky лихва. Poľské slovo uroda, to nie 
je úroda v  slovenčine a  češtine, ale krása, lebo slovenské slovo úroda sa do 
poľštiny prekladá ako urodzaj. Takýchto slovanských nedorozumení by sme 
mohli uvádzať veľa. Viac sme sa tomu venovali v publikácii Studia Academica 
Slovaca (2007, 36).

Evalvácie sa konali počas celého trvania projektu. Evalvačnú anketu 
pripravil v roku 2005 bulharský kolektív a všetky kolektívy anketu využívali 
na seminároch z porovnávacej gramatiky. V druhom roku realizácie projektu 
sa použitá metóda testovala na slavistike v Halle. O tom, akú dôležitú úlohu 
zohráva slovenčina tým, že je v  strede slovanských jazykov, nás presvedčili 
práve nemeckí slavisti z Halle. Vo svojich referátoch uvádzali, že študenti, 
ktorí sa učia slovenčinu, najviac rozumejú textom z iných slovanských jazykov. 

Ako už obidve autorky rôznych referátov a správ uvádzali, dôležitým 
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prínosom projektu je fakt, že slovenčina sa v  ňom zviditeľnila rovnakým 
dielom ako aj iné slovanské jazyky. Súčasný trend potvrdil nutnosť v spoločnej 
Európe ovládať okrem svetových jazykov aj niektorý slovanský jazyk. Na 
konferencii Komisie EÚ v decembri 2008 generálny riaditeľ EK pre preklad 
Karl Johan Lőnnroth z  Fínska zdôraznil význam ovládať aj malé exotické 
jazyky, medzi ktoré zaradil okrem svojej rodnej reči aj slovanské jazyky. Práve 
jeho pracovisko pociťuje ešte stále veľký nedostatok dobrých prekladateľov 
z nových slovanských jazykov. 

Spolupráca celého kolektívu bola veľmi úspešná a  užitočná. Na 
stretnutiach sme si vymieňali skúsenosti, stmelil sa pekný medzinárodný 
kolektív, ktorý aj po ukončení projektu udržiava priateľské i pracovné kontakty. 
A čo je najdôležitejší prínos projektu – zviditeľnili sa slovanské jazyky, a to 
vo všetkých (nielen) zúčastnených krajinách. Pri rôznych príležitostiach, ako 
sú konferencie, zasadnutia, družobné pobyty, prednáškové pobyty, kultúrne 
podujatia, letné školy ap., sme  projekt prezentovali. Nielen na európskych 
vysokých školách, ale aj v  iných univerzitách celého sveta sa poskytovala 
možnosť zoznámiť sa s  projektom ( Japonsko, Čína, USA, Kanada ap.). 
Môžete si pozrieť Históriu projektu, je tu uvedených 30 podujatí, kde sa Slavic 
zviditeľňoval. Samozrejme, že je ich oveľa viac, pretože práca vkladania do 
internetu bola ukončená už v lete 2007 a odvtedy sa o projekte stále hovorí. 
Každý člen medzinárodného kolektívu zviditeľňuje projekt na všetkých 
podujatiach, ktoré absolvuje. 

 Projekt má aj svoju stránku návštev, kde napríklad v  októbri 2007 
– vtedy je uvedený posledný záznam návštevy – bolo v  priemere vyše 500 
návštevníkov mesačne. V  projekte je aj Forum, tu je do dnešného dňa 
zaznamenaných 1728 ohlasov z rôznych krajín. 
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RÉSUMÉ
Slovak in the Project of EU Slavic Network

Th e history of the project and the division of thematic circles. Th e Slovak team of 

solutionists and teams from other universities. Th e Slovak language among other Slavonic 

languages included into the project. Th e viewpoint of German students of the Slavonic Studies 

on the Slovak language. Th e Slovak language and false friends. Th e contribution to the collective 

work and making the Slovak language, literature, culture and the other fi elds of the social life 

visible.
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Ve svém příspěvku se soustředím na problematiku češtiny jako 
cizího jazyka, přesněji řečeno zaměřím se z lingvodidaktické perspektivy na 
synchronní popis jejího mluvnického systému; dost možná, že v tomto smyslu 
dojde mezi oběma našimi blízkými národními jazyky v určitých aspektech i 
k průsečíku některých problémových momentů.

Věřím, že se většina z nás shodne v názoru, že adekvátně zpracovaná a 
náležitě lingvodidakticky prezentovaná mluvnice přirozeného jazyka sehrává 
v  současné moderní výuce cizích jazyků významnou a nezastupitelnou roli. 
V této souvislosti však musím konstatovat, že jsou v tomto směru v oblasti 
češtiny jako cílového jazyka dlouhodobě značné rezervy. A právě u této otázky 
se dnes zastavím.

Nejdříve (Ad A) stručně naznačím základní rysy zpracování 
mluvnice českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince, poté (Ad 
B) krátce přiblížím situaci ve třech gramatikách češtiny určených zahraničním 
bohemistům.

Ad A) Pokud jde o prezentaci mluvnice českého jazyka v učebnicích 
češtiny pro cizince, můžeme vysledovat pět následujících základních 
problémových bodů (blíže viz M. Hrdlička, 2009). 

Za prvé: v učebních materiálech v řadě případů dochází k výraznému 
nepoměru mezi pozorností věnovanou dimenzi jazykové (rozuměj formální) 
a řečové. Nekritická „fascinace“ autorů učebnic převážně nebo takřka výlučně 
formální stránkou mluvnických kategorií a jevů je mnohdy natolik výrazná, 
že lze v  četných případech hovořit o formalismu1. Mnohé učebnice tedy 
neodrážejí základní principy komunikačně-pragmatického obratu, nevyhovují 
tak ani základním požadavkům a rysům komunikační metody2. 

1 S podobnými tendencemi se, bohužel, setkáváme např. i v případě některých popisů češtiny 

jako cizího jazyka podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Ty, jak známo, 

neslouží jako učební materiál, nýbrž jako opora tvůrců sylabů jazykových kurzů, autorů učebnic 

češtiny pro cizince apod. Není proto jasné, proč v nich nepříliš účelně  fi gurují paradigmata např. 

deklinačních vzorů. Vedle toho, co po stránce formální učit, by bylo vhodné posílit jednak stránku 

řečovou (čili co ony formy v komunikaci znamenají, jak a s  jakým komunikačním záměrem se 

užívají), jednak lingvodidaktickou (tedy jakým způsobem prezentovat příslušné gramatické 

kategorie a jevy nerodilým mluvčím).
2 Nedostatečná pozornost, popř. zavádějící simplifi kace kupř. provázejí výklad slovesného vidu. 

Mnoho autorů pouze uvádí nežádoucí zjednodušení, a sice že opakující se děj bývá vyjádřen 
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Za druhé: můžeme konstatovat značně nevyváženou pozornost 
věnovanou tvarosloví, které výrazně převažuje (jde ovšem téměř výhradně o 
morfologii formální), a skladbě (ta dosti zřetelně zaostává)3.

Za třetí: v  učebnicích nacházíme relativně značné množství 
nedostatků jak povahy formální, tak funkční. Někdy se jedná spíše o drobnosti 
a dílčí nedopatření, jindy (a bohužel opět v hojné míře) jde však o prohřešky 
a pochybení skutečně zásadní a zcela nepřijatelné4.

Za čtvrté: z  komunikačního hlediska bývá nezřídka dosti 
problematické zachycení stratifi kace českého národního jazyka. Ona defektní 
prezentace rozrůznění standardu a nestandardu se projevuje v podstatě dvojím 
způsobem:

a) dochází nikoliv k signalizovanému (grafi cky odlišenému) střídání 
kódů, čili výraziva spisovného a kolokviálního, nýbrž k jeho nesystematickému 
míšení, což pokládám za mimořádně závažnou negativní skutečnost;

b) v  rámci spisovné češtiny dochází k  neuváženému (opětovně 
nesignalizovanému) a nekvalifi kovanému míšení mluvnických i lexikálních 
prostředků na ose knižnost – neutrálnost – hovorovost.

Za páté: na základě rozboru reprezentativního vzorku učebních 
materiálů lze konstatovat, že se výběr a uspořádání mluvnického učiva neřídí 
explicitně formulovanou a vědecky podloženou koncepcí.

Tolik stručný výčet problémových míst v  učebních materiálech 
češtiny pro cizince. 

Ad B) Zastavme se nyní alespoň letmo rovněž u zpracování 
mluvnice současné češtiny ve vybraných gramatikách, které jsou explicitně 
určeny jinojazyčným mluvčím. Nepůjde mi zde o jejich zevrubný rozbor ani 
o soustavné komentování jednotlivostí, ale spíše o naznačení případných 
společných rysů a tendencí obecnějšího rázu. Předesílám, že jsem si vědom 
skutečnosti, že se bude jednat svým způsobem o „srovnání nesrovnatelného“. 
Příslušné materiály totiž a) vznikaly v rozdílné době (šedesátá a sedmdesátá 

slovesem nedokonavým, kdežto děj „jednorázový“ slovesem dokonavým. Minimum informací se 

cizinec dozví o užití primárních prepozic atd.
3 Nesystematicky (bez stylového odlišení a bez ohledu na frekvenci) se mnohdy prezentují spojky 

(nečiní se kupř. rozdíl mezi synonymními konjunkcemi ač, ačkoliv, třebaže, i když, přestože). 

Obvykle se neuvádí (ani neprocvičuje) konkurence vyjádření nominálního a větného (Po příjezdu 

– Když přijel); minimální pozornost se věnuje slovosledu aj.
4 Pokud jde o formální stránku, nacházíme chyby v  deklinačních paradigmatech (problémy 

s odlišením forem u něho x u něj; mne x mě aj.), ve vidových dvojicích (srov. hledat – najít místo 

náležitého najít – nacházet), v poučení o tvoření některých tvarů (rozkazovací způsob aj.). Co se 

užití gramatických kategorií a jevů týče, můžeme zmínit častou absenci poučení o rozdílu mezi 

posesivním genitivem a posesivním adjektivem (dům otce x otcův dům), o užití přivlastňovacího 

zájmena svůj, o (ne)užití zájmenného subjektu, o konkurenci nominativu a instrumentálu či trp-

ného rodu opisného a zvratného atd.
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léta x současnost), b) mají odlišný rozsah i formát (skripta – knižní publikace – 
text v pdf na www) i c) částečně jiného adresáta (pokročilejší uživatel schopný 
číst český text x cizinec bez nutné základní znalosti češtiny), d) nestejný je 
také mediační jazyk (čeština x angličtina).

Při této příležitosti bych rovněž rád zdůraznil, že si všech dále 
zmiňovaných prací vážím a oceňuji je, i když se o nich budu místy vyjadřovat 
v poněkud kritickém duchu.

První gramatikou je Stručná mluvnice češtiny pro zahraniční 
studenty (kolektiv autorů bývalé Katedry češtiny pro cizince na FF UK 
v  Praze). Tato skripta jsou určena zahraničním bohemistům s  pokročilejší 
znalostí češtiny, mají omezený rozsah (96 stran), proto neumožňují podrobnější 
výklad některých problémových pasáží (slovesný vid, zvratné přivlastňovací 
zájmeno svůj aj.).

Na první pohled upoutá novátorský přístup v  prezentaci slovních 
druhů: začíná se slovesem (s. 29n.), až poté následují další slovní druhy 
v tradičním pořadí. Objevuje se zde účelná redukce slovesných tříd na tři (-ám 

– dělám; -ím – vidím; -i/-u – pracuji, pracuju; nesu). K pozitivům řadím přehled 
významů slovesných prefi xů (s. 26n.) a lingvistického pojmosloví (s. 87n.), 
poučení o slovosledu (zejména o pořadí enklitik, s. 82n.) i o běžně mluvené 
češtině (s. 84 – 86) a v  neposlední řadě též náznak sémantické klasifi kace 
předložek (tedy nikoliv pouze jejich abecední přehled nebo výčet v závislosti 
na příslušných pádech) – autoři hovoří o vztazích místních, časových a jiných 
(s. 73n.). Moderní je např. také upozornění na existenci kontrahovaných tvarů 
préterita typu Kams šel? (s. 34)5.

Na druhé straně nepokládám za nezbytně nutné zařazení jak pasáží o 
výslovnosti (s. 6n.), pravopisu (s. 13n.) či slovotvorbě (s. 19n.), tak o minulém 
podmiňovacím způsobu (s. 38) či o přechodnících (s. 41). Domnívám se, že 
bylo vhodné podrobněji pojednat o významu a užití některých gramatických 
kategorií a jevů s důrazem na popsání konkurenčních forem vyjádření: např. 
o rozdílech mezi posesivním genitivem a posesivním adjektivem (s. 54), mezi 
trpným rodem opisným a zvratným (s. 35), mezi neurčitými zájmeny jako 
někdo x kdosi6 (s. 25, 26), mezi číslovkami druhovými a souborovými (s. 58) 
nebo adverbii typu vysoko x vysoce (s. 69) apod.

Druhou mluvnicí, zaměřenou téměř výlučně na spisovný jazyk, je 
publikace Čeština jazyk cizí s  podtitulem Mluvnice češtiny pro cizince 
(I. Poldauf – K. Šprunk)7. Tato podrobná práce (o rozsahu 418 s.) je patrně 

5 Oproti tomu jsou však zařazeny pouze knižní tvary komparativu typu výše, šíře, dále, tíže, blíže 

(op. cit.,s. 24).

6 Je škoda, že skripta nezmiňují existenci tvarů typu všeli- (op. cit., s. 25).
7 Upozorňuji na náklad, který je v dnešní době u podobných prací nevídaný: 5000 kusů.
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nejznámější díky původnímu a nevšednímu přístupu k prezentaci pádového 
systému – její autoři totiž tvrdí (s. 49), že „Substantivum má v  singuláru i 
v  plurálu čtyři tvary.“, a sice bázový, genitivní, dativní (lokál chápou jako 
„dativ lokální“) a instrumentální. U některých jmen ještě rozlišují tzv. 
oslovovací formu (čili vokativ). Onen bázový tvar pak plní ve výpovědi buď 
funkci nezávislou (subjektovou, B.s.), nebo závislou, a sice na slovese nebo na 
předložce (funkce objektová, B.o.). Je snad možné konstatovat, že se tento 
přístup v  lingvodidaktice neosvědčil, představoval však nicméně zajímavý 
pokus o zjednodušení prezentace české deklinace.

Z téže gramatiky pochází také zdařilý příměr (s. 213), že nedokonavé 
sloveso děj „fi lmuje“, kdežto dokonavé „fotografuje“. 

V publikaci nalezneme celou řadu zdařilých pasáží8, náležitý prostor 
je věnován i jinak tradičně nedostatečně popsaným otázkám (s. 98, 102 
posesivita, s. 125n. skloňování číslovek, s. 313n. slovosled aj.), uvítal bych 
ovšem větší pozornost věnovanou stylové platnosti mluvnických prostředků 
(např. u spojek) a především prezentaci předložek a spojek po významových 
celcích (nikoliv abecedně).

Značným problémem je v  současné době skutečnost, že jsou obě 
uvedené mluvnice češtiny pro cizince jen velmi obtížně dostupné.

Třetí z gramatik, A Grammar of Czech as a Foreign Language K. 
Tahala z roku 2010, se od obou předchozích značně odlišuje. Předně je psána 
anglicky a je dostupná v  elektronické podobě9 (www.factumcz.cz). Vedle 
některých zdařilých kapitol ovšem musím poukázat na určité pasáže, které 
jsou z mého pohledu až příliš skromné (nehledě na řazení jednotlivých témat 
a na kohezi textu) a někdy problémové: a) v pojednání o préteritu (s. 40n.) 
postrádám mimo jiné zmínku o tvoření a pravopisu obtížnějších tvarů (kupř. 
přijmout – přijal; oblékl – oblékl, obléknul; zapomněl x rozuměl), chybí zmínka 
o stažených tvarech jako ses, sis; cos – kdys – kams – žes aj., b) prostředky pro 
vyjádření futura jsou redukované (není zmínka o roli prézentu: Příští týden 

mám dovolenou; chybí poznámka o tzv. blízké budoucnosti: Jdu si číst), doplnil 
bych i některé bázové funkce futura (rozkaz: Budete mlčet a psát!, vyjádření 
pravděpodobnosti: Soused není doma? Tak to on bude na nákupu.) aj. Více bych 
očekával od poučení o krátkých tvarech adjektiv (s. 150 n.), o trpném rodu 
(s. 173 n.) apod. U nepřímého imperativu (s. 209) je opomenuta varianta s ať 

(Řekl mu, ať to udělá do příštího týdne).

8 V gramatice se setkáváme s některými originálními ponaučeními, kupř. s tvrzením (op. cit., s. 

61), že mají česká města nebo zahraniční města se starými styky s Čechami v genitivu singuláru 

koncovku –a (Betléma, Jeruzaléma, Říma aj.). Pečlivě zpracované jsou také pasáže o určování rodu 

substantiv, o dubletách aj.
9 Vlastní gramatika má rozsah 260 s., obsahuje ještě dodatek, a sice Úvahu o obecné češtině 

(celkově tedy 259 s.).

O gramatice mateřského jazyka pro jinojazyčné mluvčí
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Vyskytnou se, bohužel, i problémy formálního rázu: tradičně chybně 
je uveden tvar genitivu zvratného zájmena se: má být pouze sebe, nikoliv 
rovněž se (s. 180), autor nerozlišuje náležitě tvary něho a něj (s. 125), neuvádí 
hovorové genitivy číslovek tři a čtyři (s. 128), u posesivních adjektiv chybí 
dubleta v lokálu singuláru maskulin (s. 155) atd. 

Přestože jde o mluvnici zcela novou a současnou, nikde jsem v ní 
nenašel zmínku o Společném evropském referenčním rámci pro jazyky či o 
popisech jednotlivých referenčních úrovní (čeština má zpracované úrovně A1 
– B2)10 ani o korpusovém zpracování běžné mluvy (srov. V. Cvrček a kol., 
2010).

Na konci mého nárysu je možno zmínit ještě jeden společný rys: ani 
jedna ze tří zmíněných gramatik nezohledňuje výchozí jazyk jinojazyčných 
uživatelů11.

Závěry z výše řečeného jsou, myslím, evidentní. Ve sféře češtiny jako 
cizího jazyka již delší dobu zřetelně pociťujeme absenci skutečně specifi cké12 
gramatiky českého jazyka (stávající popisy se totiž od gramatik určených 
rodilým mluvčím v  řadě momentů příliš neodlišují), přesněji řečeno řečově 
zaměřeného popisu mluvnického systému současné češtiny. Ve značné míře 
tak chybí nejen relevantní podklady pro studium zahraničních bohemistů, 
ale též relevantní podklady pro tvůrce učebních materiálů češtiny pro cizince.
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RÉSUMÉ
On Mother Tongue Grammar for Foreigners

Grammar plays an important role in foreign language didactics, including the 

communicational method. Th e way Czech grammar is treated in textbooks has its drawbacks – in 

textbooks of Czech for foreigners, as well as in grammar textbooks designed for foreign speakers.
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O mennom rode vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho 
jazyka

Ľudmila Žigová 

Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

V didaktike cudzích jazykov sa v  posledných desaťročiach menili 
prístupy k ich vyučovaniu i jednotlivé vyučovacie postupy a metódy. Rozdielne 
v nich boli aj názory na mieru zastúpenia gramatiky, na jej úlohu a spôsob 
prezentácie. Význam a  dôležitosť gramatického učiva sa v  niektorých 
vyučovacích metódach preferoval a preceňoval, v  iných sa mu neprikladala 
náležitá pozornosť a jej význam sa potláčal alebo sa zastúpenie gramatiky 
v  cudzojazyčnej výučbe dokonca úplne odmietalo (pozri Hrdlička 2009, s. 
21).

Vo vyučovaní cudzích jazykov sa postupne prešlo od dominantného 
systémového prístupu k jazyku, v ktorom sa dôraz kládol na osvojovanie si a 
ovládanie gramatického systému, ku komunikatívnemu prístupu, pri ktorom 
sa zdôrazňuje komunikatívna orientácia výučby. Uplatňovanie gramatického 
princípu vo vyučovaní niektorí autori neuznávajú a prikláňajú sa k funkčným 
prístupom. Ukazuje sa, že ani odmietanie gramatickej zložky výučby na jednej 
strane, ani jej preceňovanie na strane druhej nie je v  jazykovom vzdelávaní 
správnym prístupom. Východiskom z problému uplatňovania gramatického 
alebo  funkčného princípu v  organizácii výučby je ich vzájomná integrácia 
a vyvážené zastúpenie obidvoch prístupov – gramatického i funkčného.

Druhá polovica 20. st. teda priniesla do lingvodidaktiky komunikačnú 
metódu, ktorá v oblasti cudzojazyčného vyučovania prevláda i v súčasnej dobe. 
Komunikatívna metóda je spätá najmä s praktickým charakterom cieľov, 
dominanciou rečovej aktivity, s funkčným prístupom k výberu učiva, situačno-
tématickou prezentáciou výučby a koncentrickým usporiadaním učiva. 
Dôležitosť gramatickej zložky vo vyučovaní cudzieho jazyka potvrdzujú aj 
vyjadrenia M. Hrdličku o tom, že „v náležitě chápané a aplikované komunikační 
metodě zaujímá adekvátně prezentovaná (pedagogická) gramatika významné 
a nezastupitelné místo, představuje její podstatnou integrální součást. Znalost 
gramatiky (jazykového systému, langue) je totiž významným předpokladem 
pro získání nejen kompetence jazykové, ale i  kompetence komunikační 
(respektování pravidel a  zvyklostí užívání příslušného jazykového kódu v 
proměnlivých podmínkách společenské komunikace, parol)“ (Hrdlička 2009. 
s. 56).
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V  duchu komunikatívnej orientácie výučby cudzieho jazyka ako 
prostriedku dorozumievania sa do popredia predovšetkým v  počiatočných 
fázach vyučovania dostáva potreba zvládnuť základné reálne komunikačné 
situácie. Tomu sa podriaďuje aj miera zastúpenia gramatickej zložky, 
implikovanej do osvojovania si jazykového systému. Pri vyučovaní slovenčiny 
je od jeho počiatočného štádia potrebné dôsledne venovať pozornosť 
gramatickej problematike, t. j. poskytovaniu primeraných gramatických 
informácií. Predíde sa tým zautomatizovaniu mnohých nesprávnych prvkov, 
ktorých následné odstraňovanie je nielen časovo náročné, ale často aj ťažšie 
realizovateľné. 

Zvýšenú a systematickú pozornosť pri osvojovaní si lexikálnych 
jednotiek v  slovenčine treba venovať popri ich významovej zložke, aj ich 
správnemu rodovému zaradeniu. Vzťahuje sa to jednak na budúceho používateľa 
(v procese osvojovania si slova) ako aj učiteľa (pri výklade a  komentovaní 
gramatického učiva). A tak gramatický, resp. menný rod je jedným z mnohých 
javov, ktorým treba venovať adekvátnu pozornosť od počiatočného štádia 
učenia slovenčiny rovnako u  študentov zo slovanského či neslovanského 
prostredia, nakoľko prax poukazuje na nedostatky v  uplatňovaní menného 
rodu i vo vyšších štádiách výučby.
 Na to, že gramatický rod substantív tvorí jednu z kľúčových otázok 
slovenskej gramatiky pre cudzincov, upozornil vo svojom príspevku na 
úrovni vtedajšieho stupňa poznania koncom osemdesiatych rokov P. Baláž 
(1988, s. 31). Argumentoval tým, že „vo všetkých jazykoch sa gramatická 
kategória menného rodu rovnako neuplatňuje, ba existujú aj jazyky, v ktorých 
gramatického rodu niet.“ Ako príklad uvádza angličtinu a z hľadiska počtu 
rodových tried sú v jednotlivých jazykoch tiež rozdiely, napr.: „vo francúzštine 
a litovčine sú len dva rody, v nemčine, súčasnej gréčtine sú tri“. V súvislosti 
s  týmto tvrdením je žiaduce doplniť jeho vyjadrenia konštatovaním, že 
problematika menného rodu je spätá s  typom jazyka, a  preto nemožno 
mechanicky priraďovať k  sebe jazyky geneticky a  typologicky odlišné, resp. 
nebrať ohľad na rodovo silné jazyky, ku ktorým patrí aj slovenčina. Vo všetkých 
prípadoch ide o výsledok prirodzeného vývinu, ktorého dôsledkom je aj súčasný 
stav a divergencia v rámci jednotlivých skupín jazykov je výsledkom odlišného 
vnímania reality v  nerovnakej či nerovnorodej historicko-spoločenskej 
situácii. Preto v mnohých románskych jazykoch dnes neexistuje stredný rod, v 
niektorých severogermánskych jazykoch, napr. v švédčine, ženský rod splynul 
s mužským a takto vzniknutý rod sa nazýva spoločný. Typologickým znakom 
aglutinujúcich jazykov je, že kategóriu gramatického rodu vôbec nerozlišujú, 
a to ani v rámci osobných zámen (typickým prípadom sú ugrofínske jazyky, 
ku ktorým patrí fínčina alebo maďarčina, pozri V. Krupa – J. Genzor – L. 
Drozdík, 1983, s. 196, 201). 
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 Slovanské jazyky, v  rámci nich aj slovenčina, rozlišujú tri rody. Ide 
o  tradičnú gramatikalizáciu pôvodných významových prvkov a  došlo k  nej 
v rámci nerovnorodého prehodnocovania formálnych kritérií na významové, 
v  slovanskom jazykovom kontexte po rozpade praslovanskej jednoty, resp. 
v rámci konštitutívneho obdobia (po 10. stor.). S ohľadom na predmet nášho 
príspevku – kategóriu menného rodu v  slovenskom jazyku – pripomíname 
tradičné kritérium, známe z klasickej slovanskej jazykovedy 19. stor., na ktoré 
nadviazal v citovanom príspevku aj P. Baláž (1988, s. 31) s  odporúčaním 
rozlišovať na základe sémantiky a gramatickej formy v slovenskom jazyku štyri 
rody: mužský životný, mužský neživotný, ženský a stredný rod“ s argumentáciou, 
že „spoľahlivou oporou pri identifi kácii rodovej príslušnosti slovenských 
substantív je prirodzený rod a lexikálny význam slova, avšak pri substantívach 
označujúcich neživé veci nie je možné využiť oporu v  prirodzenom rode. 
O ich rodovej príslušnosti rozhoduje zakončenie a substantíva treba zaradiť 
do takej triedy, do akej podľa formálnych znakov patria. Okrem prirodzeného 
rodu určitým signálom rodovej príslušnosti substantíva môžu byť gramatické 
prípony nominatívu singuláru.“(tamže, s. 33). Tieto poznatky treba doplniť 
o  novšie interpretácie v  rámci západoslovanského makroareálu, ktoré 
v  rámci porovnávacieho výskumu západoslovanských jazykov predstavila 
R. Mračníková (2007, s. 60 a n.) zavedením kategórie mužskej osoby. Táto 
hierarchia prvkov v  rámci kategórie rodu však poukazuje na množstvo 
protirečení, ktoré sú vývinovo podmienené a  spôsobujú konfl ikt formálnej 
a významovej stránky deklinačných paradigiem a v syntetických fl ektívnych 
typoch jazyka nivelizujú ich uniformnú transparentnosť, ktorá by mohla byť 
vhodným didaktickým prostriedkom v takej podobe, v akej sa ňou vyznačujú 
jazyky aglutinujúceho typu (1 gramatická morféma = 1 gramatický význam). 
Pri správnom osvojovaní si formálnej podoby slovenských slov nedomáceho 
pôvodu typu akvárium, lýceum, koloseum, video, kakao, logo, motto (slová so 
sufi xami -um, -io, -yo, -eo, -ao, -o), metóda, cirhóza, marináda, inštitúcia, valencia, 

idea (slová so sufi xom -a, vrátane zakončenia na -ia, -ea,) je rodové zaradenie 
substantív jednoznačné a platí to aj o domácich neživotných substantívach 
zakončených na sufi xy -o, -e, -ie. Menej problémové z  hľadiska menného 
rodu sú aj substantíva so zakončením na -a (pri slovách domáceho pôvodu 
odhliadnuc od životných substantív mužského rodu či obmedzenej skupiny 
substantív stredného rodu, sú všetky ostatné ženského rodu). Ovládanie 
formálnej stránky slova ako aj jeho rodovej príslušnosti považujeme zo strany 
cudzinca učiaceho sa slovenčinu za dôležité, a  to „nie iba pre tvorenie jeho 
vlastných tvarov, ale aj pre tvorenie tvarov adjektív a im na roveň postavených 
iných slov, ktoré sa s nadradeným substantívom zhodujú“ (P. Baláž 1988, s. 
32). Menný rod je dôležitý z hľadiska zaradenia substantíva k príslušnému 
vzoru a v rámci kongruentného skloňovania, resp. kategórie zhody určuje tvar 
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prívlastku: dobrý výsledok, dobrá reklama, dobré auto.
Okrem uvedených autorov sa problematikou menného rodu v kontexte 

vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka zaoberala aj Pekarovičová (2004, 
s. 73 – 75).

O  dôležitosti a potrebe venovať pozornosť mennému rodu aj pri 
vyučovaní zahraničných študentov, ktorí ovládajú slovenský jazyk na pokročilej 
úrovni, svedčia autorkine dlhoročné skúsenosti z  vyučovania zahraničných 
slovakistov a  slavistov. Na ilustráciu možno uviesť príklady nesprávneho 
použitia tvaru z hľadiska rodu z písomných či spontánnych ústnych prejavov 
študentov zväčša slovakistov typu: „som prekladateľ a tlmočník a moja dlhodobá 

cieľ je pracovať aj so slovenčinou... rozdiely sú aj v životnom úrovne....., dnes je 
modna aerobika..., získal inžiniersku diplomu..., centrum bol príliš ďaleko...., bola 

to zaujímavá programa..., atď. To nás inšpirovalo k tomu, aby sme sa k tejto 
téme s odstupom času opäť vrátili a čiastočne aj upravili či doplnili inventár 
lexikálnych jednotiek uvádzaných v  príspevku P. Baláža predovšetkým 
v súvislosti s periférnou časťou slovnej zásoby slovenského jazyka na jednej 
strane a pribúdaním nových slov na druhej strane. Pre dnešného používateľa 
jazyka nič už neznamenajú slová typu krutač, roľnič, rodač, otroč, sigeľ, dúčeľ, 

ručaj, špeť ... (Baláž, o. c., s. 37), na druhej strane existuje rozsiahla skupina 
internacionálnych slov, ktorých počet sa v porovnaní s obdobím osemdesiatych 
rokov zmnohonásobil. V  slovnej zásobe zahraničných študentov tvoria 
slová tohto typu veľkú časť ich lexikálnej bázy a  v  komunikácii sa často 
využívajú. Ide predovšetkým o slová cudzieho pôvodu, ktoré sú svedectvom 
internacionalizácie jazyka a sú veľmi frekventované predovšetkým v oblasti 
ofi ciálnej komunikácie. Ich existencia v  slovenskom jazyku je z  pohľadu 
vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka veľmi užitočná, pretože v prvotnej 
fáze vyučovania uľahčujú komunikáciu a  na druhej strane sú neskorším 
stimulom na poznávanie domácich prostriedkov cieľového jazyka v neskoršej 
etape jeho osvojovania. Preto pri práci s lexikou treba od počiatočného štádia 
vyučovania slovenského jazyka upozorňovať rovnako na významové rozdiely 
(niekedy až zradné miesta) slov vyskytujúcich sa v identickej či podobnej 
forme v  slovanských aj neslovanských jazykoch, ale najmä na rodovú 
príslušnosť základných tvarov, od ktorých sa odvíja celá paradigmatická 
štruktúra konkrétneho slova. Problémy z hľadiska formy a rodovej príslušnosti 
spôsobuje okrem slov nedomáceho pôvodu aj domáca, t. j. slovenská lexika. 
Ide najmä o substantíva, označujúce neživé predmety s nulovou gramatickou 
morfémou základného tvaru. Týmto typom, t. j. gramatickej stránke lexiky, 
treba vo vyučovacom procese slovenčiny ako cudzieho jazyka venovať popri 
osvojovaní si novej lexiky osobitnú pozornosť. 

Jednou z problémových skupín sú slová cudzieho pôvodu, ktoré sú 
formou aj významom zrozumiteľné, vo východiskovom aj cieľovom jazyku sa 
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však zaraďujú do rodovej triedy rozličného typu. Ide o slová typu emblém, 

program, analýza, báza, perióda, garáž, syntax, laboratórium, embryo, rádio, 

rodeo, kakao, atď. V slovenčine, t. j. cieľovom jazyku, môžu tieto substantíva mať 
nulovú tvarotvornú morfému (pláž, stáž, program), resp. tvarotvornú morfému 
-a (syntéz-a, bariér-a, fasád-a, majonéz-a, metód-a) i  v  prípadoch, keď jej 
predchádza samohláska -i, (inštitúci-a, úni-a, komunikáci-a), či samohláska -e 
(ide-a) alebo zakončenie -um, -i-o, -y-o, -a-o, -e-o. Identickosť či podobnosť 
takýchto slov v  jednotlivých východiskových jazykoch si preto vyžaduje zo 
strany zahraničného používateľa opatrnosť pri ich osvojovaní a  používaní 
v cieľovom jazyku: rus. a bulh. sintaksis (m. r.), slovin., srb. a chorv. sintaksa (ž. 
r.) je v slovenčine syntax (ž. r.); rus. a bulh. praktika (ž. r.), poľ. praktyka, slovin., 
srb. a chorv. praksa, (ž. r.) je v slov. prax (ž. r.); rus. a bulh. emblema (ž. r.), poľ. 
emblemat (m. r.), srb. amblem, slovin. a chorv. emblem (m. r.) je v slov. emblém 

(m. r.); poľ. plaża, slovin., srb. a chorv. plaža (ž. r.), rus. pľaž a bulh. plaž (m. r.) 
je v slov. pláž (ž. r.), poľ. staż, slovin., srb., chorv., rus., bulh. staž (m. r.) a v slov. 
je ž. r.; rus., bulh. a srb. laboratorija (ž. r.), slovin. a chorv. laboratorij (m. r.) 
je v  slov. laboratórium (s. r.), vo všetkých porovnávaných jazykoch je slovo 
muzej (m. r.) a v slov. múzeum (s. r.) alebo v jednotlivých jazykoch rozdielne 
formálne podoby slov i  rody týchto slov embryo (m. r.) – embrion (m. r.) – 
embrij (m. r.), rodeo (m. r.), kakao (m. r.) sú v slov. stredného rodu, rus. a bulh. 
programa (ž. r.) a poľ., slovin., chorv., srb. slovo program (m. r.) je totožné so 
slovenským vo forme i v  rode. V  jednotlivých jazykoch sú rozdielne formy 
i  rody aj pri slovách typu perióda – period, metóda – metod, garaż – garaž – 

garaža, pasaž – pasaža, manikir – manikura – manikjur, analiz – analiza, fasad 

- fasada, majonez – majoneza, sistem – sistema, banana – banan... 
Samostatný okruh problémov tvoria slová domáceho pôvodu alebo 

zdomácnené slová, ktoré majú v  základnom tvare po konsonante nulovú 
gramatickú morfému (okrem životných maskulín). Sú to substantíva, ktoré 
spôsobujú cudzincovi ťažkosti pri ich zaraďovaní k rodovej príslušnosti 
a  vyžadujú si identifi káciu menného rodu a  jeho cielenú a vedomú fi xáciu 
a automatizáciu. V rámci ženského rodu je ešte nutné rešpektovať aj rozdielne 
tvarotvorné morfémy v  genitíve singuláru, nominatíve a  akuzatíve plurálu, 
vyplývajúce z  rozdielov v deklinačných vzoroch kosť a  dlaň. Ide napríklad 
o substantíva so zakončením tvarotvorného základu na spoluhlásky:

-ň: feminína: báseň, bázeň, kázeň, jedáleň, jabloň, jeseň, pieseň, vášeň, 

hlaveň, úroveň, náplň, daň, dlaň, zbraň, stráň, pečeň, Viedeň, zeleň, a substantíva 
na -áreň a  -izeň (všetky majú deklináciu podľa vzoru dlaň), ale maskulína 
ražeň, sťažeň, prsteň, väzeň, rezeň, vozeň, koreň, peceň, mäkčeň, deň, týždeň, 

oheň, tieň, kameň, plameň, rodokmeň, kmeň, grúň, peň, srieň, rušeň...
-j: feminína: koľaj, obyčaj, šľapaj, stupaj, kropaj, trofej, esej, výzbroj, báj 

(dlaň), ale maskulína čaj, kraj, kroj, boj, údaj, okraj, háj, hokej, náboj, obličaj, 
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súboj, trojboj, ohňostroj, výstroj, vývoj...
-ľ: feminína: čepeľ, maštaľ, myseľ, pištoľ, byľ, posteľ, diaľ (vzor dlaň); soľ 

(vzor kosť), ale maskulína: motýľ, žiaľ, krištáľ, kaštieľ, cieľ, cumeľ, chmeľ, kašeľ, bôľ, 

úľ, rýľ......
-ď: feminína: loď, žrď, odpoveď, spoveď, hruď, čeľaď, papraď (vzor dlaň); 

meď (vzor kosť), ale maskulína dážď, medveď...
-č: feminína: tlač, kníhtlač, chatrč, obruč, kostrč, tyč, náruč, pavlač, 

darebač, bedač, chrobač, bodlač, sedlač...(vzor dlaň); reč (vzor: kosť), ale maskulína: 
bič, vysávač, počítač, spotrebič...

-š: feminína: faloš, rozkoš, samopaš, roztopaš, tíš, (vzor dlaň); voš, myš 
(vzor kosť), ale maskulína sobáš, guláš, čardáš, oldomáš, lampáš, egreš, fi niš, vinš, 

kôš, verš, rešerš, vankúš...
-ž: feminína: mládež, krádež, lúpež, raž, súťaž, kaluž, rohož, nádrž, 

špionáž, garáž, masáž, pasáž, vernisáž, stáž, reportáž, manéž, (všetky so 
zakončením na -áž, -éž francúzskeho pôvodu), lož, raž (vzor kosť), ale 
maskulína jež, kríž, nôž, rúž... 

-dz: feminínum: mosadz (vzor dlaň)
-c: feminína: obec, pec (vzor dlaň); noc, vec, moc, nemoc, veľmoc, pomoc 

(vzor kosť), ale maskulína palác, vrabec, koniec, veniec, palec, valec, koberec, 

pukanec, tanec, marec, vzorec, špic...

-x: feminína: prax, syntax (vzor dlaň), ale maskulína prefi x, paradox, 

komplex, sex, index...
-ť, -sť, -šť, -osť: feminína: chuť, plť, púť, labuť, niť, sieť, štvrť, pažiť, 

päsť, čeľusť, hrsť, srsť, púšť, spúšť, perleť, pípeť (vzor dlaň); súčasť, priepasť, zvesť, 

bolesť, masť, smeť, smrť, pleť, spleť, rukoväť, oblasť, náplasť, slasť, vlasť, závisť, 

nenávisť, korisť, milosť, zvesť, ratolesť, česť, povesť, strasť, sústrasť, osť, plsť, prsť, 

trsť, zášť, mladosť, bytosť, výsosť, osobitosť, bezpečnosť (početná skupina feminín 
s derivačným sufi xom –osť; vzor kosť), ale maskulína: lakeť, vecheť, kýpeť, plášť, 

kliešť, svišť...
Osobitne problematické sú feminína s nulovým zakončením s bázou, 

ktorá sa končí na iný ako mäkký konsonant:
-z, -m, -v, -p, -r, -s: feminína: reťaz, haluz, zem, tvár, neter, kader 

(vzor dlaň); krv, obuv, reďkev, cirkev, step, otep, jar, Sibír, zver, zmes, os, hus, 

prímes (vzor kosť), ale maskulína mráz, rez, kvíz, pulz, šimpanz, bronz, dovoz, 

vývoz, kurz, voz, kaz, zákaz, preukaz, obraz, dom, strom, dym, fi lm, jav, kov, 

lov, nerv, stav, stĺp, strop, oštep, vstup, vtip, bar, dar, pohár, požiar, košiar, papier, 

rukopis, opis, nadpis.... Niektoré z uvedených slov majú v rôznych slovanských 
jazykoch odlišné rodové zaradenie: úroveň, kameň, plameň, cieľ: slovo úroveň je 
na rozdiel od slovenčiny v ruštine mužského rodu, slovo cieľ je ženského rodu, 
esej v poľštine, srbčine, slovinčine je mužského rodu a v bulharčine ese a ruštine 
esse je stredného rodu.

O mennom rode vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka
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Svedectvom, ako pri nedôslednom ovládaní gramatického rodu slovenských 
substantív či ich nesprávnom zaradení do príslušného deklinačného vzoru 
dochádza aj ku gramatickým aj  ortografi ckým  chybám, sú spojenia typu 
rozličné zmesy a prímesy, sú dve osy súmernosti, husy sa rozbehli, jará sú daždivé. 

Najproblematickejšie sa v súvislosti s témou nášho príspevku ukazuje 
problematika rodovej príslušnosti pri substantívach s  nulovou gramatickou 
príponou v nominatíve singuláru bez rozdielu, či ide o mužský alebo o ženský 
rod, ako aj identifi kácia príslušnosti k  deklinačnému typu kosť a  dlaň. Ide 
o problematiku, ktorá zasahuje slovenský jazyk aj ako materinský, odhaľuje 
podstatu prirodzeného vývinu slovenského jazyka a  otvára množstvo 
teoretických problémov na úrovni nominalistického a pragmatického prístupu 
k hodnoteniu týchto javov. Z priestorových dôvodov a najmä s ohľadom na 
tematiku nášho príspevku uvádzame prehľadný inventár slov, patriacich do 
deklinačného typu kosť ako pomôcku na ľahšie osvojenie. Motivujú nás k tomu 
spontánne jazykové chyby typu cestovať do Viedni, do Kodani, dve posteli, 

dve hrsti, z reťazi... a osobitne chceme v  súvislosti s  rodovou príslušnosťou 
upozorniť na  feminína typu zem, step, otep, obuv, krv, cirkev, hus, os, zmes, 

prímes, tvár, jar, t. j. na slová, ktoré majú v  nominatíve singuláru nulovú 
gramatickú príponu a  slovný základ sa nekončí na mäkký konsonant. Na 
vysvetlenie, prečo ďalej uvádzame len prehľadný inventár slov s deklináciou 
podľa vzoru kosť, uvádzame: 

1. deklinačný vzor dlaň je neproduktívny, no napriek tomu ho tvorí 
pomerne početná, ale pomerne uzavretá skupina substantív ženského rodu. 
Počet slov deklinačnej triedy vzoru kosť na druhej strane narastá s pribúdaním 
abstrákt, utvorených sufi xom -osť.

2. v  deklinácii vzorov dlaň a  kosť sú rozdielne len tvary genitívu 
singuláru a nominatívu a akuzatívu plurálu, a tak je vhodné osvojovať si len 
tie slová, ktoré majú deklináciu ako kosť. Všetky ostatné feminína (s nulovým 
sufi xom v  nominatíve singuláru) budú mať totiž rovnakú deklináciu ako 
feminína vzoru ulica.

Podľa deklinačného vzoru kosť sa skloňujú feminína v  nominatíve 
singuláru s nulovou gramatickou príponou a zakončením tvarotvorného 
základu na: -c, -p, -s -v, -r, -sť, -osť, patria sem aj niektoré slová na -ť, -šť 
a treba k nim priradiť aj slová: reč, voš, lož, myš, meď, soľ a  slová smrť, smeť, 

pleť, spleť, rukoväť, zášť, Budapešť, Bukurešť. Ide napríklad o slová noc, vec, moc, 

veľmoc, nemoc, pomoc, krv, obuv, cirkev, step, otep, jar, Sibír, zver, zmes, prímes, 

os, hus, súčasť, priepasť, zvesť, bolesť, masť, oblasť, náplasť, slasť, strasť, sústrasť, 

osť, trsť, vlasť, plsť, prsť, závisť, nenávisť, povesť, korisť, ratolesť, česť, počesť, účasť, 

súčasť, milosť, mladosť, bytosť, výsosť, osobitosť, bezpečnosť (+ všetky derivované 
príponou -osť). Výnimku tvoria slová obec, pec, čeľusť, päsť, hrsť, neter, kader, 
ktoré sa skloňujú podľa vzoru dlaň (obec – obce, pec – pece, čeľusť – čeľuste, päsť – 
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päste, hrsť – hrste, neter – netere, kader – kadere).
Problémovou skupinou slovenčiny ako cieľového jazyka sú aj pluráliá 

tantum, ktoré si tiež vyžadujú explicitný opis. Čiastočným signálom rodovej 
príslušnosti pomnožných substantív môžu byť gramatické prípony nominatívu 
plurálu, napriek tomu však jednoznačná rodová príslušnosť z nich nevyplýva, 
dokonca môže byť až zavádzajúca: v slovách zálety, šediny, váhy sa očakáva, 
že na základe rovnakej gramatickej prípony patria všetky slová do rovnakej 
skupiny pomnožných substantív. V  skutočnosti slovo zálety je maskulínum 
(vzor dub) a slová šediny, váhy sú feminína (vzor žena). Podobne je to pri slovách 
rezance, kríže (maskulínum, vzor stroj) a slovách nožnice, husle (feminína, vzor 
ulica). Pomerne spoľahlivým indikátorom je pri pomnožných substantívach 
gramatická prípona -á/-a (bradlá, pľúca), ktorá signalizuje stredný rod. Pri 
ostatných príponách to tak nie je, preto zahraničnému študentovi na pomoc 
ponúkame zjednodušený prehľadný inventár pomnožných substantív, zároveň 
však dodávame, že problematika plurálií tantum je komplikovanejšia, 
vyžadovala by si dôkladnejšie spracovanie, najmä z  hľadiska rozšírenia 
pôvodného významu plurálu. Tieto tvary sa z  hľadiska vyššej frekvencie 
plurálových tvarov osobitne spracúvajú vo výkladovom slovníku.

Pluráliá tantum (vrátane substantív, ktoré sa používajú častejšie 
v pluráli) majú zastúpenie vo všetkých vzoroch neživotných substantív okrem 
vzoru vysvedčenie:

• mužský rod vzor dub: zálety, hody, fašiangy, dostihy, zásnuby, džínsy, 

tepláky, zápisky, klieštiky, alimenty, väzy, lazy, fúzy, preteky, kruhy, 

pomery, poriadky, spôsoby, rozpaky, ostatky, pozostatky (telesné), 

Kúty, Karpaty, Piešťany (aj ostatné názvy obcí so sufi xom -any)...
vzor stroj: okuliare, zubále, maniere, rezance, kríže, Ladce, Vráble, 

Sliače... 
• ženský rod vzor žena: prázdniny, noviny, šediny, osýpky, 

handry, kopačky, montérky, nohavičky, legíny, plavky, spodky, 

šaty, trenírky, činky, hodinky, hodiny, kombinačky, sánky, 

stopky, táčky, váhy, vážky, vidly, dejiny, diéty, úspory, opraty, 

raňajky, dožinky, krstiny, meniny, narodeniny, zásnuby, 

bohoslužby, opletačky, trampoty, skrývačky, zimomriavky, 

chúťky, mdloby, muky, prahory, prvohory, Atény, Apeniny, Alpy, 

Andy, Benátky, Bahamy, Tatry, Vrútky, Malacky, Dušičky...
vzor ulica: nohavice, nožnice, rifl e, kliešte, kiahne, husle, 

sane, pomyje, fi nancie, ovácie, dvere, hrable, jasle, kachle, 

Pyreneje, Košice, Teplice, Levice, Michalovce (aj ostatné názvy 
obcí so sufi xom -ce), Hromnice, Turíce, Vianoce, Hybe...
vzor dlaň: Stráne, Lednické Rovne... vzor kosť: vnútornosti...

• stredný rod vzor mesto: bradlá, nosidlá, ústa, 
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pľúca, vráta, Košariská, aktíva, pasíva, verbá...
vzor srdce: prsia...V pluráli najčastejšie používame aj slová, ktoré 
označujú predmety vyskytujúce sa v pároch: ponožky, topánky, 

šľapky, čižmy (vzor žena), rukavice, náušnice, papuče (vzor ulica), 
sandále (vzor stroj).

 Pri osvojovaní si menného gramatického rodu v  rámci slovenčiny 
ako cieľového jazyka nemožno ostať pri obmedzovaní sa na klasické poznatky 
o tejto kategórii. Popri základných návykoch v rámci zaraďovania substantív 
do jednotlivých deklinačných typov treba rešpektovať vlastnosti syntetického 
fl ektívneho typu jazyka, ktorého typickou vlastnosťou je gramatická polysémia, 
a  v  pokročilejších štádiách osvojovania si deklinačných paradigiem, ich 
nepravidelností a prelínaní využiť novšie poznatky, vyplývajúce z typologickej 
podmienenosti a  prirodzeného vývinu slovenského jazyka. S  ohľadom 
na problematiku nášho príspevku nemožno dospieť k  uspokojujúcemu 
vysvetleniu množstva nepravidelností slovenskej substantívnej deklinácie 
bez rešpektovania poznatkov, publikovaných v  takých metodologicky 
presvedčivých prácach, k akým sa v posledných rokoch zaradili práce V. Benka, 
J. Hašanovej a E. Kostolanského (1998), resp. najnovšia fundamentálna práca 
o  prirodzenej povahe slovenskej substantívnej deklinácie od M. Sokolovej 
(2007).   
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RÉSUMÉ
Grammatical Gender in Teaching of Slovak as a Foreign 
Language

Th e beginning of the paper deals with the need, importance and extent of grammar in 

the teaching of Slovak as a foreign language. In acquiring Slovak grammar by a foreign percipient 

we consider formal knowledge of a word and its gender classifi cation to be important, not only for 

constructing forms of individual words, but also for constructing attributive junctions with these 

words. Foreign users of Slovak encounter the biggest diffi  culties in learning to distinguish genders 

when studying nouns that have in their basic form (Nominative singular) a zero grammatical 

suffi  x (with the exception of animate masculine nouns). An aid for easier learning of the correct 

gender of nouns is an inventory of words divided into paradigms – each paradigmatical class is 

represented by a “model” word. We state examples of related words – mainly international words 

–   in some Slavonic languages with various measures of diff erence in comparison to Slovak from 

the aspect of form and gender classifi cation of the words. 
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Špecifi ka letnej školy z komunikačného hľadiska

Marianna Sedláková

Filozofi cká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 Letná škola ako špecifi cká organizačná forma vyučovania má vo 
svete svoju tradíciu. Pôvodne pravdepodobne letné školy vznikali s  veľmi 
diferencovaným obsahom počas školských prázdnin vyučovaných predmetov. 
Z  objektívnych príčin však najväčší efekt táto forma štúdia dosahuje pri 
vyučovaní cudzieho jazyka, najlepšie v krajine, kde je daný jazyk doma. Cudzí 
jazyk sa totiž najlepšie učí v  prirodzených komunikačných podmienkach, 
najlepšie hneď ako druhý materinský jazyk1. 
 Uveďme si na úvod, aké sú zásadné rozdiely pri spoločensky 
organizovanom vyučovaní materinského a cudzieho jazyka. Materinský jazyk 
sa v školských podmienkach začína vyučovať tak, že dieťa prichádza do školy 
už komunikačne zdatné2, často i  bezprostredné v  komunikačných aktivitách, 
preto hlavné sústredenie po dlhý historický čas bolo v škole najmä na získanie 
disciplíny a v  rámci vyučovania materinského jazyka na transformácii 
hovoreného jazyka do písanej podoby3, v rozmanitých štýloch a žánroch najmä 
písomnej komunikácie. Cudzí jazyk sa zvyčajne začína vyučovať od nuly. Až 
pri „vstupe do školy“ sa začína vytvárať jeho základná komunikačná platforma. 
Keďže v  týchto prípadoch ide väčšinou o  gramotného študenta, už v prvej 
fáze sa transformuje písaný jazyk do hovoreného – ortoepia ide simultánne 
s ortografi ou. Hovorená komunikácia však musí byť pri tejto forme vyučovania 
intenzívna, ba dominantná, aby v  konečnom dôsledku nahradila defi cit 
prirodzeného získavania komunikačných zručností dieťaťa v ranej fáze vývinu 
materinskej reči, od nástupu znakového kódu v komunikácii dieťaťa (približne 
od 1 roka veku) po jeho vstup do školy4. To, čo máme pri starších alebo dospelých 

1 Pozri dostupnú literatúru o  bilingvizme napríklad i v  našej štúdii Dialekt ako akceleračný 

a  retardačný činiteľ, ktorá odzenla na Internom odbornom seminári Katedry slovakistiky, 

slovanských fi lológií a  komunikácie, Filozofi ckej fakulty UPJŠ v  Košiciachpod názvom 

V priestoroch jazyka a literatúry 26. 3. 2009 (v tlači).
2 Na základe podnetu z  diskusie v  rámci sympózia vkladáme poznámku, že tu zámerne 

zjednodušujeme, aby sme zdôraznili základné rozdiely. 
3 Zmenilo sa to až v súčasnosti, v slovenských a českých podmienkach v 90. rokoch 20. storočia, 

keď sa do učebných osnov materinského jazyka začal presadzovať tzv. komunikatívny spôsob 

vyučovania. 
4 Hádam len s obmedzením artikulačného zvládania všetkých foném na artikulačné zvládanie 

špecifi ckých foném odlišujúcich materinský jazyk študenta a  cudzí jazyk, ktorý je predmetom 

vyučovania.
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študentoch ako pridanú hodnotu – schopnosť abstraktne myslieť, teoretické 
vedomosti o svojom materinskom jazyku (o iných jazykoch) a v neposlednom 
rade vnútornú motiváciu učiť sa daný cudzí jazyk – je na druhej strane vyvážené 
stratou bezprostrednosti komunikácie z  detstva, prílišná kontrola nad sebou 
samým, strach zo zosmiešnenia sa, ak vyslovíme nedokonalú vetu, slovo, tvar... 
Za najefektívnejší spôsob eliminácie uvedených negatív považujeme pokus o 
návrat k prirodzenej komunikácii.
 Pod pojmom prirodzená komunikácia si predstavujeme v prvom rade 
z hľadiska formy (1) komunikáciu komplexnú, zahŕňajúcu všetky ľudské zmysly, 
ba aj mimozmyslové vnemy5. Tento typ komunikácie je celkom univerzálny, ak ho 
abstrahujeme od konkrétneho jazyka. Z hľadiska komunikácie prostredníctvom 
jazykového kódu (2) ide o  komunikáciu výlučne alebo prevažne ústnu, 
sprevádzanú prirodzenými paralingválnymi komunikačnými prostriedkami, 
ktoré konkrétny jazykový kód pomáhajú dešifrovať pomocou univerzálnych 
komunikačných znakov6. Z hľadiska obsahu (3) ide o komunikáciu vyplývajúcu 
z uspokojovania prirodzených potrieb človeka, tak ako ich z psychologického 
uhla pohľadu usporiadal A. H. Maslow. Od potrieb zabezpečujúcich fyziologické 
prežitie (základné biologické potreby, potreba istoty a ochrany) cez tie, ktoré 
zabezpečujú psychické prežitie (spoločenské potreby, patriť niekam, byť niekým 
akceptovaný; po status ega – pocit moci, vážnosti a uznania) až po tzv. „vyššie 
ciele“ človeka, ktoré sa prejavujú najmä potrebou sebauplatnenia7. 
 Ak sa vrátime ku komunikačnej ontogenéze jedinca, natrafíme 
na niekoľko vývinových etáp, pre ktoré sú dominantné otázky, vyplývajúce 
z prirodzenej potreby jedinca dozvedieť sa to, čo je preň nevyhnutne potrebné. 
Najvýraznejším je obdobie okolo tretieho roku života – zjednodušene 
charakterizované i  základnou vedeckou otázkou: prečo(?). Výskumy ukázali, 
že s  nástupom do školy postupne ustupuje až mizne u  detí spontánne 
kladenie otázok8. Ideálne by bolo, ak by jediným dôvodom tohto ústupu 
kladenia prirodzených otázok bol fakt, že škola dostatočne uspokojuje svojimi 
odpoveďami detskú či ľudskú zvedavosť9. Ďalším výrazným obdobím kladenia 
existenčných otázok je puberta, ale ani ňou sa pátranie po pravde nekončí. 
Nezodpovedané otázky zo života jednotlivca nikdy nemiznú, len sa podľa 
jeho naturelu a  „kvality“ špecifi kujú, pričom ich spoločným menovateľom 

5 Porovnaj Sedláková 2011, ide o komunikáciu prostredníctvom chemického (rozmnožovanie, 

čuch chuť), taktilného (hmat), akustického (sluch), optického (zrak) a mimozmyslového 

(intuícia) komunikačného kanála/systému. 
6 Tu spomenutých v bode (1).
7 Porovnaj Birkenbihlová, 1999, s. 53.
8 Bližšie k problematike v štúdii Sedláková, 2008.
9 Pedagogická prax však ukazuje, že jedným z  dôvodov je aj tzv. umravňovanie komunikačne 

bezprostredných predškolákov na komunikačne konvenčne disciplinovaných žiakov.
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vždy zostáva uspokojovanie vlastných potrieb. V  opozícii k  ontogeneticky 
prvému poznávaciemu štádiu jedinca tu fylogeneticky stojí veda, pokúšajúca sa 
zodpovedať všetky otázky ľudskej existencie a fungovania tohto sveta. 
 Pri špecifi ckom pohľade na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka10 
začneme hľadiskom obsahovým. Na základe primárnych komunikačných potrieb 
sa celkom prirodzene usporiadali napríklad konverzačné témy pri vyučovaní 
akéhokoľvek cudzieho jazyka (od základnej orientácie v (nových) reáliách, jedla, 
oblečenia, bývania, k spoločnosti, kultúre, záujmom, až k špeciálne odborne 
diferencovaným konverzačným témam), čo sa v konečnom dôsledku prejavuje 
na postupnom zvyšovaní komunikačnej kompetencie i  z  hľadiska náročnosti 
kvantitatívnej (slovná zásoba) i kvalitatívnej (gramatika, štylistika). Optimálne 
výsledky pri vyučovaní cudzieho jazyka sa dosahujú kombinovaním prirodzenej 
ontogenetickej simulácie vyučovania jazyka (napríklad od prevládajúcich 
systémových prvkov po prvky výnimočné) s  „fylogenetickou“ systémovou 
komparáciou (poskytovanie systémového pohľadu na učený jazyk a  jeho 
porovnávanie s  inými, východiskovými jazykovými systémmi) rešpektujúcou 
osobnostné rozdiely a odlišné vzdelávacie potreby frekventantov11. Zaujímavým 
fenoménom, ktorý pomáha pri modernom vyučovaní slovenčiny ako cudzieho 
jazyka je i jeho internacionalizácia. Internacionalizmy sa dajú totiž využiť 
ako zvládnutý lexikálny vstup do komunikácie na rozličných úrovniach, či 
u  začiatočníkov, ak sa siahne po bežných internacionálnych slovách, tak ako 
to robia autorky učebnice Krížom-krážom, alebo v špeciálnych konverzačných 
témach z „ekonomiky, bankovníctva, politiky, výpočtovej techniky, publicistiky 
a  športu“ (Žigová, 2002, s. 109) pre pokročilých študentov. Prirodzenosť 
komunikácie vo vyučovacom procese je väčšinou simulovaná najmä 
prostredníctvom hry na isté situácie. Ako však podporiť naozajstnú prirodzenú 
komunikáciu v tomto procese? Máme niekoľko návrhov, ktoré sa dajú uskutočniť 
pri vyučovaní cudzieho jazyka v  akomkoľvek prostredí�(A) a také, ktoré sú 
špecifi cké pre letnú školu (B). 
 A-1 V rámci bežnej hodiny treba využiť každú príležitosť na 
prirodzenú komunikáciu (či sa opýtať na dátum, alebo na aktuálny čas, 
komentovať počasie za oknom, prípadne oblečenie, či inú zjavnú situáciu 
v  triede12). A-2 Všetky preberané javy možno priblížiť i vo forme cvičení k 

10 Vo svojich úvahách vychádzame z vyše dvadsaťročných skúseností pôsobenia v úlohe lektorky 

na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.
11 K metódam vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka pozri hlavne Zborník Slovenčina ako 

cudzí jazyk, 2002, ed. J. Pekarovičová a monografi u J. Pekarovičovej, 2004 s odkazmi na relevantnú 

odbornú literatúru; k tomuto konkrétnemu problému: Pekarovičová, 2004, s. 20 – 23; 69 – 128 .

12 Neviem, či vôbec treba dodávať, že tieto konverzačné vstupy by mali rešpektovať konvenčné 

spoločenské predpisy. Ústup od nich je samozrejme možný, musí však rešpektovať kvalitu 

vzájomných vzťahov učiteľa a študenta, alebo študentov navzájom.
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prirodzenej komunikácii (napríklad: akuzatív – čo vidíte z okna svojej izby?; 
lokál – na čo sa práve teraz pozeráte, na čo sa najradšej pozeráte?; genitív – čoho 

sa naozaj bojíte/nebojíte? atď.), aby cvičenia neboli mechanické, ale sa spájali 
i so zažitými pocitmi (vnemami inej ako číro jazykovej kvality). A-3 V rámci 
konverzačných hodín nasimulovať čo najprirodzenejšie situácie k danej téme 
(v interiéri možno realizovať kdekoľvek; v exteriéri je nutná krajina, v ktorej je 
základným komunikačným prostriedkom vyučovaný jazyk). 
 Letná škola poskytuje špecifi cké podmienky na realizovanie či 
posilnenie prirodzenej komunikácie. Od číro organizačných (spoločné 
ubytovávanie frekventantov vzhľadom na ich jazykové kompetencie13), cez 
pedagogicko-organizačné až po maximálne prirodzené, za ktoré považujeme 
najmä spoločné zážitky a ich presahy do spoločnej (alebo aj individuálnej) tvorby, 
pri ktorej sa prirodzene komunikuje v cieľovom jazyku. Zastavíme sa pri dvoch 
z  nich, s  ktorými máme bohaté skúsenosti. B-1 Za pedagogicko-organizačné 
podmienky špecifi cké pre jazykovú letnú školu možno považovať možnosť 
vystavať program seminárnej skupiny takpovediac na mieru frekventantov, ktorí 
sa na základe vstupných testov do nej dostali. Učiteľ má možnosť podľa výsledkov 
testov a  následných úloh vybrať jazykové javy, ktoré robia frekventantom ešte 
problémy a  v  zmysle priamej komunikácie im poskytnúť konkrétny vyučovací 
program. B-2 Učiteľ má možnosť vkomponovať do vlastného programu i témy 
širšie takpovediac „celoškolské“ v rámci akéhosi projektu. Ako príklad môžeme 
uviesť z vlastnej skúsenosti blok informačných textov s témou historickej postavy 
Alžbety Bátoryovej, rozhovor s  režisérom J. Jakubiskom na tému jeho fi lmu a 
informácie o  Čachtickom hrade, ktoré sme najprv využili v  rámci jazykových 
seminárov na konkrétne jazykové javy a  rozširovanie lexiky. Následne sme 
s  celou letnou školou absolvovali fi lmové predstavenie fi lmu J. Jakubiska: 
Bathory. Vyvrcholením tohto nášho projektu bolo úspešné simulovanie 
súdneho procesu s  historickou postavou A. Bátoryovej, založeného na dvoch 
odlišných pohľadoch na ňu, ako ich prezentoval historický a umelecký pohľad 
v uvedených textoch, okrem obžalovanej v procese vystupovali obhajca, žalobca 
a  svedkovia14. Zámerným tematickým rozširovaním slovnej zásoby vzhľadom 
k  spoločným celoškolským programom sa potenciálne rozširuje možnosť 

13 Tento aspekt možno vnímať len ako pomocný, pretože v  prvom rade treba vychádzať 

z  reálnych možností, potom z požiadaviek frekventantov, ale tým, ktorí sa nebránia rozšíreniu 

komunikačných možností aj smerom k  cudzojazyčnému spolubývajúcemu, ho treba aspoň 

ponúknuť. V  súčasnosti je však táto možnosť závislá najmä na vôli frekventantov, pretože 

rozšírenie všeobecných komunikačných kompetencií smerom k  angličtine sa stáva prekážkou 

prirodzenosti takto navodenej situácie.
14 Hádam ani netreba pripomínať, že prostredníctvom simulovaného súdneho procesu sa 

frekventanti oboznamovali s novou špecifi ckou lexikou. Projekt sme realizovali v rámci XXXXIV. 

roč. SAS-u v r. 2008.
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komunikovať v  kuloároch, pri bežných stretnutiach frekventantov napríklad i 
o spoločne videnom fi lme v slovenčine (v akomkoľvek cieľovom jazyku). Princíp 
kontroverzného pohľadu na istú tému ako motivujúci prvok sa nám u pokročilých 
frekventantov osvedčil i v takých témach, ako je problém evolučnej teórie vzniku 
sveta, eutanázie, registrovaných homosexuálnych partnerstiev, umelo prerušeného 
tehotenstva a pod. Tém, ktoré zvyčajne provokujú na vyjadrenie vlastného názoru 
a na jeho akceptovanie publikom, teda na presviedčanie pomocou argumentov. 
K úspechu takto realizovaných konverzácií prispieva jednak to, ak učiteľ dobre 
názorovo odhadne účastníkov konverzácie, ktorá sa vlastne stáva diskusiou, aby sa 
vyhol nepríjemným názorovým stretom; jednak vopred dobre pripravená lexika 
k téme a v neposlednom rade minimálne zasahovanie zo strany učiteľa – učiteľ 
tu hrá vlastne rolu moderátorskú. V rámci konverzácie silne motivujúco pôsobia 
i  témy národných špecifík (najmä kultúrnych), za predpokladu, že seminárna 
skupina je dostatočne národnostne pestrá. 
 Najvyššiu mieru prítomnosti prirodzenej komunikácie vidíme 
v spoločných zážitkoch, ktoré sa pretavia do tvorby (B-3) textu, piesne, príbehu, 
hranej scénky a  pod. Veľmi dobrou príležitosťou spojenou s  komunikáciu 
v jazyku krajiny sú exkurzie po nej, spoločné zážitky z návštevy rôznych, najmä 
kultúrnych podujatí. V histórii letnej školy SAS priestor na prezentáciu tvorivých 
výstupov frekventantov mával program s  názvom Sami sebe15. Do roku 2009 
sa príprava na tento program realizovala za pomoci lektorov dvoma spôsobmi. 
Buď sa v  celoškolskom programe pred „celým svetom“ prezentovala skupina 
frekventantov spojená jazykovo a  národnostne, kde najsilnejším motivujúcim 
prvkom bola snaha zviditeľniť svoju krajinu. Alebo sa spoločné zážitky 
z  exkurzie, všeobecne z  pobytu na Slovensku alebo zo samotného vyučovania 
prostredníctvom rozličných žánrov, pretavili do kultúrneho programu. Výberovo 
si spomíname na programy našich frekventantov motivované jednou z  piesní 
skupiny Elán, s  ktorou sa študenti zoznámili v  rámci projektu Slovenčina 
s  Elánom; zinscenovanou vtipnou slovenskou ľudovou piesňou; rozhlasovou 
hrou, ktorá bola v obsahovej náplni seminára, najmä zaujímavým textom úlohy 
jedného z frekventantov, ktorá z nej vyplynula; spoločnými zážitkami osadenstva 
jedného z autobusov na veľkej exkurzii po Slovensku. Pri tomto type aktivít treba 
podčiarknuť, že kľúčovou „vyučovacou“ aktivitou nie je cieľový produkt v podobe 
čísla programu, ale cesta, ktorá k nemu vedie. Už dva roky má na SAS-e tento 
komunikačný spôsob vyučovania prostredníctvom spoločnej tvorby za pomoci 
slovenského jazyka podobu tzv. tvorivých dielní s rozličnou umeleckou tematikou 
(literatúra – tvorivé písanie, fi lm, divadlo, tanec, fotografi a a i.). Svojimi výstupmi 

15 Program vznikol v  roku 1978, autorom myšlienky a názvu je J. Vatrál, dlhoročný pracovník 

letnej školy SAS, informáciu sme čerpali z publikácie 40 rokov Studia Academica Slovaca, 2004, 

s. 45.
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sa potom frekventanti, ktorí si zvolili tvorivú dielňu podľa osobného záujmu, 
spoločne prezentujú v  rámci tradičného programu Sami sebe. Literáti vydajú 
bulletin s  umeleckými textami, fi lmári premietnu fi lm, fotografi  prezentujú 
svoje fotografi e, divadelníci zahrajú divadlo atď. Komunikácia prostredníctvom 
slovenského jazyka (a kultúry) dostáva širší duchovný rozmer prostredníctvom 
umenia, realizujú sa tu tzv. „vyššie ciele“ človeka, v ktorý sa uplatňuje najmä 
potreba sebarealizácie.
 Začali sme obsahovým hľadiskom pri špecifi ckom pohľade na jednu 
z foriem vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka – letnej školy, skončime 
hľadiskom formovým. Už v úvode sme spomenuli, že k prirodzenej komunikácii 
prislúchajú komplexné komunikačné prejavy, jazykovo realizované ústne, keďže 
sa pri nich komunikanti stretávajú tvárou v  tvár. Takto vnímané prirodzené 
komunikáty, motivované vlastným záujmom a potrebou vyjadriť svoj názor sa dajú 
realizovať nielen na konverzačných hodinách. Ako sme sa dočítali v príspevku 
skúsenej lektorky slovenčiny, v procese výučby – i teoretickej – možno využiť „ako 
stimul poznávania motivačné napätie ... napríklad tak, že študentom nepovieme 
všetko, čo o danom probléme vieme a chceli by sme, aby vedeli aj oni. Niekedy 
úmyselne nepovieme práve to najzaujímavejšie, možno aj podstatu výkladu, 
a čakáme. Určite sa niekto v skupine nájde, kto nás sledoval a opýta sa. Nastane 
oživenie výkladu, študent je rád, že na niečo prišiel, ostatní zbystria pozornosť. 
A  to je už obyčajne popud ku komunikácii, k debate o probléme“ (Králiková, 
2002, s. 120). Z citátu jednoznačne vyplýva, že kľúčové postavenie vo vyučovacom 
procese a v jeho približovaní k prirodzenej komunikácii má samozrejme učiteľ, 
ako jeho organizačný subjekt.
 V  závere príspevku chcem oceniť prácu organizátorov Letnej školy 
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca pri FF UK v Bratislave, 
ktorí rovnako v  minulosti, počas obdobia existencie tzv. železnej opony, 
v  čase vlády komunistického režimu v  bývalom Československu, napomáhali 
prirodzenú komunikáciu medzi ľuďmi rozličných spoločenských štruktúr, 
národov a národností a rovnako i dnes, v čase všeobecného úpadku prirodzenej 
medziľudskej komunikácie, s potrebným nadhľadom a profesionalitou manažujú 
toto ľudsky výnimočné komunikačné stretnutie, ktoré nepochybne spĺňa kritériá 
„harmónie tradície a modernosti“ (Pekarovičová, 2004, s. 37). a tak prostredníctvom 
nášho jazyka šíri dobré meno o našej krajine. O jeho kvalite vypovedajú najmä 
slová (často opakujúcich sa) frekventantov: „...keď Nemec s Francúzom, Maďar 
s  Japoncom ... rozprávajú sa po slovensky a keď všetci žijú so sebou v družnej 
ľudskej pospolitosti, je to najväčšie kúzlo“.16 

16 Z básne nemeckého sasistu G. Jaroscha z publikácie 40 rokov Studia Academica Slovaca. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2004, s. 110.
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RÉSUMÉ
Specifi cs of the Summer School from the Aspect of 
Communication

                As the title suggests the paper deals with specifi cs of the summer school in the 

teaching of a foreign language foremostly from the communication aspect. It ephasizes natural 

foreign-speaking environment and proposes various possibilities to strengthen the pattern of 

natural communication in the course of teaching. It suggest to employ all organizational forms 

that could help with natural communication throughout the summer school (e.g. the process of 

accommodation). From the pedagogical options the author suggests to adjust the program of 

individual seminar groups according to the needs of participants who passed the test and were 

placed there. Th e teacher also has the possibility to incorporate into his/her program a “whole-

school” themes which would increase the potential for communication about introduced themes 

among students of the summer school in their free time after classes. Th e author of the paper 

believes that a very eff ective way of supporting the natural need of expressing one’s opinions is to 

incorporate into conversation classes for advanced students also controversial issues. According 

to the author the most eff ective way of supporting natural communication is through mutual 

creative activities, which have a long tradition at the Summer School of SAS. 

Marianna Sedláková
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Kulturněhistorická frazeologie a její místo ve výuce 
češtiny pro cizince

Jiří Hasil 

Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Rozšiřování Evropské unie způsobilo, že se čeština spolu se slovenštinou 
a dalšími jazyky tzv. nových zemí stala pevnou součástí multikulturní Evropy. 
Nehledě na to, že se v poslední době multikulturalismus dostává v některých 
zemích (Německo, Velká Británie) do jisté krize, princip multikulturalismu 
a plurilingvismu ovlivňuje chování Evropanů velmi výrazným způsobem. A 
úměrně s tím roste i význam teoretického i praktického rozvíjení lingvodidaktiky 
cizích jazyků. Dnes už, jak je všeobecně dobře známo, máme již v tomto směru 
oporu ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR) a 
také v  teoretických pracích profesorů Trima a van Eka – především v  jejich 
koncepci komunikační kompetence, kterou si van Ek představuje jako strukturu 
složenou z následujících šesti součástí: kompetence jazykové, sociolingvistické�, 
diskursivní, strategické, sociokulturní a společenské. 

Pro vytvoření úplné a především smysluplně funkční multikulturní 
Evropy je nezbytný nejen proces europeizace evropských národů, ale stejně 
důležitý – možná i důležitější – je i proces jednotlivých evropských národů 
vedoucí k „vymezení a zachování si vlastní etnokulturní identity“ (Pekarovičová, 
2003, s. 76); jinak řečeno jde o dva paralelně probíhající a protichůdné procesy, 
o proces europeizace (utváření evropské identity) a o regionalizaci (utváření 
identity regionální – nejen nacionální, ale především s ohledem na konkrétní 
situaci daného regionu i plurietnické – srov. Dolník, 2003, s. 180 – 191). 

Je třeba si také uvědomit, že multikulturní Evropa může fungovat díky 
tomu, že si Evropané osvojí a přijmou za své zásady mezikulturní komunikace, 
to znamená, že ovládnou tzv. interkulturní kompetenci. Jak konstatovala Jana 
Pekarovičová, „na to, aby komunikanti z různých kultur mohli úspěšně předcházet 
nedorozuměním způsobeným transkulturními bariérami, je třeba, aby si osvojili 
standardní kulturní modely, tzv. kulturémy, které z  hlediska interkulturní 
psychologie představují typické formy vnímání, myšlení, hodnocení a jednání 
většiny příslušníků jedné kultury. Nejde však jen o zprostředkování informací 
o cizí/jiné kultuře, ale především o rozvíjení vnímavosti – senzibility vůči 
cizímu, které by mělo vést jednak k odstraňování předsudků, stereotypů a klišé, 
jednak k vytváření kritické tolerance vůči projevům příslušníků jiných kultur“ 
(Pekarovičová, 2002, s. 21).
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Problematika mezikulturní komunikace je dnes velmi aktuální a výrazně 
se dotýká i českého jazyka a jeho výuky. Její význam vzrůstá se zapojováním 
Česka do evropských struktur, ale i v souvislosti s tím, jak se Česká republika 
stává cílovou zemí mezinárodní migrace, jejímž výsledkem je vzrůstající počet 
imigrantů do Česka, kteří přicházejí z  různých kulturních oblastí, nejen 
evropských. Rozvoj lingvodidaktiky češtiny pro cizince je dnes aktuální zvláště 
na českých základních a středních školách, neboť v nich vzrůstá počet dětí a 
studentů-imigrantů. Modernizace lingvodidaktiky je nezbytná i v oblasti výuky 
češtiny pro cizince na vysokých školách v Česku i v zahraničí, kde se připravují 
budoucí vysokoškolsky vzdělaní bohemisté-cizinci.  

Každá fundovaná výuka cizího jazyka, tedy i výuka češtiny pro cizince, 
musí organicky obsahovat i předměty zabývající se výukou reálií a prohlubující 
znalosti sociokulturní kompetence. Je to dáno snahou o překonávání kulturních 
odlišností a snahou po vzájemném sbližování rozdílných kultur tak, jak jsou 
reprezentovány na jedné straně kulturním povědomím studenta cizího jazyka a 
na straně druhé právě vyučovaným cizím jazykem, snahou o poznání, pochopení 
a respektování kulturních odlišností cizinců přicházejících do cizí země.

Výuka reálií probíhá v různých zemích pod různými názvy, které jsou 
obtížně srovnatelné.1 V anglicky mluvících zemích se užívá termínu Life and 

Institutions, ve frankofonní oblasti Cours de civilisation, Němci užívají nejen 
tradičního termínu Landeskunde, ale i termínů dalších: Kulturkunde, Völkerkunde, 
Landeswissenschaft či dokonce Leutekunde (Wierlacher a kol., 1989, s. 121 
– 156). V  ruské odborné literatuře se setkáváme s pojmy stranovedenie nebo 
lingvostranovedenie, na Slovensku se můžeme setkat s  termíny reálie, náuka o 

krajine, krajinopis, krajinoveda a kultúrne reálie. Slovenská akademie věd kdysi 
doporučila užívat termínu krajinoveda pro vědeckou disciplínu, která zkoumá 
poznatky o příslušném národě (zemi) z  hlediska potřeb vyučování cizímu 
jazyku a reálie jako zevšeobecňující pojmenování těchto poznatků (Pavlíková, 
1980, s. 99).

Požadavky interkulturní komunikace kladou vysoké nároky na práci 
učitelů i studentů. Není totiž zcela samozřejmé, že student, který poměrně dobře 
ovládá českou gramatiku a základní slovní zásobu, také vhodně a přiměřeně 
reaguje ve všech komunikačních situacích a že ne vždy musí porozumět slovům, 
slovním spojením a výpovědím v různých kontextech. Zahraniční student 
plně chápající primární význam slov a slovních spojení se dostává do přímého 
kontaktu s  přirozeným českým jazykovým prostředím, v  jehož rámci čeští 
uživatelé svého národního jazyka „zapomínají“ na to, že komunikují s cizincem, 
neužívají a vlastně dosud ani nejsou zvyklí užívat speciální kód mateřského 

1 Už sama tato skutečnost představuje problém nejen překladatelský, ale je to i problém jejich 

výuky.
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jazyka – tzv. „řeč s cizincem“ a běžně užívají slova a slovní spojení přeneseně, 
obrazně, v ustálených spojeních s  posunutým významem, kdy v  běžných 
komunikačních situacích užívají českých frazeologických jednotek. Studenti 
by měli shodně s  rodilými mluvčími chápat nejen tyto jednotky, ale i celý 
široký interkulturní kontext („české“ vzorce chování, prostředky nonverbální 
komunikace) a měli by umět na dané podněty přiměřeně reagovat. Tato fáze 
vzdělávání ovšem prakticky nikdy nekončí. Student buď musí být motivován po 
celý svůj další život se obohacovat o nové poznatky o současném českém jazyce, 
nebo se smířit s  tím, že nutně vznikne mezera mezi jeho osvojenou úrovní 
jazyka a aktuální úrovní jazyka odpovídající současnému vývoji české kultury 
a společnosti.  

V této souvislosti je třeba si uvědomit rozdíl mezi tzv. interkulturními 
znalostmi a interkulturními kompetencemi tak, jak se tyto skutečnosti odrážejí 
ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. 

Podmínkou k  fungování výše zmiňované mezikulturní komunikace je 
zvládnutí „van Ekovské“ komunikační kompetence se všemi jejími složkami, 
tedy i kompetence sociolingvální (sociolingvistické), sociokulturní a sociální, 
které jsou založeny na vysoké znalosti široce chápaných reálií.

Defi novat pojem reálie2 jsme se pokusili již dříve (Hasil, 1998, 2002, 
2005, nejnověji v tisku), proto zde již jen konstatujme, že považujeme za důležité 
tento pojem chápat ve třech rovinách, a sice: reálie vnější, mimojazykové, 
neboli zeměvěda, tj. soubor poznatků charakterizujících zemi či země, jejichž 
jazyk učíme jako jazyk cizí; reálie vnitřní, jazykové, neboli lingvoreálie, které 
představují nesmírně široký okruh faktů odrážejících se přímo v jazyce a konečně 
komplexně chápané reálie, které představují souhrn reálií vnějších a vnitřních.

A jak máme chápat vztah sociokulturní kompetence k  široce 
chápaným reáliím? Podle našeho názoru široce chápané reálie (se svou složkou 
zeměvědnou i se složkou lingvoreálií)3 tvoří nezbytný vědomostní základ 
pro zvládnutí sociokulturní kompetence, již budeme chápat především jako 
dovednost a schopnost vhodně komunikovat v různých kulturně-společenských 
situacích, tj. aktivně v nich užívat adekvátních prostředků cizího jazyka. Termíny 
sociokulturní kompetence a reálie nemůžeme klást do protikladu, ale musíme 
je vidět v jejich daném hierarchickém postavení a zároveň i v různých rovinách 
poznávacího procesu – termínu reálie budeme užívat ve významu vědomost, 
termínu sociokulturní kompetence ve významu dovednost.4  

2 Termín reálie je zároveň třeba chápat ve dvou rovinách: 1. fakt, součást objektivní reality; 2. 

vědění o něm, název tohoto faktu.
3 Termíny reálie vnější, reálie mimojazykové a zeměvěda považujeme za synonymní, rovněž tak 

termíny reálie vnitřní, reálie jazykové a lingvoreálie. Přednost dáváme užívání termínů zeměvěda 

a lingvoreálie.
4 Jsme si vědomi toho, že termín kompetence znamenal původně schopnost, nyní znamená i dovednost.
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Vycházejíce z  dnes již tradičního pohledu Ferdinanda de Saussurea 
můžeme snad též konstatovat, že reálie náležejí do oblasti langue (jazykového 
systému), zatímco sociokulturní kompetence do oblasti parole (konkrétní 
realizace řeči).

I v  neotřelém pohledu na češtinu pro cizince, který přinesla ve své 
monografi i Čeština z  druhé strany Marie Hádková, v  pohledu vycházejícím 
z  teorie znaku a teorie komunikace a opírajícím se o Wittgensteinův pojem 
jazykových her, mají reálie a sociokulturní kompetence svoje místo. M. 
Hádková si zde všímá tzv. předpokladové báze, jíž rozumí soubory znalostí o 
světě, znalosti řečových kódů, pravidel řečového chování apod., a zabývá se její 
úlohou při osvojování mateřského i cizího jazyka. 

Co obsahuje sociokulturní kompetence pro češtinu pro cizince bylo 
podrobně rozepsáno v popisech pro jednotlivé úrovně A1 až B2.5

Pro cizince, který žije v cizí zemi, v zemi s odlišnou kulturou (v našem 
případě je to cizinec žijící v  Česku, ale plně to platí i pro cizince žijícího 
na Slovensku), ovládnutí sociokulturní kompetence (spolu s  kompetencí 
sociolingvální) doslova podmiňuje jeho začlenění do společnosti, jeho plnou 
adaptaci v novém prostředí, jeho plnou společenskou integraci. Zároveň by si 
měl ale uchovat svou vlastní kulturní integritu.

Nedílnou součást lingvoreálií představuje též znalost příslušné 
frazeologie. Frazeologické a frazeologizované obraty tvoří podstatnou 
složku komunikace (především ústní) i v  českém jazyce; rozhodně větší, 
než se dosud obecně soudí. Frazeologické jednotky, jak známo, nejsou 
tvořeny prostým souhrnem významů jejich jednotlivých komponentů, ale 
vyznačují se dále posuny svých významů, anomální kolokabilitou, obrazností 
a aktualizací.6 Podstatou frazému je „anomálie (nepravidelnost) v  různém 
smyslu (syntagmatická a/n paradigmatická), vytvářející neopakovatelné a podle 
žádných pravidel negenerovatelné kombinace, typicky užívané zvl. v mluveném 
jazyce“ (Čermák, 2010, s. 225). V souladu s Františkem Čermákem považujeme 
za frazém (idiom)7 „každou ustálenou kombinaci aspoň dvou slovních forem 
téhož nebo různých slovních druhů, pro niž je příznačné to, že aspoň jeden 
z jejích komponentů se v daném významu a funkci kombinuje pouze s jediným 
komponentem dalším“ (Čermák, 2007, s. 674). Frazémy patří k  jazykovým 
univerzáliím, které jsou vlastní všem přirozeným jazykům. Je pro ně, jak 
uvádí Encyklopedický slovník češtiny (dále ESČ), charakteristická „funkční, 

5 Podrobně viz jednotlivé popisy úrovní a také viz Hasil, 2006, s. 173 – 192. 
6 Blíže viz Čermák, 2010, Čechová, 1986.
7 Oba pojmy (frazém a idiom) se prakticky překrývají, první však je označením formálních 

aspektů jevu, druhý aspektů sémantických; zde budeme nadále pro zjednodušení užívat pouze 

termínu frazém.
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komunikativní výhodnost a potřebnost, refl ektovaná pokaždé, když vznikne 
nový frazém a idiom. (...) Frazémy a idiomy jsou jazykové prostředky zpravidla 
výrazně ekonomické, které na malou plochu své formy vážou značně komplexní 
význam a funkci“ (ESČ, 2002, s. 143 – 144). Nové frazémy vznikají v procesu tzv. 
frazeologizace, jenž můžeme charakterizovat jako diachronní proces ustalování 
a přeměny nefrazeologické (často autorsky metaforické) kolokace nebo věty 
(a podobně) ve frazém (ESČ, 2002, s. 143 – 144). Marie Čechová pokládá 
za frazémy „obrazná ustálená nepřímá víceslovná spojení obsahující výraz(y) 
s omezenou kolokabilitou, event. monokolokabilní, často anomální“ (Čechová 
a kol., 2008, s. 179). Rovněž Elena Smiešková zdůrazňuje jako základní 
společnou vlastnost frazémů ustálenost jejich formy a obsahu a vyzdvihuje fakt, 
že se „z paměti vynořují a v  řeči se používají jako hotové jazykové jednotky 
s  ustáleným významem, který zpravidla neodpovídá doslovnému souhrnu 
významů použitých slov“ (Smiešková, 1989, s. 5).  

I když je čeština (a také slovenština) považována – a právem – za 
jazyk fl exivní, lze tvrdit, že je do značné míry i jazykem idiomatickým. Týká 
se to zejména běžné mluvy realizované především obecnou češtinou, resp. 
i jednotlivými dialekty. Právě v  běžné mluvě se užívá značného množství 
frazémů, metaforických a metonymických výrazů, obrazných pojmenování, 
aluzí; mnohé z reality bývá pouze naznačeno, nedořečeno. V  běžné mluvě 
zaznamenáváme velké množství inovací – neologismů, aktualizací a dalších 
jazykových prostředků, které bývají součástí idiolektu jednotlivců. 

Zmíněná idiomatičnost češtiny je dosud českými i zahraničními 
bohemisty nedoceňována. Její význam si ale uvědomujeme při výuce češtiny 
pro cizince. Pro cizince totiž představuje vedle složité gramatiky (hypertrofi e 
českých alomorfů a homonymie koncovek) a stratifi kace češtiny třetí faktor 
obtížnosti českého jazyka a zvládnutí komunikace v  přirozeném českém 
jazykovém prostředí. Plně proto souhlasíme s  názorem Eleny Smieškové, že 
„ovládnout jazyk, především rodný, ale i cizí, se neobejde bez poznání jeho 
frazeologie“ (op.cit., s. 5).

Zaměřme se pouze na jednu část frazeologie, konkrétně na frazeologii 
kulturněhistorickou, v níž se přímo odrážejí kulturní a historické zkušenosti 
nositelů národního jazyka. Její základ tvoří antické jádro (Damoklův meč; 

gordický uzel; Pyrrhovo vítězství; nosit sovy do Atén), židovsko-křesťanská vrstva 
(začít od Adama; být v  Evině rouše; jidášský groš; nevěřící Tomáš) a společná 
evropská kulturně historická vrstva (dopadnout jako u Waterloo; je to donchuán; 

je donkichot; Potěmkinovy vesnice). Převážná většina těchto frazémů je vlastní 
mnoha evropským jazykům8, téměř plnou shodu můžeme zaznamenat mezi 

8 Jak ale ukázal náš výzkum provedený mezi vysokoškolskými studenty bohemistiky 

v Německu, Rakousku, Polsku, v Česku a na Ukrajině, ne všichni studenti tuto frazeologii 
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češtinou a slovenštinou. Další vrstvou kulturněhistorické frazeologie je četná 
skupina frazémů motivovaných vlastní českou historií a kulturní zkušeností 
českého národa (dopadnout jako sedláci u Chlumce; vypadá jako Babinskej; Bílá 

Hora; Otec vlasti), mnohé z  nich odrážejí společné prožitky národů žijících 
dlouhá desetiletí v  rámci habsburské podunajské monarchie (žalář národů; je 

to grázl; dej si bacha). To ale neznamená, jak upozornila Marie Čechová, že 
všechny frazémy jsou srozumitelné a navzájem užívané v  jazycích bývalé c. 
k. monarchie, například české Lipany a slovenské prešovské jatky, znamenající 
naprostou porážku, neúspěch (Čechová, 2010, s. 35). Kulturně historická 
frazeologie v sobě odráží i události a fakta doby novější i nové (starej Procházka; 

běhá jako Zátopek; za první republiky; za Husáka; po sametu), velmi frekventovaná 
je politicky motivovaná vrstva užívaná především v publicistice (bylo to Sarajevo; 

pět na stole v českých; Strakovka; modří ptáci; véčkaři)9. Právě tato vrstva frazeologie 
je nesmírně dynamická, nové frazémy rychle vznikají a stejně rychle i mizí 
z aktivního užívání.10 Do kulturněhistorické frazeologie patří také nepochybně 
i frazémy motivované názvy různých národností a etnik (pije jako Dán; kouří 

jako cikán za dubem; dře jako Slovák; má se k tomu jako vrabci z Čech) a i další. 
Ke kulturněhistorické frazeologii můžeme volně přiřadit i tzv. hlášky, citáty 
z literárních, dramatických, televizních a fi lmových děl (padá mu to rovnou do 

ledvin; káva od žida; pivo ze sedmého schodu; to neřeš; neživíš, nepřepínej; co vidíš, 

tak vidíš; zavřete oči, odcházím atd.).  
Uvedli jsme několik příkladů českých kulturněhistorických frazémů. 

Snad přesvědčivě jsme na nich ukázali, jak důležitou a frekventovanou složku 
běžné komunikace v českém jazyce představují. Snad jsme na nich i ukázali, 
že nutně musí tvořit i součást učiva, s nímž se musejí seznámit i zahraniční 
bohemisté a zahraniční zájemci o češtinu vůbec.

Pokud je nám známo, česká lingvodidaktika věnuje frazeologii 
až nestoudně málo pozornosti, o to víc je cennější příspěvek Mieczysława 
Bałowského, věnovaný této problematice (Bałowski, 2007). Bałowski rozlišuje 
trojí přístup k  frazeologii: strukturně-gramatický, sémantický a pragmatický 
(op. cit., s. 51 – 55) a konstatuje, že ve výuce češtiny pro cizince mají místo 
všechny tři ve vyvážené symbióze. A dodejme, že právě přístup sémantický a 
pragmatický je nesmírně důležitý ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Musíme 
jen trochu smutně souhlasit se závěrem článku M. Bałowského: „současný stav 
prezentování frazeologie v glottodidaktických příručkách jednoznačně ukazuje, 
že na tomto poli je ještě hodně práce. Je to evidentní nejen z analýz příruček 

ovládají – blíže viz Hasil, v tisku. 
9 Hranice mezi frazémem a frází či fl oskulí jsou zde velmi nezřetelné.
10 Platí to ale o frazeologii jako celku, jak na to upozornila již před časem M. Čechová (Čechová, 

1986).
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češtiny pro cizince. V  přístupu k  interpretaci a prezentaci frazeologických 
jednotek bychom měli něco změnit, protože samozřejmě sice nelze vynechat 
jejich strukturalistický popis, ale je nezbytné připojit i popis funkčně-
pragmatický, komunikativní“ (op. cit. s. 55). Sémantický a pragmatický přístup 
k prezentaci frazeologie je nesmírně důležitý především v neoborovém studiu 
českého jazyka, v případě bohemistického studia má své místo pochopitelně i 
přístup strukturně-gramatický.

Student se s českou frazeologií seznamuje především četbou literatury 
a kontaktem s přirozeným jazykovým prostředím. Nezastupitelné místo má i 
sledování českých fi lmů, českých televizních a rozhlasových programů a také 
českých internetových stránek a komunikace na sociálních sítích (facebook). 
Poučení o české frazeologii musí obsahovat i samotná výuka praktického 
českého jazyka. Zde musí sehrát klíčovou roli učitel a jeho kreativita a invence. 
Učebnice, jako ostatně vždy, hraje až druhou roli. 

Jaká je ve skutečnosti situace v českých učebnicích češtiny pro cizince? 
Přiznejme, že většina starších, novějších i nových učebnic věnuje ve větší či 
menší míře pozornost zeměvědným poznatkům.11 Lingvoreáliím se nesoustavně 
sice několik učebnic věnuje12, ale soustavnou pozornost jim nevěnuje 
žádná. A podobná je i situace v  prezentaci české frazeologie, o frazeologii 
kulturněhistorické to platí dvojnásob. Bohužel.

Celkově je možno na závěr konstatovat, že český jazyk obsahuje 
množství idiomatických výrazů a že této skutečnosti musí odpovídat i výuka 
češtiny pro cizince. Dnešní technické prostředky umožňují i na zahraničních 
bohemistických pracovištích, aby všichni učitelé českého jazyka mohli při 
výuce prostřednictvím internetu pracovat s  aktuálními autentickými texty 
publicistickými, beletristickými i odbornými, mají možnost využívat dat 
z  Českého národního korpusu, stejně tak mohou pomocí internetu sledovat 
vysílání českých rozhlasových i televizních stanic. Především s  ohledem na 
dynamiku frazeologie jsou tyto zdroje jazykových dat spolehlivější než sebelepší 
učebnice, které z  tohoto hlediska velmi rychle zastarávají. Všech těchto výše 
uvedených možností mohou využívat k seznamování svých studentů s českými 
lingvoreáliemi, s českou nejen kulturněhistorickou frazeologií i ostatními „taji 
jazyka Libušina“. 

  

11 Jmenujme alespoň z poslední doby tyto příručky: Cvejnová, 1998; Hasil – Hasilová, 1997; 

Bischofová a kol., 2003; Antonenko a kol., 2006, 2010; Hrdlička – Bischofová, 2006. 
12 Uveďme pro ilustraci alespoň některé: Hasil – Hasilová, 1997; Froulíková, 2002; Nekovářová, 

2006; Froulíková, 2008 a některé další. 
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RÉSUMÉ
Cultural-historical Phraseology and its Place in Teaching 
Czech to Foreigners

Th e author concentrates on the role of phraseology in the ‘Czech for foreigners’ 

education and also focuses on culture-historical phraseology. Th e author percieves phraseology as 

a substantial part of lingual-realia which represents an important element in the socio-cultural 

competence of foreign students studying ‘Czech language’.

Kulturněhistorická frazeologie a její místo ve výuce češtiny pro cizince
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K atribuci jedné z nejstarších učebnic češtiny pro cizince 
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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Úvod
 Tvorba učebnic češtiny pro cizince, zkoumání a analýza okolností 
budování komunikační kompetence v češtině jako jazyce nemateřském dnes již 
představuje zcela svébytný lingvistický obor, jehož kořeny navíc sahají hluboko 
do historie, a to až ke Klaretovým slovníkům. K  nejzajímavějším počinům 
v nejstarší historii tohoto oboru patří právě tvorba učebních pomůcek, jež se 
ve své době těšily velké oblibě a jež jsou svou stavbou a užitým jazykovým 
materiálem dokladem toho, že výuce češtiny pro cizince je na našem území 
věnována zvýšená pozornost již po téměř půl tisíciletí.
 V  16. století vznikly nejen první, ale i jedny ze zatím nejdéle 
vydávaných učebnic češtiny pro cizince. Je to jednak
Knížka v Českém a Německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec 

česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl, dále pak
Naučení krátké obojí řeči, česky a německy učiti se čísti i mluviti, Čechům německy 

a Němcům česky. Zpráva o vlastnostech některých liter, kterak ty v obojí řeči ouplně 

vysloveny býti mají. Přitom: Cesta z Prahy do Norimberka a do Vídně. 
 V tomto textu se věnujeme analýze těchto dvou učebních materiálů, 
a to zejména s  cílem osvětlit atribuci Naučení, jehož autorství je podnes 
nejasné. Navazujeme tak na M. Bohatcovou, která se podrobněji zabývala 
jejich historií. (Bohatcová, 1976)

Knížka…
 Knížka v Českém a Německém jazyku složená, kterak by Čech německy 

a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl je konverzační příručka 
s  morfologickým a foneticko-pravopisným úvodem, sepsaná především pro 
potřeby tovaryšů kupectví. Jejím autorem je, jak se lze dočíst v  Tobolkově 
Knihopisu (Tobolka, 1950, s. 67), Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu, vlastním  
ménem Šimkovič.1 
 Poprvé vyšla Knížka v  r. 1540 v  Menším Městě Pražském u 

1 Ondřej Klatovský z  Dalmanhorstu se narodil v  Klatovech patrně kolem roku 1504 a po 

absolvování tamní latinské školy odešel studovat na pražskou univerzitu, kde se stal v roce 1524 

bakalářem. Prostřednictvím Matouše Kollina se dostal do blízkosti Jana staršího z Hodějova, do 

jehož básnického kruhu také náležel. Podle Jirečka ( Jireček, 1875) se obrátil k učitelství hned po 

univerzitě a již v roce 1530 vydal v Norimberku rukověť k počtářství Nové knížky vo počtech na 

cifry a na liny (znovu v roce 1558 v Praze). Nevěnoval se tedy jen výuce jazyka, ale spíše výuce 

(trivia) jako takové.
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Bartoloměje Netolického a byla velice populární až do pol. 17. stol.2 
Bartoloměj Netolický, v  jehož tiskárně byla kniha vydána poprvé, je podle 
P. Voita (Voit, 1987, s. 31) prvním tiskařem v Čechách, který právě počínaje 
rokem 1540 používal ve svých tiscích namísto švabachu nové písmo zvané 
fraktura. Z hlediska celkového hodnocení učebnice je významné také to, že 
v souvislosti s péčí dohlížitelských institucí (katolické konzistoře, pražského 
purkmistra a konšelů), k nimž patřila i pražská univerzita, byl text přehlédnut 
jejím rektorem, samozřejmě v roli cenzora.
 Knížka obsahuje, řečeno velmi stručně, motivační prvky, gramatická 
doporučení, vstupní monologické texty vybrané ze světové literatury a určené 
nejspíše k  nácviku realizace českých hlásek. Nejvíce místa je věnováno 
dialogům, objevují se i popisy cest do zahraničí, a dokonce i formy úředních 
dokumentů psaných, např. kvitance a zplnomocnění. Vše je přísně dvojjazyčné, 
německo-české nebo česko-německé, podle toho, kdo je tazatelem.
 Úvodní dialog Němce a Čecha vymezuje cíle jazykového vyučování, 
k němuž se oba mladíci připravují. Autor upozorňuje na různé výchozí pozice 
adepta podle mateřského jazyka a češtinu v tomto místě srovnává s latinou.
Čech: Znáš-li litery všechny, které se v latinské řeči užívají?

Němec: Znám, však jsem se několik let učil v latinské škole.

Čech: T(o) j(est) dobře, daleko snáze budeš se moci učiti, znaje litery latinské. 

Nebo ti, kteříž té známosti nemají, velmi těžce se těžké řeči učí. Protož já tobě 

z latinských liter předepsaných ukáži i českého jazyku litery i jejich rozdíly, ješto 

jim snadně porozumíš.3

 K  velmi zajímavým částem příručky patří bezesporu pasáže o 
regionálním rozlišení (A) a počtu (B) světových jazyků, v nichž lze pozorovat 
podobnost s názory J. A. Komenského:
(A)
Němec: Jest tak, že těžká proměnitelnost jest tím, že podlé rozličnosti krajin jináč 
a jináč lidé z  obyčeje jazyk svůj německý proměňují. A když rakouské, slézské, 
bavorské, mišenské, saské, nydrlandské, švábské a jiných krajin řečí šetříš, všudy 
nějakou proměnitelnost a zvláštnost podlé zvyku vlasti najdeš. Při některých pak 
rozdíl takový jest, že mnohý Němec Němci nerozumí.
Čech: Tolikéž i při mém jazyku českém mnoho proměnitelnosti a rozdílů nalezneš, 
kteříž uměním všickni stiženi býti nemohou. 

2 Vydání z  r. 1540 čítalo167 stran. Pak vyšel r.1551 opět u Bartoloměje Netolického, 1564 

v Holomúcy u Jana Güntera (188 stran), 1567 v Starém Městě Pražském u Jiříka Melantricha 

z Aventýnu (174 strany), tamtéž v letech 1578 a 1590 (toto vydání čítá jen 151stran), 1595 na 

Starém Městě Pražském u Daniela Adama z Veleslavína a 1603 u jeho dědiců. V Praze vyšla 

naposledy nejspíše v roce 1631. Dvakrát byla vydána i v Olomouci: 1614 u Jiříka Handle (151 

stran) a 1641 u Mikuláše Hradeckého (147 stran). 
3 V přepisech je zachováno kolísání, dobová délka samohlásek, velká písmena a interpunkce, 

zkratky rozepsány.
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(B)
Němec: Nebo v světě dva a sedmdesát jazykův nalézáme, a ty všecky řeči hrubé jsou, 

ješto uměním a jinými správami stíženy býti nemohou. Krom těchto tří: židovský, 

řecké a latinské (sic), ty své jisté správy a regule mají. 

Čech: Umíš-li také řecky neb židovsky?

Němec: Neumím než latině a německy, a když se dobře česky naučím, víc uměti 

nežádám.

Čech: Však já také více umění nepotřebuji. Když svůj jazyk český, k tomu německý 

a latinský dobře uměti budu, přestanu na tom. A to pro tu příčinu, že kdybych víc 

chtěl uměti, nežli by paměť má snésti mohla, tak bych naposledy žádné řeči dokonale 

neuměl.

 Rozmlouvající se dále vzájemně upozorňují na typické chyby při 
postupném ovládání cizího jazyka, na nápadnosti v  řeči cizince. Čech se 
především zaměřuje na prezentaci tvarové rozmanitosti své mateřštiny: 
Čech: Jistě veliký rozdíl při těchto artikulích se nachází, kteréž, kdyby mimo 

náležitost obyčejnou jináč mluvil, velmi šeredně se mluví. A to poznávám z vaší 

řeči, když se Němec česky učí, jak velmi ohyzdně podlé artikulů mluví, jako takto: 

„Můj milý žena.“ „Můj,“ ten artikul k mužskému pohlaví se užívá, ale k ženskému 

takto: „Má milá paní.“ Též také při vykládání a vynášení české i německé řeči 

velikou pilnost a opatrnost při artikulích míti musíš, aby ne všech artikulův, kteříž 

se v němčině užívají, do češtiny kladl.

 Pozoruhodná je pasáž o využívání studijního času, v  níž o tomto 
tématu mluví žáci i s mistrem. Tento rozhovor však není věnován odborným 
tématům, jako je tomu např. v  pozdějším Šteyerově Žáčkovi. V  Knížce je 
rozmluva s mistrem věnována např. využití volného času, uvolnění z  výuky. 
Mistr to umožňuje, ale doporučuje, aby žáci spolu konverzovali v  jazyce 
cílovém. Ve zprávě o tomto dialogu žáka s mistrem nacházíme klíčové místo 
pro potvrzení svého názoru, že Knížka byla adresována hlavně Němcům 
učícím se česky.
Kašpar: Nuže páni muží, slyšte nyní toto potěšení a mé legátství. To dobře znáte, 

že po neštěstí bývá štěstí, po hřímání a hromobití jasno. Mně se dobře zdařilo, 

pan mistr z velikého hřímání a hněvu dal nám odpověď jasnou a dobrou. A tuto 

zapověď v  tomto hraní nám dal: Žádný z Němcův německy aby nemluvil, také 

jeden druhého aby šetřil, aby škoda žádnému se nestala.

 Nejrozsáhlejší část příručky tvoří realisticky působící záznamy 
konkrétních komunikačních událostí (obchodování, maloobchod i 
velkoobchod, ubytování a stravování, volný čas – lov apod.), a to s  jasným 
vymezením pozice komunikantů, jejich rolí a vzájemných vztahů. 
 Takto jsou představovány komunikační normy ovlivňující úspěšnost, 
např. vliv hierarchického uspořádání společnosti (sluhům se tyká), ženám 
v určitém postavení vyká:
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Pán: Hausknechte, můj milý bratře, zůj mne z bot a vytři mi je. Dámť spropit.

Hausknecht: Rád já posloužím Vaší milosti. 

Pán: Schovej mi meč, kuklici, škorně, uzdu i sedlo. Paní hospodyně, prosím vás, 

schovejte mi pisací.

 V  této části se objevuje zajímavé slovo pisací (happax legomenon). 
S variantou bisací se však toto slovo objevuje v Jungmannově Slovníku česko-

německém, ale jen s  doklady právě z  Klatovského, kterého tedy Jungmann 
nepochybně excerpoval. A výraz pisací, v německém překladu Satteltaschen, 
znamená předmět připomínající příruční tašku, aktovku. Odpověď na otázku 
po původu tohoto happax legomena lze podle našeho názoru hledat ve 
francouzštině (bissac – torba, mošna; bis – šedohnědý, tmavohnědý, režný; sac – 

kabela, brašna, torna, vak). Dnes již s jistotou nedokážeme odpovědět na to, proč 
se slovo nedostalo do širšího povědomí, přestože se nacházelo v konverzační 
příručce určené k  výuce cizinců česky. Zřejmě se autor učebního materiálu 
neopíral o tehdejší úzus, ale uvedl, možná veden snahou o co největší přesnost 
vyjádření, slovo cizího původu, které bylo v běžné mluvě rodilých uživatelů 
češtiny málo frekventované.
 Analyzujeme-li podrobněji text Knížky, za zmínku jistě stojí i 
fakt, že se Klatovský neomezoval jen na mluvenou komunikaci, ale zabýval 
se i psanými texty. Nacházíme např. i náznak ceníku a kurzovního lístku, 
samozřejmě spolu s potřebnou jazykovou výbavou. V rozmlouváních o cestách 
z  Prahy do Norimberka a do Vídně nechybí ani upozornění na odlišnosti 
kulturní, někdy podané značně realisticky, např.:
Jan: A ložní šaty byly by mohly státi, než nevím, kdy jsou se praly. Však cejcha na 

svrchní peřině i na spodní velmi špinavá, prostěradlo, cejšky na poduškách i na 

polštářích zašpiněné až hanba. A k tomu tak jsou ošklivě smrděly jakýms kyselým 

potem, že bych tak rád byl na seně ležel. A kuchařka tak bystře ustlala i blechy 

vybrala, že jsem již déle ležeti nijakž nemohl.

Petr: Můj milý Jene, toť jest ještě dobře, ale když do Němec aneb do Uher přijedeš, 

najdeš lůže ustlané pod kobercem a šaty velmi ničemné, v svrchní peřině tak mnoha 

peří nebude, jako v té podušce.

 Z Knížky bychom mohli samozřejmě citovat množství dalších 
zajímavostí a kuriozit, případně se detailněji zabývat některým konkrétním 
jevem. Zde však zůstáváme pro ilustraci jen u míst výše uvedených.

Naučení…
 Spisek s  poněkud výčtovým názvem Naučení krátké obojí řeči, česky 

a německy učiti se čísti i mluviti, Čechům německy a Němcům česky. Zpráva o 

vlastnostech některých liter, kterak ty v  obojí řeči ouplně vysloveny býti mají. 

Přitom: Cesta z Prahy do Norimberka a do Vídně se podobně jako Knížka těšilo 
velké popularitě. Vyšel poprvé v Plzni u Jana Pekka v roce 1531, měl osmnáct 
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stran textu a vycházel s menšími obměnami až do konce 18. století4. 
 Naučení obsahuje ty části, které se objevují v  jeho názvu. Jejich 
sestavení není nikterak didakticky komponované, nýbrž pouze výčtové. 
Fráze předkládané zcela bez gramatiky byly seřazeny, domníváme se, tak, aby 
kopírovaly sled nejčastějších částí komunikačních událostí mezi rodilými a 
nerodilými uživateli češtiny, a to na jejím přirozeném území. Každá fráze je 
přeložena do němčiny. Spisek tak působí jako slovník frází.
 V  textu nacházíme jak jazykový materiál, z  něhož jsou vystavěny 
repliky cizince (fráze, které má ovládnout aktivně), tak repliky jeho 
komunikačního partnera, nejspíše rodilého uživatele češtiny, jimž by měl 
rozumět. I když fráze nejsou uváděny v  dialozích, reprezentují repliky 
diskurzu (výčet replik, které jsou v Naučení uváděny pod sebou, oddělujeme 
pomlčkou – pozn. MH), např. : Bůh dej štěstí vaši milosti. – Má milá kuchařko 

dejte mi něco jísti. – Kdož ví, kdo vaří hrách?5 – Vítám vás milý pane. – Však 

rozumíš německy a česky. Bezprostředně za poslední uvedenou větou následuje 
ve výčtu replika odpovědní: Velmi málo a neforemně. Nalézt lze i náznaky 
frazeologismů, jakýchsi panelů, jichž bylo možno použít jako prefabrikátů pro 
hutné a celkem jednoznačné vyjádření složitějšího hodnocení situace: Kde se 

peněz nedostává, tu milost konec mívá. – Dobré slovo bere dobrý konec. – Kdo 

nechce poslouchati, tomu není co raditi. 
 Samostatný konverzační okruh představuje v  Naučení např. 
komunikace v  hospodě (O hospodě), kde je také uváděn jazykový materiál 
týkající se péče o koňské povozy. Opět sled odráží anticipovaný tok rozhovoru 
mezi hostem a majitelem hospody: Mohuli u tebe státi s  koňmi? – Mnoholi 

koní máte? – Máme dvacet koní. – Nemůže jich zdeť tak mnoho státi. Podrobně 
je dále např. představována komunikační situace nakupování (v soukenictví), 
a to opět pomocí nejfrekventovanějších replik: Zač jest loket sukna? –Chceteli 

koupiti, dám lacino. – Jesli se vám líbí, tedy vezmete. – Jest mi veliký. – Jsou mi 

malý. – Nejsou mi dobře. 

Naučení je po stránce volby obsahu (komunikačních situací) a využitého 
jazykového materiálu textem velice promyšleným, protože uvádí jazykové 

4 Celkem je doloženo třináct vydání, až na jednu výjimku (1548 – Prostějov) všechna v Čechách: 

1531 v Plzni u Jana Pekka, 1548 v Prostějově ( Jan Günter), 1655 - 1664 v Starém Městě Pražském 

u Lidmily Sedlčanské, 1685 v Starém Městě Pražském u Daniele Michálka, 1701 v Praze u Petra 

Antonína Benka, 1709 v Praze u dědicův Jeřábkových, 1709 opět u Daniele Michálka, 1715 ji 

vydal asi Kašpar Vusín, 1731 vyšla v Litoměřicích u Františka Jiřího Sokrochowskýho, 1764 u 

Karla Jauernicha v Praze, 1783 v Praze. Ještě bývají uváděna dvě sporná vydání, a to 1742 v Kutné 

Hoře – Tobolka ale tvrdí, že tam v té době žádná tiskárna nebyla – a ještě někdy ve 2. pol. 18. 

stol. v Jindřichově Hradci.
5 Znovu připomínáme, že v přepisu zachováváme interpunkci, jak je uvedena v originálu; srov. 

pozn. 3.
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prostředky frekventované v prostředí tovaryšů, kupců a s tím spojených cest: 
O sukna kupování – O rozličných věcech mluvení – O hospodě – Počet – Cesta 

z Prahy do Normberka – Dvojí cesta z Prahy do Vídně – Jiná cesta z Prahy do 

Vídně – O snídaní. Řazení jednotlivých frází je však v Naučení mnohdy zcela 
nahodilé, což svědčí o tom, že jistě mohlo sloužit jako seznam užitečných 
konverzačních frází, ale nikoli jako učebnice využívaná v soustavné výuce.

Textologické porovnání Knížky a Naučení

 V  odborné literatuře panují kolem autorství Naučení značné 
nejasnosti. Tobolka ve svém Knihopisu praví, že Jireček bez důvodů přisuzuje 
Ondřeji Klatovskému z  Dalmanhorstu kromě autorství Knížky v  českém a 

německém jazyku složené též toto Naučení krátké obojí řeči, a tento titul uvádí 
samostatně, bez autora. Podobně je pak uváděno Naučení i v  přehledech 
učebnic češtiny pro cizince a i v publikaci Kapitoly z dějin české jazykovědné 
bohemistiky (Pleskalová, J., Krčmová, M., Večerka, R., Karlík, P., Academia, 
Praha 2007, s. 12), kde se uvádí: „…objevují se první jazykové (a konverzační) 
příručky česko-německé a německo-české pro potřeby kupců. Byla to 
především anonymní cvičebnice češtiny, která vyšla už r. 1531 (tedy před 
náměšťskou mluvnicí) v Plzni s titulem Naučenie krátké… Druhá je Knížka v 

českém a německém jazyku… Ondřeje Šimka Klatovského z Dalmanhorstu… 
…Český kulturní prostor byl zapojen i tímto typem odborné péče o domácí 
jazyk do širšího teritoria evropského a hrál v něm v rámci jazykového světa 
slovanského časově prim…“
 Jireček ve své Rukověti přisouzení Knížky a Naučení témuž autorovi, 
totiž Ondřeji Klatovskému z Dalmanhorstu, nezdůvodňuje, můžeme se však 
domnívat, že vycházel z časové posloupnosti velmi podobně znějících titulů 
(stručné Naučení 1531, do dialogů rozpracovaná Knížka 1540).
 Při srovnání struktury a obsahu obou textů registrujeme řadu 
nepřímých argumentů podporujících Jirečkovo řešení. Oba spisky obsahují 
poučení o vlastnostech liter, v  obou autor věnuje zvýšenou pozornost 
cestování, povoznictví a soukenictví a v obou se cestuje do Norimberka a do 
Vídně. Za přímý textologický důkaz však pokládáme právě popisy těchto cest. 
Srovnáváme-li, jak je popsána cesta z Prahy do Norimberka, nacházíme téměř 
identické informace (vzdálenosti mezi uzlovými body cesty), v Naučení ovšem 
podané výčtově a poměrně kuse, kdežto v Knížce doplňované a obohacované 
o další detaily (N = Naučení; K = Knížka): 
N: Z Plzně tři míle do Kladrub, neb do Stříbra. – K: Z Plzně tři míle do Stříbra, 

neb na Klášter Kladruby.

N: Z Kladrub na Příndu tři míle, – K: Z Kladrub na Příndu tři míle, a to puol 

cesty od Prahy jest do Normberka. Na veliké a vysoké hoře Zámek. A velmi daleko 

uhlídá z něho do Čech i do Němec.

K atribuci jedné z nejstarších učebnic češtiny pro cizince
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 V  textu Knížky byla navíc upravena informace o vzdálenosti mezi 
dvěma uzlovými body cesty z Prahy do Norimberka. – Součet jednotlivých 
úseků cesty, tj. vzdáleností mezi uzlovými body by měl činit podle sdělení, 
které je v textu uvedeno, 32 mil, i když informátor podotýká, že poslu se platí 
za míle 34: N: Prosím tebe, jak daleko jest z Prahy do Normberka? – Platí se poslu 

od 34 míl, ale není než 32. Patrně v této souvislosti došlo k úpravě vzdálenosti 
mezi Wothauzem a Fodrazem, aby došlo k vyrovnání tohoto rozdílu, a to na 
průměr 33 mil:
N: Z Příndy přes les do Wothauzu dvě míle. – Z Wothauzu jedna míle do Fodrazu.

K: Z Přindy přes les dvě míle do Wodhúzu. – Odtud druhé dvě míle do Fodrauzu.

 Cesta z Prahy do Vídně je v Naučení opět představena výčtem, kdežto 
v Knížce jde o tentýž sled uzlových bodů zakomponováný však do dialogu:
N: Jiná cesta z Prahy do Vídně, formanům velmi příhodná. – Z Prahy do českýho 

Brodu 4 míle cesty. – Z Brodu do Kolína 3 míle. – Z Kolína do Čáslavi 2 míle. – 

Z Čáslavi do německýho Brodu 5 mil. – Z německýho Brodu do Polný 2 míle. …

K: Jakeš: Můj milý příteli, pověz mi, kudy bych k Vídni jíti měl? – Kmotr Martin: 

Já nevím, kudy by jíti chtěl, jest dvoje cesta, jedna XXXVI mil. Jestliže tou jíti 

chceš, tehdy z Prahy na Brod musíš jíti, tam máš čtyři míle. – Jakeš: Kde pak dále? 

– Kmotr Martin: Tři míle do Kolína. Z Kolína dvě míle do Čáslavě. Z Čáslavě pět 

mil do německýho Brodu. Z německýho Brodu dvě míle do Polný.

Závěr
 Domníváme se, že výše uváděné příklady textových paralel mezi 
dvěma materiály, jež sloužily především německy mluvícím cizincům 
k budování komunikační kompetence v češtině (Knížka v Českém a Německém 

jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti 

se měl a Naučení krátké obojí řeči, česky a německy učiti se čísti i mluviti, Čechům 

německy a Němcům česky. Zpráva o vlastnostech některých liter, kterak ty v obojí 

řeči ouplně vysloveny býti mají. Přitom: Cesta z Prahy do Norimberka a do Vídně), 
jednoznačně ukazují na téhož autora obou těchto textů. Autorem je podle 
našeho soudu Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu, jak předpokládal již Jireček. 
Tobolka Klatovského autorství Naučení ve svém knihopisném přehledu 
zpochybňuje patrně jen proto, že v textu Naučení (na rozdíl od textu Knížky) 
není autor nikde explicitně uveden, textovému rozboru materiály zřejmě 
nepodrobil.
 Cílem rozšíření původně spíše výčtového textu Naučení byly nejspíše 
didaktické důvody, k nimž se vyjadřuje Ondřej Klatovský v dovětku k textu 
Knížky takto: Pokudž náležité bylo k českému i německému jazyku / za dosti mi 

se vidělo / poctiví mládenci/ v  tuto Knížku položiti/ a ji rozličnými dialogy i 

rozmlouváním/ pro snadší rozumění a lehčejší naučení/ vysvětliti.

Marie Hádková
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RESUMÉ
To the Attribution of one of the Oldest Textbooks of Czech 

Th e text deals with the problem of the authorship of the oldest text book of Czech 

for foreigners (Naučení krátké obojí řeči, česky a německy učiti se čísti i mluviti, Čechům německy a 

Němcům česky. Zpráva o vlastnostech některých liter, kterak ty v obojí řeči ouplně vysloveny býti mají. 

Přitom: Cesta z Prahy do Norimberka a do Vídně) published in 1531. Th e author brings a complete 

textological analyze of this text and of the text of another text book of Czech for foreigners 

Knížka v  českém a Německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i 

mluviti učiti se měl (atributted to Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu) in order to show the text 

parallels between these two texts. She attributes Naučení to Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu.
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Komunikačné bariéry v rámci slovenčiny ako cudzieho 
jazyka

Radoslav Ďurajka 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Aby sme mohli efektívne 
komunikovať, musíme si 
uvedomiť, že každý vníma svet 
inak a toto uvedomenie by nám 
malo byť akousi príručkou pri 
komunikácii s ostatnými.

Anthony Robbins 

Skúmanie komunikačných bariér zatiaľ nemá dlhú tradíciu 
v  slovenskej lingvodidaktike, hovorí sa skôr o chybách rozličného typu 
pri osvojovaní cudzích jazykov. V  tomto príspevku budeme vychádzať 
z  koncepcie, ktorú naznačila J. Pekarovičová (2004, s. 133) so zreteľom na 
osobitosti a  zvláštnosti slovenčiny ako cudzieho jazyka, že „komunikačné 
bariéry úzko súvisia s  nedostatočnou schopnosťou cudzinca rozlíšiť, ktoré 
jazykové a  sociálne znalosti sú v  danej situácii relevantné.“ Autorka sa 
v  svojej koncepcii opiera o  sociolingvistickú klasifi káciu J. Mezulánika 
a  uvádza jednotlivé typy komunikačných bariér aj s príkladmi z  pohľadu 
didaktickej praxe. V rámci nej sú relevantné tieto bariéry: 1. kódové bariéry 
– ide o neúplnú znalosť jazykového kódu; 2. informačné – ide o chýbajúce/
nedostatočné vedomosti zo slovenských lingvoreálií; 3. transkultúrne – súvisia 
s  podmienkami života účastníkov komunikácie v  odlišnom geopolitickom 
a  etnokultúrnom prostredí a  s  nimi súvisiace 4. interakčné bariéry; 5. 
fyzikálne – paralingválne a  extralingválne prostriedky. Do komplexu bariér 
zaradila aj dôsledky medzijazykovej interferencie a  zároveň medzikultúrne 
rozdiely v  neverbálnych prejavoch, ktoré tiež zohrávajú úlohu pri vzniku 
komunikačných bariér (op. cit., s. 135 – 147). Týmto vymedzením sa vytvoril 
základ na ich ďalšie skúmanie.

Provokačným (s)konštatovaním, ktoré je do istej miery v protiklade 
s  uvedeným záverom J. Pekarovičovej, že komunikačné bariéry neexistujú, 
sa pokúsime načrtnúť trochu iný v  praxi sledovaný pohľad na existenciu 
a  prekonávanie komunikačných šumov. Príkladom môže byť zahraničný 
študent, ktorý nepociťoval žiadnu potrebu učiť sa, no napriek tomu nemal 
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absolútne žiadne problémy v  každodennom živote a  v bežnej komunikácii. 
Použitím vety „Chcem Aupark central dvere!“ pri objednávaní taxíka nás utvrdil 
v tom, že pokiaľ ovládame aspoň obmedzený počet lexikálnych jednotiek, 
komunikácia (samozrejme základná) môže prebiehať aj bez znalosti 
gramatických pravidiel, dôkladného a dokonalého poznania lexiky, zvukových 
a grafi ckých prostriedkov, ktoré sú inak nevyhnutným predpokladom na 
formovanie a rozvoj komplexných rečových zručností�. Samozrejme, berieme 
do úvahy aj schopnosť a ochotu prijímateľa porozumieť. Hovorí sa, že kde je 
vôľa, tam je i cesta a pre aktívne ovládanie cudzieho jazyka (v našom prípade 
slovenčiny ako cudzieho jazyka) sa zdá byť práve toto prvým a  základným 
predpokladom, ktorý odbúrava bariéry a premieta sa do všetkých foriem 
rečových / jazykových činností.

Komunikačné bariéry defi nuje Hallberg ako „druh psychologickej 
bariéry, v  ktorej je jazyk psychologický nástroj, ktorý vplýva na realizáciu 
komunikácie“ (Hallberg, 2010, s. 111). Ich odstraňovanie je, pravdepodobne, 
najjednoduchšou cestou k  zlepšeniu jazykových schopností účastníkov 
komunikácie, teda komunikačnej kompetencie, ovládaniu jazyka, jeho „kódu“. 
Pri používaní jazyka sa ako prirodzená požiadavka uplatňuje tendencia na 
jeho čo najrozsiahlejšie ovládanie, i  keď má podľa rozličných používateľov 
jazyka rozdielne stupne. Pri príprave cudzincov treba klásť dôraz na zvládnutie 
všetkých stránok komunikácie, no pre vyučujúceho je asi najpodstatnejšie to, 
či je pre študentov slovenčina (ako cudzí jazyk) ich profi lovým predmetom, 
nakoľko časový priestor na osvojenie si potrebnej lexiky, syntaxe, štylistiky 
sa podstatne líši u  študentov fi lologického a  nefi lologického zamerania. 
U študentov nefi lologického zamerania je zvyčajne omnoho kratší. V príspevku 
sa však nebudeme venovať lexike, ktorá sa zdá byť alfou a omegou komunikácie, 
lebo „vystupuje v komunikácii na začiatku procesu zakódovania a na konci 
procesu dekódovania informácie (...) a v ďalšej fáze komunikatívneho procesu 
sa (...) konfi guruje do zmysluplných štruktúr, gramaticky sa usúvzťažňuje“ 
(Repka – Gavora, 1987, s. 135), lebo táto znalostná bariéra patrí „k najčastejším 
prekážkam jazykovej komunikácie cudzincov v  slovenčine (...) a  vyplýva 
z neznalosti jazykového systému a pravidiel“ (Pekarovičová, 1996, s. 93). Dnes 
teda nechceme upriamiť pozornosť na kódové, ale na informačné bariéry, tak 
ako ich už pri opise slovenčiny z pohľadu cudzincov naznačila J. Pekarovičová 
(porov. 1996a, 1996b, 2004).

Komunikácia vo všeobecnosti sa zdá byť ľahká a  bezproblémová, 
lebo je to niečo, čo robia všetci celý svoj život. Tento zjednodušený pohľad je 
však iba sčasti pravdivý. To čo ju robí komplexnejšou, zložitejšou a niekedy 
možno i  frustrujúcou, najmä ak hovoríme o komunikácii v  cudzom jazyku, 
sú bariéry. Komunikáciu v  cudzom jazyku môžeme posudzovať z  hľadiska 
kvality realizácie komunikačného zámeru, cieľa a efektívnosti komunikačného 
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aktu. Tieto zložky sa navzájom podmieňujú a  bezprostredne súvisia 
(pozri Pekarovičová, 1996a, 2004). Komunikácia je efektívna vtedy, keď je 
minimalizovaná možnosť nedorozumenia zapríčinená komunikačnými 
poruchami, ktoré znemožňujú, alebo prinajmenšom komplikujú priebeh 
komunikácie. Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov: 1. Ak vo výpovedi 
ide o nejednoznačnosť. Efektívna komunikácia sa začína jasnou informáciou. 
Porovnajme nasledujúce dve vety. A. Zajtra, prosím, príďte okolo desiatej. Zajtra, 

prosím, príďte o desiatej. Rozdiel v jednom slove robí prvú výpoveď menej jasnou. 
Používatelia jazyka (i cudzinci) intuitívne cítia rozdiel, ale je prirodzené, že 
„okolo desiatej“, čiže chvíľu pred desiatou a po desiatej, vnímajú inak. Ako sa 
vystríhať nedorozumeniu vysvetlíme na inom príklade. Pri viachodinovom 
vyučovacom bloku si so študentmi robíme prestávku, zvyčajne desaťminútovú. 
Študentom vždy zdôrazníme, že prestávka trvá slovenských desať minút, 
lebo grécka alebo talianska desaťminútovka trvá 15 – 20 slovenských minút. 
Nejasná informácia je bariérou komunikácie, lebo recipientov zámer zostáva 
nejasný. Podávanie takto nejednoznačných informácií môže mať rôzne 
príčiny. Môže to zapríčiniť napríklad aj expedientova nejasnosť, čo vlastne 
chce povedať (nepripravený rečový prejav študenta, príp. nepripravený výklad 
lektora). Dôvodom na podanie nejasnej informácie môže byť aj problematická 
sémantika. Ako príklad môže poslúžiť nasledujúci inzerát: „Pes na predaj. 

Žerie všetko. Najradšej má deti. Zavolajte...“ Zodpovednosť za takúto nejasnú 
informáciu nenesie percipient a iba jeho spätná väzba ukáže, či bola informácia 
spracovaná správne. 2. Stereotyp u komunikujúcich, ktorý znázorňuje človeka, 
skupinu, udalosť alebo vec ako zjednodušenú predstavu, presvedčenie, názor. 
Basketbalista musí byť vysoký, modré oblečenie je pre chlapcov vhodnejšie 
než červené, hráč amerického futbalu je silný hlupák, Slovenky sú najkrajšie 
ženy, ľudia z dedín majú prirodzene lepší vzťah k zvieratám. Stereotypy často 
nahrádzajú naše rozmýšľanie, konanie, otvorenú myseľ. Stereotyp je bariérou 
komunikácie vtedy, keď sa ľudia začnú správať tak, akoby dopredu vedeli 
odpoveď – alebo ešte horšie, ani na ňu nečakajú, pretože „odpoveď je každému 
jasná“. Cudzinca sa netreba nič pýtať, lebo aj tak nerozumie. Jeho názor je 
aj tak nesprávny, lebo nechápe „našu“ realitu, náš svet. 3. Výber a  povaha 
komunikátu (hovorený – písaný, monológ – dialóg, bežný – odborný, ...). Dva 
príklady nám pomôžu ilustrovať, ako sa môže stať komunikačný kanál bariérou. 
Povedať dobré ráno je pre recepčnú vhodnejšie, ako napísať tento pozdrav na 
tabuľu a zavesiť ju niekde za seba. Pripraviť typickú slovenskú špecialitu bez 
zapísania si potrebných surovín a postupu by iste viedlo k neúspechu. Spôsob 
komunikácie teda závisí od a) komplexnosti informácií (pozdrav – uzatvorenie 
zmluvy), b) možných následkov nedorozumenia (predpis lieku – rozprávanie 
sa o zajtrajšom počasí), c) vedomostí a schopností partnera (zoznámenie sa s 
novým priateľom – rozhovor o práci/domácej úlohe s kolegom), d) naliehavosti 
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(inštrukcie na hodine – plán práce na celý semester). 4. Neznalosť lingvoreálií. 
Sú to slová, frázy a slovné spojenia, ktoré nie sú totožné s realitou a cudzincovi 
nie vždy dávajú zmysel. Slová, ktoré sú vypovedané, sú vždy v  spojení 
s  percipientovým chápaním reality. Čierny deň nevypovedá o  zamračenej 
oblohe a zlaté ruky neodkazujú na farbu. Tu už jazyk prestáva byť nástrojom 
priamej komunikácie a stáva sa sprostredkovateľom kultúry. Kým sa cudzinec 
nenaučí aj jazyk frazeológie, je preňho osvojovaný jazyk stále cudzím. 5. 
Absencia spätnej väzby je zrkadlom komunikácie, keďže odráža to, čo bolo 
vyslané. Bez nej je komunikácia jednostranná. Poznáme rôzne formy spätnej 
väzby (napr. direktívna: požiadať o  zopakovanie toho, čo bolo povedané, 
zopakovať inštrukcie), no môže to byť i prikývnutie hlavou, úsmev, vystrašený/
bezradný pohľad alebo neschopnosť odpovedať po komplikovanom zadaní. 
Spätná väzba by mala byť užitočná, nie škodlivá/urážlivá. Pohotová odpoveď 
je efektívnejšia ako čakanie na „správny“ moment. Malo by sa odpovedať na 
to, na čo sa pýtame, nie vo všeobecných frázach. 6. Nepozornosť pri počúvaní. 
Počúvať s porozumením je zložité nielen pre cudzincov. Priemerný hovoriaci 
vysloví okolo 125 slov za minútu, no človek dokáže absorbovať až 400 – 600 
slov. Znamená to, že 70 percent času počúvania je nevyužitého. Ten odvádza 
pozornosť na „vedľajšiu koľaj“. Jednou z najdôležitejších schopností počúvania 
je byť pripravený a vedieť počúvať. Treba byť „naladený“ na počúvanie 
ostatných, hľadať zmysel v tom, čo hovoria, vystríhať sa prerušovania skôr, ako 
je dokončená myšlienka. Mentálna osnova, sumár kľúčových myšlienok môžu 
pomôcť stať sa aktívnym poslucháčom. Poskytovať spätnú väzbu v pravý čas 
je najdôležitejšou zručnosťou (dávať otázky, prikyvovať pri súhlase, mať očný 
kontakt, ...) (pozri Erven, 2007). 7. Prerušenie komunikácie je dnes častým 
javom. Prerušenie môže byť zapríčinené „niečím“ dôležitejším, neslušnosťou, 
nedostatkom súkromia, neočakávaným hosťom, mimoriadnou udalosťou, 
alebo iba obyčajnou zvedavosťou iného, o  čom sa rozpráva. Bez ohľadu na 
príčinu, prerušenia chápeme ako bariéry komunikácie. Extrémnym prípadom 
je strach kolektívu/študentov z toho, že pri rozprávaní budú určite prerušení. 
Menším, ale častejším a serióznejším problémom je nekompletnosť pokynov, 
pretože niekto potreboval položiť „dôležitejšiu“ otázku. 8. Fyzické zábrany 
sú veci, ktoré bránia úspešnej komunikácii (napr.: telefón, lavica, hluk, 
nepríjemné prostredie, ...). Tie sú časté i v triede. Telefón zazvoní – a tendencia 
študentov, najmä zo začiatku semestra, je odpovedať, i  keď je rozbehnutá 
diskusia. Pohodlné sedenie lektora na stoličke v  spojení s rozprávaním či 
vysvetľovaním cez lavicu robí bariéru z  lavice i  z  lektora. Hovorenie tvárou 
v tvár prináša oveľa viac voľnosti a zosobní vzájomnú komunikáciu. Nevhodné 
miesto (malá miestnosť, príliš teplo/chladno, zlé stoličky, hluk zvonka, ...) sú 
známe veci, ktoré spôsobujú ťažkosti pri koncentrácii a taktiež bránia úspešnej 
komunikácii.

Komunikačné bariéry v rámci slovenčiny ako cudzieho jazyka
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Odstraňovanie spomenutých bariér je záležitosťou každého účastníka 
komunikácie. Z  niekoľkých možností výberovo naznačíme aspoň tie, ktoré 
sme získali na základe vlastného prieskumu, realizovaného so zahraničnými 
študentmi Filozofi ckej fakulty a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, 
ako aj  medzi účastníkmi Letnej školy slovenského jazyka a  kultúry Studia 
Academica Slovaca. 1. Mať pozitívny postoj. Niektorí študenti uvádzali, že 
zmena postoja k svojmu prejavu je to, čo im pomáha prekonať komunikačnú 
bariéru. Brzdila ich vôľa byť čo najlepší a  nechceli, nemohli komunikovať, 
lebo vedeli, že nie sú dostatočne pripravení. 2. Na zlepšovanie komunikačných 
zručností treba vedomosti,  snahu a motiváciu. Práve potreba patrila medzi 
prvé tri faktory, ktoré pomáhajú pri komunikácii. 3. Zlepšiť komunikačnú 
schopnosť môže lektor tým, že zistí nedostatky a  poukáže na chyby, ktoré 
študenti robia. Sú to najmä chyby, ktoré sú prítomné v  prejave cudzincov 
príbuzných jazykov a oni si ich nedokážu sami uvedomiť. 4. Komunikácia by 
mala byť cieľom každej študentovej činnosti. Príbuzné ciele prichádzajú prvé 
a „dláždia cestu“ komunikačnej kompetencii študenta. Ak sú komunikujúci 
v  dobrom vzťahu, ľahšie uskutočnia komunikačné ciele. K  týmto známym 
faktom z nášho výskumu ešte vyplynuli ďalšie sprievodné faktory ako 
intenzifi kátory komunikačného procesu: pozitívna atmosféra, osobnosť 
pedagóga a  trpezlivosť komunikujúcich. 5. Ku komunikácii by mal lektor 
pristupovať ako ku kreatívnemu procesu a  nie ako k  rutinnej bežnej práci 
s ľuďmi. Experimentovať s komunikačnými situáciami a rôznymi alternatívami 
prináša cudzincovi schopnosť rozlišovať, ktoré sociálne a lingvistické znalosti 
sú v  danej situácii vhodné. 6. Akceptovať možnosť nedorozumenia. Tí 
najlepší komunikanti sa vzdali myšlienky perfektnej komunikácie. Akceptujú 
problémy v komunikácii a pracujú na minimalizácii negatívnych dosahov.

Namiesto záveru o  komunikačných bariérach by sme radi uviedli 
výpovede cudzincov, ako ich pociťujú oni sami a  ako vnímajú slovenčinu 
pri komunikácii. Virpi Hanhikoski: „Slovenčina je pre mňa koníčkom, ktorý sa 

nepotkne, len ma občas zhodí zo sedla.“ Aleksandra Grzybczak: „Slovenčina je 

ďaleký blízky jazyk.“ Miroslav Gašpar: „Slovenčina je... príliš ťažká a komplexná 

otázka (...), ale tuším, že je Slovákom slovenčina – všetko.“ Frederic Delaneuville: 
„Slovenčina je ako žena. Môžeš sa snažiť, ale nikdy všetko nepochopíš... Ale nevadí, 

milujem ju!“ Sayaka Sato: „Slovenčina je rébus alebo skladačka. Keď nájdem kľúč 

(od rodov a pádov), okamžite všetkému porozumiem. Je to taký logický jazyk.“1

1 Všetky študentské výpovede sme čerpali z časopisu „SASOPIS“, ktorý bol výsledkom tvorivej 

dielne vedenej Štefanom Chrappom počas Letnej školy slovenského jazyka a  literatúry SAS 

v roku 2010.

Radoslav Ďurajka
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RESUMÉ
Communication Barriers within Slovak Language as 
Foreign Language

Communication is at the centre of many problems faced by students. Understanding the 

communication process and then working to improve it provides more eff ective communication. 

Knowing the common barriers to communication is the fi rst step to minimizing their impact. 

Students and teachers can refl ect on how they are doing and make use of the ideas given by our 

foreign students presented in this paper.
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Slovenčina v nových výučbových prostrediach 

Anna Kyppö

Jazykové centrum Univerzity v Jyväskylä

Globalizácia, rapídny vývoj najnovších technológií, ako aj takmer 
neobmedzené možnosti internetového prepojenia a virtuálnej mobility sa 
odrážajú vo všetkých oblastiach hospodársko-spoločenského života. Európska 
univerzitná reforma a rastúce potreby medzinárodnej mobility si vyžadujú 
nové pedagogické prístupy pri vyučovaní cudzích jazykov. Tradičné kontaktné 
vyučovanie sa nahrádza rôznymi formami e-learningu. Tradičnú triedu 
nahrádzajú virtuálne učebné priestory, tzv. nové výučbové prostredia. 

Motivujúce prostredie, v ktorom si študent vedome osvojuje cudzí 
jazyk, čiže sa učí, je skutočnou výzvou pre učiteľa či dizajnéra učebného 
prostredia, najmä, ak je cudzím jazykom jazyk, ktorý sa zriedkavejšie vyučuje 
(Less Frequently Taught Language). Medzi takéto jazyky patrí aj slovenčina, 
ktorá sa považuje za veľmi zriedkavo vyučovaný jazyk (Th e Much Less 

Commonly Taught Language, Brecht and Walton, 1994). Problémom pri 
vyučovaní a učení sa tzv. malých jazykov je nedostatok dobrých, pedagogicky 
osvedčených učebných materiálov určených na samoštúdium. Napriek tomu, 
že existuje množstvo materiálov zameraných na rozvoj gramatickej a lexikálnej 
kompetencie, nedostatok sa pociťuje v oblasti osvojovania si pragmatických 
a kultúrnych kompetencií. Integrovanie najnovších pedagogických technológií 
do učebných plánov si vyžaduje rozsiahlu výskumnú a vývojovú prácu. 

Tento príspevok ponúka súhrn poznatkov z výučby slovenského 
jazyka a kultúry na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. Slovenský jazyk zavítal 
na Univerzitu v Jyväskylä 
v roku 1978. Od roku 1993 Univerzita v Jyväskylä ponúka akademický program 
základného štúdia slovenského jazyka a kultúry (30 – 32 kreditov) a od roku 
1998 program bakalárskeho štúdia (40 kreditov), ktorý sa realizuje v spolupráci 
s Katedrou slovenského jazyka UK v Bratislave. Univerzita v Jyväskylä je už 
vyše tridsať rokov jedinou akademickou inštitúciou v  severských krajinách, 
ktorá poskytuje výučbu slovenčiny na všetkých jazykových úrovniach.

Vývoj vyučovania slovenčiny
Vyučovanie slovenského jazyka prešlo niekoľkými vývojovými 

štádiami. S rastúcim záujmom o štúdium slovenčiny rástla aj potreba nahradiť 
tradičné formy kontaktného vyučovania formou samoštúdia. O slovenčinu mali 
záujem študenti žijúci v rôznych častiach Fínska, ba dokonca aj v susednom 
Švédsku. Po zavedení štúdia na diaľku začiatkom 90. rokov sa vypracoval prvý 
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program samoriadeného, autonómneho štúdia. Samoriadené, autonómne 
štúdium vychádza z  iniciatívy študenta, ktorý preberá plnú zodpovednosť 
za svoje štúdium, za aktívne učenie, na rozdiel od tradičného, tzv. riadeného 
štúdia, pri ktorom nesie hlavnú zodpovednosť za učebný proces učiteľ. Pri 
samoriadenom štúdiu si študent vytýči reálne ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť. 
Učiteľ je v  pozícii tútora. Výsledky výskumu zameraného na samoriadené 
štúdium so zreteľom na jazykovú produkciu poukázali na zvýšenú motiváciu 
študentov, a tým aj na lepšie učebné výsledky.

Využívanie počítačov na osvojovanie si jazyka (CALL), a najmä 
zavedenie vzdelávacej komunikačnej technológie do „tradičného vyučovania“ 
začiatkom nového milénia  ovplyvnilo aj výučbu slovenčiny vo Fínsku. 
Využívaním multimodálnych možností sa vyučovanie a učenie stalo 
motivujúcejším a podnetnejším.

Vznikali prvé webové učebné materiály, ktoré sa ukladali do 
virtuálneho výučbového prostredia Optima (Optima je softvérový balíček, 

do ktorého sa ukladajú e-learningové a webové kurzy. Slúži na komunikáciu 
a  podporu sociálno-konštruktivistického učenia). Ľahko dostupné 
multimediálne zdroje (napr. texty, audiovizuálne materiály, onlinové slovníky, 
a pod.) poskytovali študentom voľnosť pri ich výbere a využívaní, čo evidentne 
napomáhalo rozvíjaniu samoriadeného štúdia (elektronické portfóliá 
a  onlinové študijné denníky), ale zároveň viedlo študentov ku kritickému 
prístupu k internetovým materiálom (critical literacy). 

Akčný výskum 
Jedinečnosť slovenčiny vo Fínsku, potreba získať čo najviac 

záujemcov o  slovenčinu, ako aj zaintegrovanie inštitucionálneho akčného 
výskumu do výučby viedli k vytvoreniu e-learningového kurzu. Akčný výskum 
je výskum založený na spolupráci, (kolaboračný výskum), ktorý je zameraný 
na riešenie konkrétnych problémov vo vyučovacom kontexte, ktorého cieľom 
je skvalitnenie výučby (E. Ferrance, 2000). Cieľom akčného výskumu je 
sledovanie učenia/osvojovania si slovenčiny v novom jazykovom výučbovom 
prostredí z aspektu učebného procesu. Výskum sa zameriava na osvojovanie 
štyroch základných jazykových zručností (SLA Skills) v  novom jazykovom 
výučbovom prostredí, ktoré predstavuje e-learningový kurz slovenčiny.

V  súlade s  koncepciou vedomého osvojovania jazyka (language 

learning awarenes) „osvojovanie si jazyka“ (language acquisition) sa v kontexte 
akčného výskumu považuje za podvedomý spôsob učenia na rozdiel od 
uvedomeného spôsobu „učenia sa jazyka“ (language learning). Mimoriadna 
pozornosť sa venuje kolegiálnej a učiteľovej/tútorovej spätnej väzbe. V rámci 
výskumu sa venuje pozornosť aj vývoju webových učebných materiálov, 
t.j. materiálov uložených do virtuálneho prostredia, ako aj hodnoteniu 
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dosiahnutých učebných výsledkov (evaluácia).
 Výskum vychádza z  Krashenovej teórie osvojovania si cudzieho 
jazyka (Th eory of SLA, Krashen 1985) a z modelu M. Johnsonovej osvojovania 
si cudzieho jazyka (SLA, Johnson 2007), podľa ktorého hlavným cieľom nie 
je získanie lingvistických kompetencií, teda ovládanie gramatiky a jazykových 
noriem, ale nadobudnutie zručností a  pragmatickej kompetencie potrebnej 
pri používaní jazyka v  rozličných životných situáciách. Výskum sa opiera 
aj o  teórie osvojovania si jazyka prostredníctvom počítača (CALL Th eories, 
Warschauer – Kern 2000) a  o  teóriu motivácie pri osvojovaní si cudzieho 
jazyka (Z. Dorney, 2001).

Tri štádiá osvojovania si jazyka prostredníctvom počítača
Za míľnik webovej pedagogiky sa považujú tzv. tri štádia osvojovania 

si jazyka prostredníctvom počítača (Th ree Waves of CALL, Warschauer – Kern 
2000) – behavioristické, komunikatívne a  integrujúce štádium. Všetky tri 
štádiá sú identifi kovateľné pri prieskume vývinových štádií výučby slovenčiny 
vo Fínsku.

Metafora „počítač ako tútor“ (Behaviorist CALL) má svoj pôvod 
v štrukturalistickom prístupe k osvojovaniu si jazyka. Počítač poskytuje normy 
a gramatické pravidlá. Hlavný dôraz je na jazykovej forme. Učenie prebieha 
formou memorovania a opakovania. Napriek nesmiernej kritike normativizmu 
a preskriptivizmu, tento prístup ponúka exaktné jazykové modely a paradigmy, 
ktoré sú potrebné najmä v začiatočnom štádiu osvojovania si cudzieho jazyka. 
Pri gramatických a  lexikálnych cvičeniach je vítaná okamžitá spätná väzba, 
ktorá máva často formu „kľúča“ (správnych odpovedí). 

Metafora „počítač ako žiak“ (Communicative CALL) vychádza 
z  kognitívno-komunikatívneho prístupu k učeniu sa jazyka. Bez ohľadu na 
to, či učenie prebieha v  triede alebo vo virtuálnom výučbovom prostredí, 
hlavný dôraz je na aktivitách študenta a na jeho schopnosti používať jazyk 
v praxi. Dôraz nie je na forme, ale na schopnosti študenta aplikovať formu 
pri praktickom používaní jazyka. Gramatika sa osvojuje/učí implicitne cez 
spontánnu produkciu jazyka a nie explicitne, ako v prípade behavioristického 
prístupu.

Metafora „počítač ako nástroj“ (Integrative CALL) sa zameriava 
predovšetkým na využívanie technológie za účelom komunikácie. Úlohou 
počítača je napomáhať učeniu a  výučbe v  rámci rozsiahlejšieho kontextu. 
Tento prístup vychádza zo socio-kognitívneho rámca osvojovania si 
jazyka. Interakcia učiaceho sa a počítača sa presúva na úroveň komunikácie 
(interakcie) s  inými ľuďmi prostredníctvom počítača (Warschauer – Kern, 
2000). K takejto komunikácii dochádza napríklad pri kolaboratívnom učení 
a  učení sa v  osobných výučbových prostrediach (PLE – Personal Learning 
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Environments) Prostredníctvom internetových technológií majú študenti 
prístup k  rôznym autentickým zdrojom jazyka. Multimediálne technológie 
umožňujú prístup k  širokej škále médií, z  ktorých najefektívnejšie sú 
hypermédiá, tým že umožňujú integrovanie všetkých štyroch základných 
jazykových zručností do jednej aktivity ako aj lepšie monitorovanie/riadenie 
individuálneho učebného procesu. 

Pri používaní počítača ako tútora alebo žiaka, počítač často nahrádza 
učiteľa, napr. pri e-learningovom alebo webovom učení. Počítač poskytuje 
zdroje a potrebné nástroje (resource-based learning), ale zmysluplné využívanie 
a  spracovávanie informácií je úlohou študenta. 

Konštruktivisticko-kognitívne teórie e-learningu zdôrazňujú 
kľúčovú úlohu učiaceho sa v učebnom procese. Hlavný dôraz je na kognitívnych 
zručnostiach, na riešení problémových situácií (problem-based learning) 
a  na schopnosti prepájania novozískaných a  skôr získaných vedomostí a   
a  zručností. Učenie sa v  novom prostredí je obyčajne výsledkom sociálnej 
interakcie (community, peer learning), ale aj individuálneho, samoriadeného 
učenia (sebarefl exie a sebahodnotenie). 

E-learningový kurz
E-learningový kurz slovenčiny vychádza z  kognitívno-

komunikatívneho prístupu k  učeniu. Cieľom kurzu je schopnosť absolventa 
používať cieľový jazyk – slovenčinu v praxi. V súlade s teóriou osvojovania si 
jazyka pomocou počítača a  s  metaforou „počítač ako žiak“ (Communicative 

CALL) je hlavný dôraz na aktivitách študenta, na dosiahnutí dostatočnej 
komunikatívnej a pragmatickej kompetencie. Kľúčovým pojmom je motivácia.

Fyzickým prostredím e-learningového kurzu je horská scenéria 
Vysokých Tatier. Učenie sa nového cudzieho jazyka, v  tomto prípade 
slovenčiny, zodpovedá metafore lezenia na vrchol hory. Lezenie (učenie) sa 
začína v základnom tábore. Študent sa púšťa do často náročného, ale zároveň 
mimoriadne motivujúceho terénu. Cieľom je dosiahnutie vrcholu, príp. 
zodpovedajúceho výškového tábora. Kurz zodpovedá jazykovej úrovni A1 – B1 
(ECTS). Base Camp 1 – Camp 3 zodpovedá jazykovej úrovni A1, Camp 4 
– Camp 7 úrovni A2 a   Camp 8 – 10 úrovni B1. Štruktúra webovej stránky 
tábora pozostáva z  textovej časti, nahrávok textov, lexiky k  daným textom, 
gramatiky a cvičení/úloh. Navyše každá stránka obsahuje aj tzv. zradné miesta 
– špecifi cké alebo „ťažké“ témy z  oblasti gramatiky alebo lexiky, ako aj tzv. 
bonus – tabuľky, zoznamy príp. iné lexikálne alebo gramatické pomôcky, napr. 
zoznam zvierat, antoným, a pod. Na konci jednotlivých webových stránok sa 
nachádzajú webové linky, ktoré sa viažu na tému lekcie. Základný tábor (Base 
Camp) má orientačnú funkciu. Obsahuje základné údaje o slovenskom jazyku, 
ortografi i, ortoepii, gramatické tabuľky, vybrané slová, a pod. „Vrcholový tábor“ 
je zameraný na opakovanie.

Slovenčina v nových výučbových prostrediach 
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Metafora lezenia a učenia sa 
Podľa oxfordského slovníka, lezenie je činnosť, pri ktorej sa 

pohybujeme opatrne, ba niekedy ťažkopádne, nakoľko máme strach z pádu. 
Pri lezení sa zvyšuje hodnota samotného lezenia (Oxford Dictionary, 2008). 
Symbolika lezenia je súčasťou layoutu kurzu. Neznámy, náročný terén 
symbolizuje nový, náročný jazyk, v  tomto prípade slovenčinu. Horolezec je 
študent. Učiteľ (tútor) je vo funkcii horského vodcu. Informácie o absolvovaní 
kurzu a  o  postupe pri samotnom „lezení“ (učení sa) spĺňajú úlohu 
horolezeckého sprievodcu. 

Lezenie sa obyčajne koná vo dvojici, príp. v  trojici. Ako prvý 
obyčajne lezie skúsený lezec (tútor), ale iniciatívu môže prebrať aj nováčik 
(kolaboratívne, komunikatívne učenie). Sólové lezenie (individuálne učenie) 
nie je vylúčené, je však spojené s viacerými rizikami (riziko pádu – prerušeniu 
kurzu, a pod.).

Výstroj, dobrý sprievodca (pokyny), zodpovedný horský vodca (tútor, 
učiteľ) a vhodná lezecká technika (potrebné učebné stratégie) majú kľúčové 
postavenie pri lezení (učení).. Po každej lanovej dĺžke, ktorá zodpovedá 
tradičnej učebnej lekcii, sa lezec „zaštanduje“ – formou krátkeho testu si 
zopakuje učivo z predchádzajúcej lekcie. 

Po zaslúženej lezeckej túre lezec oddychuje na horskej chate. Chata je 
symbolom bezpečia a súkromia študenta. Kliknutím symbolu chaty sa študent 
dostane do virtuálneho výukového prostredia, v  ktorom má svoju vlastnú 
schránku. Do schránky si ukladá vykonané úlohy a  iné učebné materiály, 
ako aj hodnotenie, ktoré dostáva od učiteľa a kolegov. „Chata“ je priestorom 
virtuálneho relaxu, priestorom na refl exie a sebahodnotenie.

Pedagogický experiment
Účelom experimentu je získať čo najviac informácii o  učení/

osvojovaní si slovenčiny prostredníctvom e-learningového kurzu z  hľadiska 
jazykovej produkcie a učebného procesu. Jedným z vedľajších cieľov je získanie 
informácií o úlohe učiteľa/tútora pri osvojovaní jazyka v novom výukovom 
prostredí.

 Hlavným zdrojom informácií boli absolventi e-learningového 
kurzu – dve skupiny študentov a dve študentky. Monitorovanie prvej skupiny 
pozostávajúcej z 20 študentov Univerzity v  Jyväskylä sa uskutočnilo v  roku 
2007 – 2008. Účastníci experimentu študovali ako hlavný odbor jazyky, 
spoločenské vedy a  ekonómiu. Slovenčina bola pre nich novým jazykom. 
Druhú skupinu tvorilo 15 študentov slovanských a  pobaltských jazykov na 
Univerzite v Helsinkách. Monitorovanie skupiny sa uskutočnilo v roku 2008 
– 2009. Navyše, dve študentky angličtiny a švédčiny na Univerzite v Jyväskylä 
boli monitorované individuálne po dobu 2007 – 2008 a 2008 – 2009. Účelom 
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dlhodobého monitorovania bolo získať čo najpresnejšie informácie o učebnom 
procese v novom prostredí. 

Kurz pozostával z  20 hodín kontaktného vyučovania a  20 hodín 
individuálneho štúdia. Pri tzv. integrovanom osvojovaní si jazyka, kombinácii 
kontaktnej a e-learningovej formy učenia (Blended Learning), je hlavný dôraz 
na učebnom procese. Jednou z  hlavných výhod integrovaného učenia je 
vzájomná interakcia prostredníctvom počítača (CMC – computer-mediated 
communication) medzi študentmi a učiteľom, ale aj medzi samotnými učiacimi 
sa (dištančné učenie). Voľnosť miesta, priestoru a času majú pozitívny vplyv 
na schopnosti samoriadeného, autonómneho štúdia (Pete Sharma – Barney 
Barrett, 2007). Pri integrovanej výučbe je potrebné rozlišovať medzi úlohou 
učiteľa/tútora a  technológie. Napriek tomu, že technológia má v  procese 
integrovaného učenia kľúčové postavenie, učiteľ je nenahraditeľný, 
.   Študenti si na začiatku kurzu vytýčili svoje osobné študijné ciele. 
Počas kurzu si viedli študijný denník, do ktorého si zaznamenávali refl exie 
o  procese aktívneho učenia, ale aj podvedomého osvojovania jazyka. Na 
začiatku, uprostred a  na konci experimentu vyplnili všetci respondenti 
dotazník a  zúčastnili sa na pohovoroch. Cieľom pohovorov bolo získať 
informácie o špecifi ckých črtách učenia v novom jazykovom prostredí (napr. 
rozdiel medzi tradičným a „novým“ učením, tradičnými a „novými“ učebnými 
materiálmi, podvedomým a vedomým osvojovaním jazyka, a pod.).
 Informácie získané z  analýz, pohovorov, dotazníkov a  študijných 
denníkov, ako aj výsledky jazykových testov sa spracovali pomocou tzv. 
tematickej analýzy. Tematická analýza je kvalitatívna výskumná metóda, ktorá 
sa používa v psychológii na identifi kovanie a analyzovanie „malého počtu dát“, 
čo do množstva respondentov alebo rozsahu analyzovaných tém (V. Brown 
and V. Clarke, 2006).

Pri integrovanom učení v  nových výučbových prostrediach si 
študenti osvojujú základné jazykové zručnosti takisto ako pri tradičnom 
učení, ale zároveň nadobúdajú aj nové zručnosti. Pokiaľ ide o  receptívne 
zručnosti, porozumenie počutého textu má síce dôležité postavenie 
v tradičnom alebo webovom prostredí, ale pri e-learningovom učení je jeho 
postavenie minimálne. Čítanie si však zachovalo svoje kľúčové postavenie vo 
všetkých prostrediach osvojovania jazyka. V prípade produktívnych zručností, 
webové prostredie umožňuje monitorovanie hovorenia len do určitej miery, 
napr. formou nahraného dialógu (dopĺňanie replík), pociťuje sa však ako 
neprirodzené a nemotivujúce. Hovorenie sa v e-learningovom prostredí nedá 
monitorovať. Najdôležitejšou zručnosťou potrebnou vo všetkých jazykových 
výučbových prostrediach je písanie. V  prípade slovenčiny však dochádzalo 
k paradoxným situáciám, keď študenti odmietali písať na počítači. Príčinou 
ich negatívneho postoja je diakritický systém slovenského jazyka, ktorý si 
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vyžaduje používanie medzinárodného klávesnicového systému Unicode alebo 
webového editora Java (Java Web Editor). Slovenská diakritika je mimoriadne 
náročná pre Fínov. Pokiaľ nemajú vypracovanú vlastnú metódu používania 
medzinárodnej klávesnice alebo zápasia s  inými technickými problémami 
spojenými s písaním, dochádza veľmi ľahko k strate motivácie a k zbytočnej 
frustrácii. Zaujímavým riešením bol kompromis: písanie rukou a skenovanie 
písaného textu do virtuálneho prostredia. Viacerí študenti sa rozhodli 
pre písanie rukou, a  to nielen kvôli technickým problémom vyplývajúcim 
z používania webového editora, ale aj kvôli prehĺbeniu procesu osvojovania 
si jazyka. Písanie rukou prispieva k  uvedomovaniu si vlastného učebného 
procesu, k vedomému procesu osvojovania si nielen slovenskej diakritiky, ale 
zároveň aj gramatiky a lexiky. 
„Keď píšem rukou, uvedomujem si, že sa učím a  uvedomujem si, čo sa učím. 

Napríklad, keď píšem, učím sa slovíčka... učím sa, kde sa píše dĺžeň, mäkčeň, 

ba dokonca sa učím aj gramatiku...“

„Písanie je ako maľovanie. Robí mi to radosť. Na počítači sa to nedá...“

“Učím sa pomaly. Keď píšem (rukou), tak sa vlastne učím...“

Popri základných jazykových zručnostiach nadobúdajú študenti aj 
niektoré nové zručnosti, ktoré sú typické najmä pre nové výučbové prostredia, 
napr. schopnosť vytvárať obsah, riešiť problémy, pracovať v tímoch, ktoré 
sú základom nových foriem učenia. Novou a  evidentne najdôležitejšou 
zručnosťou je schopnosť sebahodnotenia a uvažovania nad vlastným procesom 
osvojovania si jazyka. 

Výsledky a implikácie
  50% študentov neslovanských jazykov na Univerzite v  Jyväskylä 
absolvovalo kurz a  dosiahlo úroveň A1 (ECTS) v  priebehu jedného roka, 
zatiaľ čo 75 % študentov slovanských a  pobaltských jazykov na Univerzite 
v Helsinkách absolvovalo kurz v priebehu jedného semestra a dosiahlo úroveň 
A2 (ECTS). Študentky, ktoré boli dlhodobo monitorované, dosiahli úroveň 
A2 a B1 v priebehu jedného roka. Vplyv znalosti iných slovanských jazykov 
v prípade skupiny študentov z Univerzity v Helsinkách bol evidentný.

Takmer všetci respondenti považovali kurz za veľmi ťažký. Kontaktné 
hodiny boli nevyhnutné pre ďalší pokrok. Všetci tvrdili, že bez kontaktného 
vyučovania by kurz neboli schopní absolvovať do konca. Napriek zrejmým 
pozitívnym výsledkom, len študentky, ktoré boli individuálne monitorované, 
sa rozhodli pokračovať v  ďalšom štúdiu slovenčiny. Informácie získané 
z analýzy študijných denníkov poukázali na nasledovné skutočnosti:

• štruktúra kurzu je dobrá, orientovanie na webových stránkach 
jednotlivých lekcií je pomerne jednoduché

• preklad gramatiky (teórie a  príkladov) do fínčiny ako aj 
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slovensko-fínsky slovník v každej lekcii je vítaný
• cvičenia a úlohy v danej lekcii sú dostačujúce
• „extra“ (bonusové) materiály sú mimoriadne užitočné
• písanie je mimoriadne zložité (slovenský diakritický systém), 

vzhľadom na softvérové nedostatky v  technickom vybavení 
niektorých študentov

• písanie rukou má priamy vplyv na zvyšovanie vedomého 
osvojovania si jazyka (language learning awareness) 

• komunikatívne cvičenia nenahrádzajú spontánne hovorenie
• pri učení sa v novom virtuálnom prostredí dochádza k socializácii 

potrebnej na dosiahnutie dobrých výsledkov (Community 

Learning)
• spätná väzba zo strany učiteľa, ale aj účastníkov kurzu napomáha 

udržaniu motivácie
• napriek dôrazu na praktické používanie slovenčiny, je potreba 

kompletného onlinového slovníka a  gramatiky s  cvičeniami 
jednoznačná

• individuálne učenie zaberá veľmi veľa času, čo má negatívny 
vplyv na motiváciu

• kľúčovým problémom je nedostatok jasných časových termínov 
(„deadlinov“) pri vykonávaní jednotlivých úloh. Voľnosť 
času a  miesta sa pociťujú ako faktory ohrozujúce proces 
individuálneho učenia.  

Získané výsledky nie sú prekvapujúce, sú v  súlade s  teóriami učenia sa 
cudzieho jazyka v  nových výučbových prostrediach. Neprinášajú revolučné 
poznatky o osvojovaní si cudzieho jazyka pomocou najnovších technológií, 
sú však dôležité pre ďalší rozvoj vyučovania slovenčiny v dobe, kedy sa zdá, 
že programy a  kurzy vypracované v  súlade s  najnovšími trendmi v  oblasti 
webovej pedagogiky ‚zaostávajú‘ minimálne krok pozadu za poslednými 
výdobytkami pedagogickej technológie. Potreba nového motivujúceho 
a zároveň kvalitného učebného prostredia je nevyhnutná v podmienkach, kde 
slovenčine konkurujú tzv. veľké jazyky. Nové možnosti ponúkajú prostredia 
osobného, neformálneho učenia (PLE - Personal Learning Environments). Ide 
o   učebné prostredie, v ktorom sa spája fyzické prostredie (Web2.O a 3D), 
virtuálne prostredie, t.j. sociálne médiá (wiki, blogovanie, Facebook, a pod.) 
a virtuálne svety. V centre učebného procesu je učiaci sa, ktorý si vytvára svoje 
učebné prostredie sám podľa vlastných potrieb. Vzhľadom na svoju fl exibilitu 
a  interaktívnosť vo forme virtuálnej mobility, osobné výučbové prostredia 
predstavujú ďalší krok k  virtuálnemu vrcholu osvojovania si zriedkavejších 
jazykov, medzi ktoré patrí aj slovenčina. 

Slovenčina v nových výučbových prostrediach 
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RÉSUMÉ
Slovak Language in New Teaching Environments

Providing a motivating learning environment off ering the students the chance to 

learn Slovak is a challenge. A new virtual Slovak learning environment situated in the mountain 

scenery aims at meeting this challenge. Learning process is compared to mountain climbing with 

the mountain rises and descends, ‘dangers’ and desires faced when climbing a mountain. Th e 

eLearning course of Slovak is based on the socio-constructivist approach and its key concept 

is motivation. Main focus is on the development of communicative, pragmatic and cultural 

competences. Utilization of new technologies is refl ected in the overall increase of language 

profi ciency and the enhancement of self-directed learning. Th e article provides some results of 

the action research aimed at the SLA in new language learning environment. Th e contradiction 

of the new technologies allowing for distance language learning and students’ need for the 

traditional learning styles especially when acquiring the speaking and writing skills, pose the 

new challenges of the more personalized language learning environments.
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Didaktika slovenskej kultúry v jazykovom vzdelávaní 
študentov slovakistiky v Poľsku

Vlasta Juchniewiczová 
Inštitút slovanských fi lológií Jagelovskej univerzity v Krakove

O didaktike kultúry vo vyučovaní cudzích jazykov sa v poslednej 
dekáde vedie široká diskusia, ktorá chtiac-nechtiac nabáda k zamysleniu sa 
nad miestom reálií a poznatkov o kultúre Slovenska aj lektorov pôsobiacich 
na slovakistických pracoviskách v Poľsku. 

V Inštitúte slovanských fi lológií na Jagelovskej univerzite v Krakove 
sme sa touto problematikou začali zaoberať aj z iného dôvodu, pretože 
vzhľadom na nedávnu transformáciu jednostupňového magisterského štúdia 
na dvojstupňové, sa v akademickom roku 2010/2011 modifi koval program 
bakalárskeho štúdia. Na slovakistike (a nielen) sa prestali v 1. ročníku vyučovať 
predmety – Dejiny Slovanov, Dejiny Slovenska a Kultúra Slovenska (predtým 
Poznatky o Slovensku), ktoré boli súčasťou štúdia dlhé roky. Program 
lektorských cvičení bol skonštruovaný tak, že korešpondoval so spomínanými 
predmetmi a nadväzoval na ne. 

Spomínané aspekty spôsobili, že bolo potrebné pozrieť sa na 
učebné pomôcky, ktoré v Inštitúte slovankých fi lológií v posledných rokoch 
používame, trochu inou optikou a hľadať v nich prvky reálií a tzv. vyššej kultúry. 
Doteraz bolo akosi samozrejmé, že to, čo nebolo dopovedané na lektorských 
cvičeniach, hlavne v nižších kurzoch, bolo spomenuté na vyučovaní iných 
predmetov. Alebo naopak – absencia istých informácií v učebniciach nebola 
taká markantná, keďže sa o problematike hovorilo inde. 

V súčasnosti by sme za smerodajné mali považovať smernice vytýčené 
Spoločným európskym referenčným rámcom pre vyučovanie cudzích jazykov 
(SERRPJ), ktoré považujú poznatky a vedomosti o krajine, resp. reálie a 
kultúru za integrálnu súčasť jazykového vzdelávania, prirodzene vyplývajúcu 
z procesu učenia sa jazyka.

Ako som už spomenula, v Poľsku prebieha široká diskusia 
medzi poprednými predstaviteľmi krakovského, varšavského a lodžského 
metodického centra výučby poľštiny ako cudzieho jazyka o vypracovaní 
jednotného učebného programu, štandardov, ktoré by dostatočne prepojili 
praktickú výučbu poľštiny s kultúrou a reáliami. Medzi prvé kľúčové diela 
vzniknuté v dôsledku tejto diskusie patrí zborník Kultura w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – perspektywy, ktorý 
vyšiel pod redakciou prof. Miodunku (Miodunka, 2004). Zborník nielenže 
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zhrnul dovtedajšie názory na spomínanú problematiku, ale provokoval aj 
k ďalším zmenám, týkajúcim sa programu výučby kultúry a reálií. Doteraz 
posledným dielom, ktoré naň nadväzuje, je monografi a Dydaktika kultury 

polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, (Gębal, 2010), kde sa autor o. 
i. zamýšľa nad najvýstižnejším termínom opisujúcim realizovanie kultúrneho 
komponentu vo vyučovaní cudzieho jazyka a uvádza pojem didaktika kultúry. 
Snaží sa zároveň odpovedať na tri základné otázky didakticko-metodického 
charakteru: ako integrovať výučbu kultúry s rozvíjaním jazykových 
kompetencií, pomocou akých didaktických techník a materiálov učiť a – čo je 
asi najdôležitejšie – čo učiť (Gębal, 2010, s.13).

Cez prizmu Gębalovej klasifi kácie doterajších didaktických 
materiálov, týkajúcich sa kultúry a reálií, ktorú opiera o skúsenosti a závery 
nemeckých didaktikov cudzích jazykov, napr. Andreasa Pauldracha (Gębal, 
2010. s. 98), som sa pokúsila zhodnotiť nami používané učebnice slovenčiny 
ako cudzieho jazyka a niektoré iné príručky. Aj keď slovakistika ako samostatný 
odbor pôsobí na Jagelovskej univerzite viac ako 40 rokov, má sotva 3 tituly, ktoré 
boli „šité na mieru”, teda napísané pre jej konkrétne potreby. Ide o učebnicu 
Podstawy języka słowackiego (Servátka, 1984), Slovenčina pre poslucháčov 

slovakistiky (Krčová, 1998) a skriptá Podstawowe wiadomości o Czechosłowacji 

i jej kulturze (Orłoś – Gazdík, 1979). Pre poslucháčov slovakistiky a lektorátu 
slovenského jazyka v Poľsku vyšli ešte dve učebné pomôcky Język słowacki 

dla początkujących (Servátka, 1990) a Z histórie a kultúry Slovenska (Neoveská, 
2002). Väčšina zo spomínaných publikácií sa dnes už nepoužíva vzhľadom 
na neaktuálnu sociokultúrnu realitu. Ale nie na túto zložku chcem upriamiť 
svoju pozornosť. 

Gębal uvádza tri rôzne prístupy ako učiť reálie a kultúru (Gębal, 
2010, s. 98 – 105), ktoré zohľadňujú aj iní poľskí didaktici poľského jazyka 
ako cudzieho:
1. Faktografi cký prístup – dominujú vedomosti a informácie o krajine, jej 
histórii, kultúre a politicko-ekonomickej situácii. Tieto prvky sa nachádzajú v 
textoch, ktoré slúžia ako základ k uvedeniu patričnej lexiky alebo gramatického 
javu. Väčšinou ide o suchopárne uvádzanie faktov. 
2. Komunikačný prístup – namiesto tzv. vysokej kultúry sa používajú texty 
populárnej kultúry a namiesto textov o kultúre sú to texty sociokultúrne, 
prezentujúce pravidlá komunikácie a správania sa. Je to zintegrovaný prístup k 
učeniu sa cudzieho jazyka, kde sa rozvíjajú hlavne komunikačné kompetencie. 
Dominujú pôvodné texty o rodine, zdraví, nákupoch atď.
3. Medzikultúrny prístup – predpokladá úzke previazanie jazyka a kultúry 
vo vyučovaní cudzieho jazyka. Komunikačný proces je vždy podmienený 
kultúrne a rozvíjajú sa komunikačné a interkultúrne kompetencie. Učiaci sa 
má spoznávať seba a iných.
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 V učebniciach M. Servátku dominuje faktografi cký prístup k 
prezentácii slovenských reálií. Aj napriek tomu, že hlavní hrdinovia v prvej 
učebnici sú Poliaci a bývajú v Krakove, fabula je skonštruovaná tak, že dej 
sa prenáša aj do Bratislavy, či Vysokých Tatier. Škoda, že autor nevyužil 
možnosť, ktorú mu jeho hrdinovia poskytli, hľadať rozdiely alebo podobnosti 
oboch kultúr. Z učebnice sa dozvedáme málo atraktívnym spôsobom o SNP, 
poľnohospodárstve v Československu, ale aj o kozmonautovi Remekovi vo 
vesmíre. Niektoré texty dialógov obsahujú pomerne veľa vlastných názvov či 
už historických pamiatok, tatranských dolín, štítov, plies, alebo štatistických 
údajov, (napr. v roku 1936 malo ČSR 7,75 milióna hektárov poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorej pracovalo 3,3 milióna obyvateľov). Na zvládnutie základnej 
úrovne jazyka tieto údaje vôbec nie sú podstatné. Učebnica je doplnená 
československou hymnou a básňami M. Válka, S. Chalupku, A. Sládkoviča 
a P. Koyša. Poslednú časť tvoria 2 texty na preklad o Matici slovenskej a 
slovenskom umení v medzivojnovom období. Časť materiálu o slovenských 
reáliách a kultúre je zintegrovaná s didaktikou jazyka, napr. lekcia Cestujeme 
do Bratislavy, ale väčšia časť reálií a kulturologických poznatkov tvorí len 
dodatok, ako napr. lekcia Bratislava.

 Autor zostavil učebnicu podľa vtedajšieho úzu, teda podľa 
gramaticko-prekladovej metódy, kde bázu učiva tvorí gramatická progresia. 
Výber tém jednotlivých lekcií je úplne subjektívny a len čiastočne zodpovedá 
sociokultúrnym požiadavkám základnej úrovne, pre ktorú je učebnica určená. 
Ako príklad jazykovej neadekvátnosti je aj text o rozvoji Československého 
priemyslu. Učebnica aj napriek pomerne bohatému zastúpeniu slovenských 
reálií nenapomáha k rozvíjaniu komunikačných kompetencií, pretože 
gramatické cvičenia takmer vôbec nenadväzujú slovnou zásobou na základný 
text. Jedinou výnimkou sú krátke cvičenia na preklad, ktoré slúžia skôr na 
zapamätanie si danej lexiky a fráz. Nóvum, ktoré M. Servátka vniesol do svojej 
učebnice bolo 1500 najfrekventovanejších slov podľa J. Mistríka Frekvencia 

slov v slovenčine. Nakoľko to však splnilo svoj účel je diskutabilné, lebo 
začiatočník podľa môjho názoru ešte nemusí ovládať slová, ako – ustavične, 

svojrázny, priam, chvieť, zvesť, ktoré sa nachádzajú v slovníčku na konci.
 Podstawy języka słowackiego sa v ISF JU používali do začiatku 90. 

rokov, kým sa nezmenila lektorka a nezačala pracovať s učebnicou Slovenčina 

pre cudzincov T. Dratvu a V. Buznovej (1. vydanie). Učebnica M. Servátku, 
ktorú zostavil pre slovakistiku v Krakove, kde pracoval ako lektor, doplnila už 
neaktuálne skriptá slovenských reálií Podstawowe wiadomości o Czechosłowacji 

i jej kulturze T. Orłośa a J. Gazdíka z roku 1979. Toto po poľsky vydané dielo 
bolo určené poslucháčom 1. ročníka slovakistiky a bohemistiky ako doplnkový 
materiál k lektorským cvičeniam. Autori prezentovali základné informácie 
o národnej českej a slovenskej kultúre, o spoločenskom zriadení, územnom 
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usporiadaní, školskom systéme, hlavných mestách a známych turistických 
miestach, ako aj o dejinách oboch jazykov výlučne faktografi cky. Skriptá 
nemali charakter učebnice a pokojne mohli slúžiť ako podrobný turistický 
sprievodca po Československu aj iným záujemcom.

 Takmer celé 90. roky sme na lektorátoch slovenčiny používali 
Dratvovu Slovenčinu pre cudzincov – postupne v troch aktualizovaných 
vydaniach a čiastočne, veľmi selektívne aj jej 2. časť. Vzhľadom na obmedzený 
priestor sa týmto učebniciam nebudem venovať.

A. Krčová, ktorá ako lektorka učila na Jagelovskej univerzite v 
Krakove 9 rokov, zostavila ku koncu svojho pôsobenia učebnicu Slovenčina 

pre poslucháčov slovakistiky. Je určená poslucháčom vyšších kurzov a je 
zameraná na slovenské reálie a tzv. vyššiu kultúru. Skladá sa z troch častí 
zameraných na štátne a správne právo, dejiny cirkvi, slovenskú hudbu, divadlo 
a fi lm, potom nasledujú ekonomické texty zamerané na základnú ekonomickú 
terminológiu a v poslednej časti sa nachádzajú informácie zo štylistiky, 
jazykovedy a literárnej vedy, ako aj stručné dejiny slovenskej literatúry. Témy, 
ktoré si autorka zvolila, vychádzali z potreby zohľadniť zmeny, ktoré nastali 
v štátoprávnom usporiadaní Slovenska, ale aj z potreby sústrediť v jednej 
učebnici materiál na záverečnú skúšku zo slovenského jazyka (v súčasnosti 
má táto skúška inú štruktúru, vychádajúcu zo SERRPJ, úrovne C1, C2). 
Autorka sa pri koncipovaní učebnice neriadila európskymi štandardmi, 
ktoré koncom 90. rokov dominovali v učebniciach iných európskych 
jazykov (hlavne komunikatívny prístup k didaktike kultúry), a problematiku 
predstavila faktografi cky. Niektoré z cvičení však už majú takýto charakter 
(napr. vyhľadajte v texte hrubo vytlačené kľúčové slová a tvorte na ne otázky) 
a nabádajú k rozvíjaniu konkrétnych jazykových zručností. Texty v učebnici 
sú odborné, pôvodné, často skrátené, a preto hutné, a všetky cvičenia – hoci sú 
jednotvárne – konzekventne nadväzujú na lexiku z textov. Škoda, že autorka 
voľbou vhodnejších cvičení, napr. k textom o medzinárodných inštitúciách 
(namiesto zreprodukuj text, alebo doplň vhodné slovo) nevyužila možnosť 
rozvíjať u poslucháčov medzikultúrne a medzinárodné profesijné kompetencie. 
Výborným doplnením jednotlivých kapitol je bohatý výber slovenských 
prísloví a porekadiel, na čo kladie dôraz aj SERRPJ. Učebnica A. Krčovej je 
dnes už tiež čiastočne zdezaktualizovaná a využívame ju sporadicky. 

Ďalej treba spomenúť príručku Z histórie a kultúry Slovenska E. 
Neoveskej z roku 2002. Je to učebná pomôcka určená poslucháčom lektorátu 
slovenského jazyka a nie fi lológom slovakistom, a preto jej obsah zahŕňa 
všetko, čo sa zdalo autorke dôležité, že by mal absolvent kurzu ovládať. Je tu 
stručný prehľad dejín Slovenska a Slovákov až po súčasnosť, doplnený výberom 
adaptovaných textov. Príručka má faktografi cký charakter a neobsahuje žiadne 
cvičenia. Niektoré texty môžu slúžiť ako východiskový materiál pre pokročilých.

Vlasta Juchniewiczová 



210

Učebnice, ktoré som spomenula, sa spájajú s uplynulým obdobím. 
Nové storočie nám prinieslo obrovské zmeny aj vo vyučovaní cudzích 
jazykov a my na slovakistických pracoviskách sme netrpezlivo očakávali nové 
moderné učebnice slovenčiny a didaktické pomôcky v úplnosti zodpovedajúce 
požiadavkám SERRPJ. Učebnice, ktoré budú rozvíjať sociologvistické 
kompetencie a sociokultúrne povedomie. Takýto charakter mala už 
Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica (Žigová, 2000), ktorá 
vyšla ešte pred vydaním Vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk, 
ale výberom tém plne zodpovedá jeho požiadavkám. Z učebníc, ktoré sme 
dovtedy používali, bola prvá, ktorá nepodáva informácie len faktografi cky, 
ale pomocou cvičení rozvíja komunikatívne kompetencie. Texty, častokrát 
neutrálne vzhľadom na situovanie problematiky, slúžia ako východisko k 
upevňovaniu medzikultúrnej kompetencie (napr. porozprávajte sa na tému v 
súvislosti s vašou krajinou; ktorí športovci z vašej krajiny získali olympijské 
medaily?; atď). Tieto učebnice úspešne používame už takmer 10 rokov.  

 Úplne novými učebnicami sú Krížom-krážom A1 a Krížom-krážom 

A2 autorského kolektívu pracovníčok SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí 
jazyk. Podľa prvej z nich učíme už tretí rok. Učebnice realizujú program 
certifi kácie slovenčiny ako cudzieho jazyka v súlade so SERRPJ. 

 Témy týkajúce sa bežného života rozdelené do 9 lekcií (+ 1 
opakujúca) umožňujú absolventom základného kurzu dohovoriť sa v 
situáciách každodenného života. V učebniciach dominuje komunikačný aj 
medzikultúrny prístup – porovnávaním zvykov a kultúry  cudzincov ( Johanny 
a Carla) so Slovákmi (Zuzanou, Róbertom). Keďže na úrovni A1 by nemal 
dominovať faktografi cký aspekt vyjadrený napr. vlastnými podstatnými 
menami, geografi ckými názvami atď., nájdeme ich tu len ako šafranu, tam, 
kde je to nevyhnutné (Bratislava, výlet po Slovensku). Napriek tomu sa 
autorkám podarilo zobraziť miesta a situácie tak, že vieme, kde sme. Možno 
si však neuvedomili, že po prečítaní oboch knižiek sa dozvedáme, že u nás sú 
drahé lístky na IC-čko, drahé sú taxíky, drahé sú lieky v lekárni, ovocie a med, 
nehovoriac o kaviarňach v Bratislave. Ani by som si to neuvedomila, keby nie 
skúška v 1. ročníku, kde študentka opisujúc Bratislavu zdôraznila, že všetky 
kaviarne sú tam drahé. Naučíme sa tiež, že si musíme dať v reštaurácii pozor 
na zle schladené víno a nechutné jedlo a lekárovi nesmieme odporovať, lebo 
on vie lepšie, kto je chorý.  

Slovensko je predstavené ako moderná európska krajina, kde bežne 
pracujú cudzinci a študujú zahraniční študenti, ale silné sú aj tradície. Text 
o Vianociach na Slovensku je jediný, ktorý má faktografi cký charakter. K 
tradičnému, ale stále živému obrazu by sme azda mohli zaradiť aj Robertovu a 
Zuzaninu mamu, ktorú autorky predstavili trochu konvenčne. Keď jej Róbert 
telefonuje a pýta sa, či má čas, lebo potrebuje recept na jahodový zákusok, 
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matka odpovedá: „ Áno synček. Obed je uvarený, dom uprataný, tak oddychujem.” 
Aj keď som uviedla len niektoré učebnice slovenčiny, s ktorými sme 

v priebehu dvatsiatich rokov pracovali, je zaujímavé porovnávať, ako sa menil 
prístup k didaktike slovenskej kultúry. 

Tak ako pred desiatimi rokmi všetky slovakistické pracoviská vo svete 
netrpezlivo čakali na spoločný vzdelávací program pre slovenčinu ako cudzí 
jazyk, tak sa aj dnes s nádejou obraciame na SAS – centrum pre slovenčinu 
ako cudzí jazyk, či takéto curiculum didaktiky slovenskej kultúry zostaví. Do 
istej miery už túto úlohu plnia dva diely slovacík Kapitoly z dejín slovenskej 

kultúry a Súčasné Slovensko, ale keby tento program vyšiel v rovnakej podobe 
ako Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, bol by základom a 
ukazovateľom, ako pristupovať k didaktike kultúry pri výučbe slovenčiny a pri 
tvorbe učebníc. Zdá sa, že doteraz bol hlavným kritériom vlastný vkus autora, 
jeho presvedčenie a prípadne región, z ktorého pochádza. 

Úplne na záver spomeniem ako príklad Malý lexikón poľskej kultúry 

pre cudzincov, na ktorom už od roku 2004 pracuje G. Zarzycka z Lodžskej 
univerzity. Slovník má poskytnúť cudzincom učiacim sa poľštinu a Poliakom 
žijúcim v zahraničí základné vedomosti o rôznych aspektoch široko chápanej 
poľskej kultúry (W. Miodunka, 2004, str. 151). Má byť zároveň aj didaktickou 
pomôckou pre učiteľov. Okolo 670 hesiel, ako napríklad – národný duch, poľský 
savoir-vivre, hodnoty a národné symboly, známe osobnosti, zvyky a obyčaje, 
bude okrem textovej časti – defi nície hesla, zvratov a výrazov, obsahovať aj 
gramatické prípony. Lexikón bude napísaný prístupným jazykom, aby ho 
mohli využívať aj menej pokročilí používateia. 
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RÉSUMÉ
Didactics of Slovak Culture in Language Education of 
Students of Slovakistics in Poland 

Paraphrasing the title of the recent monograph by P. E. Gębal (Teaching the Polish 

culture in linguistic education of the foreigners), I am refl ecting on the place of basic facts about 

Slovakia and those concerning Slovak national culture in the process of teaching Slovak 

as foreign language to students of Slovak in Poland. It is through the optics of the Gębal’s 

classifi cation that I am trying to analyze some manuals of Slovak which are being currently used 

at the Institute of Slavonic Philology of the Jagiellonian University (and were used until recently 

at the Silesian University). Are meant above all the manuals Krížom-krážom A1, Krížom-krážom 

A2 and Podstawy języka słowackiego by M. Servátka.

Further I am refl ecting on the need to work out a canon of Slovak culture and facts 

about Slovakia which should be grasped when teaching the Slovak language abroad. I am also 

asking myself what space should be devoted to the presentation of the Slovak culture, as well as 

what should be regarded as basic competences of the university graduates in Slovak Philology in 

the fi eld of Slovak national culture.
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Tradycje słowacystyki na Uniwersytecie Śląskim

Lucyna Spyrka

Inštitút slovanskej fi lológie Sliezskej univerzity v Katoviciach

Słowacystyka jako samodzielny kierunek studiów fi lologicznych 
na Uniwersytecie Śląskim istnieje już od roku akademickiego 1988/89. Nie 
powstała jednak na zupełnie nieprzygotowanym gruncie: już od 1975 roku 
nauczano tu języka słowackiego, początkowo jako tak zwanego drugiego 
języka kierunkowego w ramach bohemistyki (M. Basaj, 2002: 29)
oraz jako dodatkowego, trzeciego języka słowiańskiego w ramach studiów 
jugoslawistycznych. Nie chodziło przy tym o czysty lektorat, ponieważ obok 
nauki języka prowadzono też osobne wykłady z gramatyki języka słowackiego, 
a wykłady z zakresu literatury czechosłowackiej obejmowały też kurs historii 
literatury słowackiej. Liczba godzin dydaktycznych dla wszystkich tych 
przedmiotów była jednak mniejsza niż tych samych przedmiotów w części 
bohemistycznej. W chwili, gdy słowacystyka wyodrębniła się jako samodzielny 
kierunek studiów, w jej ramach obok nauki języka prowadzone były wykłady 
już wyłącznie z historii, kultury i literatury słowackiej oraz gramatyki 
opisowej i historycznej języka słowackiego. Nie oznaczało to wyeliminowania 
kursu języka słowackiego z programów innych fi lologii słowiańskich; 
został utrzymany jako propozycja – do wyboru przez studentów spośród 
kilku języków słowiańskich – drugiego języka kierunkowego zarówno dla 
bohemistów, jak i dla slawistyk południowych. 

Początkowo studia słowacystyczne były jednolitymi studiami 
pięcioletnimi, po których absolwenci uzyskiwali dyplom magistra fi lologii 
słowiańskiej w zakresie słowacystyki, w specjalności językoznawczej lub 
literaturoznawczej. W połowie lat 90. w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
zostały wprowadzone studia dwustopniowe: 3-letnie studia licencjackie i 
2-letnie uzupełniające studia magisterskie. Mimo tego przekształcenia zmiany 
trybu studiów ich program w zasadzie nie uległ zasadniczym zmianom. 
Dyplom licencjacki studenci uzyskiwali po trzech semestrach studiów, 
zdawszy egzamin końcowy ze znajomości języka, rozszerzony o pytania z 
zakresu historii, kultury, gramatyki i literatury słowackiej i obroniwszy pracę 
licencjacką z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Warunki 
uzyskania dyplomu na tym poziomie kształcenia do dziś pozostają bez zmian. 

Przez krótki czas próbowano wprowadzić już na tym stopniu 
studiów przedmioty z zakresu lingwistyki stosowanej i translatoryki, z 
zamiarem utworzenia słowacystyki jako studiów specjalistycznych dla 
przyszłych tłumaczy, obok tradycyjnej językoznawczej i literaturoznawczej 
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ścieżki kształcenia. Jednakże ostatecznie zrezygnowano z tego, trzeba bowiem 
pamiętać, że na slawistyce studenci na ogół zaczynają naukę języka od zera, 
a to nie pozwala na włączenie w tok dydaktyczny przedmiotów z zakresu 
przekładoznawczego wcześniej niż po III, a nawet dopiero IV semestrze 
studiów. To zbyt późno, by słuchacze i przyszli absolwenci studiów I stopnia 
byli w stanie sprostać złożoności problemów związanym z przekładem, czy to 
w aspekcie praktycznym, czy też teoretycznym i analityczno-krytycznym, co 
jest niezbędne do napisania pracy dyplomowej. 

Studia II stopnia w pierwszej wersji stanowiły bezpośrednią 
kontynuację studiów licencjackich W ramach studiów magisterskich studenci 
pogłębiali znajomość języka, poszerzali wiedzę o słowackiej literaturze, w 
tym także w ujęciu porównawczym, oraz z zakresu języka. Nacisk położony 
był na podział na językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz na kwestie 
współczesnego języka i literatury. Urozmaicenie w tej linii edukacyjnej 
przynosi koniec lat 90., kiedy blok edukacyjny został wzbogacony o przedmioty 
z zakresu przekładoznawstwa, co początkowo było kontynuacją studiów 
licencjackich o profi lu przekładoznawczym, później zaś – po wycofaniu bloku 
przedmiotów z zakresu translatoryki ze studiów pierwszego stopnia – stało się, 
obok literaturoznawstwa i językoznawstwa, trzecią z opcji specjalizacyjnych, 
którą mogą wybierać studenci studiów uzupełniających magisterskich jako 
propozycję nową w stosunku do propozycji studiów licencjackich. Profi l ten 
nieustająco cieszy się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy slawistyki i 
słowacystyki, zwłaszcza że obudowany jest szeregiem zajęć specjalizacyjnych, 
tak że właściwie tworzy osobną ścieżkę kształcenia. W ten sposób slawistyka 
śląska stara się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom samych studentów 
oraz zapotrzebowaniom rynku pracy. Można powiedzieć, że w tym 
zakresie slawistyka, a w jej ramach także słowacystyka na Uniwersytecie 
Śląskim wypracowała już sobie własną specyfi czną ofertę edukacyjną: tak 
sprofi lowanych studiów nie prowadzi żaden inny ośrodek slawistyczny w 
Polsce. 

Nauczanie przekładu nie jest możliwe bez dobrej znajomości języka. 
W tym miejscu za znakomitą tradycją słowacystyki na Uniwersytecie Śląskim 
są dobre kontakty z Uniwersytetami słowackimi, w pierwszym rzędzie z 
Uniwersytetem Komenskiego w Bratysławie. Do tego właśnie ośrodka na 
różnego typu stypendia studenci wyjeżdżają najchętniej. Szczególnie lubiany 
jest kurs Letniej Szkoły Języka i Kultury Słowackiej Studia Academica 
Slovaca. Ośrodek SAS oferuje im również znakomitą opiekę dydaktyczną i 
naukową podczas ich pobytów na stypendiach śródrocznych. Z perspektywy 
słowacystów-dydaktyków z Uniwersytetu Śląskiego współpraca z ośrodkiem 
SAS również jest wielce pomocna. Zwłaszcza wysoko cenione są podręczniki 
do nauki języka słowackiego jako obcego Krížom − krážom, opracowane przez 
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zespół pod kierunkiem Jany Pekarovičovej. Od innych tego typu materiałów 
dydaktycznych pozytywnie odróżniają je przynajmniej dwie cechy: jako bodaj 
jedyne są przeznaczone do nauczania języka słowackiego obcokrajowców 
poza granicami Słowacji, nadto są jedynymi podręcznikami zawierającymi 
ćwiczenia dla Słowian uczących się języka słowackiego. Dlatego też 
podręczniki te stanowią podstawową pomoc dydaktyczną, z jakiej śląscy 
słowacyści korzystają w procesie nauczania języka słowackiego. 

Nauczanie przekładu nie może też pomijać znajomości kultury i 
realiów danego obszaru językowego. W tym zakresie w kształceniu słowacystów 
na Uniwersytecie Śląskim również pomocne są materiały opracowane przez 
SAS ( J. Pekarovičová, M. Vojtech, 2006; Žigo a kol., 2004). Poszerzenie tego 
zakresu wiedzy w programie studiów słowacystycznych na UŚ przełamuje 
granice wąsko pojmowanej fi lologii, co ma na celu przygotowanie absolwentów 
odpowiednio do wyzwań współczesności (H. Janaszek-Ivaničková, 2002: 53). 

Ale słowacystyka to nie tylko kierunek kształcenia studentów, 
lecz także – lub może przede wszystkim – kierunek badań. Sprofi lowanie 
kształcenia studentów idzie w parze z profi lem badań słowacystycznych, 
prowadzonych przez słowacystów w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
UŚ. W zakresie naukowo-badawczym można zaobserwować podobne 
tendencje, jakie ujawniają się w zmodyfi kowanych programach studiów: 
obok czysto słowacystycznych badań fi lologicznych – językoznawczych 
i literaturoznawczych – oraz eksploracji o charakterze porównawczym 
powstają również prace z zakresu kulturoznawstwa i translatologii. Profi l 
językoznawczy reprezentują publikacje śp. Anny Jolanty Bluszcz, Marioli 
Szymczak-Rozlach i w ostatnim czasie Sylwii Sojdy. Jednakże – jak się wydaje 
– główną tradycję badawczą stanowią badania nad przekładem i recepcją 
literatury słowackiej w Polsce, które na Uniwersytecie Śląskim prowadzone 
są już od ponad dwudziestu lat. W latach 90. XX wieku prowadzili je: Halina 
Janaszek-Ivaničková, Józef Zarek, Konrad Włodarz, Marta Buczek i autorka 
niniejszego artykułu (M.Buczek, L.Spyrka, 2009). Nie sposób przytoczyć 
tu wszystkie tytuły publikacji o tej problematyce. Zresztą, zainteresowania 
słowacką literaturą i kulturą na gruncie śląskim sięgają znacznie głębiej w 
przeszłość niż samo istnienie słowacystyki jako kierunku studiów czy ogólnie 
slawistyki na Uniwersytecie Śląskim, a nawet dalej wstecz niż samo istnienie 
śląskiej Alma Mater. W tym zakresie tradycji śląskiej słowacystyki można 
poszukiwać już w XIX wieku. 

Zainteresowanie kulturą słowacką na Śląsku wynikało nie tylko z 
sąsiedztwa terytorialnego i trwającej od lat jeszcze wcześniejszych współpracy 
śląskich i słowackich ewangelików. Wiązało się również z podobieństwem 
sytuacji politycznej, w jakiej Słowacy i Ślązacy znaleźli się w XIX wieku 
(madziaryzacja i germanizacja) (R. Bogacki, 1972: 241 − 242). Szczególnie 
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ważną rolę w kształtowaniu się śląskich zainteresowań Słowacją w tamtym 
czasie odgrywał Paweł Stalmach (1821-1891), śląski działacz narodowy. 
W latach 1843-1845 kształcił się w Bratysławie, gdzie nawiązał kontakt 
z Ľudovítem Štúrem, Jankiem Kráľem, Viliamem Paulínim-Tóthem. Po 
powrocie do Cieszyna w sierpniu 1848 r. Stalmach objął redagowanie 
‚’Tygodnika Cieszyńskiego’’, od od 1851 r. „Gwiazdki Cieszyńskiej”, na 
łamach których opublikował szereg artykułów o Jánie Kollárze, Pavle 
Józefi e Šafáriku, a kiedy w latach 1858-1869 funkcję dyrektora gimnazjum 
ewangelickiego w Cieszynie pełnił Ján Kalinčiak – także utwory tego autora 
(R. Bogacki, op. cit.: 245 − 246). 

Po Pawle Stalmachu propagatorami literatury słowackiej na 
Śląsku byli pisarze skupieni wokół czasopisma „Zaranie Śląskie” (m.in. 
Emanuel Grim). Pod koniec lat 30. w Cieszynie działała również delegatura 
warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Słowaków, w której aktywni byli m.in. 
Gustaw Morcinek i Franciszek Popiołek (R. Bogacki, op.cit.: 249), ojciec 
Kazimierza Popiołka, współorganizatora i pierwszego rektora Uniwersytetu 
Śląskiego w latach 1968-1973. 

Po drugiej wojnie światowej badania nad przekładami i recepcją 
literatury słowackiej w Polsce prowadził Zdzisław Hierowski (1911-1967), 
absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, badacz i animator 
życia literackiego na Śląsku, znawca i tłumacz literatury czeskiej i słowackiej 
(przetłumaczył m.in. Prutené kreslá Dominika Tatarki oraz Experiment 
Damokles Petra Karvaša), autor m.in. opracowania Literatura czeska i 

słowacka w Polsce Ludowej (1945−1964) (Z. Hierowski: 1966) oraz licznych 
artykułów na temat literatur naszych południowych sąsiadów, publikowanych 
w „Zaraniu Śląskim”, „Zeszytach Wrocławskich”, „Twórczości”, „Odrze” itd. 
Hierowski więcej uwagi poświęcał literaturze czeskiej, ale jego spostrzeżenia 
ogólnoteoretyczne na temat zagadnień przekładu literatury słowackiej 
na język polski, a także na temat recepcji tejże literatury w Polsce w wielu 
kwestiach pozostają nadal aktualne: przykładowo troska o potrzebę dobrego, 
wszechstronnego przygotowania tłumacza (konieczna jest nie tylko znajomość 
języka wyjściowego i docelowego, ale też znajomość obydwu kultur), 
dostrzeżenie odmienności w tłumaczeniu literatury czeskiej i słowackiej 
(tłumacz musi mieć świadomość różnic między obydwoma językami i obiema 
kulturami), dostrzeżenie problemów, jakie niesie ze sobą tłumaczenie z 
języków bliskich oraz wagi wyboru utworów do tłumaczenia (badacz zwracał 
uwagę na problem funkcji reprezentacyjnej pojedynczego przekładu wobec 
całej literatury przyjmującej: w przypadku kontaktów literackich polsko-
słowackich utwory słowackie reprezentują w Polsce cały dorobek pisarski 
Słowacji, dlatego wybór tego, co tłumaczyć i wydawać, jest niezwykle istotny) 
(Z. Hierowski, 1972:329-350). W tym aspekcie dzisiejsze badania słowacystów 
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śląskich stanowią kontynuację prac Hierowskiego, którego poglądy rzutują 
również na dydaktykę słowacystyczną na Uniwersytecie Śląskim. Jeśli do tego 
dodać jeszcze, że w katowickim wydawnictwie „Śląsk” w drugiej połowie XX 
wieku prowadzona była seria „Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich”, w 
ramach której ukazało się drukiem wiele przekładów dzieł reprezentacyjnych 
dla literatury słowackiej, dzięki czemu na Śląsku właśnie znajdowało się 
polskie centrum popularyzowania twórczości pisarzy zza Tatr, i jeśli wziąć 
pod uwagę, że również w kręgu tego samego wydawnictwa powstała pierwsza 
polska bibliografi a tłumaczeń utworów słowackich z materiałami źródłowymi 
do śledzenia ich recepcji (W. Nawrocki − T. Sierny, 1983), to uzasadnienie 
dominacji problematyki przekładowej i recepcyjnej w badaniach i w zakresie 
dydaktyki słowacystycznej na Uniwersytecie Śląskim wydaje się oczywiste. 
   Powyższy, z konieczności pobieżny opis słowacystyki realizującej się w 
formie kierunku studiów w ramach fi lologii słowiańskiej oraz słowacystyki 
jako obszaru badań naukowych pokazuje, iż na Śląsku ma ona swoją specyfi kę 
i jej istnienie dzisiaj nie jest dziełem przypadku, ale konsekwencją wieloletnich 
zainteresowań Słowacją wśród tutejszych działaczy narodowych, ludzi kultury 
i naukowców. Dzięki temu możemy powiedzieć, że śląska słowacystyka ma 
swoją własną tradycję. 
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RÉSUMÉ
Traditions of Slovakistics at the University of Silesia

Slovak studies as an independent fi eld of study philology at the University of Silesia 

has existed since the academic year 1988/89. Th ere was not, however, totally unprepared ground: 

since 1975 the Slovak language was taught here in the bohemistic courses. During the years of 

its existence as an independent fi eld of studies and it has developed its own characteristics, which 

are based on a master’s degree as a translator’s profi le. Profi ling the education of students goes 

hand in hand with the profi le slovakistic research conducted in University of Silesia. Th e clearest 

line of development of scientifi c is researches on translation and reception of Slovak literature in 

Poland. A roots of this line can be searched already in the nineteenth century, primarily in the 

activities of Pawel Stalmach, and later - in the postwar period - Zdzislaw Hierowski and Th e 

Publishing house „Śląsk”.
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Projekt Bulharská virtuálna slovakistika a vyučovanie 
slovenčiny na Univerzite sv. Klimenta Ochridského 
v Sofi i

Veličko Panajotov

Fakulta slovanských fi lológií Sofi jskej univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofi i

O dejinách slovakistiky na Univerzite Sv. Klimenta Ochridského v Sofi i

Korene bulharskej slovakistiky siahajú do 40. rokov 20. storočia 
a  sú spojené s  činnosťou Sofi jskej univerzity ako najstaršej vysokej školy 
v Bulharsku. Na jej pôde sa slovenčina stala predmetom vedeckého výskumu 
v  rámci teoretického kurzu Západoslovanský jazykový systém, prednášaného 
I. Lekovom v akademickom roku 1947 – 1948. V nasledujúcich rokoch bol 
tento kurz redukovaný a  zahŕňal iba slovenský a  český jazykový materiál 
interpretovaný z  hľadiska štruktúrnej lingvistiky. Zásluhou lektora českého 
jazyka K. Maru sa rozbehlo aj vyučovanie slovenčiny ako praktického jazyka 
(od r. 1949) a slovenskej literatúry (od r. 1951). 

Kľúčovú úlohu pri budovaní základov bulharskej slovakistiky mala 
zvýšená aktivita slovenského faktoru, vďaka čomu bol v  r. 1968 založený 
lektorát slovenského jazyka a kultúry. Vtedy ako prvý lektor prišiel do 
Sofi e E. Kudlička. Od tých čias až po súčasnosť sa kontinuita slovenského 
lektorátu udržala bez prerušenia a všetci lektori slovenského jazyka sa aktívne 
zúčastňovali na procese vyučovania a  šírenia slovenského jazyka a kultúry. 
Slovenčinu študovali bohemisti ako druhý slovanský jazyk (od akademického 
roku 1979 – 1980 povinne). V rámci kurzu slovenského jazyka sa študenti 
bohemisti oboznamovali nielen so základmi slovenčiny, ale aj so slovenskou 
literatúrou a vlastivedou. 

Osamostatnenie sofi jskej slovakistiky
Vďaka úsiliu I. Bujuklieva sa v  r. 1990 na Katedre slovanskej 

jazykovedy rozhodlo o založení samostatného slovakistického profi lu v rámci 
slovanskej fi lológie a o rok neskôr, na jeseň r. 1991, už začali svoje štúdium 
prví slovakisti. To bol najdôležitejší bod vo vývine bulharskej slovakistiky, 
pretože tá nadobudla už rovnocenné postavenie voči ostatným slavistickým 
profi lom. Úspešnosť prvých rokov existencie samostatného slovakistického 
odboru bola zaručená tak aktivitou I. Bujuklieva, ktorý prednášal všetky 
teoretické disciplíny, ako aj oddanosťou H. Steinerovej, vtedajšej slovenskej 
lektorky. Dlhé roky však vyučovaciemu procesu prekážal nedostatok 
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učebníc, príručiek a  slovníkov. Problémy sa čiastočne riešili v  spolupráci s 
pracoviskom Studia Akademica Slovaca – centrom pre slovenčinu ako cudzí 
jazyk FF UK v  Bratislave, slovenský profi l sofi jskej slavistiky niekoľkokrát 
dostával určité množstvá učebníc (Slovenčina pre cudzincov, Krížom krážom, 
ap.) a ďalšie jednotlivé publikácie, za čo si úprimnú vďačnosť zaslúžia všetci 
pracovníci tohto výskumno-pedagogického strediska na čele s  jubilantkou 
J. Pekarovičovou. Bulharskí slovakisti však videli kardinálne riešenie 
vo využití nových počítačových technológií. Tak došlo k  rozpracovaniu 
projektu Bulharská virtuálna slovakistika v  rámci univerzitných projektov, 
podporujúcich vedeckovýskumnú činnosť.

Pracovný tím
V  prvom roku sa projekt realizoval pod správou vedúceho Katedry 

slovanskej jazykovedy V. Geševa, v  druhom a  treťom roku bol vedúcim 
projektu V. Panajotov. Na projekte sa zúčastnili aj odborná asistentka D. 
Ivanova a slovenská lektorka S. Lihanová.

Ciele projektu
Projekt bol plánovaný a realizovaný v troch častiach s trvaním každej 

časti asi 10 mesiacov (marec – december), pričom sa pracovný tím usiloval 
plniť postupne stanovené vedeckovýskumné, vzdelávacie a  informačné ciele 
(modernizácia metód výučby slovenčiny a slovakistických disciplín, zvýšenie 
motivácie študentov slovakistov, popularizácia Slovenska a  slovakistiky, 
zavedenie elektronického vzdelávania). 

1. časť
Počas prvej časti realizácie projektu bola vybudovaná a od jesene r. 2008 

úspešne funguje webová stránka odboru slovakistika Univerzity sv. Klimenta 
Ochridského v Sofi i. Na adrese stránky (www.slovakistikabg.com) sa uviedli 
všeobecné informácie o odbore, o prednášateľoch, absolventoch, uverejňovali 
sa rôzne materiály o Slovensku, o slovenskom jazyku a kultúre, napomáhajúce 
študentom pri ich príprave (texty, konspekty, bibliografi e, tabuľky, schémy 
k teoretickým disciplínam, krátke slovníky k jednotlivým lekciám praktickej 
slovenčiny), správy o  kultúrnych a  vedeckých podujatiach, na ktorých sa 
sofi jskí slovakisti zúčastňovali. Netreba opomenúť založenie elektronického 
on line katalógu knižnice Slovakistického kabinetu E. Kudličku, ktorý sa stále 
aktualizuje. Stránka má dve jazykové verzie – bulharskú a slovenskú. Spätná 
väzba v podobe indexu návštevnosti dokázala, že už na samom začiatku svojej 
existencie je táto webová stránka pomerne dobre prijímaná a vyvoláva záujem. 
Jej bulharská verzia dosiahla index 4 a slovenská verzia index 3.
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2. časť
V priebehu druhej časti projektu sa jednak vyvíjali už založené rubriky 

stránky, jednak sa začalo pracovať na nových úlohách. Začali sa uverejňovať 
súhrny slovakistických diplomových prác, obhájených na Katedre slovanskej 
jazykovedy a na Katedre slovanských literatúr našej univerzity. Pod vedením 
slovenskej lektorky S. Lihanovej študenti pripravovali materiály pre novú 
popularizačnú rubriku Čo nevieme o..., kde sa uvádzajú zaujímavosti 
o slovenských dejinách, jazyku a kultúre.

 Špeciálne treba poznamenať, že sa prostredníctvom stránky testoval 
prototyp novej učebnice pre mierne pokročilých, ktorej autorom je D. 
Ivanova. Táto príručka zohľadňuje požiadavky učebných osnov, bola kladne 
ohodnotená na zasadnutí katedry a  jej defi nitívna verzia očakáva onedlho 
svoje publikovanie. Ku každej tematickej oblasti je časť Samostatná práca 
obsahujúca rôznorodé jazykové cvičenia. Študenti druhého ročníka si sami 
sťahovali a pripravovali cvičenia k tej ktorej lekcii, uverejňované na stránke.

Azda najdôležitejším výdobytkom tejto etapy projektu bolo 
rozpracovanie a  uvedenie do prevádzky testového variantu slovensko-
bulharského on line slovníka. Pri vypĺňaní databázy sa prioritne uvádzala 
lexika z náležitých lekcií a textov, s ktorými študenti pracujú, a slová z 
lexikálneho minima slovenského jazyka spojené so základnými pojmami z 
tematických oblastí Čas, Neživá príroda (Voda, Kozmické telesá, Materiály), Živá 

príroda (Rastliny, Živočíchy), Človek a jeho okolie (Obydlie, Odev, Stravovanie, 

Zamestnanie, Vzdelávanie a veda, Doprava, Voľný čas). Preto aj heslá vo väčšine 
prípadov nepredstavujú plné sémantické štruktúry lexém, ale obsahujú len 
ich základný význam, alebo náležitý kontextový význam, s ktorým sa študenti 
oboznamujú. Snahou bolo postupovať od najfrekventovanejších tvarov a ich 
významov k periférnejším v  súlade s potrebami výučby. V  súlade s  plánom 
projektu bol vypracovaný softvér, pomocou ktorého sa naštartoval pilotný on 
line test, ktorý si každý záujemca môže vyplniť a zistiť svoju úroveň ovládania 
slovenčiny. 

3. časť
Aktualizovaním a obohacovaním existujúcich rubrík sa v  tretej časti 

projektu poskytujú aj niektoré nové on line formy. Ide najmä o testovú verziu 
elektronického bulharsko-slovenského slovníka a  o  lexikálny počítačový 
trenažér. V slovníku. sa spracúvajú bežne používateľné lexémy z  učebníc 
praktickej slovenčiny, používané v prvom ročníku (Slovenčina pre cudzincov, 

Krížom krážom). Ide o tematické oblasti Zoznámenie, Predstavovanie, Rodina 

a rodinné vzťahy, Nakupovanie, Časti tela ap. Ku koncu projektu tento slovník 
obsahoval viac ako 2000 hesiel, ale jeho dopĺňanie aj naďalej pokračuje. Týka 
sa to aj slovensko-bulharského slovníka, kde je uvedených viac ako 3500 
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slov. Začína sa pracovať aj na ďalších dvoch lexikografi ckých pomôckach, 
v ktorých sa slovenské lexémy z dvojjazyčných slovníkov budú umiestňovať do 
príslušných synonymických radov alebo do možných frazeologických výrazov. 
Zatiaľ však tieto lexikografi cké zdroje majú skôr ilustratívnu povahu. 

Ďalším veľmi užitočným elektronickým pomocníkom pri výučbe 
slovenčiny je spomenutý počítačový lexikálny trenažér. Je to špecializovaný 
softvér, vypracovaný špeciálne na účely projektu Bulharská virtuálna slovakistika 
a projektový tím dúfa, že výrazne pomôže zvýšiť jazykové vedomosti študentov 
slovakistov. Produkt už bol otestovaný počas prvého semestra akademického 
roku 2010/2011 a podľa mienky študujúcich podstatne zefektívňuje osvojenie 
si novej lexiky. Trenažér môže pracovať s hociktorým prehliadavačom (Mozilla 
FireFox, Google Chrome, Internet Explorer ap.) a predstavuje v podstate jeho 
doplnenie. Je vhodný na zapamätanie si pomerne veľkého počtu nových slov 
(50, 100, 150...), pričom sa presný počet a  časový rámec aktívneho režimu 
softvéru môže ľubovoľne meniť. V  rámci skúšania tohto produktu sa ako 
optimálne osvedčili parametre – 100 slov a  30-minútový časový rámec. 
Trenažér má dve verzie: nácvičnú a testovaciu. V každej z nich sa na monitore 
zobrazujú slová alebo výrazy vo východiskovom jazyku, ktoré musí užívateľ 
preložiť do cieľového jazyka. Ak sa dopustí chyby, počítač mu bude presúvať 
slovo, ako aj všetky ostatné nepreložené výrazy, na koniec zoznamu slov alebo 
do záveru časového rámca. Rozdiel medzi jednotlivými verziami je v  tom, 
že v  nácvičnej užívateľ dostáva ihneď informáciu o  chybe a  môže uvidieť 
správny tvar, kým v testovacej sa o tom dozvie až po skončení časového rámca. 
Z doterajšej sedemmesačnej praxe možno potvrdiť, že za polhodinovú prácu 
so softvérom raz do týždňa si študenti osvoja aspoň 90% nových slov a pri 
overovaní si svojich poznatkov o týždeň zisťujú, že si pamätajú minimálne 70 
% výrazov, ale spravidla je to percento ešte vyššie. Potenciál tejto lingvistickej 
vymoženosti sa stále ešte neprejavil v  plnom rozsahu a  projektový tím ho 
hodlá ďalej rozvinúť.

Výsledky celého trojročného projektu boli veľmi pozitívne prijaté 
študentmi slovakistického odboru, ktorí predstavujú jeho hlavnú cieľovú 
skupinu, a  vysoko ohodnotené recenzentmi v  rámci projektových procedúr 
uchádzania sa o  fi nancovanie. Realizácia projektu Bulharská virtuálna 

slovakistika zohrala dôležitú úlohu v  rozvoji slovakistického odboru na 
Fakulte slovanských fi lológií Univerzity sv. Klimenta Ochridského v  Sofi i 
tak vzhľadom na zvýšenie kvalifi kácie zúčastnených vedeckých pracovníkov 
z Katedry slovanskej jazykovedy, ako aj v motivovaní študentov venovať sa 
slovenskému jazyku a  literatúre. Zároveň projekt udržuje aktívny záujem 
o  slovakistickú problematiku a  popularizuje ju v  bulharskom internetovom 
priestore.

      

Projekt Bulharská virtuálna slovakistika a vyučovanie slovenčiny ...
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RÉSUMÉ
Bulgarian Virtual Slovak Studies and the Teaching of Slovak 
Language at the University of st. Clement of Ohrid in Sofi a

At the beginning of this paper is a brief overview of the history of Slovak studies at Ss. 

Kliment  Ohridski  in  Sofi a  from the 40’s  to the  present,  emphasizing  the important role of 

the Slovak  lectorate at  the oldest  Bulgarian  university.  Th e core  text  is  a description of the 

work on the project Bulgarian virtual Slovak Studies. It follows individual parts and results of 

this scientifi c project aimed at spreading the Slovak language and culture in Bulgaria and even in 

the Internet space.

Veličko Panajotov
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Ako čínski študenti slovakistiky vnímajú slovenčinu

Liang Chen

Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Z histórie čínskej slovakistiky 
História slovakistiky v  Číne je v  porovnaní s  históriou čínskej 

bohemistiky pomerne krátka. Prvým významným čínskym slovakistom bol 
Ču Weihua (朱伟华), ktorý vyštudoval pôvodne bohemistiku a  slovenčine 
sa začal venovať popri štúdiu z  vlastného nadšenia už v  60. rokoch 20. 
storočia. Ako tlmočník navštívil Slovensko a  spriatelil sa so slovenským 
novinárom a spisovateľom Vladimírom Ferkom. V roku 1987, počas prvého 
doktorandského študijného pobytu svojej manželky Čou Meižu (周美茹) 
na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave (1986–1988), 
absolvoval spolu s ňou (rovnako nadšenou slovakistkou) letnú školu Studia 
Academica Slovaca. Spolu ju potom absolvovali ešte raz v  roku  1994. 
V priebehu týchto rokov, najmä vďaka priateľstvu s Vladimírom Ferkom a jeho 
manželkou, ako aj blízkemu vzťahu so slovenskou sinologičkou Marinou 
Čarnogurskou, ponavštevovali veľa pekných a rázovitých miest na Slovensku, 
čo v nich ešte viac utužilo lásku k tejto krajine. Obaja neskôr veľmi významne 
prispeli k  rozvoju čínskej slovakistiky najmä tým, že sa stali autormi prvej 
učebnice Slovenčina pre Číňanov, používanej dodnes. 

Slovenčina pre Číňanov je v Číne momentálne jedinou ofi ciálnou 
učebnicou, ktorú Ministerstvo školstva ČĽR uznáva ako učebnicu pre 
vysokoškolákov, študujúcich na univerzite slovenčinu ako prvý alebo druhý 
odbor. Ak študenti týždenne absolvujú 10 –12 vyučovacích hodín slovenského 
jazyka, táto učebnica im poskytne základný materiál na 2 – 3 semestre výučby. 
(Preklad úvodu Slovenčina pre Číňanov, 2001, s.551). V  určitom zmysle 
táto učebnica prezentuje skúsenosti, ktoré Ču Weihua s  manželkou získali 
z dlhodobého štúdia slovenského jazyka, vedeckého výskumu a prekladateľskej 
praxe. Autori mali ambíciu vytvoriť učebnicu, ktorá by bola pre čínskych 
študentov dobrým zdrojom na poznávanie reálií Slovenska i  učebným 
materiálom na osvojovanie si slovenčiny. Tento zámer len potvrdzuje tézu, 
že „Cudzí jazyk sa treba učiť v neustálej konfrontácii so svojím materinským 
jazykom, ako aj porovnávaním vlastnej kultúry s kultúrou cieľovej krajiny“1 
(op. cit., s.551).

Lektorát slovenčiny vznikol v Číne na základe medzivládnej kultúrnej 
dohody a bol po prvýkrát otvorený v školskom roku 1999 – 2000 na Univerzite 

1 Citácie z čínštiny do slovenčiny preložila Liang Chen.
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zahraničných štúdií v  Pekingu (Beijing Foreign Studies University), ktorá 
patrí k najlepším vysokým školám zameriavajúcim sa na vyučovanie cudzích 
jazykov. Prvý pokus však nebol celkom úspešný. Potvrdzuje to aj vyjadrenie 
vtedajšej lektorky M. Vrábelovej zo zborníka Slovakistika v  zahraničí: 
„Slovakistika momentálne nemá na danej univerzite perspektívu, vedenie 
katedry uprednostňuje bohemistiku, pretrváva zlá komunikácia so slovenskou 
stranou“. V ČĽR vyštudovalo od roku 1956 do 1999 už 196 češtinárov, ani 
jeden slovakista. Prvá skupina 25 slovakistov bola najprv riadnou triedou, 
potom bolo premenovaná na „experimentálnu slovenskú“, avšak len polovica 
študentov sa venovala slovakistike, druhá polovica stále študovala bohemistiku. 
Jeden absolvent tejto skupiny predsa však zostal na novovzniknutej Katedre 
slovenského jazyka Fakulty východoeurópskych jazykov a kultúry Univerzity 
zahraničných štúdií v Pekingu (UZŠ) ako jej odborný asistent. Je ním Liu 
Fei, ktorý tam od roku 2003 dodnes prednáša a zároveň pomáha slovenskému 
lektorovi. 

Napriek neúspešnému prvému pokusu o  prienik slovakistiky do 
vysokého školstva už v roku 2003 bola ofi ciálne založená Katedra slovenského 
jazyka, ktorá je súčasťou Univerzity zahraničných štúdií v Pekingu. Študenti 
tak získali možnosť absolvovať bakalárske štúdium slovenského jazyka a 
získať akademickú hodnosť bakalára. Počas 60 rokov existencie univerzity 
poskytovala Fakulta európskych jazykov len štúdium bohemistiky. Väčšina 
čínskych diplomatov pracujúcich na Ministerstve zahraničných vecí Číny 
pokrývajúcom Čechy a Slovensko ovláda len češtinu, až na jediného mladého 
diplomata, ktorý spolu s  ďalšími študentmi z „experimentálnej skupiny“ 
absolvoval študijný pobyt na Slovensku. V  súčasnosti v Číne chýbajú 
odborníci, ktorí dobre ovládajú slovenčinu aj čínštinu a mohli by pôsobiť 
v oblasti diplomacie, kultúry, vedy, podnikateľských aktivít atď. 

V období rokov 2003 až 2007 absolvovalo výučbu slovenského jazyka na 
Univerzite zahraničných štúdií v Pekingu v rámci štvorročného bakalárskeho 
štúdia prvých 23 študentov. V tomto období sa zároveň významne posilnila 
spolupráca medzi ministerstvami školstva ČĽR a  Slovenskej republiky 
podpísaním vzájomnej dohody o  výmene študentov slovenčiny a čínštiny. 
Vďaka tomu slovenskí sinológovia a čínski slovakisti majú možnosť absolvovať 
výmenné študijné pobyty v cieľovej krajine jazyka, ktorému sa venujú. 

V  roku 2004, ešte pred podpísaním tejto dohody, absolvovali štyri 
čínske študentky slovakistiky letnú školu Studia Academica Slovaca v 
Bratislave. Hoci to bol iba 20-dňový letný študijný pobyt, program jeho kurzu 
bol taký atraktívny, že študentky veľmi nadchol pre ďalšie štúdium slovenčiny. 
Po nich sa v rokoch 2005 a 2006 prihlásili na letnú školu SAS ďalší čínski 
študenti slovakistiky, a tak nakoniec absolvovali tieto letné študijné pobyty na 
Slovensku skoro všetci študenti z pôvodnej prvej skupiny čínskych slovakistov. 

Liang Chen
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Na základe medzivládneho programu, zastrešeného vyššie uvedenou zmluvou 
o  spolupráci ministerstiev školstva ČĽR a  SR, mohli dokonca traja z  nich 
potom pokračovať v  magisterskom štúdiu priamo na Slovensku. Dvaja 
z  nich toto štúdium v  roku 2010 na Katedre slovenského jazyka FF UK 
úspešne ukončili. Zároveň ďalšia študentka z pôvodnej skupiny bola prijatá 
na magisterské štúdium českého jazyka na Fakulte európskych jazykov na 
Univerzite zahraničných štúdií v Pekingu. Okrem nich ďalší študent z tejto 
skupiny pracuje v  Prahe v Čínskej tlačovej agentúre. Ostatní študenti, 
bohužiaľ, slovenský jazyk nevyužívajú a v práci uplatňujú angličtinu ako cudzí 
dorozumievací jazyk. To znamená, že z prvých čínskych slovakistov sú iba 
piati, ktorí majú v súčasnosti priamy alebo nepriamy kontakt so slovenčinou 
ako pracovným jazykom.

Od roku 2007 študuje na predmetnej univerzite slovenský jazyk 
ďalších 16 študentov, ktorí by mali získať bakalársky titul v júni 2011. Jeden 
študent z  tejto skupiny bol prijatý do pracovného pomeru na Ministerstve 
zahraničných vecí ČĽR, ostatní sa musia uplatniť na trhu práce. Hovorí sa, že 
do tretice všetko dobré. Ale dnes stále nie je jasné, koľko z týchto absolventov 
skutočne v praxi uplatní slovenčinu. 

Navonok je paradoxom, že chýbajú kvalifi kovaní čínski tlmočníci 
do slovenčiny, a  to najmä za situácie, keď desiatky slovenských fi riem majú 
v rôznych provinciách Číny svoje pobočky. Je samozrejmé, že pre ich potreby 
by mal byť vítaný kvalitný slovakista, ktorý by im pomohol v podnikaní v Číne. 
Prečo sa napriek tomu toľko čínskych „slovakistov“ vzdalo slovenčiny? Prečo 
vôbec nechcú alebo nemôžu využívať slovenčinu vo svojej kariére? Odpovede 
na tieto otázky však už nie sú predmetom tejto malej štúdie, ale mali by byť 
zodpovedané na iných úrovniach. 

Jazyková príprava študentov
Pri stanovení didaktickej stratégie cudzích jazykov sa v  súvislosti 

s výberom učiva pre jednotlivé stupne zavádza pojem gramatické, ortografi cké, 
lexikálne a fonetické minimum (Hendrich et al. 1988). Podľa J. Pekarovičovej 
(2004) v didaktike slovenčiny ako cudzieho jazyka ide o účelne vybraný súbor 
príslušných jazykových (gramatických, pravopisných, lexikálnych, fonetických) 
prostriedkov potrebných na dosiahnutie stanoveného vyučovacieho cieľa pri 
osvojovaní príslušného stupňa slovenského jazyka. V tomto príspevku chceme 
naznačiť niektoré ťažkosti, ktoré majú čínski študenti pri štúdiu slovenského 
jazyka. Vyberáme len niekoľko aspektov, ktoré uvádzame aj s príkladmi. 

Ako bývalá študentka Fakulty európskych jazykov na Univerzite 
zahraničných štúdií (v rokoch 2003 – 2007) sa pokúsim zhrnúť svoje skúsenosti 
z procesu osvojovania slovenčiny, vnímania jej odlišností s mojím vlastným 
jazykom, ktoré môžu byť užitočné pre budúcich čínskych slovakistov. 

Ako čínski študenti slovakistiky vnímajú slovenčinu
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Intenzívnejšie som sa začala zaujímať o otázku najvhodnejšieho 
spôsobu výučby slovenčiny pre čínskych študentov hneď na začiatku 
môjho trojročného magisterského štúdia slovenského jazyka na Univerzite 
Komenského v  Bratislave. Slovenčinu som tu študovala s  viacerými 
európskymi študentmi, ktorých materinským jazykom nebola slovenčina. 
Spolužiaci pochádzali z  Poľska, Španielska, Nemecka, Maďarska a  iných 
krajín. Zaujímavým postrehom bolo, že študenti zo slovanských krajín, 
aj keď sa slovenčinu učili len veľmi krátko, rýchlo dokázali celkom pekne 
komunikovať aj porozumieť slovensky hovoriacim študentom. Naproti 
tomu študenti z neslovanských krajín a medzi nimi hlavne čínski študenti, 
komunikovali slabšie. Ak na konkrétnu tému ostatní študenti začali spolu 
diskutovať, čínski študenti pokrčili obočie, lebo rozmýšľali pravdepodobne 
nad tým, ako sa nejaké sloveso správne časuje. Čo je však zaujímavé, písomný 
prejav v slovenčine ovládajú čínski študenti, v porovnaní s ostatnými, zjavne 
lepšie. Napríklad aj slovenskí pedagógovia sa čudovali, prečo sa Číňania len 
veľmi zriedkavo pomýlia v  pravopise, a  takmer bezchybne píšu v  slovách 
mäkké i a tvrdé y. 

Mysliac aj na tento príklad, pokúsime sa naznačiť, aká forma vyučovania 
môže najviac pomôcť čínskym študentom, aby si osvojili slovenčinu čo 
najrýchlejšie a najlepšie. Môžeme si položiť prvú otázku, či je vhodné učiť 
čínskych študentov vybrané slová memorovaním, tak ako slovenské deti, 
ktoré si osvojujú vybrané slová už v  základnej škole mechanicky, t. j. učia 
sa ich naspamäť? Ak niekto napíše „Akí je dnes nádherní deň!“, vyslúži si 
pravdepodobne (s výnimklou Ľudovíta Štúra) posmech, akým je pisateľ 
nevzdelaným človekom. Otázka ovládania písania i a  y ako aj ďalších 
ortografi ckých javov je dôležitou témou vyučovania slovenčiny. Pre čínskych 
študentov je však memorovanie vybraných slov zbytočným zaťažovaním. Prečo 
je to tak? Uveďme si to na príklade jedného môjho bývalého spolužiaka, ktorý 
v začiatkoch svojho štúdia ovládal slovenčinu spomedzi všetkých študentov 
najslabšie. Napriek jeho mnohým základným nedostatkom, ani tento študent 
nemal problém s písaním i a y. Nikto z nás v tom čase však ešte nič nevedel o 
vybraných slovách. Na vysvetlenie treba uviesť niektoré charakteristické črty 
čínštiny a čínskych znakov. 

Čínske písmeno nazývané „znak“ má iný význam ako znak vo 
všeobecnej lingvistike2, ktoré si ako jediné používané písmo zachovalo 
významný ideografi cký komponent a  z  ktorého sa nikdy nevyvinulo čisto 
fonetické písmo, napriek tomu, že Číňania poznali spôsob fonetického zápisu 
reči, ktorý sa používa v pomocných funkciách. Čínsky jazyk je izolačný typ 

2 F. D. Sausure uvádzal, že „jazyk je systém znakov.“ Čínsky znak je odborným termínom 

v sinológii, ktorý označuje iba ideografi ckú jednotku.
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jazyka. „Izolačný typ sa vyznačuje tým, že autosémantické slová sú nemenné, 
amorfné čiže chýba fl exia. Tieto jazyky nielenže nemajú fl ektívne tvary, ale 
slová nie sú ani organizované v rámci slovných druhov. To značí, že lexémy 
nemajú vyhranené pojmovo-kategoriálne príznaky, takže na jednu lexému sa 
môže viazať napríklad substančný, vlastnostný aj dejový kategoriálny význam“ 
(porov. Dolník, 2010, s.83).

Najväčší rozdiel medzi slovenčinou a  čínštinou je ten, že v  čínštine 
neplatí zjednodušene povedané „píš ako počuješ“. Čiže keď pozeráme na 
čínske znaky, ešte nemusíme vedieť, ako sa znaky vyslovujú. Keď sa Číňan učí 
znaky písať alebo poznávať, používa mozgové centrum vizuálnej percepcie. 
Priamo si vie predstaviť, v  akom poradí sa píše každý ťah jednotlivého 
znaku. Ak má pred sebou zvukovo zafi xovaný text, zásluhou svojej takto 
vypestovanej vizuálnej pamäti, vidí každý znak pred očami. Tento fenomén 
poznávania a  učenia sa materinského jazyka je podľa mňa veľkou výhodou 
pre Číňanov pri vizuálnej výučbe iných jazykov. Protagonista oživovania ideí 
W. Humboldta v  20. storočí L.Weisgerber (1964, s. 148) to vyjadril takto 
(...) „sila materinského jazyka dosahuje najvyššiu mysliteľnú mieru: účinok 
materinského jazyka je až tak silno podmanivý, že ho už vôbec nevnímame 
(...)“ Preto, keď sa čínski slovakisti učia slovenčinu, pamätajú si vlastne každé 
nové slovo vďaka praxi vo svojom materinskom jazyku, teda vizuálne. Kde sa 
píše i a kde sa má písať y, to si už zafi xujú v mozgu vo forme obrázku. 

Podobne to funguje aj u  slovenských sinológov. M. Čarnogurská 
otvorene priznáva, že po 50-ročnom záujme o čínštinu perfektne ovláda 
slovenský pravopis. A  to práve zásluhou toho, že si pomocou čínštiny 
vypestovala v mozgu schopnosť vizuálnej fi xácie. Toto poznanie ju inšpirovalo 
skúmať tento problém aj teoreticky. Najobsiahlejšie sa tomu doteraz venovala 
v štúdii Úskalia prekladu ideografi ckých textov3, kde v  rámci svojho výskumu 
zistila, že už „v druhej polovici 20. stor. sa moderný svetový neurofyziologický 
i neuropsychologický výskum začal venovať vedeckým experimentom v jednej 
veľmi zaujímavej oblasti: v mapovaní rozdielov v myslení a tvorbe slov v rovine 
odlišností zrakovo-vizuálnej a sluchovo-rečovej mozgovej percepcie človeka.“ 
Aj ona začala pod vplyvom čínštiny postupne vnímať slová v slovenčine ako 
obraz. Tu možno uviesť aj opačný príklad. Niektorí slovenskí študenti, ktorí 
vyštudovali čínštinu v  rámci päťročného magisterského štúdia, si pamätajú 
čínske znaky len podľa výslovnosti a  podceňujú písanie čínskych znakov. 
Zdá sa im zbytočné poriadne si zapamätať, ako sa píše každý jednotlivý 
znak. Možno preto, lebo dôsledné štúdium písania znakov vyžaduje veľa času 
a námahy. Takýto prístup je však považovaný za chybný. V čínštine je totiž 

3 ČARNOGURSKÁ, M: Úskalia prekladu ideografi ckých textov. In (ed.) Dagmar Sabolová: 

Chiméra prekladania. Bratislava: VEDA 1999. s. 194-211.
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mnoho slov, ktoré majú rovnakú alebo veľmi podobnú výslovnosť, podobne, 
ako je to v prípade slov byť – biť – byt v slovenčine. Navyše čínština používa 
štyri tóny, má teda obrovské množstvo foneticky homonymných výrazov. Ak 
si človek na základe lexikálneho obsahu nezapamätá jeho ideografi cký znak, 
čoskoro zistí, že vôbec nevie, o čom sa hovorí. Vysvetlíme to na nasledujúcich 
príkladoch: 

Prvý príklad je na homonymiu v čínštine: slová 星星 a 猩猩 sa po čínsky 
čítajú úplne rovnako. Prvé slovo znamená hviezda a druhé šimpanz. Vieme 
si isto predstaviť, ako by na takúto zámenu reagovali ľudia, keby v článku 
o nejakej fi lmovej hviezde namiesto správneho znaku pre hviezdu bol uvedený 
znak pre šimpanza.

Druhý príklad je zameraný na tóny v čínštine. Raz sa ma pýtala jedna 
absolventka čínštiny: NI ŤIAO ŠEN ME? Ak sloveso ŤIAO znie v otázke 
ako prvý tón, tak znamená učiť, vyučovať (教). Teda jej otázka znie ČO UČÍŠ? 
Ale ak použijeme štvrtý tón, tak znamená volať (叫), otázka má iný význam 
AKO SA VOLÁŠ? Po zaznení otázky som hneď nevedela reagovať, lebo som 
si nebola istá, či kolegyňa zabudla moje meno, alebo sa chce opýtať, čo v škole 
vyučujem. Takže na otázku, či treba učiť čínskych študentov vybrané slová, už 
máme jasnú odpoveď – nie foneticky a nie s takým dôrazom na mechanické 
memorovanie ako v slovenských školách. 

Dôležitou súčasťou jazykovej prípravy čínskych slovakistov je fonetická 
kompetencia. „Je všeobecne známe, že úspešnosť komunikácie v  cudzom 
jazyku nezávisí len od úrovne ovládania gramatického systému a príslušného 
lexikálneho aparátu, ale aj od miery znalosti jeho fonologickej stavby a 
schopnosti uplatniť osvojené fonetické pravidlá pri percepcii i  produkcii 
rečového prejavu.“4 Podľa lingvodidaktickej teórie J. Pekarovičovej fonetické 
minimum slovenčiny ako cudzieho jazyka obsahuje všeobecnú charakteristiku 
zvukovej stavby slovenčiny i špeciálnu časť, zostavenú so zreteľom na typické 
fonetické chyby príslušníkov jednotlivých jazykových skupín5. To znamená, 
že aj pri vyučovaní čínskych študentov sa treba zamerať na odlišnosti 
v  zvukovej realizácii slovenských hlások, ktoré mnohým frekventantom 
predstavujú zjavnú prekážku správneho osvojenia i  porozumenia prejavu. 
Nevymenujeme tu všetky ťažkosti a prípady interferencie, spomenieme len 
niekoľko príkladov, ako je osvojovanie výslovnosti dlhých samohlások á, é, 

4 PEKAROVIČOVÁ, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. 2004, s. 

126. 
5 „Fonetické minimum zahŕňa prezentáciu fonologického systému s  dôrazom na špeciálne 

slovenské fonémy; nácvik výslovnosti jednotlivých hlások, čítanie v slovách, vo vetách; identifi káciu 

foném na základe počúvania, zápis hlások; špeciálne fonetické a prozodické cvičenia“ (op.cit.s. 

128).
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í, ó, ú, či rozlišovanie znelosti spoluhlások s  a  z, ž a  dž. Všeobecným a  už 
dobre známym problémom je aj (ne)rozlišovanie hlások r a l. V  čínskom 
jazyku neexistuje výslovnosť hlásky r. Tá pre väčšinu čínskych študentov 
predstavuje veľký balvan na ceste osvojovania si slovenčiny. Musia sa teda 
túto hlásku naučiť správne vyslovovať, správne počuť a zapisovať, aby nedošlo 
ku komunikačnej poruche pri slovách typu pravý a plavý, rak a lak, horí a holí 

, ktoré majú odlišný význam apod. Tento nácvik študenti absolvujú už na 
začiatku výučby pri prvých zdvorilostných frázach: Dobré ráno! Dobrý deň! 

Dobrú chuť! Dobrrrré! Tu sa naskytá možnosť postupovať tak, ako je to pri 
slovenských deťoch, ktoré nevedia správne vysloviť r. Rodičia sa buď obrátia 
na logopéda, ktorý im poradí systém špeciálnych cvičení, alebo sa naučia 
vyslovovať hlásku r samotréningom. Aby hlasivka dokázala vydať zvuk v tvare 
r, musí ju dieťa cvičiť ako športovec a  brať to zároveň ako fyzický tréning 
hlasiviek. Jednou z možností nácviku je udržať vodu v ústach, kloktať v hrdle 
pol minúty a vedome cvičiť výslovnosť r, kým nie je adept úspešný. 

Vyriešenie problémov s  výslovnosťou je iba prvý krok na ceste 
osvojovania si slovenčiny. Problémy pre čínskych študentov predstavuje najmä 
osvojovanie lexikálnej zásoby a  príslušných gramatických pravidiel. Aby 
študenti mohli čo najskôr nadobudnúť receptívnu a postupne aj produktívnu 
komunikatívnu kompetenciu, treba zostaviť premyslený didaktický plán 
prezentácie gramatického minima, ktoré je síce obsiahnuté v  základných 
učebniciach, ale vyžaduje si osobitný výklad z  pohľadu východiskového 
jazyka a  možnej interferencie. Keďže ide o  absolútne nové javy, s  ktorými 
sa čínski študenti nestretli ani pri štúdiu angličtiny, musia najprv pochopiť 
základné princípy tvorenia tvarov aj ich fungovania vo vetách. Aj keď si rýchlo 
osvoja jednotlivé slová a  vety, často nerozumejú ich vzájomným vzťahom 
a súvislostiam. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že niektoré javy doteraz 
presne nechápem, týka sa to najmä používania prefi xov a ich významov. To si 
vyžaduje intenzívne precvičovanie a upevňovanie učiva a neustále opakovanie 
už osvojených javov v rôznych situáciách. Z hľadiska efektívnej komunikácie 
treba venovať pozornosť najmä obohacovaniu a  rozširovaniu individuálnej 
lexikálnej bázy študentov, pričom môže pomôcť rozvíjanie slovotvornej 
kompetencie (porov. J. Pekarovičová, 2004). Tu uvediem len jeden komentár 
k  môjmu vzťahu k  zdrobneninám. Vzhľadom na to, že zdrobneniny sa 
zriedkavo objavujú v učebniciach slovenského jazyka pre cudzincov, predsa sa 
veľmi často používajú v bežnej komunikácii v slovenskom prostredí. Vyvolávajú 
v komunikácii veľa pozitívnych emócií, ale žiaľ, niekedy sa vnímajú okolím 
ako niečo nevhodné. Slovenčina znie pre čínske uši nádherne a zdrobneniny 
sú vznešené a  ľúbozvučné. Možno slovenský lektor si ani neuvedomuje, 
aké slová pri komunikácii so študentom používa. A práve z  rozprávania, 
z bežnej komunikácie si študenti zapamätajú najviac nových slov, ktoré sú im 
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navonok známe, ale ich forma je iná. To sú práve zdrobneniny typu: Dobré 

ráno! – Dobré ránko! Sadni si! – Sadkaj si! Na zdravie! – Na zdravíčko! Čo 

robíš? – Čo robkáš? Ahoj! – Ahojček! Choď spať! – Choď spinkať! Jedz! – Papaj!... 
Domnievam sa, že aj tieto tvary treba poznať a  zahrnúť do prezentovanej 
lexiky alebo do komunikácie pri výučbe. Ak slovenský lektor málo alebo 
vôbec nepoužíva zdrobneniny pri vyučovaní, študenti sa s nimi sami nemajú 
možnosť stretnúť. Samozrejme, hlavnou úlohou slovenského lektora je naučiť 
študentov predovšetkým štylisticky neutrálne tvary, ale, z  môjho pohľadu, 
netreba uberať ani na význame niektorých štylisticky príznakových slov, 
vrátane zdrobnenín. Študentom je však potrebné vysvetliť, v  akom prípade 
sa môže používať zdrobnenina alebo iný hovorový jav a  v  akej situácii je 
potrebné použiť štylisticky neutrálny výraz. Učiteľ by mal tiež správnym 
spôsobom naučiť študentov postup tvorenia zdrobnenín. Pre cudzinca to nie 
je jednoduché, nedá sa postupovať len podľa schémy pridávania koncoviek 
-ko, -ka ku kmeňovému slovu. Napríklad Ježiš – Ježiško, voda – vodka, stolica 

– stolička, noviny – novinky, nohavice – nohavičky... už nie sú zdrobneninami. 
„V  úlohe termínu môžu vystupovať internacionalizmy i  slová 

s domácim základom, ktoré často existujú popri sebe a sú v synonymickom 
vzťahu: deklinácia – skloňovanie, objekt – predmet, selekcia – výber, kvantita 
– množstvo.“6 Faktom je, že v  slovenčine, predovšetkým v  odbornom 
jazyku, sa používa veľmi veľa cudzích slov. Ak si študent chce obohatiť svoju 
slovnú zásobu, bolo by vhodné osvojiť si okrem domácich slov aj cudzie 
slová a najmä v odbornom štúdiu je ovládanie terminológie, ktorá je často 
nedomáceho pôvodu, nevyhnutné. Napríklad pri výučbe slovenskej gramatiky 
si musí čínsky študent popri slovenských termínoch osvojiť aj latinské názvy: 
podstatné mená – substantíva, slovesá – verbá, prídavné mená – adjektíva, 
zámená – pronominá, číslovky – numeráliá, jednotné číslo – singulár, množné 
číslo – plurál apod. To treba rešpektovať aj z pohľadu didaktiky slovenčiny ako 
cudzieho jazyka, lebo nie všetkým študentom zo všetkých jazykových oblastí 
je princíp používania internacionalizmov jasný, samozrejmý a  automaticky 
stierajúci bariéry (porov. Pekarovičová, 2004). 

 Na školách v zahraničí sa študenti učia prevažne z  učebníc 
a prednášok lektora. No tento spôsob učenia je nedostatočný na osvojenie si 
slovenského jazyka, či už z hľadiska gramatiky, či nadobúdania konverzačných 
schopností, a tým aj zvládnutia jazyka používaného v dennodennom kontakte 
s používateľmi jazyka. Dobrý lektor by mal povzbudzovať svojich študentov, 
aby využívali pri štúdiu všetky vymoženosti súčasnej doby. V dobe moderných 

6 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Odborná lexika z  hľadiska slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: 

Zborník Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského ročník XLI, Philologica, Bratislava 1993, 

s.192.
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technológií existuje popri tlači, rozhlasu, televízii aj možnosť priameho 
kontaktu s jazykovým prostredím – priama komunikácia s rodenými Slovákmi 
prostredníctvom sociálnych sietí na internete, napríklad prostredníctvom 
rôznych softvérov ako MSN alebo Skype. Je možné tiež vytvoriť si vlastný 
blog na slovenských webových stránkach. Jednoducho študent by mal byť 
vedený k  tomu, aby sám vyhľadával rôzne možnosti na častejšie používanie 
slovenčiny v praxi. Tak môžu študenti v  bežnej priateľskej komunikácii 
počuť slang, dialekt a všelijaké nespisovné slová alebo frázy, ktoré by nikdy 
nepočuli z  úst slovenského lektora na vyučovaní, ale aj zaužívané slovné 
spojenia. Tieto formy učenia sú veľmi potrebné a  dobré na rozširovanie 
slovnej zásoby študenta, ale v neposlednom rade aj na pochopenie súčasného 
života slovenského človeka, jeho kultúry a histórie. Vyššie spomenuté nové 
spôsoby výučby prostredníctvom priamej interakcie so slovensky hovoriacim 
prostredím by mali byť vhodne zakomponované do výučby v rámci školských 
projektov.

V závere príspevku je vhodné spomenúť najmä to, že slovenský lektor 
zastáva veľmi dôležitú rolu vo výučbe slovenského jazyka cudzincov. A to najmä 
študentov z Ázie, ktorí pravdepodobne nikdy nemali kontakt so slovenskou 
kultúrou. Aj osvojovanie slovenského jazyka, ktorý je čínštine veľmi vzdialený, 
je pre nich mimoriadne náročné, a tak lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka 
má mať taký prístup k  jeho výučbe, aby si získal priazeň študentov, aby ich 
motivoval k samoštúdiu, aby napriek veľkým jazykovým rozdielom študenti 
cítili blízkosť k slovenčine a  ochotne prekonávali existujúce medzijazykové 
bariéry. Slovenský lektor je vari prvý Slovák zo Slovenska, ktorý študentom 
otvára bránu do slovenčiny a slovenskej literatúry, ale aj celkovo do slovenskej 
kultúry. Je to naozaj záslužná práca, ktorú chápeme ako dôležitú misiu. Ako sa 
správa lektor, ako sa pozerá na svet, alebo ako rozpráva o živote, o štúdiu alebo 
o  rodine, tým jednoznačne ovplyvňuje svojich študentov. Práve slovenský 
lektor je zrkadlom Slovenska, ktorého jazyk vyučuje a sprístupňuje čínskym 
študentom. Dobrý slovenský lektor povzbudzuje svojich študentov, aby sa 
so záujmom venovali slovenčine a nebrali ju len ako svoju povinnosť a úlohu 
v rámci štúdia. Tento príspevok by som ukončila starým čínskym príslovím: 
Štúdium je ako člnkovanie proti prúdu, ak neprerážaš vodu dopredu, voda ťa tlačí 

dozadu. To znamená, že v štúdiu musíme vydržať, nájsť v sebe pozitívnu silu, 
neutopiť sa v mori kníh a vedomostí. Držím palce všetkým mladým čínskym 
slovakistom, aby sme našli mnoho inšpirácií a  prispeli k  rozvoju čínskej 
slovakistiky. 
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RÉSUMÉ
How do Chinese Students of Slovak Studies Perceive the 
Slovak Language

Th is paper off ers a brief overview of the Slovak language studies history in China with 

the focus on mutual inter-lingustic and extra-linguistic contacts between languages. Author, as 

a native Chinese, analyzes the methodology of teaching Slovak as a foreign language based on 

her own experiences and reveals the reasons of misunderstanding and interlingual barriers. In 

addition, author presents some ideas, which require attention on professional and methodological 

trainings for lectors.
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 K napísaniu tohto príspevku autorku priviedla hlavne skutočnosť, že 
ako predsedníčka Ústrednej predmetovej komisie zo slovenského jazyka na 
školách s  vyučovacím jazykom maďarským a  ako metodička slovenského 
jazyka na Katedre slovenského jazyka na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave problematiku týkajúcu sa vyučovania a ovládania 
slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským veľmi dobre 
pozná. Nielen v  školách či na rôznych vedeckých konferenciách, ale aj na 
verejnosti sa často diskutuje o  tom, prečo všetci žiaci maďarskej národnosti 
žijúci na území Slovenskej republiky neovládajú štátny jazyk na takej úrovni, 
aby v ňom mohli bez problémov komunikovať v každej situácii. Odpoveď sme 
hľadali počas priebežnej či súvislej pedagogickej praxe na Gymnáziu 
s  vyučovacím jazykom maďarským v  Bratislave, na seminároch z  didaktiky 
slovenského jazyka, ale aj na Univerzite J. Selyeho v  Komárne a  v  obci 
Kamenica nad Hronom. Prostredníctvom e-mailu sme tiež oslovili učiteľov 
slovenského jazyka na viacerých školách s vyučovacím jazykom maďarským 
na Slovensku a položili sme im len jednu otázku: Kde hľadať príčiny, že žiaci 
maďarskej národnosti neovládajú na požadovanej úrovni slovenský jazyk? 
Väčšina zo 17 učiteľov, ktorí na e-mailovú otázku odpovedali, považuje za 
veľký problém to, že žiaci nie sú dostatočne motivovaní v domácom prostredí; 
hlavne v  menších obciach na juhu Slovenska, kde žijú prevažne obyvatelia 
maďarskej národnosti, žiaci po slovensky komunikujú výlučne len na hodinách 
slovenského jazyka, literatúry či konverzácie; platné učebnice slovenského 
jazyka pre školy s  vyučovacím jazykom maďarským nie sú vyhovujúce pre 
všetkých učiteľov, no najmä nie pre žiakov.      
 Problematiku, týkajúcu sa motivácie, ako priebežnej vyučovacej 
metódy, považujeme za veľmi dôležitú a nemala by sa bez nej zaobísť ani jedna 
vyučovacia hodina. Tak ako každý, aj žiak potrebuje vedieť, či učivo, ktoré mu 
vyučujúci na vyučovacej hodine podáva ako nové, dokáže aj využiť vo svojom 
ďalšom živote. Jednoducho povedané, žiak potrebuje vedieť, že každé učivo je 
pre neho obohacujúce a úplne ideálne by bolo, keby sa po zvolení primeranej 
motivačnej metódy zo strany vyučujúceho na každú hodinu tešil a nové učivo 
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prijímal s  radosťou. Motivačných metód je veľmi veľa, záleží teda len na 
učiteľovi, akú si zvolí. Po analýze vyučovacích hodín zo slovenského jazyka na 
školách s  vyučovacím jazykom maďarským konštatujeme, že na druhom 
stupni základnej školy sa najčastejšie využívala metóda motivačného 
rozprávania a motivačného rozhovoru. Použitím týchto metód učiteľ dokázal 
žiakov nielen zaujať, ale zároveň obohacoval ich slovnú zásobu. Na pokyn 
učiteľky si žiaci hlavne počas motivačného rozprávania písali neznáme slová 
a  následne spoločne s  učiteľkou hľadali ich významy. Považujeme to za 
správne, ukázalo sa totiž, že žiaci vedia pracovať samostatne, správne reagovali 
na otázky učiteľky a ak predsa len nedokázali nájsť správny význam neznámeho 
slova, použili buď Krátky slovník slovenského jazyka, alebo Slovník cudzích 
slov. A  chceme zdôrazniť ešte jednu veľmi podstatnú vec: na vyučovacích 
hodinách slovenského jazyka či konverzácie, ktoré sme navštívili, sa hovorilo 
výlučne po slovensky. Že to je samozrejmosť? Po rozhovoroch hlavne so 
študentmi maďarskej národnosti na seminároch z  didaktiky slovenského 
jazyka vieme, že to až taká samozrejmosť nie je. Z ich rozprávania vieme, že 
ak žiak maďarskej národnosti nerozumie významu slovenského slova, samotný 
učiteľ ho často vysvetľuje po maďarsky. Prízvukujeme, že s takýmto prípadom 
sme sa osobne nestretli, máme ho len sprostredkovaný.   
 Keďže sme sa problematike motivácie na vyučovacích hodinách 
slovenského jazyka a konverzácie venovali už v iných príspevkoch, v tomto sa 
zameriame predovšetkým na učebnice slovenského jazyka pre 2. stupeň škôl 
s  vyučovacím jazykom maďarským a  na komunikáciu na vyučovacích 
hodinách. Nedávno sme v  istom slovenskom denníku čítali článok, v 
ktorom autorka konštatovala, že učiť bez učebnice je ako operovať bez skalpela. 
S týmto tvrdením súhlasíme len čiastočne. Veď kto sa chce niečo naučiť, naučí 
sa to aj bez učebnice. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujeme, že 
samovzdelávanie bez učebnice zvládnu lepšie skôr starší žiaci a tí, ktorí idú 
jasne za svojím cieľom, ale prečo si neosvojiť aj staré známe, že výnimka 
potvrdzuje pravidlo? Napokon, v  dnešnej dobe, dobe využívania internetu 
čoraz mladšími deťmi, sa dá každý problém vyriešiť práve pomocou tohto 
fenoménu doby. Problém môže byť len v tom, či má každý žiak vždy, teda aj 
v  domácom prostredí, prístup na internet. Z  uvedeného sa náhodnému 
čitateľovi tohto príspevku môže zdať, že autorka nepovažuje učebnicu a prácu 
s ňou za podstatnú. Práve naopak. Len ťažko sa vyrovnáva so skutočnosťou, že 
pár rokov po zavedení školskej reformy do praxe (stalo sa tak v roku 2008) 
v školách chýbajú učebnice, ktoré nadväzujú na nové učebné osnovy. Je pravda, 
že len učebnica nie je zárukou ovládania štátneho jazyka, ale pracovať na 
vyučovacej hodine, no hlavne doma pri príprave domácej úlohy či pri 
osvojovaní a utvrdzovaní si učiva bez nej je pre učiteľa, no hlavne pre žiaka, 
veľmi náročné. Veď práve učebnica je v  mnohých prípadoch pre žiaka 
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v  domácom prostredí jediným spojivom so slovenčinou. Žiaci na druhom 
stupni základnej školy majú doteraz k dispozícii nové učebnice len pre 5. a 6. 
ročník. Komplexnú analýzu týchto učebníc sme zatiaľ nerobili (pokúsime sa 
o ňu po vydaní učebníc pre všetky ročníky), no po prvom kontakte s učebnicou 
pre 5. ročník a  pre 6. ročník konštatujeme, že spĺňajú prísne požiadavky 
kladené na učebnicu. Podrobnejšie sme sa pri analýze zamerali na morfologickú 
rovinu, lebo pri jej zvládnutí majú žiaci maďarskej národnosti pomerne veľké 
problémy. Treba si totiž uvedomiť, že maďarčina a  slovenčina sú dva 
typologicky odlišné jazyky a rozdielov v morfologickej rovine je viac ako dosť. 
Konštatujeme, že v nových učebniciach je učivo z  tvaroslovia prezentované 
krátkymi textami, v  ktorých sa vyskytuje práve preberaný gramatický jav. 
Oceňujeme, že texty sú písané zrozumiteľnou lexikou predovšetkým pre žiaka 
a tiež to, že autori pri ich písaní dodržiavali základné didaktické zásady, hlavne 
zásadu náročnosti a  zásadu primeranosti. Zaujalo nás aj to, že výskyt 
základných textov je primeraný, podľa nás teda dostačujúci. Pravdepodobne 
ide o zámer autorov vytvoriť učebnicu, ktorá bude slúžiť na praktické jazykové 
potreby, ale žiaka nezaťaží zbytočne dlhými a  často aj nezrozumiteľnými 
rozsiahlymi teoretickými výkladmi. Z  napísaného vyplýva, že autorke 
príspevku sa nové učebnice slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základnej 
školy s vyučovacím jazykom maďarským páčia a považuje ich za primerané 
pre každého žiaka. Samozrejme, zaujímal nás aj názor tých, ktorí s uvedenými 
učebnicami prichádzajú do kontaktu pravidelne, teda učiteľov. A  tu sme sa 
stretli s fenoménom, ktorý sme si predtým neuvedomili a doslova nás zaskočil. 
Učitelia slovenského jazyka na školách s  vyučovacím jazykom maďarským, 
ktoré sídlia vo väčších mestách, ich považujú za jednoduché a veľakrát učivo, 
ktoré je v nich prezentované ako nové a neznáme, pre žiakov takým nie je. 
Ako je to možné? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak žiaci maďarskej 
národnosti žijú vo väčšom meste, napríklad v  Bratislave, so slovenčinou 
prichádzajú do kontaktu denne, a  to nielen v  škole. Veď mnohí majú za 
kamarátov deti slovenskej národnosti, často chodia do divadla, do kina, 
v  súčasnosti do veľmi obľúbených a  populárnych nákupných centier, a  tu 
prichádzajú do kontaktu väčšinou so slovenčinou. A chcú či nechcú, musia 
hovoriť po slovensky aj oni. Iná situácia z pohľadu nielen učiteľa, ale aj žiaka, 
je predovšetkým v  menších obciach, kde prevažuje obyvateľstvo maďarskej 
národnosti. Nové učebnice slovenského jazyka považujú učitelia v  takomto 
prostredí za náročné, žiakom treba neustále vysvetľovať a  opakovať každé 
učivo nielen v rámci jedného školského roka, ale, dá sa povedať, že stále, a tým 
vlastne strácajú čas, ktorý by mali venovať ďalšiemu novému učivu či 
precvičovanie už prebratého. Samozrejme, že nás zaujímalo, ako je to možné. 
A odpoveď nás zasa zaskočila, hoci sme ju predpokladali. Žiaľ, žiaci prichádzajú 
v takomto prostredí do kontaktu so slovenčinou len na hodinách slovenského 
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jazyka, literatúry či konverzácie. A  tých zasa až tak veľa nie je. Ešte stále 
máme pred sebou rokovanie predmetových komisii v  Modre-Píle, ktoré 
predchádzalo schváleniu štátneho vzdelávacieho programu a  školského 
vzdelávacieho programu na základných  školách a  na stredných školách na 
Slovensku. Pomerne veľká diskusia sa rozvinula aj okolo počtu vyučovacích 
hodín v  jednotlivých ročníkoch a  predmetoch. Je nám však jasné, že len 
navýšenie počtu vyučovacích hodín zo slovenského jazyka problém ovládania 
či neovládania štátneho jazyka nevyrieši. Ako to teda na vyučovacích hodinách 
v prostredí s  prevahou obyvateľstva maďarskej národnosti vyzerá? Opäť 
čerpáme z  informácií získaných na seminároch z  didaktiky slovenského 
jazyka. Vyučujúca síce vysvetľuje nové učivo a snaží sa viesť hodinu slovenského 
jazyka po slovensky, ale ak žiaci nerozumejú, je „nútená“ učivo vysvetliť po 
maďarsky. A k takejto situácii dochádza veľmi často. Ak to totiž neurobí ona, 
urobia tak spolužiaci. A v takomto prípade nie je záruka, že učivo či problémový 
jav vysvetlia aj správne. Študenti nám teda potvrdili, že menšie zlo na takýchto 
vyučovacích hodinách vyhráva. A ako by riešili situáciu a problém v súvislosti 
s  učebnicami slovenského jazyka učitelia vyučujúci v  takomto prostredí? 
Odpoveď sme získali opäť e-mailovou poštou: ideálne by bolo, keby si učitelia 
mohli vybrať z viacerých učebníc, ktoré by sa líšili náročnosťou. Hneď sme 
však oponovali nielen štandardmi, ktoré predpisujú povinné učivo pre každý 
ročník a typ školy, ale aj maturitnou skúškou, na ktorej je jedným z povinných 
predmetov aj slovenčina. Na tomto mieste však diskusiu a názory učiteľov na 
nové učebnice zo slovenského jazyka pre školy s  vyučovacím jazykom 
maďarským ukončíme. Prečo? Lebo by sme sa točili stále okolo toho istého. 
Uzavrieme to teda tým, že učiteľ je v triede nielen učiteľom, ale aj režisérom 
či manažérom a  ak chce žiakov štátny jazyk naučiť, musí využívať nielen 
vhodné motivačné metódy či expozičné vyučovacie metódy, ale nesmie 
zabúdať ani na iné vyučovacie metódy. Do pozornosti učiteľov by sme dali 
predovšetkým metódy problémové a  odporúčame ich na vyučovacích 
hodinách aj využívať. Veď ak žiak dokáže nájsť problém vyplývajúci z  témy 
novej látky, znamená to, že učivu rozumie. Za veľmi dôležité považujeme tiež 
využívanie diagnostických vyučovacích metód a učiteľ by nikdy nemal popri 
pokarhaní zabúdať ani na pochvalu. Práve tú totiž považujeme na takomto 
type škôl za veľmi potrebnú. Veď pochvala je tá najlepšia motivácia nielen pre 
prospechovo slabšieho žiaka. Na začiatku príspevku sme uviedli, že sa budeme 
venovať aj vyučovacím hodinám konverzácie. Na týchto vyučovacích hodinách 
totiž žiaci pri zostavovaní textu a pri komunikácii nielen s učiteľom, ale aj so 
spolužiakmi, prakticky využívajú učivo, ktoré si osvojili aj na hodinách 
gramatiky. Zúčastnili sme sa na viacerých hodinách konverzácie 
a  konštatujeme, že vyjadrovacie schopnosti žiakov boli na rôznej úrovni. 
Môžeme povedať, že záviseli od miesta, či sa škola nachádzala vo väčšom 
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meste, alebo v menšej dedine na juhu Slovenska. Žiaci v Bratislave nemali na 
hodinách konverzácie problém so zvládnutím témy. Ich slovná zásoba bola 
dostačujúca a gramatické vedomosti dokázali pri tvorbe viet a  celého textu 
správne využívať. Na základe rozhovoru s učiteľkou hodnotíme pozitívne aj 
to, že sa vždy snaží tému aktualizovať, prípadne jej výber ovplyvňujú samotní 
žiaci. Mali sme však možnosť vidieť aj slohové práce, ktoré písali žiaci v 6. 
ročníku na základnej škole v  Nových Zámkoch. Z neustáleho opakovania 
tých istých slov, zo slabej slovnej zásoby celkovo však neviníme len žiakov, 
zásluhu v  negatívnom slova zmysle majú aj učitelia. Práca s  textom, malý 
dôraz na konverzáciu a štylizačné cvičenia, ktoré by napísaniu slohovej práce 
mali predchádzať, sa na vyučovacích hodinách pravdepodobne málo využívajú, 
alebo sa nevyužívajú vôbec. A gramatika tiež nebola zvládnutá na požadovanej 
úrovni. Otvára sa nám však ďalší problém, ku ktorému sa vrátime po dôkladnej 
analýze hodín konverzácie na rôznych miestach Slovenska a slohových prác 
v niektorom ďalšom príspevku. Na záver príspevku ešte dodávame, že práca 
na vyučovacej hodine slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom 
maďarským závisí predovšetkým od miesta, kde sa škola zemepisne nachádza. 
Iná situácia je v Bratislave a iná v obci, kde žije väčšina obyvateľov maďarskej 
národnosti. V centre príspevku bol predovšetkým pohľad na nové učebnice zo 
slovenského jazyka pre 5. ročník a pre 6. ročník základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským. Nedávno sme v diskusnej relácii istej slovenskej televízie 
zaregistrovali názor, že chýbajúce učebnice by mohli do vydania nových 
nahradiť učebnice na internete. Už sme konštatovali, že internet je fenomén 
doby a  veľakrát aj dobrý pomocník. Čo však vtedy, ak žiak nemá doma 
možnosť pracovať na internete? Čo ak žiak potrebuje pomoc pri osvojovaní si 
učiva? Čo má robiť vtedy, ak si nedokáže vybrať z  učebnej látky to 
najpodstatnejšie? To je podľa autorky príspevku len niekoľko závažných 
argumentov, prečo by učitelia, no najmä žiaci mali mať k  dispozícii platné 
učebnice pre každý ročník. Učebnica je totiž práve na takomto type škôl veľmi 
dôležitá a má nezastupiteľné miesto pri zvládnutí náročného gramatického 
učiva.         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       

Motivácia, učebnica, konverzácia: ich úloha pri osvojovaní si slovenčiny ...



239

LITERATÚRA:        
         
ALABÁNOVÁ, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.  

 Bratislava: SPN 2009.      

ALABÁNOVÁ, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.  

 Bratislava: SPN 2009.      

BENČATOVÁ, Ľ.: Slovenský jazyk na školách s VJM. In: Katedra 2006, roč. 13, č. 6, s. 24 –  

 27.        

BENČATOVÁ, Ľ.: Dôležitosť motivácie na hodinách slovenského jazyka na školách   

 s vyučovacím jazykom maďarským. In: Vzdelávanie, veda, spoločnosť (CD ROM).  

 Univerzita J. Selyeho 2009, s. 168 – 175.     

BENČATOVÁ, Ľ.: Slovenčina na školách s vyučovacím jazykom maďarským: analýza   

 vyučovacích hodín zo slovenského jazyka. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3.  

 Bratislava: Univerzita Komenského 2011, s. 403 – 411.    
         
         

RÉSUMÉ        
Motivation, Textbook, Conversation: their Roles in 
Learning Slovak Language in Schools of Hungarian 
Teaching Language       
         
 All children enrolled by their parents to the fi rst year of a primary school in Slovakia 

have a mandatory Slovak language and literature class. Not all the pupils, however, have Slovak 

as their mother tongue. As a result, they are on diff erent language levels. Th e paper deals mainly 

with whether or not the syllabus in the Slovak language textbooks for primary schools with 

a Hungarian teaching language is elaborated on every linguistic level so that the pupils are able 

to communicate appropriately and promptly in the state language in every situation after the 

theoretical mastering of the textbook. Our main focus was the morphological level because the 

morphological grammatical categories of nouns, adjectives and verbs cause great problems to 

Hungarian pupils, since Slovak and Hungarian are two typologically diff erent languages. Th e 

paper points out that the textbook itself – even if it meets the most demanding criteria – is not 

a guarantee that the pupils will be able to communicate properly in Slovak even if they have 

mastered the subject theoretically. Th eoretical knowledge needs to be used in practice regularly, 

not only in Slovak lessons, but also on Conversation and Literature lessons and on the lessons 

that the Slovak language teacher gets in the school educational programme. Th e paper also 

points out that the ability to communicate in the state language depends not only on the textbook 

but also on the environment in which the children or the  pupils grow up and whether they 

interact with their closest relatives and friends in Hungarian or in Slovak language.

Ľudmila Benčatová
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Semiotické pozadie kompozície umeleckého textu

Ján Sabol – Oľga Sabolová

Filozofi cká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 1. Pri defi novaní pojmu kompozícia sa najčastejšie stretávame 
s významom „usporiadanie, rozloženie, zostavenie, skladanie, stavba, výstavba“ 
(k lit. pozri Sabolová, 1999, najmä na s. 15 – 19). Ak máme na mysli text, 
tak ide o „montáž“ jazykovo-znakových jednotiek, nesúcich zároveň tému 
a „podfarbujúcich“ prejav osobitou „tonalitou“ v  rámci príslušnej štýlovo-
komunikačnej „vrstvy“. Je to primárne lineárne, časové, sekundárne časovo-
priestorové radenie, usporadúvanie jazykovo-znakových, v umeleckom texte 
znakovo-estetických, ale aj tematických a  štylisticky „motivovaných“ (ale aj 
nemotivovaných) prvkov.
 1.1. Kompozičná stavba textu – povedané cez prizmu semiotického 
trojuholníka – napĺňa štruktúrny vzťah: vzťah medzi znakmi navzájom (a 
to na syntagmatickej, lineárnej, ale aj paradigmatickej, asociatívnej osi – 
o jazykovo-semiotických aspektoch tohto binárneho protikladu pozri v 2.1). 
Paradigmatické vzťahy jazykovo-znakových jednotiek utvárajú štruktúrnu 
„sieť“ textu; do týchto vzťahov vstupujú textotvorné prvky na základe svojich 
zhodných a odlišných vlastností. Syntagmatické vzťahy textotvorných 
jednotiek sú vzťahy lineárne, horizontálne, prejavujúce sa v aktuálnej realizácii 
textu. Na pozadí charakteristík textu podľa výrazových kategórií, ako ich 
formuluje F. Miko (1973), sa „organizácia“ textu realizuje predovšetkým 
dominantnou opozíciou výrazových kategórií – operatívnosťou a ikonickosťou1 

výrazu.
Operatívnosť výrazu (ibid., s. 261) – to sú „signály o tom, že reč je 

zameraná na prijímateľa s  nejakým praktickým cieľom“; ikonickosť výrazu 
je „zameranie reči na vyjadrenie, zobrazenie“, ide o „zosilnenie zobrazovacej 
mohutnosti reči“ (ibid., s. 264). 
 1.2. Uvedené usporiadanie, radenie, rozloženie textotvorných prvkov 
(pozri v  1) má dvojaký spôsob, smer, protikladnú štruktúrovanosť, ktorá sa 
zachytáva ďalšou opozíciou výrazových a zároveň jazykovo-semiotických – 
podrobnejšie v 2.1) kategórií:

a) je to sukcesívnosť výrazu – ide o skutočnosť, že „v ikonickej reči prevláda 
tendencia k lineárnemu radeniu prvkov“ (ibid.); možno tu teda hovoriť 
aj o sukcesívnej kompozícii.

1 Termín ikonickosť výrazu F. Miko používa v súvislosti s vymedzením výrazových kategórií, teda 

nie v semiotickom význame.
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b) ide o simultánnosť výrazu – je „protipól sukcesívnosti“; je to „simultánne 
radenie prvkov ich opakovaním, koordináciou, grafi ckým usporiadaním 
pod sebou (ibid., s. 264 – 265); možno teda hovoriť aj o simultánnej 
kompozícii (pozri aj Sabolová, 2003).

 Všeobecnejšie sa dá konštatovať, že sukcesívna kompozícia buduje 
na časovom organizovaní stavebných jednotiek, napr. v epických textoch; 
simultánnosť zasa rozširuje manévrovanosť kompozície o priestorovú os 
radenia prvkov (asociatívnosť tu nahráva subjektívnemu, “lyrickému“ princípu 
ich štruktúrovania).
 Ukazuje sa, že v ikonickom priestore (na rozdiel od operatívnych 
textov) má kompozícia plné domovské právo, pravda, ono “radenie” 
prvkov je „systematickejšie“ pri sukcesívnej než simultánnej kompozícii 
(pri subjektívnejšom, „spontánnejšom“ usporadúvaní stavebných prvkov). 
Toto konštatovanie, zdá sa, neplatí pre oblasť rytmickej výstavby výpovede 
(osobitne v  poézii, v  ktorej „systematické“ konfi gurovanie segmentov pri 
napĺňaní tendencie k periodickosti, k opakovaniu je základným kompozičným 
princípom).
 2. Niektoré aspekty kompozície ako usporiadania prvkov 
v oblasti formy (designátora) sme už naznačili prostredníctvom dvoch dvojíc 
binárnych opozícií (paradigmatickosť – syntagmatickosť, simultánnosť 
– sukcesívnosť).2 V ďalšom výklade ich zaradíme do systému protikladov – 
podčiarkujeme, že dôsledne cez druhý, semiotický význam pojmu „ikonickosť“ 
– na základe vzťahu symetrie a asymetrie (podrobnejšie Sabol, 2011, pozn. 3), 
a to aj s napojením tohto protikladu na semiotické pozadie a s vymedzením 
binárnych opozícií v jazykovej štruktúre, ale aj širšie (z doterajších autorových 
výskumov tejto problematiky porov. Sabol, 1999; 2007a; 2007b; 2007c; 
2008; 2010; 2011 a  i.). Je to zároveň   jedna z  centrálnych teoreticko-
metodologických indícií všeobecnej jazykovedy aj s  ponukou možnosti ich 
aplikácie pri skúmaní uvedenej relácie v  jednotlivých jazykových rovinách, 
osobitne pri vymedzovaní paradigmatických a syntagmatických, simultánnych 
a sukcesívnych a asociatívnych a lineárnych relácií medzi prvkami jazykového 
systému, a to aj cez priezor opozície motivovanosti a nemotivovanosti. 
 2.1. 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 

2 Aj na oblasť formy – vo vzťahu k obsahu, významu (ako nosiča a diferenciátora sémantickej 

informácie) možno napojiť binárne opozície vymedzené na jazykovo-semiotickom podloží. Túto 

otázku bude treba perspektívne riešiť aj na fi lozofi ckom pozadí.
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o ikonicko-symbolický (so symetriou medzi formou a obsahom) a arbitrárny 
(so „zdedenou“ symetriou, ale dominantne s  asymetriou medzi formou 
a  obsahom) semiotický princíp,3 ktoré úzko – najmä cez svoje prvky, 
znaky – kooperujú, dopĺňajú sa a  vzájomne sa preskupujú (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 – potláčanie vzťahu podobnosti, resp. vzťahu priľahlosti, 
teda metaforického verzus metonymického princípu – Jakobson, 1991, s. 87 
n.), vytvárajúc prienikové množiny takých binárnych opozícií v  jazykovej 
sústave, k  akým patria (prvý príznak sa dominantne uplatňuje v „zóne“ 
ikonicko-symbolického princípu, pre druhý je dominantným semiotickým 
pozadím arbitrárny princíp): asociatívnosť (napr. pri štýlotvornom procese 
ide o  fázu selekcie tematických prvkov) a  lineárnosť (napr. pri generovaní 
textu v diferencovaných komunikačných situáciách tento „činiteľ “ garantuje 
jazykovo-syntaktické spracovanie tematických prvkov; je to teda os 
kompozície). Na póle asociatívnosti 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 paradigmaticko-syntagmatickej podstaty 
a  pragmatického fungovania jazykových jednotiek: motivovanosť (zóna 
ikonicko-symbolického semiotického princípu) – nemotivovanosť (zóna 
arbitrárneho semiotického princípu). Uvedené opozície ďalej „tieňujú“ 
binárne protiklady paradigmatickosť (utvárajúca na základe asociatívnosti 
štruktúru príslušného systému; porov. paradigmatické vzťahy foném) proti 
syntagmatickosti (linearite, horizontalite; porov. stvárňovanie fonetických 
korelátov foném v aktuálnej realizácii reči) a simultánnosť (voľný, asociačný 
princíp spájania prvkov) proti sukcesívnosti (tendencia k lineárnemu radeniu 
prvkov). Simultánnosť pomáha kreovať „ikonickosť“ ako (dominantný) znakový 
princíp poézie (vrátane hudobnosti verša) a sukcesívnosť zasa „arbitrárnosť“ 
ako (dominantný) znakový princíp prózy. Uvedené dva základné semiotické 
princípy v  týchto dvoch základných formách literatúry dômyselným 
spôsobom regulujú aj kooperáciu všeobsiahlych, univerzálnych kategórií – 
priestoru a času. Priestor sa dominantne zrkadlí na ikonicko-symbolickom, 

3 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 exnú, 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-symbolickej „tonality“ jazykových jednotiek) a  nonrefl exnú, „mechanickú“ 

asymetriu (doména arbitrárnej „tonality“ jazykových jednotiek; pozri Sabol, 2011, pozn. 3).
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„stacionárnom“ pozadí – je to skôr „konštantná“ doména poézie/lyriky; čas sa 
ťažiskovo prikláňa k  arbitrárnej, „dynamickej“ semiotickej štruktúre – hlási 
sa cezeň skôr „premenlivý“ princíp prózy, napr. v  makrokompozičnej zóne 
rozprávania. Na osi asociatívnosti sa v komplexnom komunikačnom oblúku 
ocitá hľadisko percipienta; lineárny, sukcesívny tok jazykových prvkov 
„rozohráva“ expedient. Od ikonicko-symbolického znakového princípu sa pri 
vzniku a fungovaní motivovanosti dominantne odvíjajú odrazové gramatické 
kategórie, arbitrárny semiotický princíp je zasa dominantným pozadím pre 
klasifi kačné gramatické kategórie (Sabol, 2008; 2010; 2011; tam aj odkaz na 
ďalšie autorove štúdie). 
 2.2. Kompozícia dominantne „tieňuje“ arbitrárnu semiotickú 
líniu (s príznakmi lineárnosti, sukcesívnosti, syntagmatickosti atď.), avšak 
vzhľadom na výraznú prienikovú množinu medzi ikonicko-symbolickým 
a arbitrárnym semiotickým princípom možno vymedziť situácie, keď 
preniká do priestoru ikonicity. Pri ikonickosti kompozície (pravda, v tomto, 
semiotickom význame) však platia, ako sa domnievame, určité obmedzenia: 
hlavným z nich je práve semiotický „partner“ ikonicity, princíp arbitrárnosti, 
nemotivovanosti. Práve jej uvoľňovanie, narúšanie ponúka ikonickosti šancu; 
napr. pri opakovaní, ustaľovaní funkčného spojenia medzi komponémou 
a  významom sa arbitrárnosť zoslabuje, ruší a  uvedené spojenie dodáva 
komponéme sémantické príznaky (robí komponému či konfi guráciu 
komponém „nadstavbovo“ nositeľom významového zafarbenia). Ako príklad 
môžeme uviesť kompozičnú triádu v čarodejných rozprávkach ako prejav 
sémy stupňovania “akčnej kvality“ hrdinu (porov. Sabolová, 1999, s. 9 – 
19 – tam aj rozbor lit.). To isté možno konštatovať aj o procese kreovania, 
ustaľovania, konštituovania žánrov a žánrových foriem (napr. najrozšírenejšej 
lyrickej žánrovej formy – sonetu4), dramatických útvarov (výstavba tenzie 

4 V týchto súvislostiach je signifi kantná „defi nícia“ sonetu od J. Buzássyho: „Sonet je aj detektívka. 

Detektívka v kocke. Prvé štvorveršie je obeť. Druhé je vrah. Tretia strofa, hoci sú to len tri verše, 

je najdôležitejšia, to je detektív, ktorý celý problém rozlomí. Posledné tri verše prinášajú jeho 

riešenie.“ (111 slovenských sonetov, 1979, s. 111). Preukazným príkladom na ilustráciu básnikovej 

charakteristiky je jeho vlastný „typologický“ sonet Znelec s metajazykovou a obraznou hrou tohto 

textového útvaru:

ZNELEC

Nie, nemáš nástroja, len srdce z kameňa, 

a nevieš, či máš myslieť vážne

i svoje najnežnejšie vášne,

hádať, čo kedy ktorá znamená.

Lež nájdeš ozvenu i v kameni,

Semiotické pozadie kompozície umeleckého textu
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a detenzie v  tragédii5), azda aj literárnych smerov (napr. osobitné „riešenia“ 
vzťahu problémovosti a tematickosti v realizme a romantizme6) a i.
 2.2.1. Vzhľadom na semiotický protiklad a) ikonickosti/
symbolickosti a b) arbitrárnosti možno ďalej uvažovať aj o kompozičnej opozícii 
statickosti (viac prienik ikonicko-symbolického princípu, metaforickosti) 
a  dynamickosti (viac prienik arbitrárneho princípu, metonymickosti – 
o metaforických a metonymických póloch porov. Jakobson, op. cit.).
 Je nesporné, že usporiadanie tak statických ako aj dynamických 
zložiek výstavby textu (osobitne umeleckého diela) je tvarovým činiteľom, 
designátorom v  štruktúrovaní výpovede, teda so sémantikou spolupracuje 
„len“ sprostredkovane. Ale svojou „nadstavbovou“ charakteristikou ako 
keby v štruktúre designátora vytvárali kvázisemiotický trojuholník (grafi cké 
označenie nižšie a  ďalšie označenie porov. v  práci O. Sabolovej, 1999, s. 
19), ktorý môže – v  menšej miere (pri architektonike) alebo väčšej miere 
(pri kompozícii, „kompozícii v  užšom zmysle slova“) – prenikať do oblasti 
sémantiky, do designátu znaku (osobitne estetického znaku):

kým z diaľky predsa čosi znie ti.

Naprší, uschne, prach sa vznieti

v očistom spaľujúcom plameni.

Hľa, hudba, ako dobrý strelec

túla sa krajinou, má v ruke zbraň.

Výstrel. A náhle ticho zakalí

zvuk guľky odrazenej od skaly.

A strelec, čo chcel dostať laň

sa k tvojmu srdcu skloní: bol to znelec.

Tento sonet „modelovo“ napĺňa „klasickú“ kompozično-sémantickú štruktúru tejto žánrovej 

formy: tézu, antitézu a  syntézu (pozri napr. Žilka, 1987, s. 215 – 217). Uvedený fakt možno 

evidentne pozorovať už v  monosylabických výrazoch na začiatku jednotlivých kompozično-

sémantických mikroštruktúr: Nie (uvádzajúce „tézu“), Lež (odporovacia spojka signalizujúca 

začiatok „antitézy“) a  Hľa (citoslovce upozorňujúce na „výsledok“, „riešenie“, „syntézu“). – 

Podrobne o kompozícii sonetu porov. Krausová, 1976.
5 Porov. záväznú kompozíciu „klasickej“ tragédie: 1) expozícia, 2) kolízia, 3) kríza, 4) peripetia a 

5) katastrofa (pozri napr. Žilka, op. cit., s. 324 – 326).
6 Pravda, tu možno hovoriť o funkčnom prepojení kompozície a sémantiky v mene posilnenia 

ikonického semiotického princípu len potenciálne (väčšia tendencia k tematickosti v realizme, 

k  problémovosti v  romantizme a  pod.; porov. napr. analýzu tematickosti a  problémovosti 

v  rámcových zložkách kompozičnej štruktúry vo vybraných prózach slovenskej literatúry 

i všeobecnejšie poznámky k uvedeným otázkam – Sabolová, 1999).

Ján Sabol – Oľga Sabolová
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 „Nadstavbová“ sémantika kompozície (teda zložky designátora 
v štruktúre jazykového znaku) je – podobne ako pri príznakovom usporiadaní 
zvukových prvkov v  štruktúre verša, pri hláskovej inštrumentácii verša, 
ktoré môže podfarbovať, zosilňovať sémantiku (Levý, 1971, s. 289 – 323) – 
príkladom na uvoľňovanie arbitrárnosti znaku (ide o pohyb od konvenčného 
typu, spôsobu semiózy, ktorú charakterizuje neprítomnosť odrazovosti 
v  oblasti formy, k  ikonickosti, k  paralelizmu formy a  obsahu, k  postupnej 
emancipácii formy – Krupa, 1980, s. 27 – 32), čo sa rovnako môže využiť 
na zvýrazňovanie sémantiky (oblasť významového jadra designátu, problému) 
v štruktúre umeleckého diela (Sabolová, 1999, s. 19).
 3. Zhŕňame:

Kompozícia ako vyjadrenie štruktúrneho, syntagmatického vzťahu 
v semiotickom trojuholníku je zložkou formy textových jednotiek. Napĺňa 
rovnako ako ostatné formové zložky znaku, ako tvarové7 jednotky – vzťah 
symetrie, ale aj asymetrie medzi formou a  obsahom. Symetrický vzťah 
platí v  rozhodujúcej miere pre ikonické znaky. Práve pri nich sa forma 
(teda aj kompozícia) môže napájať na sémantiku textu. Je teda namieste 
konštatovať, že kompozícia sa môže ikonizovať, že môže byť ikonická, že 
sa – v  umeleckom texte predovšetkým – môže „priamo“ zúčastňovať na 
podfarbovaní, zvýrazňovaní, dokresľovaní sémantickej zložky esteticky 
zameraného textu. Pravda, semiotický status kompozície, primárne sa 
pohybujúcej v arbitrárnom priestore (pretože sa odvíja z osi usporiadania – 
v protiklade k selekcii; pozri v 2.1), závisí od dominantného „napojenia sa“ 
na konkrétny člen z binárnych opozícií „tieňujúci“ jeden z pólov semiotickej 
„tonality“8 (najmarkantnejšie pri opozíciách simultánnosť – sukcesívnosť 
a  paradigmatickosť – syntagmatickosť).8 V  uvedených súvislostiach sme 

7 Obsah termínu tvar chápeme širšie ako obsah pojmu kompozícia. Tvar hodnotíme ako 

morfologické vyjadrenie, zachytenie významovej zložky textu: skladá sa z  designátora, formy 

znakových jednotiek a  z  ich kompozície, usporiadania (porov. Sabolová, 2000a, s. 29). Pri 

označení tvar môžeme teda – ako sa ukazuje – uvažovať o množine prvkov (inventár, znakové 

jednotky, forma) a o množine vzťahov (štruktúra, kompozícia – Sabolová, 2000b, s. 501).
8 Členy binárnych opozícií vymedzené na predpolí (sub)dominantného ikonicko-symbolického 

verzus arbitrárneho semiotického princípu vytvárajú výraznú prienikovú množinu príslušných 

forma vec

význam

kompozícia
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sa pokúsili parciálne naznačiť aj podmienky fungovania kompozície ako 
„predĺženej ruky“ ikonickosti jazykového a osobitne estetického znaku.

Naše východiskové teorémy o  semiotickom pozadí kompozície 
umeleckého textu zároveň ponúkame ako námety na ďalšie bádanie v priestore 
medzi lingvistikou, literárnou vedou a semiotikou.
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RÉSUMÉ
Semiotic Background in the Composition of an Artistic 
Text 

Th e authors of the study based their research of semiotic “eff ects” of composition 

in the structure of an artistic text on the penetration of binary oppositions (paradigmaticity – 

syntagmaticity, simultaneity – successivity, associativity – linearity, and others), defi ned according 

to a relation of symmetry and asymmetry between form and content projected into two central 

semiotic principles – iconically-symbolic and arbitrary. Composition as a phenomenon primarily 

functioning in an arbitrary space can be iconicised when the relation of symmetry is applied. Its 

semiotic status depends on the dominant “attachment” to the specifi c member of binary opposition 

that “shades” one of the poles of the semiotic “tonality” of the particular text (iconically-symbolic 

versus arbitrary). 
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Jazyková a prekladateľská kompetencia ako kritériá 
kvality umeleckého prekladu

Mária Dobríková 

Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 
 Veľký slovník cudzích slov (2008, s. 604) defi nuje pojem kompetencia 
ako právnický termín s významom „právomoc, okruh pôsobnosti, dosah 
právomoci“ a tiež ako termín lingvistický vo význame „schopnosť produkovať 
jazykové, rečové prejavy (a rozumieť im) na základe súhrnu poznatkov 
o  jazykovom systéme, ktoré máme uložené v  pamäti“. Pojem kompetencia 
okrem citovaných odborných oblastí používa aj teória vyučovania cudzích 
jazykov a  teória komunikácie, kde sa uplatňujú termíny cudzojazyčná 

kompetencia alebo komunikačná kompetencia. S  týmto pojmom sa stretávame 
v prácach didaktikov a teoretikov prekladu, pričom v pohľade na kompetencie 
prekladateľa sa v oblasti didaktiky prekladu odráža stav teoretického myslenia 
o preklade1. 
 E. Gromová  pri špecifi kácii jednotlivých kompetencií prekladateľa 
uvádza, že prekladateľská kompetencia sa často zamieňa s  jazykovou 
kompetenciou, pričom „jazyková kompetencia je len jednou zo subkompetencií 
prekladateľa, a  to jednou z  najdôležitejších“ (2004, s. 37). Autorka pod 
lingvistickou kompetenciou rozumie ovládanie gramatických a  lexikálnych 
systémov východiskového a  cieľového jazyka, čo spočíva najmä v  ovládaní 
pravidiel kódu (kódov), slovnej zásoby, slovotvorby, vetnej stavby, výslovnosti 
a  pravopisu (tamže, s. 38). J. Rakšányiová za „najvyššiu kompetenciu“ 
prekladateľa pokladá interkultúrnu kompetenciu. Defi nuje ju ako „schopnosť 
prijímať a  interpretovať signály východiskovej kultúry a  transferovať ich do 
signálnej sústavy cieľovej kultúry“ (2006, s. 15), pričom jazykovú kompetenciu 

považuje za „triviálny predpoklad prekladateľa, ktorý recipuje v  jednom 
a produkuje v druhom jazyku“ (tamže). 

Hoci o  terminologických a  obsahových otázkach zručností 
a kompetencií prekladateľa sa v súčasnosti stále vedú živé diskusie, domnievame 

1 V  tejto súvislosti sa v  odbornej literatúre spomína lingvistická kompetencia ako schopnosť 

porozumieť východiskový text a prijateľne sa vyjadriť v cieľovom jazyku, prekladová kompetencia 

ako schopnosť pochopiť význam východiskového textu a  vyjadriť ho v  cieľovom jazyku bez 

interferencií, metodologická kompetencia ako schopnosť skúmať istý predmet (tematickú oblasť) 

a pre daný preklad vybrať čo najvhodnejšie riešenie, odborná kompetencia ako schopnosť prekladať 

texty rôzneho zamerania (ekonomika, informatika, právo), technická kompetencia ako schopnosť 

používať moderné technické pomôcky prekladateľa (internet, databázy) a mnohé ďalšie.
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sa, že treba rozlišovať dve skupiny prekladových textov – texty odborné 
a texty umelecké. Ak totiž pri odbornom preklade, ako sú napríklad preklady 
právnych, verejných a komerčných listín, je ich prekladateľ vo väčšine prípadov 
aj jazykovým redaktorom2, t. j. sám je autorom textu pripraveného do tlače, 
preklady (minimálne) knižných umeleckých textov prechádzajú, resp. mali by 
prechádzať ešte záverečnými jazykovými korektúrami. Finálny produkt je tak 
nielen výsledkom práce prekladateľa, ale aj jazykového redaktora – a  práve 
jeho korektorské zásahy môžu významnou mierou ovplyvniť celkovú úroveň 
(kvalitu) prekladu, čo by malo byť v  záujme dobrého mena vydavateľstva, 
v ktorom preklad vyšiel. 
 Genetická a typologická blízkosť slovanských jazykov na jednej strane 
umožňuje ich obojstrannú zrozumiteľnosť, na druhej strane paradoxne práve 
tento fakt spôsobuje menej skúseným prekladateľom, resp. prekladateľom s 
fragmentárnymi znalosťami východiskového, prípadne aj cieľového jazyka 
značné problémy. Okrem toho, že poľština a  slovenčina sú blízkopríbuzné 
jazyky, spája ich tiež bezprostredná areálová blízkosť. Napriek tomu existujú 
medzi nimi viaceré rozdiely, ktoré sú dôsledkom relatívne samostatných 
vývinových procesov v  obidvoch jazykoch, a to tak vnútorných, čisto 
jazykových, ako aj vonkajších, vyplývajúcich z rozdielnych kontaktov s inými 
jazykmi a súvisiacich s odlišnosťami v mentalite či kultúre nositeľov týchto 
jazykov a pod. V príspevku sa zameriame na analýzu gramatickej, štylistickej 
a  lexikálnej stránky troch umeleckých textov preložených z  poľštiny do 
slovenčiny: na preklad fi lmovej poviedky Andrzeja Mularczyka Post mortem. 
Katyň, na preklad románu Zbigniewa Domina Poľská sibiriáda a románu 
Stefana Chwina Dolina radosti.
 Najväčším nedostatkom slovenského prekladu fi lmovej poviedky A. 
Mularczyka3 je, že sa evidentne pridŕža poľskej vetnej skladby. Hoci stavba 
vety je v poľskom jazyku podobná ako v slovenčine, sú medzi nimi rozdiely 
v  pozícii jednotlivých vetných členov, v  ich funkcii, ako aj  v  slovoslede. 
Napríklad menná časť prísudku vyjadrená podstatným menom alebo zámenom 
je v poľštine v  inštrumentáli, v  takýchto prípadoch sa v  slovenskom jazyku 
môže vyskytovať aj nominatív. Prekladateľ pod vplyvom poľského originálu 
v celom texte uprednostňuje výlučne inštrumentál. Niekoľko príkladov: Kto 

zvíťazí, ten je pánom (s. 57); keď znesie tri (vajcia), tak je už sliepkou (s. 59); Boli 

sme dôstojníkmi, ale stali sme sa stádom (s. 101); až teraz mu došlo, že pre nich 

2 Okrem spomínaných odborných textov vychádzajú preklady odborných a vedeckých knižných 

publikácií s rozmanitou problematikou (vedecké monografi e, učebnice, lexikóny, encyklopédie 

a i.). O redigovaní týchto textov J. Šebesta v článku Potrebuje odborný preklad redaktora? konštatuje, 

že si vyžadujú dvoch redaktorov, odborného a jazykového (2008, s. 47).
3 Filmovú poviedku A. Mularczyka Post mortem. Katyń do slovenčiny preložil Peter Čačko.
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nie je človekom, nie je ani kýmsi podozrivým, nie je nepriateľom (s. 122); ešte stále 

je žiaducou ženou (s. 128); To oni sú Bohom (s. 162) a pod. Prekladateľ často 
používa pasívne slovesné tvary a slovesné podstatné mená, čo neraz vedie 
k posunom v preklade. Jeden z možných adekvátnych variantov prekladu vety 
Wysoki mur, pokryty liszajem zacieków (s. 181) znie Vysoký múr pokrýval vlhký 

lišaj, nie Vysoký múr bol pokrytý lišajom zatekania (s. 136). 
 Odlišnosti medzi poľskými a  slovenskými predložkovými 
a  bezpredložkovými rekciami, resp. neznalosť ekvivalentnej slovenskej 
predložkovej či bezpredložkovej konštrukcie ovplyvnili napríklad tieto 
prekladateľove interpretácie – Izba bola zrekvirovaná pre služobné účely (s. 25), 
správne: izbu zrekvirovali na služobné účely; od neho už nič nezáleží (s. 101), 
správne: na ňom už vôbec nezáleží; Pivničný múr... fľakatý po zatečenej vode 
(s. 122), správne: Pivničný múr... fľakatý od zatekajúcej vody; Jarosław mocou 

svojej funkcie... (s. 159), správne: Jaroslav z moci svojej funkcie...; monológ ju 

zaplavil ako rieka a  niesol ju až do konca, ktorý nemohla predvídať (s. 161), 
správne: monológ ju zaplavil ako rieka a  niesol ju ku koncu, ktorý nemohla 
predvídať; manžetové gombíky od košele (s. 171), správne: manžetové gombíky; 
Za každým úderom kladiva... (s. 190), správne: Po každom údere kladiva...; Je 

už vlastne pri konci svojej cesty (s. 211); správne: Je už vlastne na konci svojej 

cesty a pod.
 V preklade sa vyskytujú odchýlky od syntaktickej normy z hľadiska 
vetného slovosledu. Porovnaj Takým pohľadom pozerá ten, kto sa stratil 

v labyrinte, na svojho sprievodcu (s. 176) a i.
 Na jednej strane sa stretávame s  neadekvátnym prekladom, ktorý 
vznikol pod vplyvom poľsko-slovenskej medzijazykovej homonymie, 
napríklad veta Dopiero się tam wybieram (s. 14) sa interpretuje ako Ešte sa 

tam len vyberám (s. 11), správne: Ešte sa ta len chystám alebo Ešte tam len idem. 
Na druhej strane sa prekladateľsky zdanlivo bezproblémovej lexéme pripisuje 
iný význam. Ako napríklad v  texte: słońce przebiło się przez zawiesinę mgły 

(s. 17), ktorý sa prekladá slnko sa práve prebíja cez emulziu hmly (s. 13), 
kde by sa pri slovnom spojení przez zawiesinę mgły očakával prekladový 
ekvivalent cez závoj hmly, keďže v  prípade hmly ide o  plynné skupenstvo, 
ale emulzia je kvapalina (jemne rozptýlená v inej kvapaline). Určitý 
významový posun predstavuje aj veta Inaczej umierały ofi ary składane bogom 
(s. 11), ktorá sa prekladá Ináč umierali obete ponúkané bohom (s. 9), pričom k 
dispozícii sú náležitejšie interpretácie, napríklad Inak umierali obete prinášané 

(predkladané) bohom. Preklad Do kupé sa tlačí zdanlivé jasno zamračeného dňa 
(s. 14) vychádza z poľského originálu Do predziału wciska się pozorna jasność 

pochmurnego dnia (s. 18), ktorý by si vyžadoval jemnejšiu a kreatívnejšiu prácu 
s  možnosťami a využitím bohatej ponuky synonymických radov, napríklad 
Kupé zaplavuje klamný (klamlivý) jas pochmúrneho dňa alebo Do kupé preniká 
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klamný (klamlivý) jas pochmúrneho (pošmúrneho) dňa. Na ilustráciu uvedieme 
ďalšie prekladateľove pochybenia: 
• Pričupená na kolenách... hľadela na tie dve ženy... (s. 28);
• Usilovala sa jej pozrieť do tváre, zarámovanej tmavými vlasmi (s. 29), t. j. 

do tváre orámovanej tmavými vlasmi; 
• utekala priamo pred seba (s. 32); 
• vydržala na svojom stanovisku (s. 75), správne: zotrvala na svojom 

stanovisku alebo nezmenila stanovisko; 
• Na pravdu raz príde čas (s. 78), t. j. Pravda raz (vždy) vyjde najavo;
• Teraz sa už Anna rozhoduje položiť otázku (s. 87), t. j. chystá sa položiť 

otázku; 
• Dejiny ohodnotia, či cieľ posväcuje prostriedky (s. 132), správne: svätí 

prostriedky;
•  zmizol z očí stíhajúcich (s. 117), t. j. zmizol z očí prenasledovateľov;
• ušla pohľadom nabok (s. 158), teda: uhla pohľadom; 
• Viete, že ste bezprávne zadržali dôstojníka poľskej armády (s. 180), t. j. 

protiprávne ste zadržali a pod.4 

 Hneď na prvej strane slovenskej verzie románu Z. Domina Poľská 

sibiriáda5 čítame tento text: Pre zvedavcov histórie poznamenáme, že sa to 

udialo... (s. 9), ktorý je interpretáciou poľského originálu Dla ciekawych historii 
odnotujmy, że działo się to... (s. 9). Ekvivalentom substantíva ciekawość je síce 
slovenské zvedavosť, ale adjektívum ciekawy má už v poľštine dva významy: 
1) zvedavý a 2) zaujímavý. Z  toho vyplýva, že citovaná časť súvetia mala 
v  slovenčine znieť Pre tých, ktorí sa zaujímajú o  históriu... alebo Pre tých, 

ktorých zaujíma história..., prípadne ešte Tým, ktorých zaujíma história (ktorí sa 

zaujímajú o históriu), pripomeňme... . 
V takomto interpretačnom duchu sa nesie najmä prvá časť prekladu, 

ktorého autor neodhadol možné problematické či zradné miesta morfologickej 
a syntaktickej stavby poľského jazyka. Ak k tomu pripočítame prekladateľov 
komplikovaný zápas pri prekonávaní úskalí materinského jazyka, pochopíme, 
prečo vznikli nasledujúce slovné spojenia a vetné celky: 

• Bronek Szuszkiewicz, v  mnohom zabehaný gavalier (s. 16), t. j. 
skúsený, ostrieľaný (svetaskúsený, svetaznalý) gavalier; 

4 V texte sa vyskytujú viaceré lexikálne jednotky, ktorých podoba sa v rámci pomenúvaného javu 

nezhoduje so zásadami slovenskej ortografi ckej normy, porovnaj popráskaný cement (s. 85), t. j. 

popraskaný alebo popukaný cement; Nika zastala na námestí Márie Magdalény (s. 42), správne: 

Námestie Márie Magdalény; s  operadlami vyrezávanými v  tvare levových hláv (s. 61), správne: 

v tvare levích hláv; vykukali spod bordového turbanu (s. 99), t. j. vykúkali spod bordového turbanu; 

Počúvajúc ten zmätený krík... (s. 191), t. j. zmätený krik atď.
5 Román Z. Domina Syberiada polska do slovenčiny preložil Radovan Brenkus.
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• Bronek sa horko-ťažko vymotával z podlahy (s. 18); 
• Jozef v duchu priznal pravdu žene (s. 20), t. j. dal za pravdu žene; 
• Natálka hojdala synka privinutého vankúšom (s. 23), t. j. 

zavinutého do vankúša; 
• počuli oznámenie od sprievodných strážnikov (s. 54); 
• Na tomto bohapustom mieste sa nikdy nenachádzala typická dedina 

(s. 69), rozumej: na tomto Bohom zabudnutom mieste; 
• Rozhodli sa, kde umiestnia poloprítomnú Cyňu (s. 89); 
• horúčka sa jej opäť vracala, dievča však bolo prítomné (s. 90), t. j. 

bolo pri vedomí; 
• Menovaní dostávajú tresty, na ktoré sa nemožno odvolať (s. 90), t. 

j. proti ktorým sa nemožno odvolať; 
• Stašek sa k nej ozýval bez oslovenia (s. 209), t. j. obracal sa k nej 

(na ňu) bez oslovenia alebo jednoducho neoslovoval ju (menom) 
a mnohé ďalšie.

Osobitnú skupinu významových posunov predstavujú prípady 
neadekvátne preložených idiomatických slovných alebo vetných celkov, 
napríklad Povedz mi, Peter, ...ako chlap do chlapa (s. 31), t. j. ako chlap chlapovi 
alebo Srdce nie je sluha (s. 23) podľa poľského originálu Ale serce nie sługa (s. 
24), správne: Srdcu nerozkážeš. 

Pozornejšie nahliadnutie do poľského originálu románu S. Chwina 
Dolina radości6 odhalí na viacerých miestach slovenského prekladu voľnejšie, 
inokedy zase upäté až kŕčovité interpretácie, odporujúce prirodzenej povahe 
slovenčiny, ktoré z hľadiska  východiskového textu vedú nielen k  závažným 
významovým posunom, ale zároveň k  poddimenzovaniu jeho umeleckých 
kvalít.

Keďže poľská lexéma pociemniały má základ v  substantíve ciemność 

(tma), resp. v  adjektíve ciemny (tmavý), nie je jasné, prečo sa prekladateľ 
v  súvetí Dziewczyna z  wieńcem srebrnych gwiazdek na głowie nie poruszyła 

się, choć oczy jej pociemniały (s. 13) rozhodol pre preklad Dievča s venčekom 

strieborných hviezdičiek na hlave sa nepohlo, i  keď prižmúrilo oči (s. 14). Oči 
môžu potemnieť od zúrivosti, hnevu, zloby, nenávisti, ale aj od hrôzy či úľaku, 
čo je práve prípad dievčaťa „s venčekom strieborných hviezdičiek na hlave“. 
Významové posuny nachádzame aj v inom súvetí, kde sa kombinuje niekoľko 
nenáležitých prekladateľských postupov, porovnaj originál bo chciał sprawdzić, 

czy chłopiec (Kaspar Hauser) oddzielony od ludzi będzie mówić sam z siebie (s. 
5 – 6) a preklad lebo sa chcel presvedčiť, či chlapec oddelený od ľudí bude hovoriť 

6 Román S. Chwina Dolina radości do slovenčiny preložil Karol Chmel.
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sám od seba (s. 7 – 8). Najbližším ekvivalentom poľského slovesa sprawdzać 
je sloveso zistiť, pod vplyvom poľštiny sa adjektívum oddzielony prekladá ako 
oddelený, podobne aj slovné spojenie będzie mówić sam z siebie. Tu sa ponúkajú 
adekvátnejšie interpretácie: lebo chcel zistiť, či sa chlapec odlúčený (izolovaný) 

od ľudí (ľudského spoločenstva) naučí (sám) hovoriť alebo či sa chlapec (úplne) 

izolovaný od okolitého sveta naučí rozprávať. Citovali sme príklady, ktoré si 
vyžadovali precíznejšiu prácu s  jednotlivými lexikálnymi, syntaktickými 
a  štylistickými prostriedkami, t. j. interpretačnými možnosťami slovenčiny, 
ako aj hlbší myšlienkový rozbor literárnej pôvodiny. Na ilustráciu uvádzame 
niekoľko jednoznačnejších príkladov: 

• priestranná tvár policajta Oldenburga (s. 19), t. j. široká tvár; 
• čo nie je celkom v zhode s právom (s. 24), t. j. v súlade s právom;
• čo nemohol urobiť za ich prítomnosti (s. 56), t. j. v ich prítomnosti;
• On nás jednoducho vodí na povrázku (s. 62), t. j. vodí nás za nos;
• v bruchu divadla (s. 72), rozumej: v útrobách divadla; 
• čo v hosťovi vyvolalo skutočný poplach (s. 83), t. j. vyvolalo zmätok

• pomocou špecifi ka pána Rassermana, správne pomocou špeciality; 
• klameme ako z  notového záznamu (s. 103), napríklad klameme 

ako najatí alebo klameme až sa práši;
• skutočný umelec kina (s. 106), t. j. skutočný (pravý) fi lmový umelec; 
• sedel som... s rukami spletenými na kolenách (s. 108) a pod7. 

 
 Prekladateľovi robí najväčší problém vyrovnať sa s  odlišnými 
predložkovými väzbami poľštiny a  slovenčiny, nepokúša sa uvoľniť 
neprirodzenosť tvaru doslovne preloženého poľským predložkovým spojením, 
porovnaj napríklad zazdroszczono mu cierpliwości w bezruchu (s. 7), preložené 
ako závideli mu trpezlivosť v nehybnosti (s. 9), čo mohol vyriešiť takto: závideli 

mu nehybnú trpezlivosť alebo trpezlivé znehybnenie. Podobné príklady: cez 

skryté priechody prenikla do divadiel idea charakterizácie nového typu... zástanca 

neuhádnuteľnej charakterizácie (s. 35); javisko... pyšné zlátením a purpurom (s. 72); 
chvíle vyslobodenia z tvrdej nevyhnutnosti údelu v sexuálnom súperení (s. 101) atď.

7 V  posudzovanom preklade sa vyskytujú chyby z  nepozornosti, porovnaj utimátum (s. 43), 

Weissmann (s. 103), ale Wissmann (s. 104); chyby spôsobené neznalosťou slovenskej morfológie – 

rozbitý úderom mohutnej pästi (s. 55); chyby vyplývajúce z neznalosti zásad slovenskej interpunkcie, 

najmä v spojitosti s funkciami čiarky a pod. Za nedostatok prekladu možno označiť reduplikáciu 

totožných, resp. podobných slov, ktoré nasledujú tesne po sebe, napríklad: natiahnutou rukou (,) 

rozhŕňajúc pavučiny naťahané od kmeňa ku kmeňu (s. 56); Akoby zrazu stál v  lúči zlatého svetla, 

čo ho zrazu vytiahlo z tmy (s. 62) a pod. Ako vyplýva z citovaných exemplifi kátov, nejde o také 

opakovanie slov, na ktorom sa zakladajú napríklad niektoré poetické fi gúry. 
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K  osobitostiam poľskej vetnej skladby patrí väčší výskyt menných 
slovných druhov, ktoré nasledujú v bezprostrednej blízkosti za sebou. 
Nemožno povedať, že takáto koncentrácia (najmä substantív a  adjektív) by 
bola v slovenčine neprípustná. Je však typická pre odborný, nie pre umelecký 
štýl, kde pôsobí rušivo a neprirodzene. Porovnaj: K povolaniu Kaspara z rínku 

patrilo totiž, bohužiaľ, nielen mlčanie a  zotrvávanie v  dlhodobej nehybnosti. 

Jeho súčasťou bolo aj znášanie urážok (s. 10) alebo ... čo sa prijímalo s chápavým 

úsmevom ako dojímavo naivný fígeľ na podnecovanie ľudí, aby tam hádzali 

ďalšie grošíky (s. 11). Citované (ako aj mnohé ďalšie) prípady sa mali riešiť 
spojením slovesa s infi nitívom, prípadne adekvátnou slovesno-substantívnou 
väzbou, teda – K povolaniu Kaspara z rínku patrilo... nielen mlčať a zotrvávať 

v dlhodobej nehybnosti, ale aj znášať urážky; ... čo bol dojímavo naivný fígeľ, ako 

podnietiť ľudí, aby tam hádzali ďalšie grošíky a i. 
 Za zmienku stojí nezvyčajný spôsob uvádzania lexikálnych jednotiek 
cudzieho pôvodu, ktorý si od čitateľa vyžaduje stálu pozornosť a vedie ho 
k permanentnej práci so slovníkom cudzích slov. Tak sa dozvedáme, že policajt 
Herbst pôsobil ako kancelista (s. 14), teda pracoval ako (nižší kancelársky, 
v tomto prípade policajný) úradník; že karyatídy (s. 296) sú sochy ženských 
postáv s  funkciou piliera, ktoré nahrádzajú drieky stĺpov atď. Bez poľského 
originálu (jakieś jarmarczne historyjki, s. 118 – slovensky akési jarmočné 

historky, resp. príbehy) by bežný čitateľ pravdepodobne nevedel odhadnúť, 
aký význam má v  prekladateľovom podaní slovné spojenie nejaké jarmočné 
morytáty (s. 106), keďže lexému morytát neuvádza ani slovník cudzích slov. 
Pri opytovacej vete Nespočíva azda práve na tom idea mustry, ktorá predstavuje 

základ vojenskej disciplíny? (s. 61) sa prekladateľ zase nesprávne domnieval, že 
poľské substantívum musztra má v origináli význam „vzor, vzorka, ukážka“. 
Žiaľ, mýlil sa, jeho ekvivalentom je viacslovné pomenovanie „základný 
vojenský výcvik“. 

Filologická erudícia je otázkou dlhodobého, celoživotného 
štúdia a  prekladateľské majstrovstvo otázkou štylizačného talentu, intuície 
a  iných špeciálnych tvorivých vlastností, ktoré v  najväčšej miere rozhodujú 
o  súmerateľnom vzťahu originálu a prekladu (Keníž, 2005). Mimojazyková 
erudícia prekladateľa sa týka širokého spektra kultúrno-spoločenských 
vzťahov, ktoré s konkrétnym jazykom, resp. konkrétnymi jazykmi dlhodobo 
korešpondujú v  rámci historického, geopolitického, kultúrneho, sociálneho 
či regionálneho kontextu. Hlavnými nedostatkami analyzovaných prekladov 
poľských umeleckých textov je nadmerné, neprirodzené využívanie prvkov 
východiskového jazyka, ako aj pomerne nízky stupeň ovládania jazykovej 
normy cieľového jazyka. Navyše – všetky literárne pôvodiny sa dotýkajú 
mimoriadne citlivých období poľských dejín (druhá svetová vojna, tragédia 
v  Katyňskom lese, násilné vysťahovalectvo), čo si nepochybne zaslúžilo 
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nielen zo strany prekladateľov, ale aj vydavateľstiev väčšiu pozornosť a rešpekt 
k východiskovému i cieľovému jazyku. 

Hoci súčasný prekladateľský trend uprednostňuje interpretačný 
model, preklad by sa nemal vymykať z rámca zrozumiteľnosti a  lexikálnej 
adekvátnosti (Kulihová, 1996). Preklad umeleckého textu totiž nestavia 
prekladateľa pred úlohu doslovne (kŕčovito) sa pridŕžať originálu, naopak, 
dáva mu voľnosť a  možnosť varírovať od normy cez všetky podoby 
subštandardu (nárečové i slangové). Táto voľnosť musí však byť funkčná, nie 
samoúčelná. Dodržať by sa mal jediný princíp, resp. požiadavka: predložiť 
čitateľovi výsledný artefakt v cieľovom jazyku na takej gramatickej, lexikálnej 
a štylistickej úrovni, aby spĺňal nielen poznávaciu, ale aj estetickú funkciu, čo 
je základným atribútom beletristického štýlu, t. j. umenia nazývaného krásna 

literatúra.
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RÉSUMÉ
Language and Translation Competency as Criteria of 
Quality for Artistic Translation

On the one hand, the genetic closeness of Slavic languages enables their mutual 

understandability, but on the other hand, paradoxically, causes the less experienced translators, 

or, let‘s say, translators with a non-suffi  cient knowledge of the original language or the target 

language as well, considerable problems. Th e paper focuses on the analysis of grammatical, 

stylistic, and lexical parts of three artistic texts translated from Polish to Slovak, which are as 

follows: the translation of Post mortem. Katyń, a fi lm short story by Andrzej Mularczyk, the 

translation of Syberiada polska, a novel by Zbigniew Domino, and Dolina radości, a novel by 

Stefan Chwin.
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Odraz multikultúrneho prostredia v literatúre Slovákov 
v Rumunsku

Dagmar Maria Anoca 
Fakulta cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti

 Tzv. “nadlacký fenomén“,1 ako je často označovaná slovenská 
literatúra v Rumunsku, sa vyvíja v multikultúrnom prostredí, predovšetkým 
v  podmienkach slovensko-rumunského jazykového a  kultúrneho kontaktu. 
Tento fakt sa odzrkadľuje na rôznych úrovniach literárnych diel tunajších 
autorov (v téme, deji, motívoch, v pásme postáv rôznej etnickej príslušnosti, 
jazyku,  umeleckých prostriedkoch a  pod.). V  príspevku konkretizujeme 
niekoľko aspektov tohto obrazu, vrátane jazykového kontaktu (jazykový 
kalk, miešanie jazykov – prítomnosť „hosťujúceho kódu“, bilingvizmus2). 
Nás zaujíma v  prvom rade odraz multikultúrnosti v  tzv.  umelej literatúre,3 
ale aj v  ústnej slovesnosti Slovákov v  Rumunsku, ako sa v  nich prejavujú 
znaky tunajšieho multikultúrneho prostredia, teda prvky rumunské, srbské, 
maďarské. Zaznamenané sú napríklad v  zbierke Pavla Rozkoša Folklór 

Slovákov z  rumunského Banátu (Bukurešť 1983) alebo  vo zväzku Zámok 

na horúcom mori (Bratislava 1995). Tieto rozprávky vydané z  Plickovej 

1 Slovenská literatúra v Rumunsku je v značnej miere zaviazaná svojim rumunským priaznivcom, 

autorom tohto označenia je Florin Bănescu (1939-2003), rumunský aradský spisovateľ.
2 Aj keď nie celkom terminologicky a  systémovo konzekventne, fenomén multikultúrnosti 

možno podobne ako bikultúrnosť, bilingválnosť chápať vďaka školskej príprave aj ako kultivovaný, 

vzdelanecký a spontánny. Spontánny multikulturizmus prostredia sa konštituoval od pôvodného 

usadenia obyvateľstva rôznych etník, v našom prípade Slovákov, na dnešných sídlach v diaspóre, 

vplýval a  dával vlastnosť osobitosti, špecifi ckosti jednak vnímateľom z  perspektívy Slovákov 

a jednak z rumunskej strany. Vyššie spomenutý spisovateľ Florin Bănescu to explicitne vyjadril 

v  článku na margo rumunského výberu Ambrušovej tvorby (ide o  zbierku În linişte ninge cu 

cuvânt, v preklade Ondreja Štefanka), ktorý pokladal za príležitosť na „...nové porozumenie tohto 

čudného básnika (ako sú napokon takmer všetci nadlackí spisovatelia)“. Bănescu, Florin: „Nimic nu va 

mai fi  ca înainte...” In: Muşchetarii Câmpiei de Vest. Nădlac 2000, s. 194.
3 Keď hovoríme o vlastnom kontexte, musíme hovoriť nielen o literárnom fenoméne ako takom 

v diachronickom slede od počiatkov po súčasnosť, ale aj o  (synchronických)  sprievodných či 

špecifi ckých atribútoch podmienených konkrétnymi historickými súvislosťami,  osobitosťou 

kultúrnych súvislostí a  napokon i  geografi ckou situovanosťou. Tieto atribúty vystúpia do 

popredia vo vzťahu k  ostatným kontextom. Teda možno hovoriť o  špecifi kách z  perspektívy 

slovenskej kultúry a  z  druhej strany z  perspektívy rumunskej kultúry. Napokon možná je 

aj ďalšia perspektíva, teda pri takomto prístupe je už od samého začiatku zjavné, že uvažovať 

o akomkoľvek aspekte nemožno bez toho, aby sme nemali na pamäti problematiku začleňovania 

sa do rozmanitých kontextov v celej zložitosti. 
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pozostalosti tvorili  vlastne repertoár ľudového rozprávača presťahovaného 
z  Rumunska a  žijúceho v  Čechách. (Anoca,1997, 187-193). Nachádzame 
v  nich tému i postavu z  rumunského folklóru – Păcală –Pakala, vtipný 
príklad o tom, ako chytrý človek oklamal čerta. Rozprávač uplatňuje motívy 
a formulky kalkované podľa rumunského vzoru (napr. kôň letí „ako vietor, ako 
myseľ“ – rum. rýmované „ ca vântul şi ca gândul“). Aj na jazykovej úrovni sa 
prejavuje rumunský pôvod, napríklad slovenské mená kráľov „Červený kráľ“ (z 
rum. regele Roşu) na rozdiel od zaužívanej formy („Červeň kráľ“), v dôsledku 
spontánneho asymetrického bilingvizmu.
 Z hľadiska jazykovej realizácie obrazu multikultúrnosti sa príklady na 
kreolizáciu jazyka, miešanie viacerých jazykových kódov (rumunské, slovenské, 
ba aj maďarské jazykové prvky) vyskytujú v knihe Pavla Rozkoša Náhody 
(Rozkoš, 2009). Podobne vo zväzku Novodobé bájky, rozprávky a poviedky – 

Fabule, basme şi povestiri de modă nouă (Editura Marineasa, Timişoara 2000) 
sa multikultúrnosť prejavuje v  dvojjazyčnom texte zrkadlovo rozvhrnutom 
podľa jazykov. Nejde však o  preklad, ale o  prózy napísané samostatne po 
slovensky a po rumunsky na tú istú tému a s využitím tých istých motívov, 
teda spôsobom, ako podávajú udalosti bilingválni jedinci, ktorí neprekladajú, 
ale prerozprávajú informáciu.
 V tvorbe tunajších slovenských básnikov sa objavujú motívy básnikov 
rumunských, ako je to napríklad u Ambruša a Štefanka, pričom je to viac-
menej vedomé, zámerné nadväzovanie, vyrovnávanie sa s hodnotami, prejav 
potreby zaradiť sa do hodnotových vzťahov, sietí. Nejde o nejaké mechanické 
„vplyvy“. K afi nitám k takým rumunským spisovateľom ako sú Blaga, Bacovia, 
Nichita Stänescu a i. sa priznávajú najmä vo forme venovania. Z druhej strany 
však treba pripomenúť, že ide aj o spoločné motívy, vyplývajúce z príslušnosti k 
tomu istému časopriestoru, je to dôsledok refl ektovania a odrážania spoločnej 
problematiky.
 Ivan Miroslav Ambruš (ako i  ďalší spisovatelia – odchovanci 
slovenských škôl v Rumunsku, teda od mladi ovládajúci aj rumunskú literatúru) 
využíva niektoré rumunské motívy, odkazuje na obraznosť  rumunského 
kontextu, tvorí básnické výrazivo podľa štruktúr rumunskej poézie (ide najmä 
o prevahu tzv.genitívnych metafor), cituje niektorých autorov, pripisuje im 
svoje básne. Motív „semena“ alebo motív „studne“ (Klesanie do úsmevu) sa 
vyskytuje v  Blagovej poézii, „dažde,“ „smútky“ sú „ozveny“ rumunského 
symbolistu Bacoviu4 v  zbierke Za cenu žitia (1981), kde básnik aj menovite 

4 Aj Ambrušov básnický priateľ a jeden z prvých kritikov Ondrej Štefanko píše o tom: „Tón 

týchto básní je clivý a v básni Vietor priam cítiť clivotu Bacoviu.“ Štefanko, Ondrej: Ambrušove 

podoby lásky. In: Variácie 5, s. 258.
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venoval jednu báseň práve tomuto rumunskému autorovi (Bacovia).5 Medzi 
podnety rumunskej kultúry i  poézie patrí motív „brány“ poznania (zbierka 
Dievča noci), čo je evidentným odkazom na Brancussiho (rum. Brâncuși) 
sochárske dielo (v predošlej zbierke mu básnik venoval i báseň). Zo súčasnej 
poézie ho predovšetkým okúzlil (podobne ako aj Štefanka) Nichita Stănescu, 
s ktorým ho spája hľadanie správnej perspektívy (Za A a B, Tretie oko), chlad 
poznania (tá krajina Hyperboreálna, ktorú Stănescu stvoril podľa podoby 
Eminescovho génia). 
 Podobne ako pri jazykovom kontakte mohli by sme hovoriť o 
„hosťujúcom“ motíve, čo by, pravda, mohlo spadať do kategórie vplyvov, 
no ide tu nielen o  prostý vplyv, ale v  značnej miere aj o  tzv. typologické 
vzťahy. Takýto motív, ktorý spočiatku môže byť „hosťom“, napokon sa môže 
„osamostatniť“, stať sa prejavom typologických súvislostí, ako v  prípade 
motívu anjela a sakrálnosti v Ambrušovej tvorbe (napr. zbierka Poldruha kila 

anjela, 2002).
 Ide o premiešavanie vyššieho a nižšieho, čo sa v súčasnej slovenskej 
poézii viac-menej programovo ale aj okrajovo – keďže u básnika v  tom 
čase ofi ciálne nežiaduceho – objavilo u Laučeka. V rumunskej poézii zase 
u Nichitu Stănesca sa spektakulárne prejavilo v značnej časti diela. Isteže 
„sliepka v katedrále“ je obžalovaním toho sveta, ktorý dopúšťa takéto situácie, 
obvinením majúcim aj politické konotácie. U Ambruša je tento moment 
značne civilný a nadčasový, zacielený na večné malomeštiactvo v myslení, 
hľadanie ľudskej vznešenosti najmä vďaka intertextuálnosti so stănescovskou 
víziou, kde sa sakrálne pevne zakotvuje ani nie tak pre politickú situáciu, ako 
z potreby vyrovnať sa s predchodcami, menovite s Eminescom, pokiaľ ide 
o metafyziku.
 Svojským spôsobom multikultúrnosť a  bilingvizmus vplýva na 
Ambrušovu bytostnú potrebu dotvárať možnosti jazyka podľa vlastného 
cítenia, bez rozpakov, či je to v norme alebo nie. Zbadal to už v začiatkoch 
Ondrej Štefanko, svoje zistenie zopakoval v  doslove antológie Odvtedy 

ťa čakám (Nadlak 2000), kde ocenil Ambrušovu dôslednosť v pestovaní 
svojskej neopakovateľnej básnickej reči. (Štefanko, 2000, 433). Preto mohol 
tento „alchymista“ slova, ako Ambruša nazval Kníchal (Oldŕich Kníchal, 
1997, 93) tvorivo využiť jazykové licencie.6 Prevaha slovesného podstatného 
mena (napr. Za cenu žitia, Klesanie do úsmevu), okazionalizmy pod vplyvom 

5 Zároveň sa však objavujú aj motívy a kultúrne symboly fungujúce  v slovenskej literatúre (ako 

je napríklad otcova roľa): „Som brázdou / tejto zeme/ v ktorej ešte klíčia/ ľubozvučné slová/ / Som ich 

/ tých odídených/ sejcov/ plodných semien// Moja láska je poéma/ a poéma/ je šelest...“ 
6 Na tieto a iné jazykové a štylistické aspekty upozornili i slovakisti v Rumunsku (Corneliu 

Barborică, Silvia Armaş a i.
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rumunčiny tvoria originálne metafory, napríklad „odlistení ľudia“ (novotvar 
kalkovaný podľa rum. „desfrunziţi“- bez listov, ošarpaní). Prítomnosť 
príznakov multikultúrneho prostredia sa pretavila do komprimovanej 
a pôsobivej krátkej poetickej úvahy Dejiny o ktorých nechceme hovoriť, na motív 
odzbrojujúcej tragickosti anonymnosti zániku menšiny, hoci nepomenúva 
dilemu ráznym slovom ako Adam Suchanský (pozri báseň Asimilácia v zbierke 
Odhad vzdialenosti). Je to ´pôsobivé vyjadrenie situácie. Výrazne pomáha pri 
odpatetizovaní vžitých postojov, tém, motívov ako je prehodnotenie postavenia 
príslušníka menšiny a kultúrneho dedičstva (Slovenčina, Niečie! Naše).
 V  multikultúrnom prostredí sa inakosť defi nuje aj v rámci 
slovenskosti a treba sa s ňou vyrovnať.7 Ambruš naznačuje obrazne, čo vyjadril 
racionálne v jazykovedných prácach Miroslav Dudok, keď zastával myšlienku 
o pluricentrizme slovenčiny. 
 Hrozbu asimilácie, o ktorej sa vyslovil aj Adam Suchanský v 
niekoľkých básňach (v zbierkach Odhad vzdialenosti, Ružová gilotína), a bez 
okolkov označil a sankcionoval kliatbou Pavel Husárik vo svojej poslednej 
zbierke Cesta k ľuďom8, Ambruš vyjadruje metaforicky: „Naše slovoprázdne 
priestory/ zaplní rozpínavosť cudzích súzvučností“ (Hlasom básnika) a 
premieta v obraze zriedkavej lyrickej a sémantickej hutnosti: „Cintorín/ náš 
mĺkvy archív/ A potom všetko zarastie/ tráva.“ (Dejiny, o ktorých nechceme 
hovoriť).
V próze sa multikultúrnosť prejavila u Petra Suchanského. V  roku 1922 
v zbierke poviedok Sem-tam a  iné rozprávky uplatnil motívy vyvierajúce zo 
špecifi ckosti prostredia, využil rumunské motívy a jazykové prvky v Mníchovej 

povesti a Oradea Šoimi.
      V dnešnej dobe spomedzi slovenských spisovateľov v Rumunsku podobné 
motívy oživuje Pavol Bujtár vo svojich prózach (Tiene v chotári, fragment zo 
zamýšľanej širšie koncipovanej prózy a v knihe Pastierik, 1996) ale aj Ivan 

7 „Byť Slovákom to nie sú slová/ byť Slovákom je stav// byť Slovákom je dobré ráno/ byť Slovákom 

je matka po slovensky/ aj otec aj syn/ aj krv a mozole// Byť Slovákom to nie je iba Slovensko/ to je 

aj motyka i roľa tam ďaleko či blízko/ spomienka na starého otca/ na citary ktoré sa po slovensky 

vedeli rozochvieť// Byť Slovákom sú aj pečené krumple/ hoci nie slovenské/ aj salaš aj Bože ďakujem 

Ti/ aj čistokrvné rána/ aj jatriaca sa rana/ byť Slovákom tak „menej slovenským“// Byť Slovákom 

je aj byť Slovákom tam/ lebo byť Slovákom to nie sú slová/ ale stav, ktorý sa žije/ a nemeria/ skrz 

všetko, čo povedali iní/ múdrejší/ ako je autor tejto básne. (Byť Slovákom; podč. I.M.Ambruš)
8 „Ty,/ ktorý večnou rukou vládneš,/ raz strestaj nás za naše viny,/ čo spáchali sme na vrub iných/ 

a neodpusť nám sväzokrádež, keď tvrdíme/ že národ zvinil, keď pokolenie onemelo…// Len 

nadeľ, koľko uniesť môžeme…//…// Tak súď nás smelo, trestaj tvrdo,/ že na nič, nikdy nedbali 

sme,/ čo najmä ono od nás chcelo./ Tak strestaj nás za kliatbu dedov,/ čo ozvala sa z cintorínov,/ 

že dedovizeň svoju skromnú,/to siedme, nemé pokolenie/ už zavrhlo.// Že duševne už celkom 

sprelo/ a na reč dedov zanevrelo…”(Kliatba)
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Molnár a  Rudo Molnár (Všade dobe, doma najlepšie, 1983; Zasľúbená zem, 
1993; Bratia, 1995; Historické povesti, 1999).
 Bujtár stavia Slovákov a  Rumunov proti sebe v  deji niektorých 
poviedok (Prievozníkov syn, Splašené kone) situovaných do medzivojnového 
obdobia, ale napokon sa základné ľudské črty nikdy nedostanú do 
nezmieriteľného konfl iktu, odkiaľ možno vydedukovať jednak stereotypy 
v  mentalite obdobia, v ktorom vznikli tieto poviedky (50. – 60. roky), 
vonkajší zásah ideológie do myslenia ľudí (v období komunistickom sa 
nemohlo hovoriť o interetnických svároch, navonok všetko bolo v najväčšom 
poriadku, hovorilo sa o  spolunažívajúcich národnostiach a  spolunažívanie 
bolo bezkonfl iktné; nacionálne ustupovalo internacionálnemu). Jednak 
v naturele autora možno zistiť povestnú „mierumilovnosť“ a snahu Slovákov 
dobre vychádzať so všetkými, tzv. „holubičí“ charakter zmierlivosti. (Azda 
aj v zmysle starej xenofóbnej, národnoobrannej pesničky Kde Slovenka, tam 

je spev...). Na druhej strane možno aj preto, aby kladné slovenské postavy 
nevyzneli ako planá samochvála, autor necháva morálne sa povzniesť nad 
Rumuna. Hrdina noveletky Petre, rumunskej národnosti, zachraňuje svojho 
soka v láske, Slováka Juraja (Ďura), keď tohto splašené kone takmer rozvláčia 
po ceste a ani sa týmto zásahom nevystatuje, berie to ako ľudskú povinnosť, 
samozrejmosť, pričom toto všetko autor vyjadruje skutkami, udalosťami na 
epickej úrovni, nie poučujúcim autorským komentárom. Teda „lepší“ je tu 
Rumun, lebo jednak sa vopred chce podobrom pokonať s  Ďurom, vyhľadá 
ho v  krčme, do ktorej chodia Slováci, stoicky znesie fyzickú agresivitu zo 
strany svojho rivala, odchádza nepochopený, ale napriek tomu nechá v sebe 
zaznievať strunu prostého útlocitu. Vášnivosť, žiarlivosť, pripisovaná tu 
Slovákovi a rozumnosť, to, čo Angličania volajú „common sensom“, Rumuni 
„slušným citom“ a Slováci zdravým sedliackym rozumom, je dané Rumunovi, 
hoci je všeobecne známy predsudok o mentalite Rumunov, ako o vášnivých, 
náruživých, senzuálnejších, hlučnejších – bližších k mediteránnemu naturelu.

Akoby sa tu autor stránil pochvalne sa vyjadriť o svojich, akoby chcel 
vyvrátiť stereotypy. Pri explicitnom označení istej charakterovej črty sa autor 
tak isto vyhýba formulovať hodnotenie priamo v  pásme rozprávača  alebo 
v autorskom komentári, čo nájdeme aj ďalšej próze (Prievozníkov syn). Autor 
necháva Rumunovi „pochváliť“ Slovákov (pravda, ak etnickú súdržnosť 
chápeme ako pozitívnu črtu). Lemanka totiž vysvetľuje manželovi: „Potom 

pamätaj, že i  Slovák radšej Slovákovi dopraje ako tebe, Rumunovi.“(Bujtár, 
1972, 293). Iba ojedinele sa stereotypy vyskytujú v poznámke Slováka Ďura, 
sklamaného soka: „obidvoch, aj Zuzu, aj toho čierneho (teda nie nášho – bieleho, 
podč. DMA) Rumuna karikášom by bolo treba vyšvihať.“(Bujtár, 1985, 149).

V  týchto dvoch prózach sa stretáme s  dvoma etnicky odlíšenými 
zložkami a  komunitami obyvateľstva multikultúrneho prostredia, pričom 
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obidve zložky prichádzajú do styku, aj do konfl iktu pre všeľudské otázky, ako 
je súperenie o priazeň ženy v Splašených koňoch, alebo uchádzanie sa o kus zeme 
v druhej próze Prievozníkov syn. Ani jedna z komunít sa nestáva podriadená 
tej druhej, ani jeden z  hrdinov sa nevzdáva svojej identity, či jej atribútov 
a o ich hlavnom atribúte – jazyku – sa nehovorí, alebo sa zdôrazňuje jazyková 
samostatnosť, ako je tomu v poviedke Mancinka: „On prichádza sem pasávať 

z druhého konca dediny, ktorý je obývaný Rumunmi. Jeden nevie dobre rumunsky 

a  druhý po slovensky, ale dorozumejú sa. Veď ktože by mal poznať lepšie jazyk 

nôh, rúk a rôznych pohybov hlavy, ak nie pastieri.“ (Bujtár, 1972, 283). Rozdiely, 
istý stupeň segregácie, etnocentrizmu, endogamie sa vyskytuje. V  texte sa 
jasne píše, že slovenská a rumunská komunita – explicitne ide o tieto etniká 
– sa zabávajú na rôznych miestach a  v  podstate oddelene, pričom miesto 
rumunskej zábavy je pomenované ako Mócova krčma a pripomína sa aj fakt, 
že v obci jestvujú „osobitné“ časti: „V dedine, v rumunskej čiastke, má dom...“ 
(Bujtár, 1985, 291)
 Pokiaľ ide o  spôsob života, obe komunity majú v  základe ten istý 
spôsob života, funkčne sa všetci zaraďujú do roľníckeho modelu kultúry. Inej 
profesie a iba ako periférna postava sa objavuje Maďar, zriadenec pri kolotoči: 
„Veselé pišťanie dievčat a pohyby chlapcov sa splietli s hlasom trúbky Maďara, ktorý 

začal krúžiacich rezko sprevádzať“.(op.cit., ibidem)
 O pár rokov neskoršie v zbierke Marcový dážď autor publikuje črtu 
časovo situovanú a metaforicky nazvanú Tmavý večer, kde sa do kontaktu 
dostávajú predstaviteľky dvoch časovo vzdialených generácií (starých rodičov 
a  vnukov), dvoch prostredí, dvoch etník, pričom vnučka je už odcudzená, 
asimilovaná inej kultúre. Príčina, ktorú možno vydedukovať z  textu a ktorú 
autor necháva vyriecť svojej postave, spočíva v  odcudzení sa rodnému 
prostrediu a zmenou civilizačného modelu – z dedinčana sa stáva mešťan, čo 
zhruba vyjadrujú zložitejšie formulované závery teoretických, sociologických, 
kulturologických, etnologických prác Anny Divičanovej z Maďarska: „Mamka 

Garajová ho objali teplým pohľadom. Keď odchádzal do mesta, bol obyčajným 

dedinským mládencom. A teraz?! Vidieť! Mešťan. Rečou i oblečením. Chvíľu naň 

hľadeli bez slova, čomusi sa tešili a potom sklopili zrak.

– Ale, syn môj, to ti je jedno, keď mi moja vnučka temer nič nerozumie. Či ste ju 

tam v tom meste nemohli naučiť ani pár slovenských slov? Nech by mi aspoň meno 

na truhle vedela poriadne prečítať.“(op.cit., 208)
Strata jazykovej kompetencie a prítomnosť tzv. „hosťujúceho kódu“ 

vo forme po rumunsky vyrieknutých slov je ďalším obrazom o  slovenskej 
identite tunajších Slovákov. Zatiaľ nemáme texty s prepínaním kódov, teda 
miešaním slovenčiny s  rumunčinou, bežným v komunikácii u bilingválnych 
jedincov, „prirodzeným“ v multikultúrnych komunitách, ktoré tak majstrovsky 
využil maďarský spisovateľ slovenského pôvodu Závada Pál vo svojej tvorbe. V 
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tunajšej literatúre sa rumunčina objavila po prvýkrát, podľa doterajších zistení, 
u Petra Suchanského, kde bola viac exotikou, dokreslením inokultúrneho aj 
odlišného geografi ckého prostredia, nie atribútom slovenskej identity tunajšej 
menšiny. Proces pokračoval u  Bujtára tým, že sa hovorí za pomoci  dvoch 
jazykových kódov v tom istom multikultúrnom prostredí (spomenutá próza 
Mancinka) a  ďalší veľký skok od medzivojnového obdobia do súčasnosti 
nás voviedol priamo do situácie ustupovania „pôvodného“ jazykového kódu 
a prijímania „cudzieho“ jazykového kódu. 

Proces akulturácie v určitých fázach sa odzrkadľuje v prácach Štefana 
Dováľa. V Žofi ných trápeniach (1998) predstavil typ staršej slovenskej ženy, 
stelesnenie starostlivosti o dom, pričom dom možno tu chápať aj v  zmysle 
panónskeho archetypu, o  ktorom nás v  poézii presvedčil Michal Harpáň 
(Harpáň, 2004, 62 – 93) ako prvok priestorovej, antropologickej i  rituálnej 
paradigmy. Do štrukturálnej konfi gurácie relevantných hodnôt Dováľ dal ako 
centrum hlavnú postavu, Žofu. Táto stará žena – Slovenka sa stará o  svoj 
dom, dodržiavajúca v  istom zmysle tradíciu (sviatky, tradičnú kuchyňu, 
čítanie z tranoscia), dobre si rozumie so susedmi Slovákmi, nemá konfl iktné 
vzťahy ani s inými národnosťami (od ktorých sa odlišuje a je si vedomá ich 
inakosti),  pričom aj využíva ich pomoc, (bezplatné alebo zaplatené) služby 
maďarského či rumunského suseda alebo rómskeho nádenníka. No v poviedke 
zotrvávajú aj niektoré stereotypy, ktoré charakterizujú staršiu generáciu, 
a to práve v súvislosti s rómskym majstrom. Stará pani Žofi a sa identifi kuje 
s inými etnikami verzus Rómovia, upozorňuje svojho syna, ktorý jej odporúča 
na mazanie domu istého Kara báčiho – Cigána: „Nebude to dobre. Cigán je 

len cigán a  božechráň, aby susedom niečo zmizlo. Len to by nám chýbalo. Títo 

noví susedia si len pred mesiacom tento dom kúpili, aby sme od začiatku nemali 

nepríjemnosti.“ (Dováľ, 2001, 280) Jej syn už však má omnoho viac dôvery 
a prijíma tohto Róma bez predsudkov: „A starý Kara je poriadny človek. Roky 

bol zamestnaný na národnom výbore v komunálnych službách. Je to poriadny 

chlap.“(op.cit., 281) V tejto rozsiahlej poviedke sa  mimochodom dozvedáme 
o ďalšom posune v procese akulturácie, a to fakt, že obyvateľstvo už nebýva 
v  prísne stanovených častiach mestečka: „ Aj druhí susedia sa ponosujú. Aj 

Jančička, aj Matuškovka, aj Ionescovka“ .(op.cit., 286) O trochu ďalej sa o tom 
rozpisuje, pričom má tak isto kladnú mienku o  inoetnickom príslušníkovi: 
„Zmenil sa svet. Aj tvár dediny. Keď po vojne kúpili dom, v  tejto časti dediny 

nebola ani stopa po Rumunoch. Všetci Rumuni bývali na dolnom konci dediny 

a všetko, čo slovenčinou dýchalo, na hornom. A teraz len pár príkladov na dosah 

ruky. Aha, Stelicovci, Ionescovci. Aj tento Ionescu, bohvie z ktorej časti Rumunska 

sa sem zatúlal a tú Betku Šušlákovú poznal. Ktovie. Ale dobrý to bol človek. Aj 

včera sa jej, Žofe, ponúkol chleba doniesť z  obchodu.“(op.cit., 301) Aj v  tomto 
hodnotení rozprávača je badateľný zmierlivý postoj – takto nepriamo, epicky 
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a nie teoreticky, slovenskí autori dokumentujú charakterové črty (nadlackých) 
Slovákov – znášanlivosť, náklonnosť k  vnímaniu pozitívnych stránok toho 
druhého, zdržanlivosť vo formulovaní. Zopár menších konfl iktných situácií a 
formulácií u Bujtára, typickejšie pre staršie obdobie, postupne časom ubúda. 
Je to aj dôkaz postupu akulturácie, aj potvrdenie známeho autostereotypu 
o slovenskej dobroduchosti ako črty kolektívnej, ale aj individuálnej, 
premietajúcej sa do naturelu oboch autorov.

Možno z toho vyvodiť všeobecný záver, že sa slovenská identita a jej 
prežívanie v čase menili, že ide o historicky a inak defi nované kategórie, a podľa 
toho sa menil aj obraz v umeleckých dielach. Z istého hľadiska je to triviálny 
poznatok a prirodzený priebeh vecí, aj keď sa pritom staršie generácie cítia 
„zradené“, opustené. Inexistencia dvojjazyčných textov je podľa našej mienky 
zaujímavým dokladom snahy spisovateľov, a teda intelektuálov vôbec a najmä 
humanisticky vzdelaných rumunských Slovákov, udržať status quo, nenarušiť 
úlohu jazykovej zložky národnostnej či etnickej identity, pretože tento atribút 
sa ešte stále pociťuje ako rozhodujúci,9 a  to i  napriek skutočnej jazykovej 
situácii, kde je úplne bežné hovoriť bilingválne aj „diglosne“. Tunajší Slováci 
majú teda silné povedomie svojej identity a  vôľu túto identitu prejavovať 
navonok, i  keď sa jej najabstraktnejšieho atribútu, ktorým je jazyk – podľa 
nášho hodnotenia – nevedome v praktickom živote vzdávajú.
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RÉSUMÉ
The Image of the Multicultural Space in the Literature of 
Slovaks Living in Romania

Th e author presents concrete examples, elements of the infl uences of the multicultural 

space where lives the Slovak minority in literary works (prose, poetry) written by Slovak writers 

living in Romania (Ivan Miroslav Ambruš, Pavol Bujtár, Štefan Dováľ, Pavel Husárik, Pavel 
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Književni prijevod kao vid kulturnoga kontakta

Ivana Čagalj

Filozofi cká fakulta Univerzity v Záhrebe

1. Uvod
 U procesima interkulturne komunikacije posebno mjesto 
nesumnjivo pripada umjetničkim prijevodima. Razloge tome prije svega 
treba tražiti u samoj naravi književnoga teksta, odnosno njegovoj povišenoj 
sposobnosti apsorbiranja i produkcije različitih kulturnih kodova, a slijedom 
toga i u činjenici da proces umjetničkoga prevođenja nužno podrazumijeva 
i transferiranje određenih kulturnih elemenata izvornoga književnog teksta 
u književni kontekst ciljne kulture. U tom smislu možemo govoriti o 
imanentnom inter- i transkulturalnom potencijalu umjetničkoga prijevoda, 
čija realizacija istovremeno potvrđuje mogućnost prekoračenja vlastitoga 
književnog i kulturnog okvira, ali i svjedoči o stupnju otvorenosti određenoga 
sustava, točnije prevodilačke tradicije, pojedinim inoknjiževnim i inokulturnim 
elementima. Posredovanje segmenata kulture izvornoga teksta jedna je od 
bitnih funkcija umjetničkoga prijevoda, koja je doživjela i svoju translatološku 
refl eksiju, te je u vrijeme globalizacije mogućnost očuvanja kulturnoga 
identiteta postala jednim od ključnih pitanja suvremenih promišljanja procesa 
prevođenja književnih, ali i drugih vrsta tekstova.
 Isprepletenosti kulturnih posebnosti i književnih djela, a time i 
sustava književnosti, analogna je neraskidiva povezanost kulturne i jezične 
raznolikosti. Poput književnosti, i jezik je, kao medij umjetnosti riječi, s jedne 
strane determiniran kulturom, a s druge je njenim bitnim konstitutivnim 
elementom. Razmatranje različitih aspekata odnosa jezika i kultura ima dugu 
tradiciju, koja se može sustavno pratiti od Humboldtove jezične fi lozofi je 
pa sve do recentnijih antropoloških teorija jezika. U spomenutom odnosu, 
prema J. Dolníku, jeziku možemo pristupati s nekoliko različitih aspekata – 
kao mediju kulture, kulturotvornom mediju, kulturnom produktu te objektu 
kultivacije (Dolník, 2010, s. 81 – 92). Sve navedene aspekte, naravno, možemo 
primijeniti i u translatološkim proučavanjima.
 Kompleksnost odnosa jezika i kultura možda najbolje dolazi do 
izražaja prilikom njihova konfrontiranja u procesu prevođenja. Svaki proces 
prevođenja zapravo predstavlja kontaktnu situaciju, ne samo jezičnu, nego i 
kulturnu, a u umjetničkom prevođenju i književnu. U tom smislu, shvaćajući 
prevođenje kao pokušaj premošćivanja kultura, V. Ivir navodi da, dok su 
potreba prevođenja i sve poteškoće koje se u tom procesu pojavljuju motivirane 
i uvjetovane diferenciranošću jezika i kultura, postojanje je određenih 
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kulturno-jezičnih podudarnosti pak onim što prevođenje čini mogućim. 
Štoviše, prilikom prevođenja podudarnih elemenata izvorne i ciljne kulture 
ni ne dolazi do kulturnoga transfera, nego do „preslikavanja“ i zadržavanja u 
okviru jednoga kulturnoga kruga. Za razliku od njih, nepodudarni segmenti, 
osim što predstavljaju razlikovna obilježja određenih kultura, translatološki 
gledano, postaju potencijalnim mjestima ostvarivanja kulturnoga transfera 
(Ivir, 1991, s. 145). Prema tome, sam proces i produkt književnoga prevođenja, 
između ostaloga, ovise i o sličnostima i razlikama kultura koje zasijecaju u 
književni diskurs i jezični sustav. Pod kulturom pritom podrazumijevamo 
dijakronijski kontinuitet materijalnih i nematerijalnih dobara određenoga 
društva, odnosno totalitet intelektualnih i duhovnih vrijednosti te obrazaca 
ponašanja u određenoj zajednici. 
 Iako hrvatska i slovačka kultura pripadaju istome srednjoeuropskome 
krugu, ili, u nešto užem slavenskom kontekstu, kompleksu nazvanom Slavia 
romana, među njima, uz niz povijesnih sličnosti, naravno, postoje i određene 
razlike. U radu ćemo na primjeru hrvatskoga prijevoda Janošikove smrti 

(prijevod 2008.; izvornik 1862., 1880.) slovačkoga književnog klasika Jána 
Botta analizirati artikulacije slovačkih kulturnih posebnosti u  izvorniku 
i  prijevodu, odnosno načine transponiranja slovačkih kulturnih elemenata 
u  hrvatski jezični materijal i  književno-kulturni kontekst. Iako će nam u 
prvom planu biti eksplicitni nepodudarni elementi izvorne i ciljne kulture, 
odnosno njihove jezične, leksičko-semantičke realizacije, određenu ćemo 
pozornost posvetiti i podudarnim elementima koji potvrđuju užu civilizacijsku 
povezanost.

2. Janošikova smrt u svjetlu recepcije slovačke književnosti i kulture u 
Hrvatskoj

 Opće je poznato da je fi zionomija slovačko-hrvatskih književnih i 
kulturnih veza u velikoj mjeri bila uvjetovana društveno-povijesnim prilikama. 
U tom kontekstu ni povijest hrvatskih prijevoda slovačke književnosti, koju 
možemo pratiti od tzv. zvjezdanoga razdoblja, odnosno tridesetih i četrdesetih 
godina 19. stoljeća, ne predstavlja iznimku, nego upravo suprotno – potvrđuje 
tezu o kontinuitetu u diskontinuitetu naših međusobnih odnosa ( Jankovič, 
2008, s. 10). Preporodna je datacija prvih umjetničkih prijevoda nesumnjivo 
povezana s tada nastalim naglašenim konvergentnim orijentacijama slavenskih 
kultura, ali i s devetnaestoljetnom konsolidacijom književnojezičnih normi, 
točnije s ilirskom i šturovskom jezičnom kodifi kacijom, kojima su dokinute 
specifi čnosti dopreporodnih sociolingvističkih situacija i njihovi refl eksi u 
starijim, regionalno i konfesionalno diferenciranim, književnim izrazima. 
Međutim, iako vrijeme narodnih pokreta načelno predstavlja period kohezije 
slavenskih kultura, posebno njihovih književnih segmenata, takav impuls 
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ipak nije u očekivanoj mjeri zahvatio i sferu umjetničkoga prevođenja, 
barem kada su posrijedi hrvatski prijevodi slovačke književnosti. Možemo 
pretpostaviti da razlozi tome počivaju u sličnim generičkim sastavima i 
ideološkim podlogama dviju slavenskih stilskih formacija romantizma, što u 
recipijentskoj književnosti nije stvorilo povišenu potrebu za prijevodima iz 
relativno bliskoga književnog sustava. Ne ulazeći dalje u možebitne razloge 
takvom povijesnom stanju, možemo generalno ustvrditi da je za slovačko-
hrvatske književne odnose od romantizma do danas karakterističan izostanak 
prijevoda većega broja kanonskih djela slovačke književnosti. Neprevedeni ili, 
uvjetno rečeno, zakašnjelo prevedeni klasici u određenoj su mjeri pridonijeli 
konstrukciji fragmentarne slike o slovačkoj književnosti i kulturi u hrvatskoj 
sredini. Osim toga, i hrvatski i slovački jezik pripadaju kategoriji tzv. malih 
jezika što za posljedicu često ima nedovoljnu međusobnu prevođenost i 
kulturnu informiranost. Iako je relativno uzak krug kulturnih djelatnika kroz 
povijest s više ili manje intenziteta radio na jačanju književnih i kulturnih 
veza, mentalna je karta implicitnih recipijenata hrvatskih prijevoda slovačke 
književnosti ipak obilježena postojanjem mnogobrojnih kulturoloških bjelina, 
a nerijetko i stereotipa. 
 O maglovitoj slici slovačke književnosti i kulture svjedoči i recentni 
hrvatski prijevod Bottove Janošikove smrti i s njim povezana recepcija jednoga 
od najvećih slovačkih nacionalnih mitova – legende o Jánošíku. Naime, prepjev 
Dubravke Dorotić Sesar, koji je relativno nedavno objavljen u dvojezičnoj 
antologiji starije slovačke poezije Tatre i Velebit, prvi je hrvatski prijevod toga 
romantičarskoga spjeva uopće. Unatoč izostanku ranijih intrasemiotičkih 
prijevoda, možemo pretpostaviti da je, s obzirom na svoju zastupljenost u 
svim aspektima slovačke kulture, predaja o Jánošíku ipak bila poznata uskom 
bilingvalnom, a ponekad i bikulturalnom, hrvatskom recipijentskom krugu, a 
posredstvom intersemiotičkih prijevoda, točnije adaptacija1, i široj kulturnoj 
sredini. U proučavanju recepcije ne smijemo zanemariti ni raširenost 
janošikovske legende u srednjoeuropskom duhovnom prostoru, odnosno 
njenu slovačko-poljsko-češku koegzistenciju iz koje proizlazi potencijalna 
multilaterarnost transponiranja predaje. Bez obzira na eventualnu prijašnju 
recepciju legende, prepjevom Bottove Janošikove smrti, ali i drugih značajnih 
djela slovačkoga romantizma i realizma, uvodi se u prijevodni segment 
hrvatske književnosti do tada manje poznat tartranski literarni prostor 

1 Pod intersemiotičkim prijevodima legende o Jánošíku podrazumijevamo brojne fi lmove, 

većinom inspirirane ili nastale na temelju književnih predložaka, što su obilježili slovačku 

kinematografi ju od njenih početaka do danas, zatim dramska djela istoga tematskoga kruga, 

ali i likovna, glazbena i ina umjetnička ostvarenja uključena u „semiotičku igru“ s jednim, i s 

dijakronijskoga i sinkronijskoga aspekta, od najvitalnijih segmenata slovačke tradicijske kulture.
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premrežen nizom specifi čnih kulturnih kodova. Srednjoslovački ororuralni 
lokus dominira slovačkom romantičarskom, ali i kasnijom, književnošću, te 
u stanovitom smislu predstavlja distinktivno obilježje slovačke nacionalne 
kulture. Niz kodova vezanih uz spomenuti prostor je drugačiji, ali ipak na 
određeni način hrvatskom čitatelju prepoznatljiv. Na to upućuje i supostavljanje 
dviju mitskih planina, svojevrsnih hrvatskih i slovačkih nacionalnih simbola, 
u naslov antologije, čime se nudi moguće stajalište u pristupanju ovom 
kulturnom kontaktu – uspostavljanje analogija.

3. Transponiranje kulturnih elemenata u hrvatskom prijevodu Janošikove 

smrti

Prva književno-kulturna analogija što se nameće u analizi Janošikove 

smrti je fi gura heroiziranoga hajdučkog vođe koja je potvrđena i u hrvatskoj 
hajdučkoj epici. Naime, u obje se književnosti pojavljuje varijabilna slika 
hajduka, koja se kreće od negativne predodžbe o otpadnicima i razbojnicima 
do glorifi cirajućega prikaza njihova junaštva.2 Međutim, u slovačkoj je sredini, 
za razliku od hrvatske, takav tip junaka postao svenacionalnim simbolom. 
Opće je poznata genealogija simbolizacije Jánošíkova lika, koja se može pratiti 
od druge polovine 18. stoljeća i vremena početka stvaranja modernih nacija. 
Konstrukcijom kolektivnoga nacionalonog imaginarija došlo je do pomaka 
prema pozitivnoj slici Jánošíka u slovačkoj kulturi, a zatim i do njene povišene 
frekvencije u umjetnosti, posebice književnosti. Upravo je interes romantičara 
za predaju o hajdučkom vođi, u sklopu kojega je postojećem socijalnom 
pridodan i nacionalni aspekt njegova djelovanja, odigrao značajnu ulogu u 
kanonizaciji, daljnjem prenošenju i današnjoj vitalnosti janošikovske legende. 
Evolucija je predodžbe o Jánošíku iznimno bitna u kontekstu cjelokupne 
slovačke kulture jer ona predstavlja sliku o vlastitoj prošlosti. A upravo je taj 
kulturnoreprezentativni potencijal devetnaestoljetne slike hajduka onim što 
se prvenstveno posreduje u hrvatskom prepjevu Bottova spjeva.

Iako na tematskom planu dolazi do svojevrsnoga preklapanja, pojedini 
se motivi hajdučkoga imaginarija različito leksikaliziraju u hrvatskom i 
slovačkom jeziku. Kulturno uvjetovane razlike u leksičko-semantičkim 
strukturama su s translatološkog aspekta uvijek zanimljivim problemima. 
Jednim od prevodilačkih problema zasigurno je i nepodudarnost imenovanja 
hajdučkoga oružja u slovačkom i hrvatskom jeziku. Pritom u prvom redu 
mislimo na sjekiricu kojom su se služili slovački hajduci – valašku. Osim što 
denotira objekt slovačke materijalne tradicijske kulture, na konotativnom je 

2 Ilustracije radi možemo spomenuti lik hajduka Mijata Tomića, kojega, osim pozitivne junačke 

slike, s Jánošíkom povezuje i motiv izdaje te biblijski podtekst predaja, odn. podudarnost 

aktantskih shema s novozavjetnom pričom o Isusu Kristu.
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planu leksemu valaška pridodana i izrazita simbolička vrijednost. Naime, 
ona simbolizira Jánošíkovu snagu. Iako su hrvatski hajduci i uskoci također 
posjedovali slične sjekirice, one su u narodnoj epici, očekivano, leksikalizirane 
na drugačiji način – kao balta ili jednostavno sjekira, odnosno sjekirica 
(Praunsperger, 1943, s. 84 – 86). Zbog takve lingvističke nepodudarnosti 
valaška postaje prijepornim mjestom u procesu prevođenja, a prevoditelj u 
prevladavanju ove i sličnih kulturno-jezičnih razlika obično na raspolaganju 
ima jedan od sljedećih postupaka: posuđivanje, defi niciju ili parafrazu, doslovni 
prijevod, supstituciju, neologizam i ispuštanje (Ivir, 1991, s. 145). Prevoditeljica 
se u ovom slučaju odlučila za supstituciju neobilježenim hrvatskim leksemom 
sjekirica jer bi uvođenje leksema balta na neprimjeren način kroatiziralo 
tekst. Njen je postupak u prvom redu motiviran prevodilačkom strategijom 
koja je usmjerena na ciljni jezik i kojom se dosljedno rukovodi i u drugim 
dvojbenim situacijama. Dok se takvim kompromisom u svrhu razumljivosti 
obično žrtvuje nijansa kulturnoga kolorita i ne iskorištava mogućnost 
bogaćenja pojmovnika kulture hrvatskih čitatelja, zbog dvojezičnoga izdanja 
kulturološki obojene leksičko-semantičke strukture ipak nisu bespovratno 
izgubljene, nego supostoje sa svojim prijevodnim ekvivalentima kao što je 
slučaj u sljedećem primjeru.

Primjer 1.

Izvornik:                                                     Prijevod:

Košieľky zelené, striebrom obrúbené,          Košulje zelene, srebren rub na njima,

klobúčky obité, orlom podperené;               široki šeširi s orlovim perima;

valaška, karabín a pištoliek dvoje:                    sjekirica, puška, dva pištolja k tome,

to sa chlapci, to sa, potešenie moje!             to su pravi momci, dragi srcu mome!

                                                      ( Jankovič – Dorotić Sesar, 2008, s. 116 – 117)

Većim prevodilačkim problemom nerijetko bivaju i historicizmi što 
nam potvrđuje i primjer hrvatsko-slovačkoga međujezičnoga homonima stolica. 

U oba je jezika riječ o polisemnom leksemu, čija je sinkronijska semantička 
struktura odrazom dijakronijskih promjena značenja. Dok je u suvremenom 
slovačkom jeziku značenje „povijesne administrativno-teritorijalne jedinice“ 
historicizma stolica još uvijek transparentno, u hrvatskom jeziku navedena 
polisemna leksička jedinica danas ima prototipno značenje „stolac“ što je 
uzrokovalo potiskivanje značenja „administrativno-povijesne jedinice“ na 
sam rub semantičke strukture. Potonje se značenje povremeno pojavljivalo u 
hrvatskim tekstovima 19. stoljeća, a povijesna dinamika semantike hrvatskoga 
leksema danas je primjerice vidljiva u kolokaciji Sveta stolica. Navedene 
nepodudarnosti u odnosu centra i periferije semantičkih struktura polisemnoga 
međujezičnoga homonima stolica uvjetovane su postojanjem određenih 
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kulturno-povijesnih razlika – naime, Slovačka je kroz povijest bila podijeljena 
na stolice. Iako do semantičkih pomaka može doći i zbog unutarjezičnih 
razloga, što je na djelu u hrvatskom leksemu, navedeni nam primjer u prvom 
redu ilustrira izvanjezičnu motivaciju jezičnih promjena. Prevoditeljica se i u 
ovom slučaj odlučila za supstituciju neobilježenim hrvatskim leksemom grad 

sa značenjem „administrativno-teritorijalne jedinice“.

Primjer 2.

Izvornik         Prijevod:

Keď vatru rozložia na hronskom pohorí:    Na grebenu hronskom kad im vatre gore,

v dvanástich stoliciach biely deň zazorí.     dvanaest gradova plane sjajem zore,

A keď si od zeme chlapci zadupkajú:          kad momci po zemlji zatopću nogama,

dvanástim stoliciam žilky zaihrajú.             dvanaest gradova zadrhti od srama.

                                                           ( Jankovič – Dorotić Sesar, 2008, s. 116 – 117)

Sljedećim ćemo primjerom pokušati demonstrirati kako kulturološke 
razlike ponekad mogu blokirati doslovno prevođenje. U stihu izvornika 
Jánošík, kapitán, bol si jak tulipán, te njegovom prijevodu Janošiku, vođo, cvijete 

naših nada, osim morfološke nepodudarnosti u obliku vokativa, prisutna je i 
nepodudarnost u Jánošíkovoj tituli i njegovoj usporedbi s tulipanom. Iako je 
u hrvatskoj hajdučkoj i uskočkoj epici relativno frekventna sintagma hajdučki 

kapetan, u hrvatskom je jeziku danas prototipno značenje polisemnoga leksema 
kapetan „vođa“, odnosno „zapovjednik“, ali ga govornici najčešće intuitivno 
povezuju sa značenjem „zapovjednik broda“. Čak i da se prevoditeljica odlučila 
zadržati spomenuti leksem, unutarnja rima ipak ne bi mogla biti sačuvana 
jer je usporedba s tulipanom u ovom kontekstu u hrvatskoj kulturi posve 
neprimjerena – naime, polisem tulipan uz značenje cvijeta, ima i recentnije 
žargonsko značenje „glupan“. 

Primjer 3.

Izvornik:                                                      Prijevod:

Jánošík, kapitán, bol si jak tulipán,                Janošiku, vođo, cvijete naših nada,

ale ti už zvlečú ten pekný dolomán,              tu dolamu lijepu svući će ti sada,

dolomán červený, zelenú košeľu;                   crvenu dolamu, košulju zelenu,

jaj! beda, prebeda, veru ti podstelú.                prostrijet će ti ležaj na golu kamenu,

Veru ti podstelú na britvy, požiare:                ležaj od čavala, od vatre i žara;

len bite, len tnite, ved vás Pán Boh skárä!      vi sijecite samo, nek vas Bog pokara!

                                                       ( Jankovič – Dorotić Sesar, 2008, s. 124 – 125)

Iako je u gore navedenim primjerima vidljiva tendencija supstituiranja 
kulturološki obojenih slovačkih leksema neobilježenim hrvatskim ekvivalentima, 
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u prepjevu su zabilježeni i postupci ispuštanja. Poput supstitucije, i elipsa 
zahvaća kulturološki markirane lingvističke pojave. Jedna od njih je i tipično 
slovačka sintagma Tátoš biely. Iz navedenoga je izraza prilikom prevođenja, u 
svrhu semantičke transparentnosti, ispuštena prva punoznačna riječ, a drugi 
član sintagme, leksem bijelac postao je prvim elementom spoja riječi bijelac vitki.

Primjer 4.

Izvornik:                                 Prijevod:

A na dvore, šírom dvore                  A na dvoru u bjelini

stojí, hrabe Tátoš biely:            ko knez stoji bijelac vitki,

hore sa naň, junák, hore!                     na njega se, momče, vini,

do rúk paloš z jasnej strely!                   mač od munje uzmi britki!

                                                    ( Jankovič – Dorotić Sesar, 2008, s. 152 – 153)

4. Zaključak
Svrha je ovoga članka bila da u prvi plan svoga interesa postavi jednu 

od bitnih funkcija procesa književnoga prevođenja – posredovanje elemenata 
izvorne kulture. U analizi odabranoga slovačkog izvornika i njegova hrvatskog 
prijevoda iskristalizirao se dio kulturnih kodova kojima je Bottov tekst 
premrežen, a koji su implicitnom recipijentu hrvatskoga prijevoda u velikoj 
mjeri prepoznatljivi. U tu skupinu književnošću posredovanih elemenata 
kulture ubrajamo primjerice niz paralelizama generiranih postojanjem dvaju 
relativno bliskih ororuralnih literarnih prostora, odnosno analogiju već 
naznačenu u samom naslovu dvojezične zbirke Tatre i Velebit, zatim brojne 
dodirne točke slovačkoga i hrvatskoga hajdučkoga tematsko-motivskog 
svijeta, podjednako i u usmenoknjiževnim tradicijama, ali i u korpusima 
pisanih književnosti, te niz drugih podudarnosti, čije bi izlaganje uvelike 
premašilo okvire ovoga rada. Iako podudarni izvanjezični elementi materijalne 
i duhovne kulture najčešće ne predstavljaju prijeporna mjesta u procesu 
prevođenja, diferencirana leksikalizacija, kojoj je na konotativnom planu 
pridodana izrazita simbolička vrijednost u jednom od jezika uključenih u 
posredovanje kultura, ponekad može predstavljati veći prevoditeljski problem 
(primjer valaška). Osim podudarnih, postoje i oni izvanjezični elementi 
slovačke kulture čije su leksikalizacije hrvatskom recipijentu potencijalno 
vremenski ili prostorno udaljene (primjer stolica), ali i oni za koje jednostavno 
ne postoje prijevodni ekvivalenti (primjer Tátoš biely). 

Dok je izvorni tekst uvijek rezultat kreativne slobode, prijevodu su 
granice slobode zadane originalom, ali i recipijentima s druge strane. U 
pristupanju vječnoj translatološkoj antinomiji vjernosti i slobode u potpunosti 
nam je prihvatljiva Ecova koncepcija prevođenja kao procesa pregovaranja 
u kojem, da bi se nešto dobilo, nečega treba i odreći. Prevoditelj preuzima 
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ulogu pregovarača između izvornika, njegova autora i kulture u kojoj nastaje 
te očekivanja implicitnih čitatelja prijevoda i njihove kulture (Eco, 2006, s. 17 
– 18). Prevoditeljeva je funkcija konektorske naravi, a o njegovoj orijentaciji 
izvornom ili ciljnom jeziku na koncu i ovisi način transponiranja jezikom 
obuhvaćenih kulturnih elemenata. Prevoditeljica Janošikove smrti orijentirana 
je ciljnom jeziku te svojom prevoditeljskom kompetencijom oblikuje prijevod 
shodno vlastitoj orijentaciji, a to je žrtvovanje određenih slovačkih posebnosti 
na leksičko-semantičkoj jezičnoj razini, ali očuvanje slovačkoga kulturnog 
identiteta na tekstnoj makrorazini, što je od posebnoga značenja u današnjem 
vremenu globalizacije.
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RÉSUMÉ
Literary Translation as an Aspect of Cultural Contact

 Th is paper takes the Croatian translation of the poem Th e Death of Jánošik (Smrť 

Jánošíkova), by the classic Slovak author Ján Botto, as the example for problematizing literary 

translation as an element of the process of interliterary and intercultural communication. Starting 

from the viewpoint that the literary text, and hence its artistic translation, carries culturally 

representative potential, the given example is used to demonstrate the function that literary 

translation has in building a recipient image of literary and cultural context of the original text. 

Th e paper analyses lexicalisation of Slovak cultural particularities in the original and translated 

text, i.e. the ways in which Slovak cultural elements are transferred into the Croatian language 

and its literary and cultural context. Disputable points within the translation are taken as the 

basis for determining concrete strategies that the translator used in order to recode elements of 

one language and cultural system into the other.
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Medzikultúrna komunikácia v “chorvátskych” dielach 
Martina Kukučína 

Martin Machata

Filozofi cká fakulta Univerzity v Záhrebe

Úvod
Klasik slovenského realizmu Martin Kukučín (1860 Jasenová - 1928 

Lipik) strávil v chorvátskom prostredí takmer celú druhú polovicu svojho 
života. Kľúčovým okamihom pre jeho ďalšie životné smerovanie je odchod 
na chorvátsky ostrov Brač, bezprostredne po skončení štúdia medicíny v 
Prahe. Motívom jeho odchodu bola ponuka lekárskej praxe po akej túžil, 
avšak nemohol získať v Žiline, Martine či vo Zvolene. Táto práca mu mala 
vyriešiť materiálne problémy, v ktorých sa zvlášť ku koncu svojho pražského 
štúdia ocitol. Kukučín prichádza do Seliec na Brači začiatkom roku 1894. Mal 
v úmysle pobudnúť tu jeden mandát, splatiť svoje dlžoby a vrátiť sa domov 
na Slovensko. „Na tri roky by som ta šiel herštelovať fi nancie a  potom by 
sa dalo dačo začať.“ (z listu Jurajovi Slávikovi, 28.11.1893). Na slovenské 
pomery dostáva v Dalmácii veľmi dobrý plat, približne 3000 zl. ročne, takže 
sa mu dlžoby podarilo splatiť už počas prvého mandátu. Martin Kukučín 
však zostal na ostrove Brač pracovať ako lekár do roku 1907, keď spolu so 
svojou chorvátskou manželkou a ďalšími vysťahovalcami odchádza do Južnej 
Ameriky z dôvodu zmeny politickej klímy na ostrove Brač. Na Slovensko sa 
znovu vrátil až v roku 1922 .

Slovenská a chorvátska literárna veda zdokumentovali toto autorovo 
pôsobenie v miere, v akej im to sám autor dovolil. 

V prvom prípade bola prekážkou vzdialenosť geografi cká, veď „do 
roku 1918 zo slovenských ľudí vlastne nikto nevedel, ako a kde v posledných 
časoch žije tento veľký predstaviteľ našej realistickej národnej spisby.“ (Mráz, 
1957, s. 223).  A tak sa o Kukučínovi počas pobytu na Brači dozvedáme 
najviac z toho, čo o sebe sám napísal v korešpondencii i v samotných prózach 
a cestopisoch.

V  chorvátskom prípade bola prekážkou vzdialenosť duchovná, 
pretože Kukučín sa z vlastného rozhodnutia nikdy nestal členom chorvátskej 
literárnej obce. Pritom mu iste nebránila bariéra jazyková, veď Kukučín sa po 
chorvátsky naučil rýchlo a plynule, a ovládal ju s  jazykovým citom literáta, 
ako nás presviedča už svojimi prózami, ktoré píše nedlho po svojom usadení 
sa na Brači, ale aj podľa svedectva jeho súčasníkov: „čoskoro sa naučil ich reči“ 
(Mráz, 1957, s. 232). resp. „hovoril po chorvátsky správne, pekne a literárne, 
iba s akýmsi mäkkým prízvukom“ (Ormis, 1957, s. 794)



Medzikultúrna komunikácia v “chorvátskych” dielach Martina Kukučína 

276

Možno teda predpokladať, že v  tom, aby Kukučín prispel 
do  chorvátskej literárnej tvorby nejakým dielom v  jej jazyku (známa je aj 
výzva, ktorú mu v tomto duchu vo svojich novinách Novi Vijek venoval v roku 
1897 chorvátsky spisovateľ Ante Tresić Pavičić.), mu bránila bariéra kultúrna 
a  zrejme tiež už spomenuté vlastné rozhodnutie zostať navždy výhradne 
literátom slovenským. Sám Kukučín nemal zrejme o svojej znalosti spisovnej 
chorvátčiny vysokú mienku, keď jediný svoj literárny pokus v  tomto jazyku 
necháva na posúdenie svojmu priateľovi, spisovateľovi Nikolovi Ostojićovi, 
a kvôli priateľovmu značne odkladanému posudzovaniu ukážky v podobných 
pokusoch už nikdy nepokračuje.

Kukučínove „chorvátske“ diela ostávajú v Chorvátsku aj v súčasnosti 
málo známe. Odborná verejnosť, ktorá sa s nimi zoznámila, vyjadruje názor, 
že by táto Kukučínova beletria i cestopisy pri lepšom preklade a interpretácii 
mali v chorvátskej literatúre svoje stále miesto. Z literárnych vedcov v 
Chorvátsku sa im však venovali iba prvý chorvátsky slovakista Ivan Esih a 
súčasná záhrebská slovakistka Zrinka Stričević-Kovačević. Táto vo svojej 
dizertácii píše: „Román Dom v stráni skutočne dýcha Dalmáciou, cítiť 
z neho vôňu mora a zeme. Nevieme, nakoľko sa autorovi podarilo priblížiť 
ho Slovákom, avšak my ich cítime a spoznávame v  jeho diele (o to viac, že 
Kukučín ako prišelec dokázal vybadať mnohé veci, ktorých si my nie sme 
vedomí, berieme ich ako „hotovú vec“).“ (Stričević-Kovačević,1998, s. 82 – 
preklad M. Machata)

Diela
„Stratil z dohľadu rodný kraj, dojmy a  rozpomienky bledli a  tratili 

sa... Ale v  novom prostredí ukladali sa mu do duše nové dojmy, výrazné 
a  svieže a  bolo len času treba, aby mohli dozrieť.“ (Votruba, 1957, s. 47) 
A tak už dva roky po príchode autora do Dalmácie vznikajú „chorvátske“ 
diela Martina Kukučína, poviedky a črty Svadba, Parník, Prvá zvada (1896), 
Štedrý deň (1897), Baldo & Comp (1900), Mišo II (1901) a Deti (rukopis). 
(Samostatnou kapitolou sú cestopisy V Dalmácii a na Čiernej Hore (1898) 
a Rijeka — Rohić — Záhreb (1901)). Vyvrcholením tejto tvorby je román 
Dom v stráni (1902), po napísaní ktorého sa autor na niekoľko rokov tvorivo 
odmlčal. Prostredie a niektoré postavy v dielach sú skutočné, Kukučín tu čerpal 
z každodenných výjavov z ostrova a jeho bezprostredného okolia. Ako o ňom 
napísal jeho súčasník, redaktor a blízky priateľ Štefan Krčméry: „Je človekom 
očú. Hlavne očú.“ (1957, s. 53). Kukučín teda vždy musí písať o tom, čo má 
pred očami. Veľmi rýchlo sa zžíva s novým prostredím, citlivo vníma rozdiely 
a podobnosti so svojou domovinou. S literárnym objavovaním nového 
prostredia je spojená častá autorova potreba komunikovať čitateľovi javy 
patriace do inej kultúry. Je významné a charakteristické, že hoci sa dej týchto 
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próz odohráva v neslovenskom prostredí, Kukučín zároveň ustavične píše pre 
slovenského čitateľa. „Kukučínovi (...) žiadalo sa zdôverovať slovenskému 
čitateľovi o okolnostiach, v akých v neznámej cudzine žije“. (Mráz, s. 233 – 
234, 1957). Na druhej strane sa vynára otázka, či sa Kukučín vo svojej tvorbe 
skôr nevracia na rodné Slovensko. Nesporne áno, o čom svedčia aj nasledujúce 
dve ukážky z poviedky Mišo II:
1) „Doktor sa zadumal. Ako keď poľom preletí znezrady kŕdeľ holubov, tak i jemu 

mysľou preleteli staré rozpomienky. Kde sa vzali? Ako — prečo práve teraz?… 

Dedina roztiahnutá pri potoku s úpustom, drevené mosty, akých už dávno 

nevidel, domce vybielené, s peknými štítmi a hálkami. Okolo potoka vŕby, v 

sadoch a dvoroch jasene a staré hrušky. A v nej domec, úzky dvor, dosť dlhý, 

do ktorého vedú vrzgotavé vráta… Ba čo tam dnes robia! Zbožie sa ešte bude 

vlniť pod vetrom sťa tu toto more. Čierne hory šumia, spievajúc svoju večnú 

hymnu. I ,tam‘ rozsýpa slnce dnes svoje žhavé lúče — i tam sa smeje týmto 

širokým, dobroprajným smiechom. A ktovie, či nehrmí i búrka nad krajom; tá, 

ktorá osvieži, omladí ustatú zem a očistí povetrie… A národ príčinlivý bude 

sa od svitu do mraku oháňať kosou a stavať kríže, až ich bude plný chotár, 

a okolo krížov spievať svoje piesne. Kde je dobre každému, kto nosí čierny 

kabát, lebo ho zovú ,veľkomožný‘. Koľko to tam tých veľkomožných, a nikomu 

nemôžu pomôcť.“ (Mišo II, s.9)
2) „Tak neuveriteľné všetko! I táto čistá, ihravá voda že je more! Prečo nemôže 

byť pleso tamhore dakde v Tatrách? A tieto zvláštne domy s obielenými dachmi 

môžu byť prelud, fantázia… A lode a títo ľudia možno starí známi z dákej 

poviedky…“ (Mišo II., s.14)

„Chorvátske“ diela v chorvátskom preklade
Z  týchto próz chorvátska čitateľská obec mala možnosť zoznámiť 

sa v chorvátskom preklade iba s poviedkami Svadba, Mišo II a Štedrý deň 
(1929) a románom Dom v stráni (1931). Prekladateľom krátkych próz je dr. 
Branko Nižetić, ktorý bol, mimochodom, Kukučínovým krstným synom. 
Prekladateľom Domu v  stráni je Ante Šimčík. Súčasnému záujemcovi 
o čítanie týchto Kukučínových prekladov do chorvátčiny sú z  toho ako-tak 
dostupné preklady Domu v  stráni a  poviedky Mišo II. Kukučínov slávny 
román vyšiel v Chorvátsku knižne vo vydaní Spolku sv. Jeronýma v Záhrebe 
pod názvom Kuća u strani a s podtitulom Roman s otoka Braća. Redaktorom 
bol Josip Andrić. Poviedka Mišo II vyšla tiež v Záhrebe ako súčasť výberu próz 
svetových autorov (1000 najljepših novela, zv. 21), redaktorom ktorého bol 
Ljubo Wiesner. Poviedka vyšla pod názvom Leše, čo je prezývka doktorovho 
„muličiara“ (Aleksander – Alešandro – Leše), jednej z hlavných postáv v tejto 
poviedke. Do vydania sa, z  nezistených príčin, dostala iba prvá polovica 
poviedky, o  čom však čitateľ nie je nijako upovedomený, takže, ak nepozná 
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originál poviedky, zrejme sa bude čudovať, prečo ide o  jednu z  najlepších 
Kukučínových kratších próz z tohto obdobia. Preklady ostatných dvoch próz 
sú prakticky nedostupné, vyšli v splitských novinách Novo doba pod názvom 
Svadba a Badnjak. Podľa charakteru denníka, ktorý vychádzal v rokoch 1918-
1941 predpokladáme, že boli uverejnené na pokračovanie alebo len sčasti, 
tak ako v prípade poviedky Mišo II.. Ako sme už uviedli, pre chorvátskych 
čitateľov sú už v súčasnosti tieto dva preklady prakticky nedostupné.

Medzikultúrna komunikácia
Slovník cudzích slov (2005) pod heslom kultúra vysvetľuje primárny 

význam tejto lexikálnej jednotky ako „súhrn duchovných a materiálnych 
hodnôt vytvorených a vytváraných ľudstvom v celej jeho histórii: duchovná 

k. súbor výsledkov činnosti ľudskej spoločnosti v oblasti vedy, umenia a 
spoločenského života v určitom historickom období; materiálna k. súbor 
materiálnych hodnôt ľudskej spoločnosti vytvorený najmä výrobnou 
činnosťou, skúsenosťami, nástrojmi, technikou.“

Kultúra je teda veľmi komplexný jav. Tvorí ju celková duchovná a 
materiálna činnosť spoločnosti − jej idey, viera, zvyky, spôsob života, jazyk, 
geografi a, predmety, technológia. V našej práci budeme sledovať v kontexte 
vyššie spomenutých próz všetky uvedené aspekty kultúry so zameraním 
na špecifi ká slovenskej verzus chorvátskej kultúry. Pritom nebudeme robiť 
rozdiel medzi duchovnou a materiálnou kultúrou, pretože v našom ponímaní 
tvoria obe tieto súčasti rovnocenne a neoddeliteľne kultúru národa. 
Medzikultúrnou komunikáciou sa tu chápe komunikácia medzi dvoma takto 
defi novanými kultúrami (ang. intercultural communication – communication 

between cultures).
Či totiž Kukučín opisuje Francúzsko, Chorvátsko alebo Južnú 

Ameriku, spôsob myslenia a hodnotenia skutočnosti ostáva nemenný. Nikdy 
nezabúda a nevynecháva slovenský kognitívny kontext.
Slovenský čitateľ sa dozvedá prostredníctvom jeho „chorvátskych“ próz 
podrobnosti o  dobovej politickej situácii v  Chorvátsku, o  zvykoch pri 
procesiách, slávnostiach, oberačkách, pohreboch, o vzťahu Chorvátov 
k  divadlu, o probléme chudoby a  vysťahovalectva, ale aj o  chorvátskych 
piesňach či dokonca  kuchyni.

Chorvátsky čitateľ týchto Kukučínových diel vníma porovnávanie 
spomenutých chorvátskych špecifík s porovnateľnými slovenskými špecifi kami 
v autorovej pôvodnej vlasti.

Výsledkom týchto častých kontaktov chorvátskych a slovenských 
etnokultúrnych javov videných z Kukučínovej autorskej slovenskej perspektívy 
je intenzívna medzikultúrna komunikácia.
„V poviedkach s bračskou tematikou sa Martin Kukučín prejavuje ako Oravec, 
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aj keď sú to texty prešpikované v prvom rade lexikálnymi, ale i syntaktickými 
a frazeologickými kroatizmami.“ (Dudok, 2010, s. 38) 

O vplyvoch chorvátčiny na jazyk Kukučínových (predovšetkým 
prvých) „chorvátskych“ próz sa v slovenskej i chorvátskej lingvistike písalo 
už aj skôr (napr. Habovštiaková,1960) - preto nie sú predmetom tejto práce. 
Jej predmetom je prednostne medzikultúrna komunikácia, ktorá vyplýva zo 
špecifi ckej podoby týchto Kukučínových próz, z napätia medzi jeho slovenskou 
autorskou perspektívou, chorvátskym prostredím diel a  ich slovenským (ale 
možno aj perspektívnym chorvátskym) čitateľom. Dva vzájomne blízke 
národy - slovenský a chorvátsky - majú v Kukučínovi a jeho dielach spoločnú a 
jedinečnú literárne spracovanú medzikultúrnu aj medzijazykovú komunikáciu, 
aká nemá je v histórii slovenskej literatúry obdobu.

Stala sa dôležitou kapitolou pri štúdiu chorvátskeho jazyka na 
Slovensku a obzvlášť pri štúdiu slovenského jazyka v Chorvátsku. Ako miesto 
stretu dvoch kultúr poskytujú chorvátske diela Maritna Kukučína študentom 
týchto dvoch jazykov stálu inšpiráciu a bohatý študijný materiál. 

V ukážkach sú príklady na medzikultúrnu komunikáciu v 
Kukučínových dielach napísaných na Brači. Strany uvedené v zátvorkách 
vychádzajú z internetového vydania Zlatého fondu denníka SME (http://
zlatyfond.sme.sk/dielo/). Príklady sú klasifi kované z hľadiska kultúrnych 
javov, ktoré Kukučín v dielach spomína.

IDEY:
3) “Južná noc prikrýva ho nádherným kúzlom. A jemu nikto neodolá. Neodolal 

ani on — bárs jemu v duši panuje skvelý deň — a králicou toho dňa je jeho 

,sunce‘, ktoré dnes tak vysoko vystúpilo na horizont, osvietilo ho i zohrialo, 

snáď na celú dráhu života…” (Svadba, s. 13)
4) „Šor Pave pripil na pokrok obce, vlasti a na zdarnú opozíciu proti fi nancom 

(práve sa pálila terkelica a fi nanci dohliadajú na kotle a vyberajú poplatok), i 

vôbec proti celej vláde.“ (Baldo & Comp, s. 6)
5) “Ako uveriť, že je toto Dohviezdny deň? Kde je sneh, kde čierňava hôr, 

posypaná čerstvým snehom, kde hlas hrkálok, ktorý sa rozlieha z hradskej za 

sánkami, v nichž panstvo v ťažkých bundách na vyvrátenej medvedej koži 

alebo pestrom koberci? Kde deti, spúšťajúce sa na sánkach do dediny, s rukami 

skrehnutými ako cepíky? Kde domce vybielené a podkľakujúce pod snehovým 

požehnaním? Kde cupot mlatcov z polootvorených humien a strnádka odutá 

od zimy?… To je môj Dohviezdny deň. A toto? Čosi ako Hromnice s prvým 

zavanutím jari a vôňou rozmoknutej zeme…” (Štedrý deň, s. 9)
6) „...s inštinktom bývalého mornára spúšťa pohľad dolu dolinou, tadolu, kde 

medzi dvoma bralami modrie sa kus mora v tichej zátoke. „Nemá konca ani 

kraja — len koľko je mora, čo je medzi našim krajom a Itáliou. A predsa sa 

nemôžeme pomestiť. Ako je to — ako?““ (Dom v stráni, s. 9)

Martin Machata



280

7) „„No ty, jedinák — dnes—zajtra gazda! Ako zanecháš tu svoje mozole, mozole 

svojho otca? Naverímboha, nič po nič, do vetra… Nie, synko, tvoja Amerika je 

tu, musí byť tu…““(Dom v stráni, s. 11)
8) „Leše je teda zas v svojom elemente: o Vlachoch, obyvateľoch to Prímoria a 

menovite nášho Zagoria. On, ostrovan, považuje seba za vyššiu bytosť, 

Vlachovi len že neupiera i hodnosť ľudskú. A skutočne, pozorujúc ostrovana a 

Vlacha, skoro bys’ pochyboval, že to ten istý národ a ľud.“ (Mišo II., s.7)

V uvedených príkladoch približuje autor najprv pôvaby južnej noci, 
ktorú vníma ako odlišnú od nocí na Slovensku. Ďalej uvádza ukážku politicky 
motivovaného chorvátskeho prípitku (4). V príklade 5 nachádzame rozdiely 
medzi autorovým vnímaním Štedrého dňa na Slovensku a  na Jadrane. 
V  nasledujúcom príklade (6) upozorňuje na kontrast medzi množstvom 
priestoru v mediteránskom regióne a jeho nedostatkom na poli medziľudského 
spolužitia. V posledných dvoch príkladoch (7, 8) upozorňuje na hospodársky 
motivované vysťahovalectvo a  špecifi cké vzťahy medzi obyvateľstvom 
v jednotlivých chorvátskych oblastiach.

VIERA:

9) “Jedna z tých starosvetských pastierskych (piesní), kde je opísaný celý posvätný 

dej narodenia Pána, naivne, prosto, ale i bezprostredne. ,U tej vrime godišća 

mir se svitu navišća, porodjenje Ditića od Divice Marije…‘” (Štedrý deň, s. 
17)

10) „Za kurátom hrnie sa svet ku kostolu, takže námestie ostalo temer prázdne. 

Na malú chodieva najviac elita mesta, takzvaní páni, ľud ide na veľkú, — 

no dnes, pri takej slávnosti, panstvo pôjde na veľkú. Darmo je, treba sa i 

reprezentovať pred cudzím svetom, hoc to i stojí obete.„ (Dom v stráni, s. 22)
11) „Šora Anzula dokončila sama stavbu kaplnky, nadobudla na oltár obraz sv. 

Luku v pozlátenom ráme, ako sa i dnes vidí na vyšnom konci nášho mesta. Na 

dverách kaplnky nikdy nechybuje veniec z čerstvých kvetov, dar šory Anzuly 

patrónovi nebohého muža.“ (Dom v stráni, s. 52)
12) „Tento kostolík dedinský imponuje mu teraz väčšmi, než veľkolepé katedrály 

v hlavných mestách, ktorým sa kedy obdivoval. Vrúcna modlitba tejto ženy 

dodáva mu veleby, pretvoruje ho v pravý stánok boží. A kostolík je neveľký, 

starý. Na oltári obraz, iste Matky Božej, očernel starobou.“ (Mišo II., s. 20)
13) „Z dedín akoby na dohovor zaznievajú zvony, ich zvuky sa miešajú a široko 

rozlievajú poľom. Kde sa kto trafí, odokryje hlavu a modlí sa pozdrav Panny. 

Plné zvuky zvonov a šepot modlitby akoby šumel v povetrí a vystupoval do 

výšin a pred trón Najvyššieho šla vonná obeť zápalná. I Leše prestal bľabotať, 

zosňal čiapku a prežehnajúc sa šepoce: „Zdrava Maria…““ (Mišo II., s. 34)
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V  príkladoch 9 – 13 píše Kukučín o  významnej úlohe viery ako aj o 
náboženských obradoch, piesňach, modlitbách a  obyčajach typických pre 
prímorské časti Chorvátska.

ZVYKY (TRADÍCIE):

14) “Až z nižného konca sa zvrátili k nevestinmu domu (...) I veľká úcta sa im 

preukazuje. Pred bránou kapetana Nadeho stojí sama jeho pani, šora Čara s 

tácňou v ruke. Na tácni ,sladkarije‘ — sušené fi gy, mandle — fľaša jemného 

,prošeka‘ (sladkého vína) a kalíšky. Takto traktuje celú svadobnú spoločnosť. 

I šora Adrina, žena konžiliera šora Zorzola na ten istý spôsob ,počastila‘ 

družinu. (Svadba, s. 28)
15) “Ráno mi dali čiernu kávu, lebo biela sa nesmie piť v Štedrý deň. A ako som sa 

túlal po domoch, tak som v každom dačo užil, ako to ináč ani byť nemôže. Figy, 

mandle, konfekty, zaváraniny, krapne, pražené na oleji, sušené hrušky. Pritom 

sme zapíjali rakijou alebo sladkým vínom tieto paškrty.” (Štedrý deň, s. 5)
16) “Občania postávajú na priedomí, i po uliciach. (...) V kostole stavia kostolník 

jasle — toto nezapomenuteľné divadlo každému dieťaťu. Ženské čistia rybu, 

kutia okolo nizučkých ohnísk, alebo natĺkajú ,bakalara‘. ,Štokfi š‘ totiž nesmie 

chybovať na žiadnom stole; musí byť nielen natlčený, ale i vymočený pred 

varením, aby odmäkol a pustil ,mlieko‘.” (Štedrý deň, s. 6)
17) „Treba mu poliať hlavu. Ešte nerybáril,“ smeje sa on, vyťahujúc povraz, ktorý 

sa mi zdal nekonečne dlhým. Starší načrel mora do črpáka a vylial mi ho na 

klobúk. Čosi sa dostalo i na tvár a do úst z tohto krstu. Tak som sa mohol zas 

presvedčiť, že je more skutočne slané.” (Štedrý deň, s. 12)
18) “A tak i Lovre. Myslel by, že sú nie Vianoce, keby nejedol svoju rybu, čo sám 

uloví. Vy to, pravda, ťažko uveríte, vy, ktorý zas bez hory nemôžete byť.“ 

(Štedrý deň, s. 14)
19) „Naši Prímorci sú odvážni. On pôjde dakoľko hodín, aby mohol zapáliť vatru. 

Viete vy, že je tam poriadna zima? Ale nepamätám Vianoc bez vatry. I keď je 

bóra — všetko jedno…“ (Štedrý deň, s. 15)

V sfére etnokultúrnych javov, ktoré nazývame zvykmi, sa hovorí o tradičných 
jedlách na sviatky, o svadobných obyčajach, o rybárskom krste, o miestnom 
zvyku zapaľovania ohňov na Vianoce atď. To všetko sú javy typické pre 
chorvátske prostredie daných próz.

SPÔSOB ŽIVOTA:
20) “Býva v kući otcovskej a starootcovskej. Vystavená je z holého kamenia, rukou 

neumelou. Špáry zdnuka zapackané sú maltou. I krov po tunajšej težackej 

móde: na laty poprekladané tenké tľapky z kameňa. Aby pomedzi ne neprebíjala 

,bura‘ (severák), alebo ,jugo‘ s dažďom.” (Svadba, s. 5)
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21) “Lovre sedí vo svojom trojnohom kresle, cele drevenom, ,ako beg‘. I na sedisku 

má podložený vankúš, aby mu bolo mäkšie. Ovaľuje sa chrbtom do oblúkovitého 

operadla, krášleného vyrezávaním, ako to znajú majstri ,vlašskí‘ — prímorskí 

spoza Vrchov. Pije ,kafu‘ — dnes už tretiu — z malej šáločky. Poťahuje z luly 

o dlhom, čibukovom pipasári. „Ja si môžem zapáliť na dlhú lulu,“ honosieva 

sa pred sestrou, „ja som človek, ktorý sa nemusím ,gubiť‘ (trápiť) težackou 

robotou…“ (Svadba, s. 18)
22) “Z piace zaznieva pokrik mládencov, ktorí neberúc ohľad na nedeľu, dali sa 

do hry ,na balón‘ (loptu). Mládenci, ba i ženáči, rozdelení na dva tábory, bijú 

loptu, lenže nie drúkom, ale dlaňou. Lopta lieta mohutným oblúkom z jedného 

konca piace na druhý. Petar je chýrny hráč, keď lopta naň letí, podberie ju 

šikovne a pošle až hen dakedy do dvorcov.” (Svadba, s. 9)
23) “... a snáša na „veliký stôl“ sušené strapce hrozna a mandle a prošek — tunajšie 

to víno sladké a silné zo sušeného hrozna vyprešované.” (Deti, s. 2)
24) „Kaviarnik, tiež holoruký, roznáša fľašové pivo sarajevské, a to rovno z ľadu 

— udalosť, ktorá sa prihadzuje len na fi eru. Ľad treba doredikať z vysokého 

vrchu Prímorskej planiny, kde sa ho nájde v hlbokých rokliach i cez leto. Pivo 

sa pije viac len z bravúry — nikto nenachodí v ňom zvláštny pôžitok, okrem 

snáď rešpicienta a doktora...“ (Dom v stráni, s. 23)
25) „Pod veľkou jahodou na piaci leží rozvalený krivý Marko: hlava v chládku, 

všetko ostatné na tuhom odpoludňajšom slnci. Chrápe, ani čo by pílil a 

nepočúva, čo si rozprávajú naši ctihodní starci Ante a Zorzi a ďalej od nich 

starý Tomić a melancholický Dominko. Penzisti všetko — ľudia, ktorým 

vypadla z ruky motyka a čakan. Zato sú stálou ozdobou našej piace.“ (Mišo 
II., s.1)

26) „Pritom je postava dosť nesúmerná. Výška, čo presahuje normál, môže sa 

privlastniť pedálom, ktoré sú ako Žaškov, dlhé totiž. Môže sa i o ňom povedať, 

čo nemá v hlave, má v nohách. Len chodidlá nie sú dlhé, ako by ste mysleli. A 

možno je to optický klam, lebo krpce sú pekne šité a nie neokrôchané; okolo nôh 

niet toľko onuciek naokrúcaných, ako pri našich Oravcoch, iba jedny pančuchy 

pletené z domácej vlny.“ (Mišo II., s.3)
27) „„Môj drahý, my sme nie toľme hákliví a rozmaznaní — my, čo sme tamodtiaľ,“ 

ukázal mu doktor k severu. A mihol mu hlavou obraz z detstva. Ako trávil celé 

dni na kĺzačke, alebo na sánkach, prpľajúc sa v snehu. Ako nechcel posedieť pod 

pecou horúcou, ale vždy von, kde je zima, čo reže až do kostí… A aký mal odev 

a obuv! Koľko ráz sa vykradol sánkovať bez odedze vôbec! Koľko ráz sa vrátil 

so skľavenými rukami, alebo keď mu za nechty zašlo a mať mu ruky vstrčila 

naostatok do studenej vody…“ (Mišo II., s.9)
28) „Domy sú i veľké i malé, výstavné, na poschodie i prízemné chalupy: no všetky 

v domácom štýle, dalmatínskom. Iba už chalúpky o nevybielenom krove, čo 

sú učupené skromne medzi ohradami. Nemožno rozoznať, či to hŕba skália, 
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či chalupy. Pod dedinou je mohutná zátoka, v ktorej sa výstavné budovy 

nábrežia nazerajú sťa v zrkadle. V zátoke sa kolíše celá fl otila člnov, lodíc 

a trabakulov.“ (Mišo II., s.14)
29) „Prešli popri dome, na ktorom je hrdý nápis: „Narodna kavana“. Dnu 

vyspevujú rybári, ktorí na mraku vyjdú do kanála a zapália vatry na vábenie 

rýb.“ (Mišo II., s.15)

Najzastúpenejšie spomedzi skúmaných javov v  „chorvátskych“ 
dielach Martina Kukučína sú príklady z  tejto kategórie, v  ktorých sa autor 
zmieňuje o  rozmanitých prejavoch zo života obyvateľov svojho nového 
pôsobiska. Príklady z  tejto kultúrnej sféry možno zároveň označiť aj ako 
tematicky najdivergentnejšie, pretože sa v  nich slovenský čitateľ stretne s 
opisom bývania a prvkov dalmatínskej architektúry (20, 28), s trávením času 
majetnejších statkárskych vrstiev (21), s hrami a zábavami miestnej mládeže 
(22), so spôsobom hostenia a typickými delikatesami dalmatínskej kuchyne 
(23), s podávaním alkoholu (24), so spoločenským životom starcov na „jeho“ 
ostrove (25), so spôsobom obliekania a obúvania aj s prirovnaním s obyvateľmi 
rodnej Oravy (26, 27) aj so sviatočnými i každodennými chvíľami jadranských 
rybárov (29).

GEOGRAFIA:
30) “...druhá strana kotliny, chránená od ,bory‘, ktorá by prsť poodnášala — je 

krásna, zelená, úrodná. Rozprestierajú sa vinice s fi gami a olivami po nej; 

miesty sú mohutné mandľovníky a nízke jablone granátové.” (Svadba, s. 14)
31) „Dážď prišiel ozaj dalmatínsky. Náhlo, prudko s nesmiernou hrmavicou a tak 

sporý, že v okamihu si na ňom ako myš.“ (Baldo & Comp, s. 11)
32) “Slnce a vietor, to mu uznám. Toho sa tu rodí v hojnosti. Ach, menovite to slnce! 

Zavesí sa ti neúprosne na chrbát i nemáš sa ho kde a ako striasť. No mráz a 

ľad, čo hneď o Troch kráľoch, a menovite Oravcovi, nezasluhujú toho poctivého 

mena. Ciagľa na strechách nevidíš, putňa s vodou neprimrzne ženskej, keď 

sa zatrkoce s pani kmotrou pri studni — pardon, pri obecnej cisterne, a žeby 

za nechty zašlo, a menovite za nechty oravské, na to sa desať tunajších zím 

nezmôže.” (Parník, s. 4)
33) „... jedným oknom a dverami hľadí rovno do stráne Grabovika, porastenej 

česmínami, myrtovím a borovčím, spomedzi ktorého chrastia vyčnieva kde—

tu bor svojou mohutnou korunou, alebo dumá stará šedivá oliva.“ (Dom v 
stráni, s. 6)

34) „Meštrál poťahuje (...) od mora ako každé poludnie...“ (Dom v stráni, s. 6)
35) „Tône sa značne pokrátili, slnce vystúpilo vysoko nad hlavy. Nuž letný deň v 

Dalmácii: a to už znamená čosi! Nikde ani obláčika, tíšina v prírode úplná, 

až mŕtva.“ (Dom v stráni, s. 6) 
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36) „Zo dverí mu vidíš zátoku i kanál do susedného ostrova a dolu až do Neretvy, 

nie zlato — ale skôr zimnicu nosiacej. V protivnú stranu oblokom vidíš zase 

kanál, ako sa prestiera až do Prímoria, ktorého otupné planiny akoby horeli na 

slnci, čnejúc žalostne do tmavého neba.“ (Mišo II., s.16)

Vo vyššie uvedených príkladoch si Kukučín všíma geografi cké znaky 
autentického prostredia, v  ktorom sa odohráva dej jeho próz. Nájdeme tu 
zmienku o miestnych vetroch „bora“ a „mešrál“, o vegetácii, daždi, o slabých 
zimách i  veľkých horúčavách, o pohoriach i  vodstve. Z opisu chorvátskej 
krajiny možno vycítiť autorov obdiv i  veľký cit pre zvláštnosti výtvorov 
tunajšej prírody, hoci sa na ne zároveň neprestáva dívať očami cudzinca.

HISTÓRIA A POLITIKA:
37) “Naľavo od monarchu je obraz čestného mešťana Josipa J. Strossmajera 

v biskupskom plášti. Hľadí odhodlane, akoby bol práve vyriekol slová, pod 

obrazom napísané: „Sve za vjeru i za domovinu.“” (Prvá zvada, s. 6)
38) “Ich vlasť tak veľkolepá, bohatá v krásach, bohužiaľ — iba v krásach 

prírodných. Ináč tak zanedbaná, osirotená, zaostalá, chudobná, že jej synovia, 

aby mohli vyžiť, musejú vziať do ruky tiež ťažkú hôľ vysťahovalca…” (Štedrý 
deň, s. 13) 

39) „Na obćinskom dome veje trikolóra, druhá taká na Čitaonici. Zástavy vejú í 

na privátnych domoch, na daktorej i patriotický nápis: „Živila Hrvatska!““ 

(Dom v stráni, s. 22) 
40) „Blahobyt, pokrok, zjednotenie… Ba raz i Ilýria sa mi vo sne ukázala. Ostarela 

trochu, pobledla ona, pre ktorú sa toľkí oduševňovali!“ (Dom v stráni, s. 184)

O  podrobnostiach z  chorvátskej politiky a  histórie píše Kukučín vo 
svojej „chorvátskej“ beletrii málo, viac priamych zmienok z  tejto kultúrnej 
sféry nachádzame v jeho cestopisoch. V prvom prípade spomína spoločensky 
i  politicky aktívneho a  známeho biskupa Josipa Juraja Strossmajera, ktorý 
okrem iného udržiaval aj intenzívne styky so svojimi slovenskými súčasníkmi 
a jeho slávny výrok „Všetko pre vieru a vlasť“. V ďalších príkladoch sa venuje 
problémom vysťahovalectva, vlastenectvu i ilýrskej histórii Chorvátov. 

Vzhľadom na obmedzený rozsah článku uvádzame iba tento zúžený 
výber príkladov sledovaných etnokultúrnych javov v  „chorvátskych“ dielach 
M. Kukučína. Pri takto zameranej analýze sa nám podarilo zhromaždiť 
viac než 80 príkladov, čo poukazuje na nevídanú intenzitu medzikulúrnej 
komunikácie v  analyzovaných dielach tohto velikána slovenskej (a pri väčšej 
snahe prekladateľov) aj chorvátskej literatúry.
Z hľadiska štruktúry možno skúmané medzikultúrne komunikáty rozdeliť na 
dva typy. Na komunikáty, v ktorých autor čitateľovi približuje javy príznačné 
a)  pre chorvátsku kultúru:
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41) „Dážď prišiel ozaj dalmatínsky. Náhlo, prudko s nesmiernou hrmavicou a tak 

sporý, že v okamihu si na ňom ako myš. (Baldo & Comp, s. 11)

b) pre slovenskú i chorvátsku kultúru na základe ich vzájomného porovnania:
42) “Slnce a vietor, to mu uznám. Toho sa tu rodí v hojnosti. Ach, menovite to slnce! 

Zavesí sa ti neúprosne na chrbát i nemáš sa ho kde a ako striasť. No mráz a 

ľad, čo hneď o Troch kráľoch, a menovite Oravcovi, nezasluhujú toho poctivého 

mena. Ciagľa na strechách nevidíš, putňa s vodou neprimrzne ženskej, keď 

sa zatrkoce s pani kmotrou pri studni — pardon, pri obecnej cisterne, a žeby 

za nechty zašlo, a menovite za nechty oravské, na to sa desať tunajších zím 

nezmôže.” (Parník, s. 4)

Tretí typ, teda komunikáty, v  ktorých by sa izolovane čitateľovi 
približovali javy príznačné výhradne pre slovenskú kultúru, v  tejto fáze 
Kukučínovej tvorby nenachádzame. To dodatočne potvrdzuje jej „chorvátsky“ 
charakter a jednoznačnú adresovanosť slovenskému čitateľovi. 

Záver
Svojimi dielami z  tohto obdobia sa stal Kukučín významným 

mostom medzi chorvátskou a slovenskou kultúrou. Tento most je však, hlavne 
z chorvátskej strany, dodnes prekvapujúco málo prechodený, pravdepodobne 
vinou jeho „slabého osvetlenia“. „Vinný“ je sám autor, ktorý ostáva aj po 
dlhom čase strávenom v chorvátskom prostredí výhradne slovenským 
autorom. Napriek tomu je dielo a  úloha Martina Kukučína v  slovensko-
chorvátskych kultúrnych vzťahoch významnou súčasťou výučby slovenského 
jazyka a  literatúry na katedre slovakistiky FF Univerzity v Záhrebe. Pohľad 
na jeho „chorvátske“ prózy z hľadiska medzikultúrnej komunikácie pomáha 
zvyšovať kultúrnu kompetenciu študentov predovšetkým na magisterskom 
stupni vysokoškolského štúdia slovenčiny. 

Medzikultúrna komunikácia v Kukučínových dielach z tohto obdobia 
má značný význam aj pri ich správnom prekladaní do chorvátskeho jazyka. 
Prekladateľ by si mal plne uvedomovať ich medzikultúrny obsah a venovať 
etnokultúrnym špecifi kám spomenutým v tejto práci mimoriadnu pozornosť.

Martin Machata
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RÉSUMÉ
Intercultural Communication in “Chroatian” Works of 
Martin Kukučín

Th is paper analyzes the cultural aspect of the works of Martin Kukučín, a classic 

of Slovak realism, which were written in the period of 1896-1902 during his sojourn on the 

island of Brač in Croatia. In that period, the author wrote seven shorter prose pieces and his 

best known novel Dom v stráni. Th e works are specifi c as their plot takes place in a Croatian 

environment, yet they are written from a Slovak authorial perspective and for the Slovak reader. 

Because of that cultural specifi city the paper attempts to view the said prose pieces from the 

aspect of intercultural communication. Examples of intercultural communicats typical of 

the Croatian or Slovak culture are cited from the analyzed literary material. Th ose examples 

are further examined within the framework of a specifi ed structure, from the perspective of 

particular cultural phenomena. Intercultural communication in the mentioned works is very 

intensive, and familiarity with Slovak-Croatian cultural relations they contain is indispensable 

for the translation of those works into Croatian.
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Filmový prepis literárnej predlohy   

Ján S. Sabol

Filozofi cká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O fi lmovej štruktúre sa konvenčne uvažuje ako o epickom „texte“. 
Jeho epický charakter sa dáva často do korelácie s epickou, predovšetkým 
románovou kompozíciou literárneho textu. V tomto kontexte uvažovania 
preto nie je náhodným fakt, že práve literárne predlohy sa frekventovane 
stávajú „prototextom“ vo vzťahu k fi lmovému „metatextu“. Termíny prototext 
a metatext môžu v klasickom spôsobe ponímania vytvárať dojem odvodenosti 
fi lmového materiálu od literárneho. Nazdávame sa, že tento aspekt uvažovania 
musíme relativizovať, pojem metatextu totiž vzbudzuje možné interpretačné 
konotácie a môže navodzovať dojem akejsi „sekundárnej“ existencie fi lmového 
diela vo vzťahu k literárnemu textu. Klasické možné interpretovanie týchto 
pojmov (aj keď do určitej miery výstižne pomenúvajú koreláciu literárna 
predloha – fi lm) trochu relativizujeme, pretože zdôrazňujeme nekonvenčnosť 
a svojbytnosť fi lmového textu, a ak chceme zadefi novať ontologickú štruktúru 
fi lmového komunikátu, nájdeme v nej imanentné zložky prakticky všetkých 
typov umenia navzájom sa interferujúcich do výsledného artefaktu. Vo vzťahu 
k druhovej problematike fi lmového diela sme poznamenali v práci Lyrické 

prvky vo fi lmovej štruktúre (2009), že aj keď je elementárnou bázou fi lmového 
rozprávania existencia epického pôdorysu, na výslednom tvare sa podieľajú 
prvky charakteristické aj pre dramatickú a lyrickú štruktúru. Film sa tak stáva 
(v kultúrnovednom, aj vo fi lozofi ckom uvažovaní) entitou, na ktorej kreovaní 
sa podieľajú nielen prvky viacerých typov umenia, ale vo vyššej rovine 
abstraktného uvažovania aj segmenty všetkých troch druhových zložiek. V 
týchto úvahách nadväzujeme na konštatovanie v práci E. Staigera Základní 

pojmy poetiky (1969) a J. Pašteku Estetické paralely umenia (1976), v ktorej 
Pašteka konštatuje: „ Povedzme to s použitím Staigerovej formulácie: literárne 
dielo, ktoré by bolo ,celkom epické’ alebo ,celkom dramatické’ (v knihe Lyrické 

prvky vo fi lmovej štruktúre sme podotkli a doplnili celkom lyrické – pozn. J. S.) 
je nemysliteľné, pretože každé literárne dielo má podiel na všetkých druhoch a len 
isté ,viac’ alebo ,menej’ rozhodne o tom, či toto dielo nazveme ,epickým’, 
,dramatickým’ alebo ,lyrickým’. E. Staiger totiž pri fundamentálnom skúmaní 
druhov skonštatoval, že „každé pravé literárne dielo sa podieľa na všetkých 
druhových ideách rozdielnou mierou aj spôsobom a že odlišnosť tohto podielu 
je základom neprehľadného bohatstva historicky vzniknutých foriem“. 
Dodajme k tomu iba toľko, že diferencie medzi epickým, dramatickým a 
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lyrickým dielom prvotne určujú nejazykové rozdiely v ich štruktúrach.“1 
Prirodzene, fi lmový jazyk, podobne ako literárny text, má svoje špecifi cké 
vlastnosti, preto pri transformácii textu z jedného umeleckého priestoru do 
druhého, je dôležité „prispôsobiť“ tento materiál novému spôsobu vnímania a 
komunikácie s realitou (skutočnosťou). Teda je nevyhnutné vytvoriť 
alternatívny „životný“ priestor, v ktorom by transformujúci text získal ďalšiu 
dimenziu existencie avšak v už novej znakovej štruktúre, teda vykreovať 
plnohodnotnú substitučnú ekvivalenciu prototextu. Neexistujú striktné 
pravidlá, akým spôsobom sa má tento transformačný model odohrať. Chceme 
však prízvukovať neexistenciu striktných pravidiel v umeleckom, nie 
mainstreamovom, fi lmovom priestore. Je prirodzené, že pri formovaní 
mainstreamových diel existujú určité schémy, ktorých prvoradou úlohou je 
atakovať primárne zmyslové vnemy percipienta. Prirodzene, určité schémy 
transformácie literárneho textu môžeme pozorovať aj v umeleckom fi lmovom 
priestore, tu však výraznú mieru zohráva aj autorská individualita. Literárny 
text sa dostáva vo vzťahu k fi lmovému dielu do pozície prototextu v okamihu, 
kedy sa dramaturgia rozhodla transformovať literárnu štruktúru do fi lmovej 
podoby. Frekventovaný fenomén adaptácií literárnych diel dokumentuje fakt, 
že naratívna štruktúra literárneho a  fi lmového diela nebude až taká 
nekompaktibilná (na rozdiel od vzťahu medzi divadelným spracovaním 
a fi lmom). Literárne texty ako predloha boli pre fi lmovú tvorbu v slovenskej 
kinematografi i zvlášť „príťažlivé“ v 70. a 80. rokooch 20. storočia (spomeňme 
aspoň známe fi lmové prepisy Južná pošta, Tisícročná včela, Pomocník, Nevesta 
hôľ, Tri gaštanové kone, Drak sa vracia a iné), čo malo svoju oporu v látkovej 
skutočnosti i v snahe fi lmárov utiecť pred socialistickou cenzúrou. Tento fakt 
však nemení konštatovanie o „vhodnosti“ a možnej realizácii transformácie 
literárneho textu do fi lmovej štruktúry. Základným znakom, ktorý umožňuje 
túto transformáciu je existencia epickej naratívnej štruktúry literárneho 
a  zároveň fi lmového diela. Práve výrazné oslabovanie epickosti (okrem 
experimentálneho divadla) na úkor akcie (dramatickosti – dialogickosti) 
vytvára „priepasť“ medzi fi lmovým a  divadelným umením. Práve latentná 
„neexistencia“ epickosti v divadle má za následok aj absenciu narátora (až na 
experimentálne výnimky). Narátor sa však stáva základnou výstavbovou 
jednotkou literárneho, a  nazdávame sa, že aj fi lmového diela. Okrem, 
pomenujme to, primárneho narátora vo fi lmovom diele (postava sa dostáva do 
pozície rozprávača príbehu, čo v poslednej dobe fi lmová prax pomerne často 
využíva. Dodajme však, že ide o „nefi lmový“ prvok inkorporovaný z literatúry 
do fi lmového umenia, teda ide o  prvok nefi lmovosti alebo literárnosti vo 
fi lmovom diele) využíva fi lm „sekundárneho“ rozprávača, ktorým sa stáva vo 

1 In: Pašteka, J.: Estetické paralely umenia, s.167. 
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fi lmovej štruktúre „oko“ kamery. V  tomto prípade je „jazyk“ (slovo, text) 
nahradený vizuálno-akustickým (a  zároveň kinetickým) prvkom. Súčasný 
trend v  postmodernom divadle spájať vizuálne (fi lmové) prvky s  hereckou 
divadelnou akciou len potvrdzuje rozdielnosť obidvoch umeleckých štruktúr 
(divadelnej a fi lmovej). Vzájomne sa síce môžu dopĺňať a  obohacovať 
divadelný text, no nedostávajú sa do pozície akéhosi inkorporovania či 
prirodzeného pretvárania divadelného textu na fi lmový a opačne, ako je to vo 
vzťahu medzi literatúrou a  fi lmom. Dôsledkom je aj pomerne zriedkavá 
existencia fi lmových adaptácií divadelných textov (možno tu uvažovať o tom, 
že z prvkov postmoderného divadla využívajúceho fi lmovú štruktúru 
v  divadelnej forme vychádzali na začiatku 20. storočia divadelné postupy 
zo žánru cinema-skeč). „Podľa Čapka je antidivadelnosť fi lmu v tom, že ruší 
priestorovú, časovú i kauzálnu uzavretosť tzv. dramatických jednôt.“2 Ďalej 
Čapek dodáva, ako na to poukazuje J. Pašteka, že: „v tom je novosť, objavnosť 
a účinnosť fi lmu, že napriek týmto vlastnostiam má schopnosť zobrazovať a 

odhaľovať skutočnosť oveľa hlbšie, plnšie a intenzívnejšie než ktorékoľvek iné 

umenie.“3 V tejto poslednej téze sa však zamieňa efekt umeleckého diela na 
percipienta za schopnosť umeleckého textu v tom ktorom umeleckom type 
priniesť „plnohodnotnosť“ informácie o sprostredkúvanej skutočnosti. Každý 
typ umenia prináša rovnako hlboké a plné informácie, každý typ totiž 
transormuje realitu svojimi vlastnými, špecifi ckými prostriedkami. Rozdiel a 
intenzívnejší „efekt“ fi lmového umenia na percipienta spočíva v tom, že 
prináša zmyslovo-akustické vnímanie diela a v sémantickej rovine aj priame 
pomenovanie skutočnosti. Práve z tohto ontologického hľadiska je zaujímavá 
téza J. Pašteku (1976), v ktorej prezentuje diferenciáciu medzi fi lmom a 
divadlom ako rozdiel medzi umeniami – na jednej strane fi lmom, ktorý 
narába so skutočnosťou nepriamo a na strane druhej divadlom, ktoré narába 
so skutočnosťou priamo. Ďalej dodáva, že vo fi lme, „ sa nenarába so skutočnými 
ľuďmi, skutočnými vecami, skutočnými dejmi v skutočnom priestore a 
skutočnom čase, lež iba snímkami reality, jej ,fi lmovými obrazmi“. Teda 
materiálnym základom fi lmu nie je sama skutočnosť vo svojej reálnej podobe, 
ale vo fotografi ckej podobe, v tisícoch statických záberov zachytených opticky 
– a od čias zvukovej éry aj akusticky – na fi lmový pás, ktoré sa pri projekcii 
oživia so všetkými vlastnosťami reálneho pohybu, reálneho priestoru, reálneho 
času.“4 Túto tézu, by sme však radi upresnili. Zrejme nemôžeme uvažovať o 
diferenciácii medzi divadlom a fi lmom na základe spôsobu snímania reality a 
poukazovať na „preberanie“ tejto reality, teda len určitých jej segmentov, z 

2 In: Pašteka, J.: Estetické paralely umenia, s. 320.
3 In: Tamže, s. 320.
4 In: Pašteka, J.: Estetické paralely umenia, s. 288.
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hľadiska čisto formálneho, či technického. V prvej rovine uvažovania, 
formálnou realizáciou, môžeme poukazovať na tieto rozdiely a zadefi novať 
divadlo ako umenie, ktoré sníma segmenty reality priamo, zatiaľ čo fi lm 
sprostredkúva realitu nepriamo. Pri skúmaní podstaty charakteru týchto 
dvoch umení, ich ontológie a v spôsobe interpretácie, či percepcie divadelného 
a fi lmového textu, však prídeme na to, že ich snímanie reality a spôsob 
odovzdávania informačného kódu je presne opačný, a teda, že fi lmové umenie 
vo svojej podstate „predstavuje“ realitu priamo, kdežto divadlo nepriamo. 
Divadelný priestor, aj keď je prezentovaný reálnym hercom, reálnymi 
kostýmami, scénou a rekvizitami, predstavuje skutočnosť nepriamo a to vo 
veľkej väčšine prvkov, s ktorými divadlo narába: fi guráciou a štylizáciou v 
hereckom podaní, v scénickom segmente, prakticky vždy vizuálnou metaforou, 
často v pozícii pars pro toto (plachta ako stena, dom atď...). Vo fi lmovom 
priestore je divadelná fi gurácia, štylizácia vnímaná percipientom ako cudzí 
prvok. Je to neadekvátne uchopenie skutočnosti.5 Vyžaduje sa autentickosť a 
pravdivosť hereckej akcie. Stačí si v tomto kontexte spomenúť na herecké 
výstupy z nemej éry dejín kinematografi e. A aj keď je predkamerová skutočnosť 
prenesená na fi lmové plátno, predovšetkým v dvojrozmernom priestore, 
informácia na fi lmovom plátne je podávaná v prvej rovine uvažovania priamo, 
sémanticky často nepríznakovo, percipient nie je postavený pred kód, ktorý 
musí dešifrovať (dom na fi lmovom plátne je domom, plachta plachtou). 
Prirodzene aj fi lmový text môže posúvať znaky do rôznych konotačných 
rovín: „Socha hodená do trávy môže vytvoriť nový umelecký efekt vzhľadom 
na vznik vzájomného vzťahu medzi trávou a mramorom. Táto zvláštnosť sa 
spája, ako sme videli, so štruktúrnym princípom, ktorý určuje mnohoznačnosť 
umeleckých prvkov; nové štruktúry svojím vstupom do textu alebo do 
mimotextového pozadia umeleckého diela nerušia staré významy, ale vstupujú 
s nimi do nových sémantických vzťahov.“6). Divadelné umenie predvádza 
skutočnosť, literatúra ju deskribuje a tu vzniká otázka, ako sa k predkamerovej 
skutočnosti stavia umenie fi lmové. V zhmotnení skutočnosti a jej následnej 
segmentácie fi lmovou montážou na plátno má fi lmové umenie zrejme 
charakter predvádzania: „vo fi lme všetko priamo vidíme a počujeme ako v 
skutočnosti: vizuálne cez vizuálne informácie, akustické cez akustické 
informácie. Film umožňuje priame zmyslové vnímanie reality, nestavia medzi 
diváka a dielo nejaké médium, napr. sprostredkujúcu jazykovú sústavu ako 
literárne dielo.“7 V sujetovej rovine je fi lmové umenie zrejme príbuzné 

5 Látkou fi lmu, podľa Čapka nie je divadelná hra, ale skutočnosť. pozri Pašteka, J.: Estetické 

paralely umenia, s. 318
6 In: Lotman, J.: Štruktúra umeleckého textu, s. 95
7 In: Pašteka, J.: Estetické paralely umenia, s. 303.
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literatúre, a to tým, že deskribuje skutočnosť. Všeobecne sa považuje prozaické, 
románové alebo novelistické dielo za najvhodnejšiu formu pre fi lmovú 
adaptáciu, ale vhodný materiál nachádzame aj v  poviedkovom žánri. Z 
hľadiska „vhodnosti“ adaptácie teda niet medzi týmito tromi žánrami 
prakticky žiadny rozdiel. Prirodzene, že dramaturgia pristupuje k adaptáciám 
jednotlivých žánrov špecifi cky, od „kompresie“ románovej plochy k eventuálnej 
bohatšej fi lmovej výstavbe pri prepise poviedkového textu. Je to dané práve 
šírkou naračnej plochy jednotlivých spomenutých žánrov. Šírka románovej 
plochy teda núti dramaturgiu selektovať jednotlivé motívy románového 
príbehu, vytvára, ako sme to už spomenuli, akúsi výslednú „kompresiu“ 
adaptovaného diela. Naopak poviedkový útvar umožňuje dramaturgii 
rozvádzať jednotlivé motívy literárneho prototextu, a  tak vytvára akési 
„rozširovanie“ pôvodného poviedkového diela. Literárne dielo sa stáva v 
poslednej dobe výraznou inšpiráciou a priestorom, z ktorého čerpá fi lmová 
scenáristika. Aj keď sa zdá, že literárna a fi lmová narácia majú spoločné 
základné znaky stavby svojej štruktúry, ich zmocnenie sa vychádza z 
rozdielnych empirických skúseností autora aj percipienta, čo znamená, že 
takéto kreovanie literárneho a fi lmového textu je „defi nované“ rozdielnymi 
spôsobmi napodobňovania reálnej (predkamerovej) skutočnosti. Znaková 
štruktúra kreovaná cez slovo, je postavená na abstraktnejšom kóde, ktorý má 
formálny (grafi cký) charakter, cez ktorý je defi novaná sémanticko – 
emocionálna výpoveď. Filmový text má zmyslový percepčný charakter, a to 
vizuálno-akustický, je zároveň konštituovaný v čase a priestore, a to v dvoch 
jeho rovinách. Vnútrotextovej, nazvime ju autorskou (kinetickej – tvorenej 
fi lmovou montážou) a  vonkajškovej – teda v konkrétnom čase a priestore 
diváckej percepcie fi lmového diela. Práve jeho vizuálno-akustický ráz vyvoláva 
u  percipienta efekt „najintímnejšieho“ umenia, ale zároveň táto 
„zrozumiteľnosť“ má za následok možné komunikačné nezrovnalosti a šumy 
v interpretácii fi lmového textu. Pripomeňme tu slová J. Lotmana „fi lm sa 
podobá svetu, ktorý vidíme. Rozširovanie tejto podobnosti je jedným zo 
stálych faktorov vývoja fi lmu ako umenia. Táto podobnosť je však zákernou 
podobnosťou slov cudzieho jazyka, ktoré sú súzvučné so slovami jazyka 
vlastného: druhé predstiera totožnosť s prvým. Vytvára sa dojem porozumenia 
tam, kde ono vlastne nejestvuje. Až keď pochopíme jazyk fi lmu, presvedčíme 
sa, že nejde o otrockú, bezmyšlienkovitú kópiu života, ale o jeho aktívnu 
rekonštruciu, v ktorej zhody a rozdiely tvoria jednotný, intenzívny – časovo 
dramatický proces poznania života.“8 Bazálnou vrstvou, ktorou je však 
kreovaný fi lmový text, je rovina epická, na ktorej sa neskôr modelujú v rôznych 
vrstvách a  s rôznou intenzitou ďalšie segmenty vychádzajúce z lyrického, 

8 Lotman, J.: Semiotika fi lmu a problémy fi lmovej estetiky, s. 5.
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dramatického a aj z pôvodného epického priestoru. Vzniká tak z druhového 
hľadiska bohatá a nikdy nekončiaca mozaika rôznych variácií jednotlivých 
druhových prvkov, ktoré sa interferujú, vždy originálnym a neopakovateľným 
spôsobom, do konkrétneho výsledného tvaru. 
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RÉSUMÉ
Film Transcription of a Literary Source

Th e fi lm structure is generally considered as the epic “text”. Script is often compared 

with the epic, especially the novel composition of a literary text. In this context, therefore it is 

no coincidence that simple literary pattern is frequently becoming an inspiration for a fi lm work. 

It is obvious that fi lm language, like the literary text, has its own specifi c characteristics, so the 

transition of a text from one artistic area to another is important to “adjust” this material to a 

new way of communication with reality. Th ere are no precise rules for how this transformational 

model has to be done. But we want to stress the absence of precise rules in art, but not in the 

mainstream, the fi lm area. Frequent phenomenon of adaptations in literary works proves that 

narrative structure in literary and fi lm work has similar features. In recent decades the trend 

in postmodern theatre combine visual (fi lm) elements with theatre and drama action, and 

it only confi rms the diversity of both artistic structures (theatre and fi lm). Th ey can be even 

mutually complemented and they can enrich one another but they do not get into the position of 

transforming drama text into fi lm text and vice versa, as it is in the relationship between literature 

and fi lm. Th e result is the existence of relatively rare fi lm adaptations of drama texts as opposed 

to the relationship between literature and fi lm.
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