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Katedra slovenského jazyka v náročných podmienkach pandémie Co-
vid 19 zorganizovala konferenciu online v spolupráci so Štylistickou komi-
siou Medzinárodného komitétu slavistov ako poctu významnému štylistikovi 
v širšom medzinárodnom kontexte. Dlhoročnému členovi KSJ tam preuká-
zala poctu a zreflektovala vedecké hodnoty, ktoré tento výnimočný lingvista 
zanechal svojim pokračovateľom. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 70 
účastníkov z 10 krajín. 

Súčasťou podujatia bol spoločenský večer, na ktorom si účastníci pri-
pomenuli jubilanta na pozadí dokumentárneho filmu RTVS v réžii A. Ma-
jerčíka z r. 1994 (film sprístupnili organizátorom synovia jubilanta, ktorým 
ďakujeme za zapožičanie). Súčasťou spoločenského večera boli osobné 
spomienky bývalých jubilantových spolupracovníkov a žiakov, ktoré zverej-
ňujeme na nasledovných stránkach.  

Konferencia sa konala pod záštitou rektora UK v Bratislave Prof. 
JUDr. Mareka Števčeka, PhD., ktorý podujatie aj otvoril. V rámci otvore-
nia konferencie pozdravil účastníkov aj dekan FiF UK Prof. PhDr. Marián 
Zouhar, PhD. a riaditeľka JÚĽŠ SAV doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. 
Za rodinu sa podujatia zúčastnil syn prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. Jemu 
i druhému synovi Prof. PhDr. Erichovi Mistríkovi, CSc., adresoval dekan 
fakulty pamätné listy ako spomienku na podujatie aj poďakovanie za sú-
činnosť so slovakistickými pracoviskami fakulty nielen pri príprave tohto 
podujatia. 

Zborník je výstupom z podujatia a spolu so špeciálnymi číslami časopi-
sov Jazykovedný časopis (1/2022) a Slovenská reč (1/2022) fixuje výsledky 
tohto lingvistického „festivalu“ na pamiatku Prof. PhDr. Jozefa Mistríka, 
DrSc. 

Slávnostné otvorenie konferencie
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PREDSLOV

Rok 2021 je významný pre slovenskú lingvistiku a kultúru vôbec aj 
tým, že sa v ňom pripomína 100. výročie narodenia profesora Jozefa Mis-
tríka, ktorý výrazne zasahoval do slovenského i českého jazykovedného 
a kultúrneho diania v druhej polovici 20. storočia. Texty zahrnuté do tohto 
zborníka vzišli z podnetu tohto výročia, ich autori s nimi vystúpili na me-
dzinárodnej konferencii, ktorá sa niesla v znamení duchovnej atmosféry 
navodenej bližšou či vzdialenejšou ozvenou diela tohto prominentného 
reprezentanta moderného lingvistického myslenia v slovensko-českom 
jazykovom prostredí. Jeho myšlienkový záber bol značne široký. Výcho-
diskovým teoreticko-metodologickým rámcom bol pre neho funkčný prí-
stup k prirodzenému jazyku v duchu učenia predstaviteľov Pražskej školy 
a postupne naplno využíval poznávací potenciál jej ideovej bázy, v ktorej 
bola zakódovaná potreba prekročenia hranice štrukturalistickej lingvistiky 
pestovanej v známych štrukturalistických centrách mimo Pražského ling-
vistického krúžku. V súlade s týmto východiskom hlavný prúd jeho ling-
vistických výskumov tvoria štylistické analýzy a interpretácie – J. Mistrík 
bol desaťročia protagonistom funkčnej štylistiky ako jedného z nosných 
pilierov náuky o jazykových štýloch v slovenčine.

Pri spätnom pohľade na svoje štylistické výskumy v Predhovore svojho 
úctyhodného kompendia Štylistika, ktoré patrí k bázovým dielam slovenskej 
lingvistiky, konštatoval: „Je mojou ôsmou knižnou prácou v tomto odbore. 
Za uplynulý čas sa klasicky a úzko jazykovedne poňatá štylistika rozvinula 
ďaleko za hranice čistej jazykovednej disciplíny. V každom novokoncipo-
vanom diele som vždy výraznejšie posúval hranice štylistiky. Tak sa dostala 
na miesto, kam patrí – do cieľa široko chápanej rečovej komunikácie.“ Jeho 
kompendium ponúka vedecký obraz textu v štruktúrno-funkčných aspek-
toch, do ktorého je včlenený aj opis a výklad jeho štylistickej stránky. Dob-
re si uvedomoval inštrumentalizačný potenciál štylistiky, jej nástrojovosť 
v procese poznávania jazyka v sociálnych aktivitách a poznávania týchto 
aktivít v jazyku. Obsahová rozmanitosť textov v tomto zborníku zodpovedá 
tejto poznávacej otvorenosti. V ich rozčlenení do piatich kapitol s názvami 
Štylistické reflexie a analýzy, Rétorika a komunikačné javy, Prejavy jazyka 
v médiách, K syntaktickým a prozodickým znakom komunikátov a Výskum 
aspektov používania jazyka sa odráža predstava J. Mistríka o potrebnej roz-
pínavosti a rozvetvenosti výskumov jazyka v sociálnej praxi a tejto praxe 
v jazyku, ktoré prebiehajú na empirickej aj teoretickej úrovni. Zborníkové 
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texty sú príspevkom do empirického aj teoretického znalostného fondu, 
v ktorom sa zhromažďujú poznatky o používaní prirodzeného jazyka v so-
ciálnych interakciách.   

Prezentované štúdie korešpondujú s bádateľskou víziou J. Mistríka, 
založenou na presvedčení, že plodná cesta k vedeckému preniknutiu do 
jazykového sveta smeruje k dynamickému poriadku, ktorý je vlastný kohe-
rencii nekonečných jazykových aktivít používateľov v rozmanitých komu-
nikačných podmienkach. Priamo či nepriamo sú zamerané na objasnenie 
tohto poriadku aj na možnosti jeho vedeckého uchopenia s uvedomovaním  
jeho komplexnosti a dynamickosti, ako aj s vedomím, že lingvista je vy-
stavený lákavosti redukcie tejto komplexnosti v prospech dobrej orientácie 
v nej, a tak sa musí vyrovnať s napätím medzi týmto redukčným tlakom 
a potrebou výskumne sa adaptovať na komplexnosť tak, aby tento poria-
dok uchopil v súlade s požiadavkou deskriptívnej aj explanačnej adekvát-
nosti. Príspevky sa týkajú rozličných stránok tohto poriadku, nazeraní naň 
z rozličných pozícií a ponúkajú analýzy a interpretácie v nadväznosti na 
výskumné štandardy i s pokusmi o teoretickú aj metodologickú inováciu. 

Čitateľa iste neprekvapí, že mnohé štúdie sú orientované na sledova-
nie používania jazyka v médiách. Keďže vývoj médií je výrazný činiteľ 
v zmene podmienok používania jazyka, prirodzene priťahuje pozornosť 
lingvistov zameraných na skúmanie jazyka so zreteľom na to, ako aktuálne 
mediálne prostredie zasahuje do dynamiky jazykovej praxe a ako táto prax 
spätne vplýva na formovanie tohto prostredia. Osvetľovanie tohto javu zo 
stanoviska štylistiky, rétoriky, lingvistickej pragmatiky, teórie komuniká-
cie, textovej lingvistiky, ale aj gramatiky v najširšom zmysle je v službách 
chápania zodpovedajúcich mechanizmov a rozumenia zmyslu tejto dyna-
miky v kontexte sociálneho bytia súčasného človeka a vývinu spoločnosti. 
Mnohé štúdie v zborníku sa zaraďujú do tohto rámca, reagujú na selektívne 
javy v mediálnom výseku súčasného jazykového sveta a explicitne či impli-
citne nastoľujú otázky, a to nielen výskumné, ale aj prakticky orientované.   

Rozsahom pertraktovaných javov a otázok, ich výkladom a diferenco-
vanou perspektívou nazerania na ne zborník iste osloví široký okruh jazy-
kových odborníkov so záujmom o jazykovú interakciu v súčasných pod-
mienkach sociálneho života, v ktorých vzchádzajú komunikačné inovácie 
ako svedectvo súčasného civilizačno-kultúrneho stavu spoločnosti. Mentál-
ne ovládanie tohto stavu jeho vedeckým uchopením je samozrejmým pred-
pokladom jeho kvalifikovaného posúdenia z hľadiska jeho následkov pre 
duchovný rozvoj človeka a spoločnosti. Štúdie v tomto zborníku patria do 
mozaiky výskumov na podporu tohto predpokladu.                

organizátori
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Sedem spomienok na profesora Jozefa Mistríka
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1. zastavenie
Niekoľko spomienok na profesora Mistríka pri 
nedožitej storočnici

Keď sa mi od organizátorov tejto vedeckej konferencie dostalo tej cti, 
že môžem už v rámci tohto vstupného bloku po oficiálnych pozdravoch 
od predstaviteľov našej univerzity aj fakulty povedať niekoľko osobných 
spomienok na svoje kontakty s prof. Mistríkom, chcem tu na jednej strane 
využiť možnosť subjektívneho vyjadrenia, ktoré ponúka sám žáner spo-
mienky, na druhej strane ma zasa sami adresáti tohto príhovoru, teda váže-
né spoločenstvo účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie, nabádajú 
uviesť zo spomienok najmä alebo iba to, čo by im mohlo aspoň o kúštik 
priblížiť niektoré stránky tejto našej aj medzinárodne známej a uznávanej 
vedeckej osobnosti. 

Naše príležitostné aj intenzívnejšie kontakty sa začali od polovice 60. 
rokov, teda v mistríkovskom kalendáriu od čias jeho prechodu z vtedajšie-
ho Ústavu slovenského jazyka SAV na fakultu alebo ináč od čias vyjdenia 
jeho Slovenskej štylistiky (1965), jeho Slovosledu a vetosledu v slovenčine 
(1966) alebo od jeho účasti na vydaní tzv. akademickej Morfológie sloven-
ského jazyka (1966). Začnem však osobnejšie ladenými spomienkami na 
niečo zo 70. rokov.

Spomienka prvá. Tá bude viacej o mne ako o prof. Mistríkovi, ale spi-
ritus movens onoho diania bol pán profesor. Len pár týždňov po skončení 
letnej školy SAS 1973 som dostal od pána profesora list, ktorým ma ako ex-
terný vedúci odboru prekladateľstva na novej bratislavskej pobočke praž-
skej Univerzity 17. listopadu upozornil, že na nej bude konkurz na miesto 
slovakistu a že on by si želal, aby som sa o to miesto usiloval. Prihlásil som 
sa, aj som sa na onom konkurze zúčastnil a miesto som získal, ibaže pán 
profesor tam už nebol, bolo tam už iné vedenie. Profesor Mistrík bol teda za 
mojím prestupom z prešovskej filozofickej fakulty na spomenutú pobočku 
pražskej univerzity. Pobyt na nej bol však pre mňa len prestupnou stanicou 
na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, lebo po roku spomenutá poboč-
ka podobne ako celá pražská USL zanikla a jej prekladateľsko-tlmočnícky 
odbor s množstvom študentov a iba s niekoľkými prednášateľmi sa stal 
súčasťou Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Takto som sa sťa zadnými 
dvierkami dostal na pracovisko, ktoré sa napokon stalo mojím takmer celo-
životným pôsobiskom. Bez profesorovho impulzu by asi celý môj životopis 
vyzeral trochu ináč.
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Druhá spomienka. Po svojom prechode na Filozofickú fakultu UK som 
bol krátky čas členom Katedry slovenského jazyka (neskôr vzniklo Odde-
lenie prekladateľstva a tlmočníctva a ja som prešiel na 10 rokov naň). Na 
jednom zo zasadnutí katedry sa čítala ponuka Slovenského pedagogického 
nakladateľstva členom katedry, že ak majú pripravené nejaké práce na pub-
likovanie, majú ich spolu nahlásiť. Svoje práce vtedy ponúkli prof. Pauliny, 
prof. Mistrík, prof. Krajčovič. Nesmelo (veď som tam bol úplný nováčik) 
som sa hlásil aj ja. Predsedajúci prof. Pauliny si ma akosi nevšimol a ja sám 
by som asi v danej situácii nenabral odvahu, aby som sa opakovane hlásil. 
Všimol si ma však práve prof. Mistrík a upozornil predsedajúceho, že aj 
Mlacek sa hlási. Ohlásil som svoju druhú knihu a v r. 1977 vyšla Slovenská 
frazeológia. Podľa vtedajšej situácie by bez profesorovho upozornenia bol 
asi letopočet jej uverejnenia (ak by vôbec vyšla) aspoň trochu iný, zaiste 
však neskorší.

Na pozadí týchto pozitívnych profesorových zásahov do môjho života 
(aspoň ja sám ich pokladám za pozitívne) sa môže javiť priam ako názorná 
ilustrácia onoho frazeologického nevďak svetom vládne fakt, že po nece-
lých dvoch desaťročiach od uvedených skutočností som to bol práve ja, kto 
nastúpil po ňom na miesto vedúceho katedry (1990) a trochu neskôr (1992) 
aj na miesto riaditeľa našej letnej školy Studia Academica Slovaca. Nielen 
knihy majú svoje osudy.

Hoci aj tretia spomienka bude zreteľne osobná, bude už aj o téme Mis-
trík a štylistika a bude zo samého začiatku našich kontaktov, teda z polovice 
60. rokov. Poslal som ktorúsi zo svojich prvých štúdií do redakcie Sloven-
skej reči. Po nejakom čase sa mi vrátila s poznámkami recenzenta, ktorým 
bol práve prof. Mistrík (vtedy sa nenaliehalo na anonymitu posudzovateľa, 
bol tam jeho neopakovateľný podpis). Zo všetkých pripomienok si doteraz 
najviac pamätám, že recenzent zistil na jednom mieste môjho textu zreteľ-
ný predel alebo – ako on sám v tom čase hovorieval – ruptúru. Vtedy som 
si ju uvedomil aj ja, ale navyše som si uvedomil, že išlo práve o miesto, po 
ktoré som prišiel v písaní textu pred dovolenkou a od ktorého som potom 
pokračoval po dovolenke. Ostal som v úžase, s akou presnosťou pán pro-
fesor diagnostikoval medzeru v mojom texte. To mohol dokázať naozaj len 
vynikajúci štylista a štylistik, teda ako trochu idiomaticky hovoríme, sku-
točný pán štylista a pán štylistik. Pán profesor neskôr oponoval ešte viacero 
mojich väčších aj menších prác a mával k nim rozličné pripomienky, ale nič 
neutkvelo v mojej pamäti tak silno, ako práve spomenutá zdanlivá drobnosť 
z čias mojich odborných začiatkov.

Poslednou poznámkou sa vrátim k už spomínanému zasadnutiu Kated-
ry slovenského jazyka, na ktorom sa čítala ponuka Slovenského pedago-
gického nakladateľstva pracovníkom katedry na uverejnenie pripravených 
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prác (bolo to niekedy na začiatku r. 1975). Už som spomenul, že medzi 
tými, ktorí sa hlásili o publikovanie, bol aj prof. Mistrík. Spomínam si, 
ako na jeho prihlásenie trochu žartovne a trochu aj vážne reagoval vedúci 
katedry prof. Pauliny: „Pán kolega, dúfam, že to nebude zasa nejaký ba-
chant!“ Nečudujme sa tomu. Ešte dvadsať rokov predtým sa štylistika u nás 
zachytávala len ako nejaký niekoľkostranový „prídomok“ ucelených učeb-
níc slovenského jazyka (sám prof. Pauliny takto spracoval štylistiku v ko-
lektívnej Gramatike slovenského jazyka na necelých sto stranách), desať 
rokov predtým vyšli hneď dve asi dvestostranové knihy o štylistike (Mária 
Ivanová Šalingová a Jozef Mistrík), ale už necelých päť rokov pred uvede-
ným  prihlasovaním nových titulov vyšla J. Mistríkovi približne 400-stra-
nová Štylistika slovenského jazyka, teda hovorovo skutočný bachant. Aká 
bola reakcia prof. Mistríka na spomenuté podpichnutie vedúceho? On sa, 
pravdaže, už vtedy riadil vlastnými predstavami a komplexné štylistiky mu 
až do konca vychádzali v bachantových rozmeroch, kým práce o istých 
čiastkových okruhoch štylistickej problematiky, ako aj mnohé z jeho popu-
larizačných kníh z tejto oblasti boli všetky zreteľne menšie.

Toľko z týchto skôr klebietok ako vážnych poznatkov, ale ponúkam ich 
asi v takom duchu, ako sme sa na vedecké konferencie tešievali nielen pre 
bohatstvo nových vedeckých informácií, ktoré poskytoval ich plánovaný 
program, ale aj pre množstvo rozličných kuloárových stretnutí a rečí. Ak 
teda moje klebietky priniesli aspoň pre niekoho z účastníkov tejto konfe-
rencie niečo k obrazu prof. Mistríka, potom splnili svoje poslanie.   

Jozef Mlacek
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2. zastavenie
Ako profesor Jozef Mistrík ovplyvnil SAS i nás  

Do galérie najvýraznejších osobností, ktoré profilovali vzdelávaciu 
koncepciu letnej školy Studia Academica Slovaca (SAS) i jej vedecký pro-
fil, bezpochyby patrí profesor Jozef Mistrík, ktorý dve desaťročia (1972 – 
1991) vykonával funkciu jej riaditeľa. Ako nástupníci vo vedení sa dodnes 
hlásime k jeho škole, sme pokračovateľmi úspešných projektov a produk-
tov, ktoré vznikli z jeho iniciatívy a ktoré SAS navonok reprezentujú a zá-
roveň odlišujú od iných inštitúcií podobného zamerania. Je to iste aj preto, 
že počas riaditeľovania J. Mistríka sa SAS obsahovo i metodicky vyprofi-
loval a stal sa konkurencieschopnou inštitúciou s výrazným prínosom pre 
domácu i zahraničnú interdisciplinárnu slovakistiku. Vynikajúcim spôso-
bom zúročil svoj talent jazykovedca, prezieravého diplomata a organizáto-
ra, skvelého manažéra a propagátora slovacík, ale aj plodného prednášateľa 
a vnímavého učiteľa, ktorý majstrovsky sprístupňoval sasistom výsledky 
svojho vedeckého bádania.

J. Mistrík zaviedol model letnej školy, ktorý sa s menšími obmena-
mi prakticky uplatňuje dodnes. Založením zborníka prednášok Studia 
Academica Slovaca otvoril edičnú sériu svojráznej periodickej publikácie 
príspevkov prednesených na aktuálnom ročníku letnej školy. Jubilejný 50. 
zväzok je venovaný práve na jeho počesť pri príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia. V snahe uchovať pôvodný zámer zakladateľa zborníka sa témy 
cyklicky dopĺňajú, aby sa texty stali základnou študijnou literatúrou pre 
tých adresátov, ktorí poznávajú slovenský jazyk, literatúru a kultúru v širo-
kom kontexte. Dôraz kládol na interdisciplinárne a interlingválne súvislosti, 
na kontinuitu i diskontinuitu, na paralely i kontrasty dynamiky vývinových 
tendencií zobrazovanej témy. 

J. Mistrík počas svojho pôsobenia nezabúdal na budúcnosť SAS-u a pre 
uchovanie obsahu aj štruktúry jednotlivých ročníkov letnej školy hneď pri 
nástupe do riaditeľskej pozície v roku 1972 založil kroniku SAS-u, v ktorej 
je každý ročník osobitne zaznamenaný. V kronike sú zachytené informácie 
o programe, komentáre lektorov, vyjadrenia frekventantov, osobné i kolek-
tívne zážitky počas exkurzie i rozličné správy s komentármi z absolvova-
ných podujatí. Všetky záznamy sú doplnené fotografiami, ktoré svedčia 
o dobe, ale i o pestrej palete vzdelávacieho a kultúrneho programu i o et-
nickej štruktúre účastníkov letnej školy. Zavedením spoločného fotografo-
vania študijných skupín i celého korpusu SAS máme dodnes v kronikách 
uchovaný nielen presný zoznam účastníkov príslušného ročníka, členov 
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vedenia, lektorského zboru či pomocných asistentov, ale aj ich dobové fo-
tografie. Sú to jednak spoločné fotografie situované zvyčajne pred budovou 
univerzity, jednak po skupinách so svojimi lektormi. Tieto záznamy majú 
nesmiernu dokumentačnú aj informačnú hodnotu a slúžia ako zdroj reálií so 
zreteľom na jazykovo-kultúrny obraz aktérov i účastníkov tohto špecifické-
ho medzinárodného podujatia. 

Okrem jazykových kurzov a prednášok poznávací obzor frekventantov 
rozširovali vlastivedné exkurzie po regiónoch Slovenska. Takto účastníci 
získali autentický obraz krajiny i ľudí a zakúsili typickú slovenskú pohos-
tinnosť. Výber podujatí a zostavenie programu neboli však vždy jedno-
duché, ani náhodné. Organizácia si vyžiadala daň za súhlas nadriadených 
orgánov tým, že popri návšteve atraktívnych miest bolo treba ísť na ex-
kurziu do výrobného podniku či na stretnutie s predstaviteľmi miestnych 
orgánov. Aj to však malo svoje čaro, profesor Mistrík s organizačným tí-
mom vedel aj tieto nútené zastávky premeniť na príjemné posedenia pri 
hudbe, tanci, často sprevádzané vystúpením folklórneho súboru či divadel-
ným predstavením súboru Radošínskeho naivného divadla. K nezabudnu-
teľným zážitkom patrili najmä pravidelné návštevy v Bavlnárskych závo-
doch v Ružomberku, kde sasistov vítali ako doma a každý rok obdarovali 
kolekciou svojich textilných výrobkov z tradičnej modrotlače. Prekvape-
ním bol špeciálny darček v podobe netradičného kalendára od SAS-u do 
SAS-u, teda od augusta do augusta, na ktorom dominovala ilustrácia ru-
žomberského rodáka – maliara Ľudovíta Fullu. Počas exkurzií neobišiel ani 
svoju rodnú obec Španiu Dolinu, kam neraz priviedol sasistov a predstavil 
im svoj rodný kraj. Obdivuhodné bolo najmä to, že J. Mistrík ako riaditeľ 
absolvoval kompletný vlastivedný program osobne spolu s účastníkmi, 
vodil ich na známe miesta i svojrázne zákutia, aby zažili bezprostredný 
kontakt s prírodným a kultúrnym bohatstvom a znovu túžili prísť na Slo-
vensko a viacnásobne absolvovali letnú školu SAS. 

Aj po tridsiatich rokoch, čo J. Mistrík odišiel z postu riaditeľa SAS-u, 
jeho tvorivé projekty sú súčasťou vzdelávacej koncepcie. Spolu s vedec-
ko-pedagogickým profilom treba vyzdvihnúť jeho osobnostné črty a ma-
nažérske schopnosti. Prirodzenou súčasťou jeho vedenia i komunikácie 
s účastníkmi bola spontánnosť, bezprostrednosť, ale najmä originalita 
a presvedčivosť argumentov, čím si získal svojich poslucháčov i kolegov. 
Svojou vnímavosťou k potrebám iných a silným národným i sociálnym 
cítením, ktoré sa snúbilo s úsilím o medzikultúrne porozumenie, dokázal 
príťažlivo skĺbiť svoj vedecký pohľad so životnými skúsenosťami a využiť 
svoj blízky vzťah k slovenskej kultúre a prírode na obohatenie vzdeláva-
cieho programu letnej školy. Nešlo však len o schopnosť dorozumievať sa 
po slovensky, ale aj o snahu porozumieť špecifikám slovacík a vzájomným 
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etnokultúrnym súvislostiam. Vo všetkých zložkách letnej školy presadzoval 
profesionalitu účinkujúcich. Vyberal si lektorov i prednášateľov, ktorí sa 
stotožnili s poslaním SAS-u a boli ochotní naplno venovať letnú dovolen-
ku vzdelávaniu zahraničných slovakistov. Za to ponúkal spontánnu, priam 
rodinnú atmosféru, ktorá panovala na jednotlivých ročníkoch a ktorá sa 
vďaka dobrým základom uchovala dodnes. Práve preto mnohí účinkujúci 
nazývajú Mistríkovo vedenie zlatými časmi SAS-u. A to je hlavný odkaz 
profesora Jozefa Mistríka, ktorý ho múdro a s prehľadom profiloval a zane-
chal výrazné stopy v srdciach blízkych spolupracovníkov, kolegov aj žiakov 
a, samozrejme, vo vedomí členov veľkej medzinárodnej sasistickej rodiny.

 Jana Pekarovičová
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3. zastavenie
Profesor Jozef Mistrík v Banskej Bystrici 

Vážené účastníčky, vážení účastníci medzinárodnej konferencie,
ctené kolegyne, ctení kolegovia, 
milí hostia, priatelia,

pred vstupom do príležitostne rámcovaného, spomienkovo podfarbe-
ného pristavenia prijmite srdečný pozdrav. K nemu pripájam poďakovanie 
organizátorskej zostave za pozvanie do tejto súčasti konferenčného progra-
mu. Som touto pozornosťou poctený a rád som pozvanie prijal.

Úvahy som si pracovne nazval Profesor Jozef Mistrík v Banskej Bys-
trici. V prieniku širšieho a osobnejšieho rozmeru mienia podporiť ústredný 
konferenčný motív. 

Je známe, že profesor Jozef Mistrík vždy bol a natrvalo ostal bytostne 
spojený so stredným Slovenskom. Rád pripomínam, že okrem iných domá-
cich a zahraničných pôsobísk prednášal aj na niekdajšej samostatnej Peda-
gogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od mojich študentských čias som ho 
vnímal ako inšpirujúcu osobnosť nielen prostredníctvom poznania odbor-
nej študijnej literatúry s jeho autorstvom. Dialo sa tak aj počas jeho predná-
šok v banskobystrickej pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti a vy-
stúpení na konferenčných podujatiach, ktoré (spolu)organizovala katedra. 
Svoje príspevky predstavoval s rozvážnou dikciou, pôsobivým timbrom, 
starostlivo dávkovaným tempom a rytmom reči. Neskôr, už v 90. rokoch 
počas niekoľkých ročníkov súťaže mladých rečníkov Štúrov Zvolen, som 
s ním pobudol ako člen poroty, ktorej predsedal. Vtedy a tam sa vytvarova-
li naše bezprostrednejšie pracovno-osobné kontakty. Po vzniku Univerzity 
Mateja Bela svojím osobnostným vkladom podnetne prispieval k rozvoju 
akademického života na jej niekoľkých fakultách. Zabezpečoval predme-
ty so záberom na rečovú komunikáciu, neverbálne súčasti medziľudských 
kontaktov, na štylistiku a rétoriku. A práve k týmto „vektorom komuniká-
cie“ v pôsobení pána profesora v Banskej Bystrici sa viažu aj tieto vybrané 
momentky.

V polovičke 90. rokov minulého storočia na vtedajšej, už univerzitnej 
Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied sa zro-
dila zaujímavá myšlienka. Jej leitmotívom sa stal námet popri rozvinutom 
učiteľskom štúdiu vybudovať aj študijný program so zacielením na profesi-
onálnu prípravu pracovníkov nezriedka chvatne diverzifikovanej a prudko 
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sa rozpínajúcej žurnalistickej komunikačnej sféry. O čo išlo? Zámer bol 
odvážny: kultivovaným, stredoškolsky vzdelaným, nezriedka aj praktizu-
júcim pracovníkom printových a elektronických médií v ich celom spektre 
poskytnúť možnosť súbežne s praxou absolvovať cielené, špecializované 
vysokoškolské vzdelávanie. Poznamenávam, že študijný program nazvaný 
publicistika nemienil a nemal byť súbežcom, ani konkurenciou žurnalis-
tického štúdia. Nešlo ani o tzv. nadstavbové štúdium či variáciu na prak-
tické účelové kurzy. Nosníkom jeho architektúry sa stal sústredený záujem 
o komplexne, interdisciplinárne poňatý text (komunikát) s jeho parametra-
mi a poslaním, text ako interaktívne sociokultúrne spojivo s nezastupiteľ-
nou hodnotou, text predurčený na pôsobenie vo verejnej – ústnej a písom-
nej komunikácii s uplatnením v médiách vrátane vtedajšej technologickej 
novinky – hypertextu a webového prostredia. 

Jednou zo zásadných počiatočných otázok sa stalo personálne zabezpe-
čenie pripravovaného študijného programu. Banskobystrická slovakistická 
katedra v tých časoch fungovala už štyri desaťročia. Vedecká a pedagogic-
ká zostava v jazykovednom a literárnovednom krídle bola sformovaná na 
vysokej profesionálnej úrovni so silným osobnostným potenciálom. Pra-
covisko tak zodpovedne, kompetentne vedelo pokryť viaceré uvažované 
predmety v študijnom programe publicistiky. Čo však urobiť s predmetmi 
širšieho, interdisciplinárneho rangu a s predmetmi s komunikačnou, me-
diálnou, metodickou a praktickou orientáciou? Žiadateľom o akreditáciu 
sa v rozhodujúcom období na základe pracovných a osobných kontaktov 
podarilo osloviť a získať pre program dve desiatky osobností (česko)slo-
venskej vedy, vzdelávania a kultúry, renomovaných a známych spolupra-
covníkov – tvorivých vedcov a univerzitných pedagógov, teoretikov médií, 
aktívnych žurnalistov, publicistov, prekladateľov, verejných pracovníkov 
spoločenskej sféry, odborníkov na právne vedy, na manažment médií a kul-
túry. 

V onom čase som viedol katedru zabezpečujúcu aj uvedený študijný 
program. Bolo pre nás a osobitne pre mňa poctou, keď pozvanie pestovať 
predmet rétorika so zameraním pre publicistov po oboznámení sa s progra-
mom štúdia bez dlhého rozvažovania prijal aj prof. Jozef Mistrík. V jednom 
prestávkovom rozhovore už počas rozvíjania publicistiky sa zmienil o dô-
vode rozhodnutia – bol totiž doma...

Nečasté, tým však vzácnejšie stretnutia s pánom profesorom boli pre 
domáce a externé kolegyne a domácich i externých kolegov, i pre mňa, vždy 
podnetné, obohacujúce a nezabudnuteľné. Počas jeho vyučovacích sobôt 
som ho po pricestovaní (presuny z Bratislavy do Banskej Bystrice spravidla 
uskutočňoval aj s kolegami vyučujúcimi v programe) očakával v pracovni, 
aj keď som priam nemal „svoje“ hodiny. Štvoricu „širokorozchodne“ poňa-
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tých vyučovacích hodín rétoriky v blokovej forme pán profesor vystužoval 
tvorivým zanietením, zodpovednosťou, pokojom a noblesou. Študentská 
komunita sa vždy spontánne tešila na stretnutia s ním. Oceňovala najmä 
jeho profesionalitu, pracovitosť, trpezlivosť a vlastnosť kolegiálne, ústre-
tovo, pritom náročne viesť dialógy, dôkladne počúvať a najmä rešpektovať 
kontext. Jeho študenti od neho prirodzene získavali takéto vlastnosti. Rád 
poznamenával, že aj on sa učil od nich... Počas prestávkových posedení pri 
čaji či káve som mal nekaždodennú možnosť vymeniť si s ním poznatky 
a skúsenosti nielen o odbornej náplni študijného programu a slovakistic-
kých disciplín. Darilo sa nám predebatovať aj osobnejšie a vzťahovo pod-
farbené témy. Rezonancie doznievali aj počas odprevádzania pána profeso-
ra na podvečerný autobusový spoj do Bratislavy. Ostávalo tešiť sa na ďalšie 
stretnutia...                 

Uzavrime príležitostný rámec. Bakalárske štúdium banskobystrickej 
publicistiky pripravené najprv pre externých, od prelomu storočí aj pre 
denných študentov započalo v roku 1997. Počas siedmich rokov činorodé-
ho jestvovania sa jeho približne 160 „textovo-komunikačne“ pripravených, 
zručných, nezriedka mediálne činných absolventov uplatnilo vo verejno-
právnych médiách – Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase s redakcia-
mi regionálneho, národnostného, konfesionálneho vysielania a v ďalších 
prostrediach. Samozrejme, dostali sa aj do záujmového periskopu súkrom-
nej, neštátnej mediálnej siete s audiovizuálnymi a printovými štruktúrami. 
Pôsobia na zodpovedných miestach v lokálnych médiách, krajových štú-
diách, ako zahraniční spravodajcovia, hovorcovia, v štátnej správe, samo-
správe, neziskových organizáciách, v riadiacich pozíciách, komerčnej sfére 
a inde. Vo svojom období išlo o nie vyhranené žurnalistické štúdium, skôr 
o takrečeno predskokana neskorších mediálnych štúdií. Väčšina študent-
stva si absolvovaním bakalárskej publicistiky na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici posilnila pracovné uplatnenie v médiách; viacerí postup-
ne nadobudli aj ďalšie stupne vysokoškolského vzdelávania, a tak potvrdili 
svoje danosti či ambície. 

Bez nadsadzovania, s potešením a rád konštatujem, že profesor Jozef 
Mistrík v študijnom programe publicistika tvaroval, overoval a preveroval 
jeho spoločenskú potrebnosť, oprávnenosť a účelnosť svojím nezanedba-
teľným osobnostným, odborným a ľudským vkladom.

Vladimír Patráš
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4. zastavenie
Spomienka na profesora Jozefa Mistríka

Moja spomienka na prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc. sa viaže k môj-
mu pôsobeniu na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca v roku 1979 a v rokoch 1988 – 1991, v ktorých bol 
prof. Jozef Mistrík riaditeľom seminára. Prvý raz som sa stala súčasťou XV. 
ročníka Letného seminára slovenského jazyka a kultúry SAS v roku 1979, 
keď som po ukončení internej ašpirantúry a ročnom pôsobení na vtedajšej 
Katedre románskej, klasickej a semitskej filológie nastúpila v júli toho roku 
do Kabinetu teórie a praxe žurnalistiky, jednej zo súčastí žurnalistických 
pracovísk na Filozofickej fakulte UK. Zástupcami prof. PhDr. J. Mistríka, 
DrSc. na SAS-e boli moji noví kolegovia z Katedry teórie a dejín žurnalisti-
ky PhDr. Peter Baláž a PhDr. Jozef Vatrál. Stalo sa, že v danom roku nastala 
potreba angažovať ďalšieho lektora pre skupinu tzv. „nemých“, resp. úpl-
ných začiatočníkov z mojej jazykovej oblasti (francúzština, nemčina). Lós 
padol na mňa. A tak som sa stala súčasťou programového súkolia SAS-u, 
ktoré fungovalo ako hodinky. Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. na to veľmi 
prísne dohliadal. Na vyučovanie i na kultúrne aktivity. Veď jeho nepísaným 
krédom bolo: „Poznať reč znamená poznať aj národ, jeho kultúru, každo-
denný život.“ Po záverečných fanfárach XV. ročníka SAS-u sa môj kontakt 
so slovenčinou ako cudzím jazykom na osem rokov prerušil. Na SAS som 
sa vrátila až v jeho  XXIV. ročníku v roku 1988 a opäť na podnet Petra Balá-
ža a Jozefa Vatrála, dvoch zástupcov pána riaditeľa, v tom čase už docentov 
a kandidátov vied. Na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry som 
ako lektorka pôsobila až do roku 2007, do jeho XLIII. ročníka. V čase môjho 
dlhoročného pôsobenia na SAS-e po prof. PhDr. Jozef Mistríkovi, DrSc. na 
post riaditeľa v roku 1992 nastúpil prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. a v roku 
2004 sa riaditeľkou SAS-u stala doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. Kroky 
SAS-u som neprestala sledovať ani po ukončení aktívneho pôsobenia ako 
lektorka či autorka prednášok z histórie a súčasnosti slovenských médií. 
Letný seminár, dnes Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Aca-
demica Slovaca, je jednoducho láska. Je to radosť z každoročného stretnu-
tia bývalých a súčasných lektorov a prednášateľov organizovaného doc. 
PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD. Rady nás – „prasasistov“ – postupne 
rednú. Ale taký je kolobeh života. Uvítala som preto možnosť zaradiť sa 
medzi spomínajúcich na prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc. v rámci medzi-
národnej vedeckej konferencie Štýl – komunikácia – kultúra organizovanej 
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Katedrou slovenského jazyka FiF UK pri príležitosti jeho stého výročia 
narodenia. Za oslovenie vďačím prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc., vedú-
cej katedry. So záujmom som si v mistríkovských kronikách prelistovala 
roky môjho pôsobenia na Studia Academica Slovaca s ťažiskom na roky 
1988 až 1991. Sprítomnila som si ľudí, no najmä (profesionálna deformá-
cia) mediálnu stopu SAS-u, ktorej prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. veno-
val veľkú pozornosť. Sledovala som ju cez výstrižky z novín, starostlivo 
nalepených na stránky kronikármi, s bilancovaním jednotlivých ročníkov. 
Zaujali ma titulky novinárskych prejavov i samotný obsah textov mapujúci 
priebeh jednotlivých ročníkov, ich pracovnú i kultúrno-poznávaciu zlož-
ku. Možno práve preto, že úplným začiatočníkom neboli prednášky určené, 
oslovili ma zo sprievodných aktivít najmä výlety, jednodňové spravidla po 
západnom Slovensku, ale i viacdňové veľké vlastivedné exkurzie. Keď pri 
spomienke zatvorím oči, ešte i dnes sa mi pred nimi vynorí trojica, niekedy 
i štvorica autobusov plných tešiacich sa sasistov, v každom autobuse dvaja 
lektori a jeden sprievodca. Pred nimi dve autá, z toho jedno riaditeľovo 
a ďalšie so zástupcami a tajomníčkou. Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. si 
počas exkurzie vždy našiel cestu do každého z autobusov, aby si pohovoril 
a požartoval s frekventantmi. Časový harmonogram sa striktne dodržiaval. 
Predsa však došlo počas malých exkurzií k dvom príhodám zaznamena-
ným na stránkach kroník, keď to v harmonograme trochu zaškrípalo. Vinu 
však v žiadnom prípade neniesol riaditeľ SAS-u. V prvom prípade, kto-
rý sa udial v roku 1989, bol pravdepodobným autorom faux pas prevádz-
kar nemenovanej reštaurácie neďaleko Trnavy, ktorý si nepresne poznačil 
príchod hladných sasistov na obed. Čakalo sa. Frekventanti v záhrade na 
slniečku, lektori s reptaním vypisovali cestovné príkazy. Moju pozornosť 
v záhrade zaujal páv, ktorý sa mi nechcel dať chytiť a vďaka ktorému som 
sa ocitla slovom i obrazom v kronike s vtipným komentárom kronikára. 
Po napokon dovarenom obede, dobovej klasike – prírodný rezeň, napoly 
hranolky, napoly ryža a obloha, sa len tak zaprášilo. K druhému prípadu 
došlo v roku 1991 po návšteve divadelného predstavenia Guľôčka (Boule 
de suif) od Guy de Maupassanta v Zelenči. Po stretnutí s predstaviteľmi 
obce, večeri a vynikajúcom predstavení v podaní Bednárikovcov sa väčšina 
frekventantov spolu s pedagógmi vydala na spiatočnú cestu. Priatelia 
divadla, vychutnávajúci si príjemný večer a rozhovory s hercami, zostali 
v Zelenči bez lektorov, len so sprievodkyňou. Bola noc a ich autobus sa 
cestou späť pokazil. Šoférovi sa ho opraviť nepodarilo, nefungovalo ani 
spojenie s dispečingom. Vracajúcim sa frekventantom zostávalo len čakať 
hodinu na tmavej trnavskej diaľnici, kým sa sprievodkyni bez mobilu, ktorý 
je dnes samozrejmosťou, podarilo priviezť z Bratislavy náhradný autobus. 
Túto udalosť zaznamenal v kronike jeden z účastníkov. Na druhé ráno na 
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porade sa o veci nahlas nerozprávalo. Ale už nikdy potom, pokiaľ mi moja 
sasistická pamäť siaha, sa nezopakovalo, aby s frekventantmi v autobuse 
zostal len sprievodca.

Danuša Serafínová 
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5. zastavenie
Tempo profesora Jozefa Mistríka

Kto si z bývalých študentov profesora Jozefa Mistríka nespomína na 
spôsob jeho prednášok!? Pri živom tempe prednášania chodil pred nami 
akoby poskakoval, vykladal látku a zároveň sa pýtal, kládol otázky, často 
nečakal na odpoveď, ale odpovedal za študentov. A zaujímavo viedol svo-
jich študentov aj v procese tvorby záverečných prác. Budem hovoriť o sebe, 
ale je to príbeh profesora Mistríka. Spomínam si dnes s úsmevom na tvári 
na vtipnú situáciu pri písaní diplomovej i doktorskej práce, pri ktorej mi bol 
prof. Jozef Mistrík školiteľom. V reálnom čase to však pre mňa bol skôr 
stresujúci stav než vtipná príhoda. Na poslednej konzultačnej hodine, keď 
mi mal schváliť definitívnu podobu práce pred jej odovzdaním, podrobne 
som ho informoval o štruktúre práce o slovoslede v slovenčine a vtedajšej 
srbochorvátčine, o tom, ako som ju koncipoval, ukázal som mu podrobný 
zoznam použitej literatúry, na ktorého rozsah som v duchu bol aj tak trochu 
hrdý, sumarizoval som obsah kapitol a reagoval na všetko, na čo sa ma pý-
tal. Naše stretnutie ukončil slovami: „Dobre, už viacej nič k téme nečítajte 
a prácu môžete odovzdať,“ a vložil mi do rúk Pumpjanského monografiu 
o slovoslede v slovanských jazykoch. Viete si predstaviť, čo sa asi dialo 
na ceste trolejbusom do internátu v Horskom parku a zvyšok dňa a noci! 
Aj druhá príhoda je o záverečnej práci, a to rigoróznej práci pod vedením 
prof. Jozefa Mistríka. V tom čase profesor pôsobil ako hosťujúci profesor 
v Anglicku. Jedného dňa na moju vtedajšiu novosadskú adresu prišla po-
hľadnica zo Sheffieldu, v ktorej mi profesor napísal, že sa o týždeň vracia 
do Bratislavy a aby som mu priniesol zviazanú prácu, lebo sa môže stať, že 
premeškám termín odovzdania práce. Tak som nasadol na vlak – Meridián, 
kto si naň ešte spomína –, aby som to stihol odovzdať v termíne. 

Prof. Jozef Mistrík niekoľkokrát potom hosťoval aj v Novom Sade 
a Belehrade. V Novom Sade sa stretol aj so slovenskou novinárskou ko-
munitou. Bol iniciátorom seminárov pre novinárov pracujúcich v sloven-
skom týždenníku a v slovenskej redakcii novosadského rozhlasu. A na tvári 
miesta skoncipoval štúdiu o špecifikách slovenského jazyka vo Vojvodine, 
tak ako to sám videl, a publikoval v časopise novosadského Ústavu pre 
vydávanie učebníc Bilten pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika. 
Tento koncept seminárov zo slovenského jazyka pre novinárov neskoršie 
podporili a rozvíjali lektori zo Slovenska na Filozofickej fakulte v Novom 
Sade – doc. Emil Horák, doc. Milan Darovec, prof. Jozef Mlacek, prof. 
Juraj Glovňa a i.   
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Spájať a prepínať živú prax a teóriu ako to robil prof. Jozef Mistrík 
nedokázal po ňom už nikto. Jeho tempo nie je prekonané ani v našej zrých-
lenej dobe. A pritom nemal ani počítač, ale svoje práce písal na písacom 
stroji. Preto je prof. Jozef Mistrík stále živou inšpiráciou aj pre nastupujúcu 
generáciu slovenských jazykovedcov. 

    Miroslav Dudok
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6. zastavenie

S profesorom Mistríkom som sa stretla po prvýkrát v druhom ročníku 
štúdia na filozofickej fakulte na prednáškach z lexikológie a neskôr na pred-
náškach a seminároch zo štylistiky. Hneď na prvej hodine s ním sme my 
študenti vycítili, že nám prednáša majster nad majstrov – človek múdrosti, 
tvorivosti, nadšenia a vynikajúcich komunikačných schopností. Čoskoro 
sme zistili aj to, že sa s ním možno porozprávať o slovenčine i o živote 
z mnohých uhlov pohľadu a že na naše otázky rád poskytne premyslené 
odpovede, alebo, čo bolo dôležitejšie, sériu nových otázok, ktoré nás nú-
tili uvažovať iným, nám dovtedy neznámym spôsobom. Ešte aj dnes často 
myslím na to, čo by v danej chvíli urobil, ako by sa zachoval, čo by povedal. 

Z množstva reminiscencií na profesora Mistríka sa mi v mysli najčas-
tejšie vynárajú tri; dve z nich mi pomáhajú počas celej mojej pedagogickej 
kariéry. Prvou spomienkou je jeho výrok, že štylistika je záležitosť srdca. 
Svojich študentov – budúcich novinárov, moderátorov, redaktorov – sa pre-
to snažím viesť tak, aby mediálne texty štylizovali srdcom a aby sa zastali 
slabších, biednejších. Druhou spomienkou sú jeho slová, ktoré mi adreso-
val vo svojej pracovni v budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici: 
„Oľga, nikdy neublížte študentovi. Ak sa budete rozhodovať medzi lepšou 
a horšou známkou, prikloňte sa k lepšej.“ A tak v situáciách, keď váham 
medzi dvoma hodnoteniami, napíšem študentovi to lepšie a poviem mu, že 
ho má vďaka rade od môjho bývalého úžasného profesora Jozefa Mistríka. 
„Bol to otec nášho profesora Miloša Mistríka,“ dodávam vzápätí, keďže 
jeho starší syn pôsobí na našej fakulte masmediálnej komunikácie. Táto 
formulka sa u nás na fakulte stala takou známou, že ju študenti hovoria 
spolu so mnou. Tretia rozpomienka je osobná, keďže súvisí s návštevami 
u Mistríkovcov. Neraz, keď moji rodičia prišli za mnou do Bratislavy, nás 
pán profesor a jeho manželka pozvali k nim na návštevu. Počas jedného 
z týchto nespočetných stretnutí sa pán profesor a môj ocko rozhodli, že 
pôjdu spolu na futbal. My ženy (pani Mistríková, moja mamina a ja) sme 
ostali doma u Mistríkovcov a riešili „babské“ témy. Príjemný pocit z tohto 
večera ostal vo mne dodnes. Pamätám si, že aj pán profesor dlho spomínal 
na to, ako s mojím otcom fandili na futbale.

Pán profesor Mistrík bol naozaj nielen veľmi múdry, bystrý, inšpiratív-
ny, nadčasový, nápomocný, úctivý, ale aj ľudský a zábavný. Ďakujem mu 
za to, že si vždy našiel čas, aby ma vypočul, že mi dôveroval a že nemalou 
mierou prispel k tomu, aby som bola tým, kým a čím som dnes. 

Oľga Škvareninová
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7. zastavenie

Teším sa, že si slovenská odborná verejnosť pripomenula význam  pro-
fesora Mistríka. Ja som do roku 1993 pôsobil na Právnickej fakulte UK 
v Bratislave, s kolegami z Filozofickej fakulty som bol často v kontak-
te – k takýmto stretnutiam patrili aj stretnutia s prof. Mistríkom. Poznal 
som ho ako autora (pre mňa boli mimoriadne zaujímavé jeho diela Rétori-
ka a Štylistika) a poznal som ho i osobne.

Rétorika i štylistika predstavujú mimoriadne významné komponenty 
právnickej profesie. Právna veda sa však u nás správala k týmto oblas-
tiam viac ako macošsky – výnimku predstavovali len práce prof. Štefana 
Lubyho venované právnemu jazyku (v tom rámci i právnej štylistike). Nuž  
a rétorika? Na tomto poli sme sa – pokiaľ vôbec – utiekali do antiky, k die-
lam Rhetorica ad Herennium. Aristotelovej Rétorike a k spisu Marca Tullia 
Cicera De inventione (O vyhľadávaní látky). Mistríkove knihy o rétorike  
a štylistike sa pre mňa akosi samozrejme stali vstupnou bránou spoznávania 
týchto odborov.

Šesťdesiate roky minulého storočia v právnej vede priniesli zvýšený 
záujem o problematiku logiky, kybernetiky, informatiky, matematickej 
lingvistiky (O. Weinberger, V. Knapp, B. Peklo a ďalší). Osobitným 
zdrojom tejto inšpirácie bola pražská škola matematickej lingvistiky (P. 
Sgall, E. Hajičová, P. Piťha a ďalší). Ja, súc učiteľom bratislavskej fakulty, 
hľadal som obdobné inšpirácie v bratislavskom prostredí, a nachádzal ich 
v prácach prof. Mistríka (napr. k otázkam frekvenčných slovníkov, vzťahu 
frekvencie a sémantiky), ako aj v prácach jeho kolegu, prof. Horeckého.

Spomínam si, ako ma v roku 1990 viackrát prof. Mistrík navštívil v mo-
jej kancelárii – šlo mu o obsah a interpretáciu vtedy novoprijatého zákona  
o vysokých školách a jeho uplatnenie na UK v Bratislave. Nemohol som 
nevyužiť túto príležitosť a nepoložiť mu otázky, ktoré sa mi z pohľadu 
právnika javili v oblasti jazykovedy mimoriadne aktuálne: otázky týkajúce 
sa možnosti využitia poznatkov jazykovedy pri vytváraní automatizovaných 
systémov právnych informácií či využitie týchto poznatkov v teórii 
legislatívy.

Spomínam si nielen na témy našich rozhovorov, ale aj na jeho osobné 
kúzlo. Bol nesmierne živý, temperamentný človek. Hovoril rýchlo, ako-
by mu slová nestačili za myšlienkami. Na mňa však zapôsobil nielen jeho 
prenikavý intelekt a vzdelanosť, ale aj zaujatosť, priam nadšenie plynúce 
z premýšľania nad odborným problémom, pre neho typická až vášnivá ra-
dosť z diskusie zahŕňajúca i schopnosť načúvať druhému.

Pavel Holländer
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Štylistické reflexie a analýzy
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Solidarizačný parameter jazykového štýlu

Juraj Dolník
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 
Abstract

Solidarization Parameter of Linguistic Style
The author explains that linguistic style is based on the social meaning 

of the linguistic practices of the cultural subject carried out as adaptation 
preferences the reasoning given for them being the need of the self-preser-
vation of the given subject. Its reproduction is related to preserving the spi-
rit of solidarity, hence the solidarization parameter functions as a universal 
variable the specifications of which are perceived as preferential realiza-
tion of the social-meaning potential of these practices. As the basic features 
of linguistic practices include veracity, authenticity and standardization, 
the parameter of solidarity is specified with regard to these characteristics. 
From the perspective of his explanation the author, in the final part of the 
study, formulates the definition of linguistic style in the following way: Lin-
guistic style is a linguistic life-related form with social meaning carried out 
within adaptive solidarization linguistic practices of the cultural subject 
that stimulate the apperception and interpretation of this form with regard 
to its contribution to solving a solidarization problem. It also stresses the 
importance of the structure of perception gravitation of the linguistic prac-
tices carried out, as well as the effects of their physiognomic perception.

Key words: linguistic style, cultural subject, social meaning, parameter, 
solidarity, truth, authenticity, standardization
Kľúčové slová: jazykový štýl, kultúrny subjekt, sociálny význam, parame-
ter, solidarita, pravda, autenticita, štandardizácia  

Úvod

Prečo jestvuje jav, ktorý sa nazýva jazykový štýl? Nasledujúci výklad 
je reakciou na túto explanačnú otázku. Reaguje sa na ňu v duchu funkčnej 
explanácie: existencia jazykového štýlu sa vyvodzuje z jednej z fundamen-
tálnych potrieb kultúrneho subjektu, ktorá riadila jeho komunikačné ak-
tivity tak, že sa generovali a ustaľovali zodpovedajúce funkčné jazykové 
praktiky. Jazykovými praktikami sa tu rozumejú narábania s jazykovými 
prostriedkami, ktoré sa aktérom javia ako adaptačne dobré v aktuálnych 
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podmienkach jazykovej praxe, teda také jazykovopraktické úkony, ktorými 
aktér aj napriek prekážkam dosahuje svoj cieľ, čiže prejavuje svoju sociál-
nointerakčnú životaschopnosť, viabilitu. Výraz viabilita, ktorý sa pôvodne 
vzťahoval na schodnosť nejakej cesty, sa dobre uplatnil v evolučnom dis-
kurze na označenie schopnosti druhov aj jedincov prežiť a v tom zmysle sa 
dostal aj do epistemologickej teórie radikálneho konštruktivizmu. Prota-
gonista tohto myšlienkového hnutia vysvetľuje, že ide o schopnosť prežiť 
v daných podmienkach aj napriek prekážkam, avšak tento pojem nezahŕňa, 
ako sa to má dosiahnuť (porov. Glasersfeld, 2012). Vychádzajúc z načrtnu-
tého pozadia, k nastolenej otázke môžeme pristúpiť prvotnou myšlienkou, 
že potreba prežitia stimuluje viabilný spôsob konania a myslenia, ktorý sa 
prejavuje v adaptačných jazykových praktikách. Výskyt takých praktík ply-
nie zo schopnosti človeka konať s preferenciami, čo predpokladá existenciu 
alternatívnosti. Adaptácia sa však nechápe len ako prispôsobovanie praktík 
potrebe a podmienkam, čo by znamenalo zotrvanie pri sekundárnej role 
jazykového štýlu v našom živote, jeho jednostrannej závislosti od týchto 
faktorov, ale aj ako využívanie týchto praktík na intervenciu do potreby 
a podmienok v mene záujmov, čo znamená branie zreteľa na jeho (relatív-
nu) autonómnosť a možnú primárnu rolu.     

 
Imanentná orientačná báza kultúrneho subjektu

Výklady jazykového štýlu z rozličných metodologických pozícií spája 
minimálne to, že zakladajúcou štýlotvornou operáciou je výber jazykových 
prostriedkov a ich usporiadanie v komunikáte. Výber zahŕňa preferencie: 
vyberá sa to, čo je preferované. Teórie štýlu tak opisujú a vysvetľujú prefe-
rencie, takže sú aj príspevkom k všeobecnej teórii preferencie. Východisko-
vým bodom výkladu v rámci takej teórie môže byť prosté konštatovanie, 
že existencia je alternatívna: ak niečo existuje, existuje istým spôsobom, 
ale môže alebo mohlo by existovať aj iným spôsobom. Alternatívnosť je 
imanentná vlastnosť existencie. Z tejto vlastnosti sa mohlo zrodiť prefe-
renčné správanie a konanie. Živočíchom sú vlastné inštinktívne behavio-
rálne preferencie, ku ktorým u človeka v evolučnom procese pribudlo pre-
ferenčné konanie. Bol to proces subjektivizácie predhumánnej bytosti, teda 
evolučného formovania človeka, ktorý tým, že v ňom dozrela dispozícia na 
interpretáciu sveta (nad rámcom inštinktívnej „interpretácie“), vyčlenil sa 
zo sveta prírody ako subjekt a navodil k nej subjektovo-objektový vzťah. 
Ako subjekt dokázal preferenčne konať, ale najprv len v mene biologického 
prežitia: z možných konaní „vyberal“ tie, ktoré mu lepšie vyhovovali z hľa-
diska fyzického prežitia. Jeho preferencie sa viazali na biologický význam 
konania (napr. ak mal možnosť preferovať úkryt v jaskyni pred pobývaním 
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vo voľnom priestranstve, lebo pre biologické prežitie bol úkryt významnej-
ším riešením). Výrazným posunom v evolúcii človeka bol nástup kultúrne-
ho subjektu, ktorý objavil sociálny význam. 

Kultúrny subjekt sa na evolučnej scéne objavil vtedy, keď vyvíjajúci sa 
človek dospel k štádiu, v ktorom empiricky spoznal, že istý spôsob správania 
a konania môže byť sociálne relevantný, čiže môže mať dištinktívnu 
funkciu. Toto spoznávanie sa dialo v spätosti s objavom kultúrnej funkcie 
predmetov, ktoré slúžili na fyzické prežitie alebo sa aj netýkali tohto 
prežitia. Týmito objavmi sa subjekt evolučne posunul na úroveň kultúrneho 
subjektu, ktorý nadobudol dispozíciu na objavovanie sociálneho významu 
predmetov a spôsobov správania a konania platného v danom kolektíve ako 
miesta rodiaceho sa kultúrneho prostredia. Nadobudnutím tejto dispozície 
sa subjekt oslobodil od svojej orientačnej obmedzenosti, danej potrebou 
byť aktívny v prospech zlepšovania podmienok a šance na biologické pre-
žitie, prekročil rámec rudimentárnej kultúry, spočívajúcej v malom reper-
toári tradovaných aktivít v službách fyzického prežitia, a upriamoval sa aj 
na prežitie na inej úrovni, a to na sociálne prežitie vo svojom formujúcom 
sa kultúrnom prostredí. V etape rozvíjania vyššej kultúry (nad úrovňou ru-
dimentárnej kultúry) pribudla k potrebe biologického prežitia subjektu po-
treba prežitia kultúrneho subjektu. Sociálne prežiť znamenalo (a znamená) 
navodzovať a reprodukovať sociálne vzťahy ako kohéznu silu kolektívu, 
ale aj realizovať v ňom sociálne potreby a záujmy jednotlivcov. Sociál-
ne prežitie teda zahŕňa zachovanie kolektívu ako sociokultúrneho celku  
a sociálnu sebarealizáciu jednotlivcov, v čom sa odráža spôsob existencie 
kultúrneho subjektu: existuje ako jednotlivci so spoločnou enkulturáciou, 
prejavujúcou sa v diferencovanom dôvernom poznaní štandardizácií kolek-
tívu, a so spoločnými aj odlišnými predstavami o sociálnej sebarealizácii.   

Sebazáchovná orientácia kultúrneho subjektu je fundamentálna moti-
vácia jeho aktivít, upriamujúca jeho pozornosť na sociálne významy. So-
ciálne významy sa generujú z nazerania kultúrneho subjektu na entity cez 
prizmu svojej sebazáchovy, čiže ide o významy, ktoré tento subjekt pripi-
suje niečomu so zreteľom na zachovanie svojho bytia. Svoju preferenčnú 
dispozíciu nasadzuje na optimalizáciu svojej sebazáchovy: preferuje to, čo 
je najlepšie na zachovanie svojej existencie v daných podmienkach. Túto 
dispozíciu kultivoval v sieti sociálnych praktík, v ktorých si pestoval zmy-
sel pre preferencie so sociálnym významom. Dialo sa to tak, že v sociálnej 
praxi absorboval sociálne relevantné preferencie a učil sa praktizovať pre-
ferencie zodpovedajúce jeho sebazáchovnej potrebe. Nadobúdal praktické 
znalosti týkajúce sa korelácie medzi spôsobmi realizácie sociálnych praktík 
a realizáciami sociálnych zámerov motivovaných touto potrebou, a tak sa 
učil orientovať sa vo svete realizovaných aj potenciálnych preferencií so 
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sociálnymi významami platnými v jeho kultúrnom prostredí.
Preferencie môžeme interpretovať ako axiologické reakcie, chápané 

ako štruktúrny komponent axiologického konceptu, určeného ako myšlien-
ková schéma hodnotenia, ktorá hodnotenie zobrazuje ako dva operačné 
kroky: prvý krok spočíva v aplikácii axiologickej funkcie a druhý v axiolo-
gickej reakcii realizovanej ako preferenčný akt (porov. Dolník, 2003, s. 41 –  
50). Obor argumentov tejto funkcie tvoria hodnotiace parametre a obor jej 
hodnôt zahŕňa triedu hodnotiacich predstáv. V tomto myšlienkovom rámci 
preferencie kultúrneho subjektu sú axiologické reakcie na prisúdené hod-
notiace predstavy v rámci parametra, na základe ktorého sa hodnotia spôso-
by realizácie sociálnych praktík. Keďže konštituentom kultúrneho subjektu 
je objavenie sociálneho významu, fundamentálnym hodnotiacim paramet-
rom týchto praktík je ich sociálny význam v pomere k sebazáchove tohto 
subjektu. Sledované preferencie plynú teda z toho, že kultúrny subjekt vie, 
je presvedčený, myslí si, predpokladá, cíti a pod., že realizovaný spôsob so-
ciálnej praktiky aktualizuje sociálny význam v optimálnom pomere k jeho 
sebazáchove (význam, ktorý optimálne prispieva k jeho reprodukcii). Tento 
parameter – sociálny význam v pomere k sebazáchove kultúrneho subjektu 
– je v pozadí preferenčných reakcií ako imanentná orientačná báza, ktorá 
určuje prístup tohto subjektu k sociálnej praxi. V tejto praxi sa tak riadi 
maximou „Preferuj spôsoby sociálnych praktík s optimálnym významom 
pre sebazáchovu!“.

Pretože sebazáchova kultúrneho subjektu má kolektívny a individu-
álny aspekt – zahŕňa zachovanie kolektívu ako sociokultúrneho celku aj 
zachovanie sociálnej sebarealizácie jednotlivcov –, sledovaný hodnotiaci 
parameter je kolektívno-individuálna premenná, obsahujúca štandardizácie 
platné v danom kolektíve (normy, konvencie, pravidlá) a sociálny sebare-
alizačný potenciál jednotlivcov. Preferencie tak plynú zo zistenia pomeru 
spôsobov realizácie sociálnych praktík k zachovaniu týchto štandardizá-
cií a k realizácii tohto potenciálu jednotlivcov. V sociálnej praxi kultúrny 
subjekt uprednostňuje to, čo lepšie podporuje jeho kolektívno-individuálnu 
existenčnú nastavenosť.

Globálny parameter a jeho základná špecifikácia     

Sociálne relevantné preferencie v spôsoboch realizácie sociálnych 
praktík patria k tomu, čo sa nazýva životné formy alebo životný štýl ako 
výrazná charakteristika istého sociokultúrneho celku. Aj používanie ja-
zyka je súčasť sociálnych praktík, takže preferencie v spôsoboch realizá-
cie jazykových praktík sú jazykové životné formy alebo jazykové štýly. 
Môžeme to formulovať aj tak, že jazykový štýl je jazyková životná forma 
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štruktúrovaná sociálne relevantnými preferenciami v spôsoboch realizácie 
jazykových praktík. Z evolučného hľadiska jazykový štýl sa vyvinul, keď 
kultúrny subjekt dospel do takého štádia používania jazyka, v ktorom mo-
hol objaviť sociálny význam spôsobov realizácie jazykových praktík, takže 
mohol objavovať preferencie v nich a uspokojovať potrebu svojej sebazá-
chovy. Objavovanie takých preferencií bolo prejavom rozvíjania jeho soci-
álnej jazykovej heuristickej kompetencie – schopnosti objavovať sociálne 
významy spôsobov jazykových praktík –, a teda aj prejavom dôverného 
oboznamovania sa s performatívnymi možnosťami jazyka, s tým, čo sa dá 
jazykom vytvoriť a dosiahnuť jeho používaním v sociálnom živote.

Spomínaný parameter a formulovaná maxima sú, samozrejme, funda-
mentálnym pozadím aj preferenciami v spôsoboch realizácie jazykových 
praktík. Aj tieto preferencie sú praktickým následkom hodnotenia týchto 
spôsobov na základe toho, v akom pomere je nimi aktualizovaný sociálny 
význam k sebazáchove. Tento parameter a spomínaná maxima sú základom 
globálnej orientácie používateľa jazyka ako kultúrneho subjektu, v rámci 
ktorej sa navodili hodnotiace parametre špecifikujúce potrebu sebazáchovy. 
Ktoré parametre fungujú ako základné špecifikátory tejto potreby? Zák-
ladnou podmienkou sebazáchovy kultúrneho subjektu, ktorý sa konštituo-
val objavovaním sociálneho významu, takže jeho existencia je podmiene-
ná reprodukciou tohto významu, je udržiavanie ducha solidarity, teda citu  
a vedomia spolupatričnosti. Túto podmienku kultúrny subjekt napĺňa tým, 
že sa permanentne nachádza v sociálnej interakcii, v ktorej sa rodia a re-
produkujú sociálne významy. Najbližším špecifikátorom fundamentálneho 
– globálneho – parametra je tak parameter sociálny význam v pomere k soli-
darite kultúrneho subjektu. Preferencie v spôsoboch realizácie sociálnych,  
a teda aj jazykových praktík, sú reakciami na ich hodnotenie na základe 
toho, v akom pomere sú nimi navodené významy k solidarite. Uchopené 
schémou formálneho protikladu, tieto významy sú k nej v podpornom, 
alebo nepodpornom pomere. Nepodporný pomer znamená narúšanie soli-
darity, motivované zodpovedajúcimi sebazáchovnými predstavami (pred-
stavami, že práve také a také narušenie solidarity, napr. znevažujúcimi 
alebo agresívnymi jazykovými praktikami, je nástrojom na sebazáchovu 
v moduse, ktorý kultúrnemu subjektu aktuálne vyhovuje) alebo spôsobené 
neintenčnými sociálnymi významami (napr. nezámerne navodenými vý-
znamami, ako „urážlivé“, „ponižujúce“ alebo „ironizujúce“). V podpornom 
pomere k solidarite sú sociálne významy navodené jazykovými praktikami, 
ktoré utvrdzujú a posilňujú spolupatričnosť tým, že navodené významy sú 
konformné s očakávaniami v sociálnych interakciách, plynúcimi z predsta-
vy o prirodzenosti humánneho spolunažívania ako preferovaného spôsobu 
praktizovania solidarity. 
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Ďalšia špecifikácia globálneho parametra sa týka pomeru k solidarite. 
Ako sa špecifikuje pomer k solidarite kultúrneho subjektu? Jednou  
z možných odpovedí je, že špecifikácia je určená faktormi, ktoré majú 
zásadný vplyv na solidaritu. Ide o faktory, ktoré sú rozhodujúce pre 
fungovanie solidarity, pre to, aby sa solidarita mohla v jazykovej (sociálnej) 
praxi prejaviť ako médium sebazáchovy kultúrneho subjektu. Zásadný 
význam majú tri faktory: nutnosť koordinovaného vnímania segmentov 
sveta, možnosť vzájomného poznávania aktérov praxe a vôľa aktérov 
akceptovať preferenčné štandardizácie. Tieto faktory určujú, že pomer  
k solidarite kultúrneho subjektu sa špecifikuje ako pravdivostný, autentický 
a štandardizačný pomer, takže parameter sociálny význam v pomere k so-
lidarite kultúrneho subjektu sa špecifikuje ako význam v pravdivostnom, 
autentickom a štandardizačnom pomere k solidarite. Pre aktérov jazykovej 
praxe má zásadnú dôležitosť konanie v duchu pravdivosti, autentickosti  
a štandardizovanosti. Všimnime si tieto tri zásadné solidarizačné sily.

Pravdivosť

Zásadná dôležitosť preferencií v spôsobe realizácie jazykových prak-
tík so zreteľom na pravdivosť spočíva v tom, že sa týkajú referenčnej kon-
vergencie, tvoriacej vecný základ solidarizačného vzťahu v jazykovej inte-
rakcii. Výraz referenčná konvergencia vyjadruje, že referenčná pozornosť 
aktérov interakcie „sa zbieha“ ako zásadný predpoklad ich solidarizácie. 
Ak táto konvergencia dosiahne stav identickej referencie, teda totožné 
spoločné vnímanie sledovaného výseku referenčnej reality, čo je optimál-
ny stav, aktéri si vytvárajú perfektnú vecnoobsahovú bázu solidárneho 
vzťahu. Čo sa tu označuje ako referenčná konvergencia, je zdokonalené 
pokračovanie v procese, ktorý sa začína u šesťmesačného dieťaťa a ktorý 
príslušný špecialista vníma ako „vynorenie spoločnej pozornosti“ (napr. 
dieťaťa a matky) a imitácia výmenou rolí (Tomasello, 2015). V tomto pro-
cese sa dieťa učí porozumieť úmyslu druhého, čo sa deje na scéne spoloč-
nej pozornosti, a používať jazykové znaky ako komunikačné prostriedky, 
ktorým rozumejú obidvaja aktéri, čiže majú interindividuálnu platnosť. Za 
výrazom referenčná konvergencia je nadväzovanie na tento proces: poro-
zumenie tomu, o čom je reč, je založené na zbližovaní aktérov so zrete-
ľom na vnímanie príslušného výseku referenčnej reality, a teda na interin-
dividuálny význam zodpovedajúcich jazykových znakov. Porozumenie od 
aktérov „žiada“, aby zotrvali na scéne spoločnej pozornosti a pri výmene 
rolí (zaujatí pozície druhého), čo sa odráža vo výraze pravdivosť.

„Pravdivosť“ je sociálne relevantný význam jazykových praktík, ktorý 
je im daný tým, že k ich určenosti patrí korešpondenčný vzťah ku skutoč-
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nosti, vytváranej aktérmi jazykovej interakcie ako referenčná konvergen-
cia. Sociálny význam jazykových praktík v tomto rámci nazerania spočíva 
v korešpondenčnom vzťahu k tejto skutočnosti, v tom, že viac alebo menej 
zodpovedajú stavu referenčnej konvergencie. Parameter sociálny význam 
v pravdivostnom pomere k solidarite je v základe preferencií v spôsoboch 
realizácie jazykových praktík, ktorými sa tento význam modifikuje v zmys-
le „v akej miere korešpondujú preferované jazykové praktiky s referenč-
nou konvergenciou“. Modifikácia zodpovedá tomu, čo recipient vníma ako 
„celkom je jasné, nie celkom je jasné, celkovo je jasné, vôbec nie je jasné 
a pod., o čom je reč“, pričom jasnosť chápe ako sprístupnenosť kognitívne 
spracovanej referenčnej reality z pozície pôvodcu jej spracovania. Nejde 
len o jasnosť v zmysle klasickej rétoriky (perspicuitas ako jedna zo cností 
jazykového zobrazenia myšlienok), teda o transparentnosť v službách zro-
zumiteľnosti, ktorá je stupňovateľná aj znížiteľná, ale aj o jasnosť v du-
chu rekonštrukčnej hermeneutiky, zodpovedajúca predstave, že rozumením 
tomu, o čom je reč, rozumiem jej aktérovi: proste rozumiem ti tým, že ro-
zumiem, o čom hovoríš. Pravdivostný význam spôsobov realizácie jazyko-
vých praktík, generovaný ich vzťahom k referenčnej konvergencii v takom 
poňatí, zreteľne plynie zo solidarizačnej povahy kultúrneho subjektu. Vý-
raz pravdivosť implikuje aj to, že referenčná konvergencia vytvára pred-
poklad na navodenie konsenzuálnej pravdy, pravdy na základe súhlasnosti 
racionálne usudzujúcich aktérov.  

Minimálne v tomto momente výkladu sa zasvätenému čitateľovi sprí-
tomňuje „nárok pravdy“ v teórii univerzálnej pragmatiky J. Habermasa. 
Pripomeňme si, že jeho výklad dorozumievacieho procesu sa opiera o tézu, 
podľa ktorej predpokladom účasti na tomto procese je implicitná znalosť 
„univerzálnych nárokov na platnosť“, ktoré musia byť uznávané komuni-
kujúcimi. Jedným z nich je „nárok pravdy“, vyžadujúci znalosť, že ako 
hovoriaci musím odosielať pravdivý obsah, t. j. hovoriť o niečom, čo môže 
vnímať aj príjemca a uznať to ako jestvujúce, aby mohol zdieľať moje ve-
denie. Výpoveď je pravdivá tým, že odkazuje na niečo, čo môže vnímať aj 
príjemca (nejde, samozrejme, len o zmyslové vnímanie; Habermas, 2011). 
Mohli by sme hovoriť o komunikačnej pravde. Kým v teórii J. Habermasa 
ide o univerzálnu normatívnosť („nárok“) pravdy ako záväznej súčasti im-
plicitných znalostí aktérov, umožňujúcich komunikačné konanie s dorozu-
mievacím zámerom, v tomto výklade sa pravda viaže na jazykové praktiky 
v hodnotiacom nazeraní so zreteľom na referenčnú konvergenciu a relati-
vizuje sa s preferenciami v spôsoboch realizácie týchto praktík. Význam 
týchto preferencií patrí k štylistickým významom komunikátu. Recipient 
vníma v týchto preferenciách istý stupeň zrozumiteľnosti, jasnosti a ústre-
tovosti autora voči nemu a podľa toho aj prejav jeho solidarity. Haberma-
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sov „pravdivý obsah“ je jedným z nutných predpokladov dorozumieva-
nia, univerzálna pragmatická maxima, ktorej znalosť je súčasť podkladu 
komunikačnej schopnosti človeka, umožňujúcej účasť na dorozumievaní. 
Pravdivý význam – v našom výklade zodpovedajúci pravdivému obsahu –  
zahŕňa, čo naznačuje výraz referenčná konvergencia, ale navyše sa v ňom 
odráža aj štylistická hodnota preferencií v spôsoboch realizácie jazykových 
praktík so zreteľom na ich príspevok k solidarite. Možný je aj výklad, že 
„pravdivý obsah“ je presupozičnou zložkou „pravdivého významu“: vní-
manie recipienta je orientované na to, ako je autor voči nemu z vecnoobsa-
hového hľadiska ústretový, a založené na presupozícii, že autor vie, že má 
odkazovať na to, čo je prístupné aj príjemcovi. V pozadí tejto ústretovosti 
je znalosť vecnoobsahovej zložky asimilačnej bázy recipienta alebo pred-
poklad o nej, ako aj akomodačná vôľa autora i jeho vôľa priblížiť recipienta 
k vlastnej asimilačnej báze, chápanej ako štruktúry vnútorného sveta, na 
základe ktorých jednotlivec prijíma podnety a integruje ich do tohto sveta 
a iné odmieta ako cudzie.

Autentickosť

Zásadná dôležitosť preferencií v spôsoboch realizácie jazykových 
praktík so zreteľom na autentickosť spočíva v tom, že sa týka identity akté-
ra praktík tvoriacej antropický základ solidarizačného vzťahu v jazykovej 
interakcii. Antropickým základom solidarizačného vzťahu sa tu myslí fylo-
genetická danosť človeka, ktorú nadobudol pri svojom zrode a ktorá určuje 
významný aspekt jeho orientácie v sociálnom vzťahu. Ide o fylogenetickú 
danosť zjavujúcu sa v priebehu formovania človeka v spätosti s formo-
vaním ľudskej komunikácie. Ľudská komunikácia vzišla z interpretačnej 
potreby – z potreby objavovať vo svete významy v prospech orientácie 
v ňom –, so zrením tejto potreby dozrieval aj človek ako bytosť svojho dru-
hu. Keď že interpretácia slúžila na prekonanie odstupu subjektu od objektu 
(sveta), na to, aby sa s ním subjekt zblížil, aby mu rozumel, aby sa v ňom 
dokázal orientovať, jej imanentnou vlastnosťou bola zameranosť na to, 
čo skutočne vypovedá objekt svojím jazykom. Rodiaci sa človek bol teda 
nastavený na autentickú interpretáciu, ktorá sa sedimentovala v jazykovej 
komunikácii ako jej sociálne relevantná vlastnosť. Preferencie v spôsoboch 
realizácie jazykových praktík plynú aj zo znalosti nositeľov jazyka, získa-
nej z jazykovej praxe, že tieto spôsoby vypovedajú aj o tom, v akej miere je 
v sebaprezentácii autora prítomná jeho autenticita, umožňujúca priblížiť sa 
k jeho identite, teda k odpovedi na otázku, aký je v skutočnosti (kto vlastne 
je), ako predpokladu solidarizačného správania a konania. Sociálny význam 
v autentickom pomere k solidarite, ktorý sa v komunikátoch realizuje ako 
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štylistický význam, prejavujúci sa v tom, akú mieru autentickosti „vidí“ 
recipient v jazykovopraktických preferenciách autora.   

Diskusie o autenticite v živote jednotlivca, v sociálnych vzťahoch i vo 
fungovaní spoločnosti sú všeobecne známe. Tu ide o autentickosť so zre-
teľom na solidaritu. Opäť sa nám vybavuje J. Habermas, tentoraz však iný 
„nárok na platnosť“ – úprimnosť. Píše, že „úprimnosť je nárok na platnosť, 
ktorý je spojený s rečovými aktmi z triedy reprezentatív. Hovorí, že mnou 
prejavené intencie mienim presne tak, ako som ich prejavil. Hovoriaci je 
úprimný, ak neklame ani seba, ani ostatných“ (Habermas, 2011, s. 122 – 
123). Úprimnosť hovoriaceho je predpoklad jeho dôveryhodnosti, toho, že 
mu recipient verí, dôveruje. Dôveryhodnosť je zaiste príspevok k solidari-
začnému vzťahu, ale sledovaný štylistický význam – „miera autentickosti“ 
– sa neredukuje na túto vlastnosť. Pre recipienta je tento význam dôležitý 
pre jeho orientáciu vo vnútornom svete odosielateľa z hľadiska jeho identi-
ty v prospech regulovania solidarity podľa otázky, v akom solidarizačnom 
vzťahu môže byť v danej jazykovej interakcii.

Recipient dokáže interpretovať autentickosť v jej etickom aj pragma-
tickom aspekte. Vie, že z etickej perspektívy v jeho kultúrnom prostredí 
autentickosť znamená úprimnosť, otvorenosť, čestnosť, a teda svoj solida-
rizačný vzťah môže riadiť podľa toho, akú hodnotu majú tieto vlastnosti 
v jeho etickom svete. Lenže vie aj to, že autentickosť sa často pragmaticky 
inštrumentalizuje, je nástrojom na dosahovanie cieľov v sociálnom živote, 
takže musí počítať aj s inscenáciou autenticity, s jej predstieraním, čo môže 
znamenať klamanie alebo inscenačnú tvorivosť, a teda kvalita jeho moti-
vácie má aj inú motiváciu. Solidarita založená na autenticite je variabilná 
v závislosti od interpretácie autentickosti.  

                                
Štandardizovanosť

Zásadná dôležitosť preferencií v spôsoboch realizácie jazykových 
praktík so zreteľom na štandardizovanosť spočíva v tom, že sa týka kolek-
tívnej identity, tvoriacej kultúrny základ solidarizačného vzťahu v jazyko-
vej interakcii. Štandardizáciami sa tu chápu konvencionalizácie, teda v tra-
dícii zakotvené formy správania s diferencovanou normatívnou silou (výraz 
štandardizácia dostáva prednosť, aby sa predišlo konotáciám spätými s vý-
razom konvencia. Štandardizácie platné v istom kolektíve sú konštitučné 
prvky jeho kultúry (porov. Hansen, 2000). „Platné v istom kolektíve“ zna-
mená ním uznávané a tým aj to, že štandardizácie majú aj kolektívotvornú 
silu. Na základe ich dôvernej znalosti, nadobúdanej v procese enkulturácie, 
považujú ich jednotlivci za svoju normalitu, ktorá ich prirodzene stmeľuje 
a na ktorej je založené ich kolektívne vedomie aj kolektívny cit („Pretože 
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ľudia, aj keď čiastočne, robia to isté, myslia a pociťujú takisto, cítia sa 
vzájomne spojení“; op. cit., s. 194). Táto normalita, toto vedomie, tento cit 
tvoria ich kolektívnu solidaritu. Štandardizované správania a konania sú tak 
prejavom tejto solidarity, ktorých diferencovanosť je sociálne relevantná.

Sociálny význam v štandardizačnom pomere k solidarite je parame-
ter, ktorý sa v komunikátoch realizuje ako štylistický význam, prejavujú-
ci sa v tom, akú mieru štandardizovanosti vníma recipient v jazykových 
preferenciách autora. Diferencovanosť štandardizácií sa viaže na typ, resp. 
podtyp činnosti (konania) a správania aj situácie (napr. pozdravenie, vyzý-
vanie, vykladanie, moderovanie, rozprávanie, oznamovanie... v rozličných 
typoch situácií: slávnostné zasadnutie, verejný styk s občanmi, vyučovacia 
hodina, televízna debata, beseda s osobnosťou, smútočná udalosť...). V šty-
listickej apercepcii recipienta, formovanej v enkulturácii, sa odráža, ako sa 
autor adaptoval na daný typ činnosti a situácie so zreteľom na štandardizá-
cie, tvoriace viac alebo menej vyhranené vzorce. V adaptácii autora sa pre-
javuje jeho enkulturácia v štylistickom aspekte, jeho znalosť štandardizácií 
preferencií jazykových praktík, reprodukčné zručnosti i aplikačné 
schopnosti, ako jeho štylistická tvorivosť. Jazyková komunikácia v tomto 
svetle je konfrontácia stavu enkulturácie autora a recipienta v štylistickom 
aspekte, do ktorej sa premieta diverzita individuálnych prejavov kolektív-
nej identity a solidarity. Táto diverzita je zdrojom dynamiky štylistického 
správania ako jedného z aspektov životných foriem, teda kultúry daného 
kolektívu. Aj v tomto správaní sa prejavuje pôsobenie dvoch známych prin-
cípov riadiacich kultúrne javy: ľubovôľa a pravidelnosť. Aj v spomínanej 
konfrontácii ide o to, že sa stretávajú aktéri riadiaci sa individuálnou aj 
kolektívnou vôľou vo vzťahu k spôsobom realizácie jazykových praktík.

Pri pertraktovaní diferencovanosti štylistických preferencií zo sledo-
vaného hľadiska nemôže zostať mimo pozornosti subkolektívna identita, 
a teda subkultúra, pretože konštitučnosť štandardizácií pri subkolektívoch 
je zvlášť výrazná a tým aj ich dištinktívnosť. Štandardizované subkolektív-
ne štylistické preferencie patria k podmienkam organickej inklúzie, spočí-
vajúcej v akulturácii nových členov subkolektívu (čo vedie k tomu, že sa 
v subkolektíve nevnímajú ako „inkluzívni členovia“, napr. ako „inkluzívne 
deti“ v triede). V štylistickom význame „miera štandardizovanosti“ sa tu 
zvlášť výrazne prejavuje jeho silný implikát: solidarizačný vzťah.

Štylistický komfort  

Stručne sme prebrali tri zásadné solidarizačné sily: pravdivosť, auten-
tickosť a štandardizovanosť. Kým pri pravdivosti a autentickosti je v popredí 
solidarita na interindividuálnej rovine – prienik do vnútorného sveta aktéra 
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odosielateľa v prospech solidarizačného vzťahu –, pri štandardizovanosti 
figúrou v poli vnímania je solidarizácia jednotlivca so sociálnym celkom 
– solidarita na individuálno-kolektívnej rovine. V štylistickej sebaprojekcii 
autora recipient vníma ukazovatele týchto síl, a to vždy v pomere, v akom 
sú aktualizované v danom komunikáte, čo zodpovedá princípu štýlu „viac 
alebo menej“, teda rozličnej miery zvýrazňovania alebo tlmenia štylisticky 
relevantných indikátorov (porov. Miko, 1989, s. 84). Ide o aktualizačné vní-
manie preferencií v spôsoboch realizácie jazykových praktík so zreteľom 
na ich solidarizačný potenciál. Existuje však v štylistickom mechanizme 
aktérov jazykovej interakcie nejaký základný orientačný normatív, ktorý im 
„káže“ štylisticky sa správať a konať tak, aby to maximálne prispelo k so-
lidarite, a teda k reprodukcii sebazáchovnej aktivity kultúrneho subjektu? 
Na základe čoho sa dá predpokladať, že taký normatív je aktérom vlastný?

Zrejme nie je nerozumné vychádzať z toho, že v základe podpory so-
lidarizačného vzťahu je potreba istoty, motivujúca konať tak, aby človek 
mal pocit istoty, neohrozenosti. Môžeme sa oprieť o koncept „poriadková 
istota“ v teórii moci, podľa ktorej akceptovaný mocenský poriadok – nad-
radenosť a podriadenosť – plynie z toho, že túžba po moci, honba po nej zo 
strany jedného je kongruentná so želaním druhého, pričom vďaka moci ten 
prvý má istotu garantovanú (vychádza sa z toho, že želanie mať istotu je 
jedna zo základných daností človeka; psychológovia ju zaraďujú do triedy 
základných potrieb). Pre človeka je teda dôležité fungovanie v poriadku 
istoty (porov. Popitz, 1992). S oporou o túto teóriu môžeme uvažovať tak, 
že pocit istoty je pre človeka komfortný stav, takže tento stav má v jeho ži-
vote zásadný význam. Z tejto úvahy vyplýva, že za normálnych okolností je 
upnutý na tento stav, čo sa nestráca ani v jazykovej interakcii. Aj tu je orien-
tovaný na „poriadkovú istotu“, ktorú prežíva ako komfortný stav. Výraz 
komfort nás približuje k objaveniu spomínaného základného orientačného 
normatívu.

Základným orientačným normatívom v komunikačnom mechanizme je 
akomodačno-asimilačný komfort, spočívajúci v pocite istoty aktérov, že sa 
komunikačne vzájomne maximálne prispôsobujú, a teda nemajú pocit, že 
sa vzájomne vystavujú hrozbe komunikačnej neistoty (ako komunikanti sa 
necítia dobre; pociťujú komunikačný diskomfort). V štylistickom mecha-
nizme je to preferenčný akomodačno-asimilačný komfort, ktorý vo vzťahu 
k pravdivosti, autentickosti a štandardizovanosti aktéri prežívajú ako soli-
darizačnú istotu, t. j. istotu, že preferované spôsoby realizácie jazykových 
praktík maximálne podporujú solidaritu. Tento komfort tak predpokladá 
taký preferenčný poriadok v komunikátoch, ktorý nezneisťuje aktérov tým, 
že nepodporuje maximálne referenčnú konvergenciu, aproximáciu k au-
tenticite a funkčnú mieru štandardizácie. V tomto štylistickom komforte 
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vo vzťahu k solidarite sa odráža nastavenosť kultúrneho subjektu na se-
bazáchovu, ktorej základnou podmienkou je udržiavanie ducha solidarity. 
Tento subjekt nemôže byť v komfortnom stave, pokiaľ nepociťuje istotu, že 
štylisticky relevantné preferencie v komunikátoch maximálne zodpovedajú 
základnému orientačnému normatívu.    

       
Záver

V predchádzajúcom výklade sa ozrejmovalo, že jazykový štýl je zalo-
žený na sociálnom význame jazykových praktík kultúrneho subjektu, rea-
lizovaných ako adaptačné preferencie, ktorých koncovým zdôvodnením je 
sebazáchova tohto subjektu. Jej reprodukcia sa viaže na udržiavanie ducha 
solidarity, takže solidarizačný parameter funguje ako univerzálna premen-
ná, ktorej špecifikácie sa vnímajú ako preferenčná realizácia sociálnovýz-
namového potenciálu týchto praktík. K danostiam kultúrneho subjektu patrí 
aj dispozícia na ťaženie zo sociálnovýznamového potenciálu používania ja-
zyka, riadené potrebou solidarity, plynúcou zo sebazáchovnej nastavenosti 
tohto subjektu. Parameter solidarity sa špecifikuje vo vzťahu k pravdivosti, 
autentickosti a štandardizovanosti ako vlastnostiam jazykových praktík, 
ktoré určujú preferenčné zaobchádzania s nimi.

Preferencie jazykových praktík sú sociálne významotvorné voľby z al-
ternatív, ktorými sa utvárajú jazykové životné formy, patriace k charakte-
ristike kultúry daného jazykového prostredia. Tieto formy sú poznačené 
solidarizačnými jazykovými sebaprojekciami kultúrneho subjektu, teda 
externalizáciou aktuálneho stavu jeho vnútorného sveta so zreteľom na 
jeho solidarizačnú adaptačnú vôľu a dispozíciu. Sebaprojekciami sa tieto 
formy individualizujú, a tak sa recipientovi ponúkajú ako jedinečné aper-
cepčno-interpretačné objekty, ktorými sa aktéri permanentne vyrovnávajú 
s problémom solidarity. Ale prezentujú sa aj ako objekty so štruktúrovanou 
percepčnou gravitáciou – jednotlivé časti realizovanej jazykovej sebapro-
jekcie recipientsku pozornosť priťahujú odlišnou silou – aj ako objekty fy-
ziognomického vnímania, ktorým recipient skusuje „fyziognomické črty“ 
objektu, ako pochmúrny, sympatický, nudný, odporný, fascinujúci a pod. 
(ide o črty v zmysle teórie jazykovej fyziognomiky; Werner, 1932).

Z perspektívy tohto výkladu pojmové vymedzenie jazykového štýlu 
vyznieva takto: Jazykový štýl je jazyková životná forma so sociálnym vý-
znamom, realizovaná adaptačnými solidarizačnými jazykovými sebapro-
jekciami kultúrneho subjektu, stimulujúcimi apercepciu a interpretáciu 
tejto formy so zreteľom na jej vklad k riešenie solidarizačného problému, 
na ktoré pôsobí štruktúra percepčnej gravitácie realizovanej jazykovej se-
baprojekcie, ako aj efekty jeho fyziognomického vnímania.  
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двух лингвистических дисциплин
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Abstract
Stylistics and Pragmatics: on the Question of Integration of Two 

Linguistic Disciplines
The study deals with the theoretical argumentation as to the integra-

tion approach to the problems of rečiveda, namely of the dynamic inter-
action of two scientific disciplines: stylistics and pragmatics. The author 
points out the theoretical and methodological details and differences be-
tween these two disciplines, as well as the possibility of their mutual config-
uration. There exist two directions in pragmatic research: on the one hand, 
the investigation of pragmatic characteristics of the particular functional 
styles and their substyles (historical, group-related, ethnocultural, individ-
ual), and, on the other hand, the investigation of stylistically marked forms 
and constructions as means of realization of the pragmatic function of the 
utterance and text. 

Key words: stylistics, pragmatics, pragmastylistics, functional style, per-
formative intention
Ключевые слова: стилистика, прагматика, прагмастилистика, 
функциональный стиль, перформативная интенция 

Введение

Стилистика и прагматика – две области лингвистических 
исследований, относящихся к изучению языка в социальном 
аспекте. Несмотря на это каждая из них имеет свою историю, свой 
предмет и свои задачи. Долгое время эти дисциплины существовали 
и развивались порознь, однако в 90-е годы ХХ века наметилась 
тенденция к их интеграции. Появилась прагмастилистика (праг-
матическая стилистика) как новое направление функциональных 
исследований, разрабатываемое как в западном языкознании (Hickley, 
1993; Fix, 1992; Nurhadi, 2016; Payrató, 2017; Hameed Al-Hindawi, 2018), 
так и в России (Кожина – Дускаева – Салимовский, 2011; Кострова – 
Антонова, 2004; Максименко, 2005; Мкртычян, 2012; Пихтовникова, 
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2016 и др.). Данное направление состоит, главным образом, в переори-
ентировании стилистических исследований с описания формальных 
характеристик отдельных стилей на описание их функционального 
аспекта, в частности, их функциональной нагрузки в структуре 
дискурсов.

1. Стилистика и прагматика как две версии функциональной 
лингвистики

Стилистика возникла в Европе в XVIII веке в рамках риторики – 
благодаря разработке учения об элокуции. Стилистика долгое время 
рассматривалась как наука о языковых формах художественных 
текстов, и только во второй половине ХХ века она обратилась 
к изучению других форм речевого поведения.

Стиль как основное понятие стилистики представляет собой 
категорию языковых форм, функционально закрепленных за 
определенной сферой общественной деятельности. В. В. Виноградов 
(1981, с. 20) писал, что стилистика языка занимается „частными 
системами форм, слов, рядов слов и конструкций внутри единой 
структуры языка“, а к области стилистики речи относил элементы 
фонетического оформления сообщений (такие, как интонация, ритм, 
паузы, фразовый акцент и др.).

Прагматика как научное направление сформировалась позднее – во 
второй половине ХХ века. Как и стилистика, исторически прагматика 
восходит к риторике (Моррис, 1983, c. 63), однако фокусирует внима-
ние на другом аспекте речевой деятельности. Ч. Моррис (1983, c. 62 и 
др.) писал, что предметом прагматики является „отношение знаков к 
их пользователям“. „Семантическое правило имеет своим коррелятом 
в прагматическом измерении навык интерпретатора использовать 
знаковое средство при определенных обстоятельствах и, наоборот, 
ожидать что-то, если используется данный знак“ (Моррис, 1983, c. 65).

Если с точки зрения стилистики языковой знак представляет 
собой симптоматический феномен, обусловленный внешней средой 
по принципу соответствия, то с точки зрения прагматики языковой 
знак сам является мотивирующим феноменом: он детерминиру-
ет некоторые следствия, в связи с его употреблением следует, по 
словам Морриса, „что-то ожидать“. Прагматическая проблематика 
прежде всего связана с речевыми действиями, программирующими 
их намерениями и целями речевых субъектов, а также условиями их 
реализации и эффектами. 

Различие стилистики и прагматики касается также онтологического 
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аспекта. Стилистика, как, впрочем, и риторика, имеет отношение к 
речевым феноменам большого формата: объектами стилистических 
исследований являются группы текстов или отдельные тексты. 
Прагматическая проблематика касается единиц малого формата – 
простых высказываний, применительно к которым сформулированы 
основные правила речевого поведения.1 Теория прагматики возникла 
в рамках аналитической философии (Дж. Л. Остин, Дж. Сёрл, П. Ф. 
Стросон и другие теоретики функционального прагматизма являются 
философами), поэтому ее предмет изучался с точки характерной для 
логико-философских исследований категории истинности. В связи 
с этим рассматривалась минимальная единица процесса передачи 
информации –  сообщение (преимущественно в форме простого 
предложения). Благодаря такой постановке вопроса было обращено 
внимание на перформативную функцию высказываний, особенно на 
их роль в реализации коммуникативных интеракций. Высказывание 
при этом рассматривается не как языковая форма, приписанная к 
определенной сфере общения (что соответствовало бы стилисти-
ческой постановке вопроса), а как инструмент целенаправленного 
действия субъекта, т.е. с точки зрения перспективы речи. Если сти-
листика объясняет, ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ – ссылкой на 
соответствующую область приложения языковых единиц, то прагма-
тика объясняет, ЗАЧЕМ МЫ ГОВОРИМ – ссылкой на перформативные 
намерения речевых субъектов.2 

2. От стилистики формы к стилистике речевого действия

Тот факт, что среди трех „измерений“ знака (синтактики, семанти-
ки и прагматики) мы не находим стилистики, объясняется ее особым 
статусом. Синтактика, семантика и прагматика представляют собой 
функциональные отношения знаков к другим знакам, десигнатам и 
интерпретаторам (Моррис, 1983, c. 42), тогда как необходимым эле-
ментом функционального отношения, обусловливающего стилистиче-
скую характеристику знака, является область приложения – сфера об-
щественной деятельности, которая может быть также определена как 
практический контекст (ср. инструментальный контекст в работе Nęc-

1 В 90-е годы было введено понятие речевого макроакта (van Dijk, 1992, c. 215). 
2 А. Авдеев и Г. Хабрайская (Awdiejew – Habrajska, 2006, c. 12) пишут, что 
прагматический аспект коммуникативной грамматики состоит в исследовании 
условий, необходимых для реализации речевых актов, тогда как ее стилистический 
аспект (или аспект организации дискурса) состоит в исследовании механизмов выбора 
языковых форм высказывания и способов организации дискурса.
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ki, 2000, c. 96). Принимая во внимание факт, что в процессе речевой де-
ятельности учитываются не только семантические, синтаксические и 
прагматические характеристики знаков, но также и их стилистическая 
маркированность, т.е. осуществляется выбор знаков в соответствии с 
обстановкой речи, контекстный фактор должен учитываться при опи-
сании измерений знака как обязательный. Можно констатировать, что 
в определении языка, которое мы находим у Морриса  – „Язык в пол-
ном семиотическом смысле этого термина есть любая межсубъектная 
совокупность знаковых средств, употребление которых определено 
синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами“ 
(1983, c. 67 – 68) – недостает важного элемента: практического контек-
ста как фактора, детерминирующего стилистическую характеристику 
знаков. С учетом контекста модель языкового знака можно предста-
вить так, как показано на рис. 1. Приведенная схема означает, что ре-
чевой субъект, употребляя формы и грамматические правила языка, а 
также принимая во внимание речевую обстановку (контекст), выра-
жает некоторое семантическое содержание (т.е. представляет некоторое 
положение дел) и тем самым осуществляет речевой акт, т.е. реализует 
определенное прагматическое намерение, в котором заключена его воле-
вая или рефлексивная (в случае реакции на предшествующие стимулы) 
целеустановка. 

Рис. 1
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Контекст не только определяет характер употребляемых в 
сообщении языковых форм (знаков),3 но и их сочетаемость (т.е. син-
тактику), семантическое содержание и прагматические функции. 
В работе Podstawy składni funkcjonalnej (Kiklewicz, 2004, с. 262) и 
др. показано, что специфика стиля художественного текста связана 
не только с характером плана выражения, но также с тематическим 
профилированием его содержания. Об этом пишет О. Г. Ревзина (1989, 
c. 135) применительно к художественным идиостилям. Существуют 
кроме того сюжетные мотивы, характерные для художественных 
текстов определенных эпох и определенных литературных формаций. 
Такие мотивы, рассматриваемые с учетом соответствующей области 
приложения, представляют собой стилистическое явление.

Подобным же образом и речевые действия (как прагматические 
единицы) реализуются в условиях контекстуализации и тем самым 
могут рассматриваться как элементы стиля, соответствующего 
определенному фрагменту социальной жизни. Так, оказываясь в 
новой, незнакомой для себя коммуникативной ситуации, человек 
зачастую задает много вопросов, как, например, Заяц в сказке 
Сергея Козлова „Ежик в тумане“. Попросившись в гости к Ежику, 
чтобы вместе посумерничать, Заяц (который не знает, в чем 
заключается сумерничание), много спрашивает: А как мы будем су-
мерничать?, А можно, сумерничая, петь?, А можно веселое? и 
т.д. Подобных примеров можно привести множество – не только 
из сферы устной, но также из сферы письменной коммуникации. 
Например, вопросительные высказывания в целом не характерны для 
стиля научных текстов. Для разговорного стиля характерно частое 
употребление косвенных речевых актов, а в текстах рекламного 
стиля преобладают экскламативные, оценивающие и побудительные 
речевые акты. 

Контекст существенно влияет также на синтактику сообщения, 
в частности, на организацию дискурса (Awdiejew – Habrajska, 2006, 
c. 191). Синтаксический фактор чрезвычайно важен при определении 
художественного стиля, который, по мнению О. А. Крыловой (2004, 
с. 260), не располагает собственным набором языковых (в частности, 
лексических) форм. Кроме того (функциональный) стиль художествен-

3 В понятии функционального стиля заключен парадокс: хотя это понятие 
(разработанное учеными пражской лингвистической школы) определяется в рамках 
функционального отношения между речевым сообщением и средой (неслучайно 
стили называются функциональными), стиль „представляет собой относительно 
замкнутую систему языковых средств“ (Крылова, 2004, c. 261).
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ной литературы, как уже было указано, отличается семантическими 
характеристиками и прагматической (эстетической) функцией.

С учетом факта, что влияние практического контекста (области 
приложения знаков) на речевую деятельность имеет амбивалентный 
характер, т.е. касается всех измерений знаков, понятие стилистики 
и стилистической функции должно быть пересмотрено. Следует 
принять точку зрения, согласно которой, при определении стиля 
решающим является контекстный фактор: любая совокупность каких-
либо элементов должна трактоваться как стиль, если она соответствует 
определенному практическому контексту. Другими словами, в речевой 
деятельности реализуются разные стили выражения (изложения), а 
также разные стили ментального представления действительности 
(или одного из возможных миров)4 и разные стили речевых действий.

Можно, таким образом,  констатировать, что предмет традиционной 
стилистики – это только одна область контекстуализации речевых 
сообщений, а именно – с точки зрения плана выражения речевых 
сообщений. Кроме этого существуют другие сферы такой контекстуа-
лизации – они касаются семантического содержания и прагматической 
функции. Ко всем этим случаям применима категория стиля как 
совокупности языковых элементов, а также их синтаксических, се-
мантических и прагматических характеристик, соответствующих 
определенной сфере человеческой деятельности или определенным 
условиям речи. Тем самым с учетом семиотической модели речевого 
поведения можно выделить три области стилистических исследований 
(см. рис. 2).

Рис. 2 

4 В психологии широко употребляется понятие когнитивного стиля. 
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Элокутивная стилистика, которая, как было указано, вытекает из 
учения об элокуции, опирается на отношение КОНТЕКСТ > ЗНАК & 
СИНТАКТИКА, т.е. заключается в соотнесенности языковой формы 
сообщения (его лексического состава и синтаксической структу-
ры) с внешними условиями речевого действия. Контент-стилистика 
опирается на отношение КОНТЕКСТ > СЕМАНТИКА и состоит в 
том, что в зависимости от обстановки речи говорящим осуществляется 
селекция и профилирование семантического содержания сообщений. 
Предметом прагмастилистики является отношение КОНТЕКСТ > 
ПРАГМАТИКА, т.е. изучение характерных для определенных 
коммуникативных ситуаций форм речевого поведения (речевых актов 
и коммуникативных кодексов). 

3. Аспекты прагмастилистики

Можно различать два аспекта прагмастилистических исследований. 
Индикативный аспект состоит в исследовании прагматических 
характеристик отдельных стилей, другими словами – в описании стиля 
с применением понятийного аппарата прагмалингвистики (таких 
понятий, как иллокутивная функция, речевой акт, прагматическая 
стратегия, прагматическая импликация, прагматический оператор и 
др.).

Аппликативный аспект прагмастилистики состоит в исследовании 
употребления стилистических средств языка (т.е. стилистически 
маркированных языковых форм и их конструкций) для реализации 
разных типов речевых актов.

3.1 Индикативный аспект прагмастилистики

Прагматические особенности речевого поведения в разных сфе-
рах деятельности прежде всего касаются речевых актов. В большей 
степени это характерно для стиля устного общения (не только обыден-
ного, но и профессионального, официального), т.е. стиля конверсаций.

Отчасти данная проблематика присутствует в исследованиях рече-
вого этикета, однако их предметом обычно являются характерные для 
той или иной сферы общения формы речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т.д.), тогда с точки зрения прагмастилистики 
важны типы речевых действий и их перформативное содержание.

В разделе 2 уже упоминались некоторые прагматические особен-
ности функциональных стилей. Так, научному стилю в целом чужды 
директивные, вопросительные и экскламативные акты. В научных тек-
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стах преимущественно выступают информирующие речевые акты (ре-
презентативы), в том числе модального характера (Мы считаем, что 
проблема...). Значительное место занимают также аргументативы, т.е. 
обоснования утверждений. Тексты официально-делового стиля, на-
против, имеют „долженствующе-предписующий характер“ (Кожин – 
Крылова – Одинцов, 1982, c. 104): здесь доминируют речевые акты 
директивного и декларативного типа. В таблице 1 представлена общая 

характеристика некоторых функциональных стилей с точки зрения 
реа лизации речевых актов. 

Из таблицы следует вывод, что наиболее универсальным с точ-
ки зрения стилевой маркированности является репрезентативный ре-
чевой акт, который представлен во всех стилях. Наоборот, наиболее 
стиле зависимыми являются вопросительные, вокативные, ретрактив-
ные и сатисфактивные речевые акты – они реализуются в рамках раз-
говорно-обиходного и, реже, риторического стиля.

Прагматически маркированы также частные функциональные 
стили (или подстили). Многие из них формируются в рамках типовых 
ситуаций: таких, как непринужденная беседа, прием у врача, разго-
вор с чиновником государственного или муниципального учреждения, 

 1 Здесь учитывается прежде всего стиль художественной наррации, а не, например, 
стиль диалогов с участием персонажей.
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разговор с начальником, семейный разговор, инструктаж и т.д. Каждой 
из таких ситуаций соответствует определенный конверсационный 
стиль как набор типовых речевых актов (подробнее об этом см.: Hall, 
1992; Tannen, 2005; Bennet, 2018 и др.). 

Кроме того, существуют прагматические особенности речевого 
поведения отдельных социальных групп, обычно в рамках разговорно-
обиходного функционального стиля. В последние десятилетия много 
внимания было уделено гендерным стилям (Pearson, 1985; Tannen, 
1990; Nordenstam, 1992). Было отмечено, что для речевого поведения 
женщин более характерны экспрессивные и экскламативные, а также 
косвенные речевые акты.

Стилистически маркированными являются также принципы 
речевого поведения – так называемые коммуникативные кодексы (La-
koff, 1973; Grice, 1975; Schwitalla, 1979; Leech, 1983). Следование этим 
принципам зависит от коммуникативной ситуации и ее участников. 
Так, один из постулатов категории качества гласит: „Не говори того, 
что ты считаешь ложным“ (Grice, 1975, c. 42). Это требование ока-
зывается несущественным во многих ситуациях бытового общения, 
когда коммуникативным партнерам важнее поддержание контакта или 
следование другим требованиям, например, принципу вежливости. 
В качестве примера могут служить также разные жанры письменных 
текстов. Так, британский историк Энтони Бивор на страницах польского 
еженедельника Tygodnik Powszechny (10.3.2013) приводит следующий 
факт: при изучении военной истории ученые в большей степени 
доверяют дневникам, которые писались „для себя“, чем письмам 
с фронта, которые адресовались близким. Авторы писем зачастую 
приукрашивали действительность, избегая сведений, которые могли 
бы растревожить семью. Бивор также заметил, что дневники женщин 
более искренни и правдивы, чем дневники мужчин.

Тем самым можно констатировать, что каждый функциональный 
стиль и каждый подстиль включает определенную конфигурацию 
правил коммуникативного кодекса. 

3.2 Аппликативный аспект прагмастилистики 

В публикациях российских ученых прагмастилистика понимается 
преимущественно как дисциплина, изучающая „коммуникативную 
эффективность интерпретации текста с учетом языкового и речевого 
варьирования стилистических средств на всех уровнях структуры 
текста“ (Максименко, 2015, c. 6). Из краткого обзора публикаций мож-
но сделать вывод, что ученые, главным образом, исследуют языковые 
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(фонетические, лексические, морфологические и синтаксические) осо-
бенности текстов определенного типа (журналистских, рекламных, се-
тевых и т.д.). Во-первых, „стилистические средства“ (принадлежность 
языковых форм к определенному стилю) в таких публикациях 
достаточно слабо специфицированы; во-вторых, неопределенно 
представлен и прагматический элемент – прагматические функции 
сообщений не конкретизированы. Многие публикации, в заголовке 
которых имеется существительное прагмастилистика или 
прилагательное прагмастилистический, следует, скорее, отнести к 
области стилистики жанра.

Прагмастилистическое исследование текста должно включать 
два элемента: прагматический, т.е. иллокутивную функцию 
сообщения (как план содержания речевого акта), и стилистический, 
т.е. стилистически маркированные языковые формы и конструкции, 
употребляемые вторично для указания на перформативную интенцию 
говорящего (как план выражения речевого акта). Эту особенность 
прагматической стилистики подчеркивает У. Фикс (Fix, 2007, с. 
401 и др.), которая пишет, что в структуре речевого акта стиль 
несет дополнительную функциональную нагрузку (Beziehungs-
gestaltung), что означает координацию социальных отношений. 
Например, в институциональной коммуникации, по мнению немецкой 
исследовательницы, выбор стилевых элементов может указывать на 
социальную установку одного партнера по отношению к другому. 
За этим выбором стоят также соответствующие коммуникативные 
интенции и речевые акты. 

Взаимодействие этих элементов наиболее удобно показать 
на примере эстетических речевых актов. Их особенность состоит 
в стимулирующем воздействии на адресата, а именно – на его 
эмоциональное состояние, в связи с чем употребление специальных 
перформативных операторов (типа получай эстетическое 
удовольствие) не представляется возможным. Поэтому эстетическое 
воздействие реализуется, главным образом, за счет внутренних ре-
сурсов сообщения (или текста), в особенности, стилистически мар-
кированных поэтизмов, а прежде всего специфической структурной 
организации текста (например, ритмизации). Неслучайно современная 
прагмастилистика имеет много общего с литературной прагматикой, 
которая занимается прагматическими аспектами художественных 
текстов, в частности, прагматическими функциями поэтических фигур 
(Mey, 2001; Feng, 2002; Black, 2006; Pilington, 2010 и др.). При этом 
важно, что стилистически маркированные художественные средства 
востребованы в соответствии с прагматической интенцией говорящего 
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(а не какого-либо практического контекста) и необязательно 
ограничены рамками какого-либо литературного жанра. Эстетические 
речевые акты довольно широко представлены в разговорной речи. 

Прагматический потенциал несут в себе не только поэтизмы, но и 
другие стилистически маркированные элементы, причем относящиеся 
как к высокому стилю (т.е. книжные), так и к низкому стилю (т.е. 
просторечные и жаргонные). Так, одним из способов выражения 
социального доминирования, например, в случае директивных речевых 
актов, по мнению Я. Василевского (Wasilewski, 2006, c. 129 и др.), 
является употребление элементов низкого стиля: тем самым „владелец 
территории“ как бы подтверждает особое право использовать знаковые 
средства по своему усмотрению (как бы распоряжаться ими). 

Употребление стилистически сниженной лексики может иметь и 
обратный эффект – свидетельствовать о контактноустанавливающем 
намерении говорящего, т.е. желании вызвать расположение 
адресата. Примеры такого (по существу, фатического) поведения мы 
находим в книге Б. Ю. Нормана (1987, c. 174). Так, герой фильма 
„Неоконченная пьеса для механического пианино“ учитель Платонов 
(хорошо владеющий литературной нормой) в определенной ситуации 
произносит: И стал обыкновенным шалавеком. Такое „фонетическое 
балагурство“ (т.е. намеренное отклонение от литературной нормы) 
Норман объясняет желанием говорящего „снять напряжение с 
коммуникативной ситуации“. 

Существуют типы речевого поведения, в которых говорящий 
намеренно использует смешение стилей. Это, например, наблюдается 
во многих текстах современной, особенно популярной, журналистики: 
наряду с элементами литературного языка здесь достаточно регулярно 
выступают разговорные и даже просторечные, жаргонные элементы. 
Данный прием служит стимулирующему воздействию на адресатов: 
его прагматическая функция заключается в привлечении внимания и 
фасцинации, хотя он может вызывать и комический эффект. 

Заключение

Интеграция прагматики и стилистики сулит определенные 
„бонусы“ каждой из этих дисциплин. В прагмалингвистических 
исследованиях усиливается функциональный компонент – за счет 
привлечения проблематики, связанной с условиями реализации 
речевых актов. Прагмалингвистическая проблематика вписывается 
в коммуникативную культуру как систему речевого поведения, 
которое и по своему содержанию, и по своим формам адаптировано 
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к разным сферам человеческой деятельности и соответствующим 
потребностям социальных групп и индивидов. Расширяется 
также представление о плане выражения иллокутивной функции 
сообщения благодаря вовлечению большой группы несобственных 
средств, а именно стилистически маркированных языковых форм, 
которые дополнительно указывают на коммуникативную интенцию 
говорящего. 

Для стилистики такая интеграция означает расширение категории 
стиля, которая – в новом представлении – охватывает не только 
закрепленные за определенной сферой деятельности языковые формы 
(как предмет традиционной элокутивной стилистики), но и типы 
концептуализации действительности, а также речевые действия и 
коммуникативные кодексы. 

Понятийно-теоретический аппарат прагмастилистики нуждается 
еще в уточнении, однако с уверенностью можно утверждать, что 
эта новая область лингвистических исследований имеет большие 
перспективы. 
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Štylistika tiká...
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Abstract
Stylistics is ticking...

In the paper I will deal with the pulsation character of stylistics and 
its interdisciplinary connectedness with the contacting linguistic and an-
thropocentric disciplines. I will focus on the pluricentrism of the perspec-
tive that is enabled by the word play in Slovak -tiká (corresponds to E “is 
ticking”), -tika (E “-ticks”), -tyká (E “addresses in an informal way”), or 
štylistika (E “stylistics”) -tika (e.g. the place of stylistics in the system of 
sciences), štylistika -tyká (e.g. the personal stance of Prof. J. Mistrík and 
others in Slovak and foreign stylistics), and štylistika -tiká (e.g. the expec-
ted as well as surprising stylistic, communicological and linguoculturolog-
ical achievements in contemporary science).

Key words: selectional stylistics (Jozef Mistrík), stylistics of expressive 
means (František Miko), interactive stylistics (Dana Slančová), interactio-
nal stylistics (Oľga Orgoňová, Alena Bohunická)
Kľúčové slová: selekčná štylistika (Jozef Mistrík), výrazová štylistika 
(František Miko), interaktívna štylistika (Dana Slančová), interakčná šty-
listika (Oľga Orgoňová, Alena Bohunická) 

Úvod

Podnetom na uvažovanie o súčasnej jazykovednej štylistike v dy-
namických vývinových súradniciach a o neprerušovanom pulzovaní 
štylistiky v rámci jazykovedného a širšie antropocentrického vedného 
myslenia je sté výročie narodenia Jozefa Mistríka, univerzitného 
profesora a zakladajúcej osobnosti moderného štylistického myslenia 
v slovenskom, stredoeurópskom a širšom jazykovednom priestore. Jozef 
Mistrík udomácňoval v slovenskej jazykovede modelovú situáciu v štylis-
tike založenú neraz na metaforickej argumentácii a v širších komuniko-
logických súvislostiach. Takáto textová stratégia sa mu osvedčila nielen 
pri rozmotávaní osobného publikačného klbka, ale aj vo výraznej recepcii 
štylistiky doma i v zahraničí, hlavne v slovanskom jazykovom svete. Inak 
povedané, otvoril si pulzačný publikačný priestor na škále od prvých prak-
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tických publikácií o štýle a štylistických prostriedkoch v slovenčine až po 
príručky systematickej štylistiky komplexnejšieho a všeobecnolingvistic-
kého rázu v najproduktívnejšom veku života (pozri kapitolku 2). Z druhej 
strany na pomerne malom poli slovenskej vedy nepôsobil konkurenčne pri 
ďalších štylistických teóriách, napr. pri ďalšom štylistickom uvažovaní 
v európskom akceptovanom receptívnom poli, pri výrazovej teórii Františ-
ka Mika, ktorá našla uplatnenie hlavne pri analýze a interpretácii umelec-
kých textov. 

1. Štylistika -tika

Do filologického a lingvistického myšlienkového spektra sa štýl a mo-
derný štylistický pojmový aparát v našom prostredí dostával predovšetkým 
vďaka pražským štrukturalistickým impulzom. Pomerne skoro sa v štylis-
tike a v štylistických kompendiách opúšťa otázka čo sa komunikuje a pre-
ferujú sa odpovede na otázku ako sa niečo komunikuje. Takže sa pomerne 
skoro opúšťajú snahy slovenského priekopníka v systematizácii štylistiky 
v rámci antropocentrických disciplín Ľudovíta Šenšela. Ak si uvedomíme, 
že jeho práca Slovenská štylistika vyšla pred sto rokmi (Šenšel, 1921), ne-
možno jej uprieť na tú dobu pomerne vysoké odborné kvality v širších rám-
coch, nielen slovenských. Zostala však v zajatí mladogramatickej paradig-
my, resp. v zajatí atomizujúcej otázky čo a unikali jej súvislosti jazykovej 
členitosti prirodzeného i zámerného kultivovania jazyka. Zameraná bola 
hlavne na dobovo aktuálne otázky spisovnosti – nespisovnosti, ale ešte ne-
vyzrel pohľad na komplexnejšiu jazykovú diferencovanosť. Snaha o akúsi 
systematizáciu vedeckého nazerania na štylistickú problematiku je však 
už aj v tomto diele výrazná, napr. v členení štylistickej problematiky na 
„mluvničnú“, logickú a „aesthetickú“ časť (Šenšel, 1921, s. 3). Teda už tu 
je prítomný myšlienkový pochod zameraný na komponent -tika vo vednej 
disciplíne štylistika, ktorý definoval v slovenskom kultúrnom a vedeckom 
priestore až Eugen Pauliny v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia (ešte predtým aj Ľ. Novák) a podrobne rozpracoval a etabloval 
v druhej polovici dvadsiateho storočia Jozef Mistrík v celej sérii štylistík. 
Azda jasne vyjadril proces hľadania a odhaľovania systematizácie a systé-
movosti v štylistike sústredenej vo formante -tika už v názvoch jednotlivých 
svojich publikácií od Praktickej slovenskej štylistky (1961, 1963) cez Slo-
venskú štylistiku (1965) a Štylistiku slovenského jazyka (1970, 1977) po 
Štylistiku (1985, 1989, 1997). Cielenými snahami v deskriptívnej domé-
ne komponentu -tika etabloval slovenskú štylistiku v takom ontologickom 
spektre ako poetika, rétorika, gramatika, lingvistika, pragmatika, sémantika 
a mnohých iných z viacej ako tristo výrazov, ktoré sa zrkadlia v jazykovom 
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obraze tetragramu -tika. J. Mistrík, a ďalší slovenskí a zahraniční jazyko-
vedci, v rámci selekčnej štylistiky, F. Miko (1970, 1987) v rámci výrazovej 
štylistiky, a ďalší jazykovedci 20. storočia, ktorí štylistiku vnímali ako kom-
plexnú vedu, budovali štylistický koncept v priestore racionálnych súradníc 
mapujúcich poriadok v štylistike, ktorý sa ukrýval v jej komplexite. Podob-
ne ako je to aj v mnohých iných disciplínach v rámci formantu -tika. 

2. Štylistika tyká...

Štylistika v rámci vývinu moderného filologického myslenia na Sloven-
sku nadobudla status integratívnej a komplexnej disciplíny, „najzložitejšej 
jazykovednej disciplíny“, akoby povedal český jazykovedec Milan Jelínek 
(Jelínek, 1992, s. 19). Interpretačný a deskriptívny materiál čerpala zo všet-
kých jazykových a mimojazykových rovín. Postupne, prinajmenej v didak-
tickej univerzitnej praxi, začala plniť úlohu akejsi kráľovskej disciplíny. 
Vďaka systematickému a cieľavedomému rozširovaniu univerzitného šty-
listického programu má na tom zásluhu najmä Jozef Mistrík. Jeho koncept 
štylistiky je založený na výbere a spôsobe využívania jazykových, mimoja-
zykových a umeleckých prostriedkov a postupov uplatňovaných v procese 
komunikácie (Mistrík, 1997, s. 30). Postupne sa tento koncept štylistiky 
u nás začal charakterizovať ako selekčná štylistika, aby mu domicil nako-
niec udelili O. Orgoňová a A. Bohunická, keď lapidárne vyjadrili Mistríkov 
zástoj v štylistickom učení v porovnaní s výrazovou štylistikou Františka 
Mika (Orgoňová – Bohunická, 2018, s. 78). V nadväznosti na tieto dva 
tradične najproduktívnejšie štylistické modely sme si preto dovolili v úva-
he o dynamickom vývine štylistiky ako lingvistickej disciplíny použiť aj 
slovenský formant -tyká. J. Mistrík si osvojil funkčný prístup k štylistike. 
Konkrétnejšie, východiskom pre budovanie vlastnej koncepcie štylistiky sa 
mu stali subjektívne a objektívne štýlotvorné činitele tvarujúce jazykový 
prejav, resp. text. „Fungovaním súboru štýlotvorných činiteľov vznikajú 
potenciálne kompaktné texty, ktoré možno podľa ich vlastností začleňovať 
do hierarchicky usporiadaného systému“ (Mistrík, 1997, s. 407). 

Vďaka širokej palete objektívnych štýlotvorných činiteľov (prostre-
die, predmet, cieľ, jazykový materiál, adresát a pod.) a subjektívnych štý-
lotvorných činiteľov (intelektuálna vyspelosť autora, temperament, povaha 
a citové založenie autora, psychický a fyzický stav autora, postoj k téme 
alebo situácii atď.) bolo a je možné klasifikovať objektívne, subjektívne 
a subjektívno-objektívne štýly, ako ich charakterizoval J. Mistrík. Súčin-
nosť týchto činiteľov pôsobí na textotvorný, resp. komunikačný proces 
v celej jeho komplexnosti. Viaceré segmenty tejto štýlotvornej či textotvor-
nej aktivity podrobne opísal a argumentoval s trvalejšou platnosťou. Nie-
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ktoré svojským spôsobom naznačil a tým otvoril cestu pre svojich nasle-
dovníkov i oponentov, aby ich ďalej rozvíjali, keď to spoločenská chvíľa 
a poznanie, ktoré priniesla nová doba, umožnili. Vo svojich neprekonaných 
kompendiách sa snažil zložitosť štylistickej komplexity nasmerovať v pr-
vom rade k systémovej reflexii. Avšak vďaka tomu, že si bol hlboko vedo-
mý toho, že v jazykovej komunikácii a jazyku všetko so všetkým súvisí 
(alebo ako napísal „na jazykovej komunikácii sa zúčastňuje všetko, s čím 
ona súvisí“ (Mistrík, 1997, s. 407)), viaceré interdisciplinárne aspekty šty-
listiky z obrazného komplexu štylistika-tiká riešil aj sám, a to v širokom 
spektre štylistiky a iných disciplín, ktoré vo svojom klasickom diele opísala 
Jana Hoffmannová (1997) v roku, keď vyšlo posledné vydanie Mistríkovej 
Štylistiky. Niektoré otázky tohto spektra, napríklad s presahom do kvanti-
tatívnej lingvistiky (Mistrík, 1969, 1976), alebo textovej lingvistiky a ty-
pológie textov (Mistrík, 1973) riešil v osobitných publikáciách. Mnohé iné 
sú publikované ako samostatné štúdie alebo sú obsiahnuté v jeho životnom 
štylistickom diele (počnúc napríklad fonetickými, morfologickými, syntak-
tickými, lexikálnymi, kompozičnými, rétorickými, sémantickými, pragma-
lingvistickými atď. javmi a presahmi do jazykovednej štylistiky).

3. Štylistika tiká...

Nepreberné množstvo jazykových a mimojazykových prostriedkov, 
ako i komunikačných situácií v procese výmeny informácií medzi komu-
nikačnými partnermi neumožnili zo selekčnej, výrazovej štylistiky, alebo 
hociktorého iného prístupu k štylistike, vytvoriť strnulú vedu. Práve na-
opak, štylistika je pulzačnou disciplínou a ako v slovenskej jazykovednej 
štylistike, tak aj v inonárodných štylistických konceptoch zákonite dochá-
dza k postupnej tradicionalizácii na jednej strane, i k zmene paradigmy na 
strane druhej. A tak od postmodernej doby aj v súčasnosti možno sledovať 
efekt tikania časovanej bomby: vieme, že k zmene dôjde, ale s väčším alebo 
menším napätím sledujeme, či vo vrcholení tradičného konceptu pulzuje 
aj nový začiatok. Štylistika Jozefa Mistríka, Jána Findru (2004), Františka 
Mika (1970, 1987), Jozefa Mlacka (2007) je stále živá, a to nielen vďaka 
odkazu ingeniozity jej autorov, ale aj vďaka tomu, že na jednej strane sme-
ruje k univerzálnejšej platnosti a na druhej strane čerpá nevyčerpateľný 
výskumný materiál z rodnej slovenčiny. Ukotvenosťou na tomto druhom 
póle sa stáva národnou štylistikou. Zotrvávanie v tradičnejších metodolo-
gických (štrukturalistických) postupoch aj po komunikačnom a pragmatic-
kom obrate v lingvistike v 90. rokoch možno pripísať na vrub kultúrneho 
kontextu a xenologickej rezistencii, alebo ako to výstižne pomenoval ďalší 
predstaviteľ slovenskej štylistiky Miloš Horváth – pridržiavania sa kultúr-
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neho tradicionalizmu (Horváth, 2020, s. 88). Aj keď v konceptoch uvede-
ných autorov vedome nedominoval a neartikuloval sa akýsi národný štýl, 
nachádzame tam veľa myšlienok, ktoré dnes rozvíja napríklad etnolingvis-
tika, teória jazykového obrazu sveta, kulturológia a pod.

Na podhubí štrukturalistického myslenia v slovenskej štylistike preni-
kali vzdialenejšie i bezprostrednejšie interdisciplinárne podnety, ktoré sa 
prejavili aj v pojmovom aparáte, napríklad u J. Mistríka glutinácia textu, 
konektory, rekurencia, tektonika a architektonika textu a podobne. O tom, 
ako sa posúvala hranica štylistiky, svedčia autorove slová z posledného vy-
dania Štylistiky ešte za jeho života: „V každom novokoncipovanom diele 
som vždy výraznejšie posúval hranice štylistiky. Tak sa dostala na miesto, 
kam patrí – do cieľa široko chápanej rečovej komunikácie“ (Mistrík, 1997, 
s. 5). Je teda jasné, že zachytil echo novej štylistiky1 doma i v zahraničí, ale 
v zajatí metodológie funkčnej štylistiky, na jej prekračovanie hraníc, alebo 
na otáčanie kurzu smerom k transdiciplinarite a pod. (Gajda, 1992, s. 7), sa 
len postupne chystal. Na prelome storočí v slovenskej štylistike zameranej 
na rečovú komunikáciu sa prirodzene začínajú hlásiť k svetu aj ďalšie nové 
myšlienky, ktoré predtým pulzovali v náznakoch. Ak tradičná jazykovedná 
štylistika vychádzala zo skúseností, aj tých z dávnejšej minulosti, napríklad 
poetiky, rétoriky, dialogiky a pod., tak sa sama stala inšpiratívnou nielen 
tým, čo sama deklarovala a explikovala, ale aj tým, o čom sa nestačila 
v dostatočnej miere vyjadriť. Možno práve toto druhé, ešte len naznače-
né, sa stalo stimulom pre nové pohľady. Do dynamického procesu posú-
vania hraníc slovenskej štylistiky sa v novšom čase zapojila D. Slančo-
vá socioštylistickým (Slančová, 2003, 2019), M. Horváth pragmatickým 
a kognitívno-psychologickým kurzom (Horváth, 2016) a O. Orgoňová s A. 
Bohunickou rozvíjaním novej koncepcie interakčnej štylistiky (Orgoňová 
– Bohunická, 2018). 

Práve J. Mistrík otváral priestor pre tieto nové koncepty tým, že vo svo-
jej selekčnej štylistike viaceré postrehy vyjadril v širokom metaforickom 
priestore alebo ich v danej dobe, naopak, vnímal ako okrajový problém 
štylistiky. Môžeme napríklad registrovať intertextové pulzačné vektory 
adresanta a adresáta v teórii interakčnej štylistiky. J. Mistrík konštatuje: 
„Podávateľ musí pri koncipovaní prejavu brať ohľad v prvom rade na pri-
jímateľa“ (Mistrík, 1997, s. 412). Svoj výklad pritom vyhrotil z aspektu 
produktora jazykového prejavu, ktorý sa prispôsobuje prezenčnému alebo 
neprítomnému prijímateľovi. Adresát však v procese tvorby prejavu v jeho 
štylistickej teórii zostáva pomerne pasívny. Autorky interakčnej štylistiky 
O. Orgoňová a A. Bohunická kladú dôraz na vzájomnú interakciu, na dialóg 

1 „We need a new stylistics“ (Gajda, 1992, s. 7).
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komunikačných partnerov a svoje učenie deklarujú ako „učenie o verbál-
no-neverbálnom počínaní ľudí v (dialogickej) interakcii tvorcov i adresátov 
textov, na verejnosti i v súkromí naprieč rôznymi sférami života“ (Orgoňo-
vá – Bohunická, 2018, s. 8).

Na novú spoločenskú situáciu v 90. rokoch, a vďaka vnútorným bubla-
júcim impulzom aj v rámci samotného konceptu rozširovaniu funkčných 
štýlov J. Mistríka, zareagovali jazykovedci tak, že kormidlo nasmerovali 
smerom k sociolingvistike (Ján Bosák a i.), a v štylistickom diskurze vari 
najpromptnejšie Dana Slančová. V spomenutom koncepte interaktívnej 
štylistiky sa priklonila k chápaniu štýlu ako „individualizovaného spôso-
bu verbálnej komunikácie“ (Slančová, 2003, s. 220). Štylistické, textické 
a diskurzné otázky moderných komunikačných sfér a prejavov socioling-
vistickým reflektorom nasvietil Vladimír Patráš (Patráš, 2009). Atď. 

Záver
 
Ešte nie v tak dávnej minulosti sa štylistika považovala za akúsi krá-

ľovskú lingvistickú disciplínu. A platí to aj dnes. Aspoň v tom zmysle, že 
čerpá zo všetkých jazykových rovín i jazykových prejavov. A keďže je v ja-
zyku a jazykovom prejave zahrnuté všetko, čo ľudská civilizácia potrebova-
la a potrebuje, predmet štylistiky sa tak skoro nevyčerpá a bude aj naďalej 
budovať svoj interdisciplinárny a transdisciplinárny program. Pravda, ak 
sa nám základný pojem štylistiky štýl v (post)pandemickej dobe, v ktorej 
sa personalizácia zatvára do seba, nerozsype a pokým vznikne niečo, na čo 
vedecké páky zareagujú po novom.
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Стылістычны статус медыятэксту: новыя фарматы і 
камунікатыўныя рызыкі

Віктар Іўчанкаў 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, факультэт журналістыкі

Abstract
Stylistic Status of Mediatext: New Formats and Communication Risks

The modern language of the media is a result of the symbiosis of 
the traditional linear and the new text based on the foregrounding of 
the polycode model, which principally changes the stylistic image of the 
media-text. To a differing degree and at various platforms it combines 
verbal and paraverbal components, with the distinct increase of the text-
forming role of the latter. The stylistic strategy is based on the one hand 
on the functional differentiation of linguistic means, on the other hand 
on their contamination, convergence and mutual penetration of lexical 
groups and grammatical forms. A new model of text creation is formed in 
which successive perception is replaced by simultaneous perception. In the 
Belorussian Republic the stylistics of metatext is characterized by specific 
features connected with the current state of national bilingualism which 
influences the conception about the various traditions of the formation of 
the standard language.

Key words: mediatext, stylistics, communication paradigm, forms of langu-
age existence, media rhetoric, multichannel character, interactivity, hyper-
textuality
Ключавыя словы: медыятэкст, стылістыка, камунікатыўная пара-
дыгма, формы існавання мовы, медыярыторыка, мультыканальнасць, 
інтэрактыўнасць, гіпертэкстуальнасць

Беларуская стылістыка на мяжы ХХ і ХХІ стагоддзяў

Стылістыка ў ХХ стагоддзі карысталася асаблівай увагай вучо-
ных. Яе называлі „душой“ кожнай развітай мовы. З’явіліся яе розныя 
адгалінаванні: сінхронная, дыяхронная, супастаўляльная, тыпалагіч-
ная, функцыянальная, маўленчазнаўчая, структурная, практычная, 
экспрэсіўная, аналітычная, мовы, рэсурсаў, кадзіравання, дэкадзіра-
вання, маўлення, тэксту і інш. Пазней традыцыйная стылістыка са-
ступіла месца працэдурнай (дынамічнай, маўленчазнаўчай). Гэтаму 
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спрыялі навуковыя працы даследчыкаў, якія вывучалі мову ў дзеянні, 
у маўленчым увасабленні, у аб’яднаных сістэмай тэксту ланцужках 
узаемазвязаных і ўзаемаабумоўленых знакаў.

Вядомы польскі вучоны Станіслаў Гайда лічыць, што „ў стылі-
стыцы Цэнтральна-Усходняй Еўропы да цяперашняга часу дамінаваў 
стылістычны вобраз свету, прадстаўлены функцыянальнай стылісты-
кай. Змены ў самой лексіка-стылёвай рэчаіснасці, а таксама ў яе но-
вых даследчых падыходах затуманіў/дэфармаваў гэты вобраз, ён ужо 
не з’яўляецца дастаткова адэкватным“ (Гайда, 2015, с. 20).

Зварот да функцыянальнай прыроды маўлення дазваляе пашы-
рыць дыяпазон даследаванняў, звязаных з уключэннем у стылістыч-
ную праблематыку раней нават не меркаваных аспектаў: „З развіццём 
дыяхранічнага аспекту функцыянальна-стылістычных даследаванняў 
у спалучэнні з выкарыстаннем даных і метадаў гнасеалогіі, псіха-
логіі, сацыялогіі, навуказнаўства і да т.п. ствараецца магчымасць не 
абстрактна ў агульнатэарэтычным плане, а канкрэтна вывучаць пра-
блемы ўзаемадзеяння мовы/маўлення і мыслення, розных „тыпаў ра-
цыянальнасці“ (або стыляў мыслення) у гісторыі развіцця грамадства. 
Акрамя таго, глыбей зразумець і апісаць, напрыклад, законы пабудовы, 
разгортвання і інтэрпрэтацыі сэнсавай структуры навуковага тэксту“ 
(Кожина,  2008, с. 63). Нягледзячы на нядаўняе крытычнае стаўленне 
да стылістыкі сёння цікавасць да яе ўзрастае. Мяняюцца прыярытэ-
ты ў прымяненні стылістычных рэгістраў, адбываецца размыванне 
функцыянальных межаў выкарыстання слова. Напрыклад, сучасны 
медыятэкст утрымлівае ў сабе элементы мастацкага, навуковага, афі-
цыйнага стыляў. Стылістыка церпіць нарастанне размоўнага элемен-
ту, які мяжуе з агрэсіўнай ацэначнасцю. Медыямаўленне стала больш 
мастацкім ў плане выражэння, ды і зместу таксама. З’явілася магчы-
масць выказаць асабістае гледжанне на праблему. І ад таго, наколькі 
яно пераканальнае, падстаўнае, аргументаванае, залежыць ўплывовая 
моц журналісцкага матэрыялу. 

Камунікатыўны працэс сучаснасці значна памяняўся, і ў першую 
чаргу за кошт камунікацыйных тэхналогій. У гэтым угледжваецца 
трансфармаванае аблічча журналіста, арсенал крэатыўнай падачы ін-
фармацыі, пошуковыя сістэмы, навігацыйныя і мультымедыйныя ін-
струменты. Развіццё мабільных каналаў камунікацыі (сацыяльных се-
так, мэсэнджараў, чатаў і інш.) стала рухавіком для транспаніравання 
міжасобасных зносін ў гэтыя каналы. Такія перамены парушылі трады-
цыйныя фарматы ўзаемадзеяння паміж  суб’ектамі масавай камуніка-
цыі. У выніку СМІ пастаўлены перад складанай сітуацыяй трансфар-
мацыі медыяасяродку і змены ролевых мадэляў. Сёння назіраецца 
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сітуацыя, калі медыякампаніі паступова губляюць пазіцыю трансля-
тара інфармацыйных тэкстаў (суб’ект-аб’ектная мадэль) і вымушаны 
ўключацца ў камунікатыўныя акты на роўных са сваёй аўдыторыяй 
(суб’ект-суб’ектная мадэль). З’яўленне новых каналаў камунікацыі 
дазволіла здзяйсняць камунікатыўныя акты ў лічбавых фарматах, што, 
натуральна, прывяло да змяншэння цікавасці да традыцыйных форм. 
Базавым паняццем ва ўмовах змененага асяродку карыстальніцкай ка-
мунікацыі стала мультыканальнасць (шматканальнасць).

Журналісцкі працэс у святле новых камунікатыўных пара-
дыгмаў

Журналісцкі працэс цесна звязаны з грамадска-палітычнымі аб-
ставінамі, ідэалогіяй, з філасофскай думкай, этычнымі прынцыпамі і 
эстэтычнымі ідэаламі, з распрацаванасцю літаратурнай мовы і развіц-
цём розных відаў мастацтва. Назіраецца павелічэнне аб’ёмаў інфарма-
цыйных патокаў, паскарэнне іх атрымання і ўспрымання медыйнымі 
спажыўцамі. Гэта выразна паказвае на неабходнасць фрагментацыі 
інфармацыі, сціскання яе зместавага складніка, што дасягаецца за 
кошт рэверсіравання ў бок пашырэння паравербальнага кампаненту. 
Яўна назіраюцца тэндэнцыі да мультыканальнасці, платформеннай 
дыстрыбуцыі, паравербальнасці. 

Сучасная масавая камунікацыя патрабуе агульных знакаў для па-
будовы якасных зносін. У межах семіётыкі як навукі пра знакі выву-
чаюцца агульныя іх асаблівасці, віды і заканамернасці выкарыстан-
ня, функцыянавання і змянення структур. Шрыфты, колеры, выявы, 
аўдыя- і відэафайлы, а таксама флэш-анімацыя выступаюць “канцэн-
траванымі” элементамі крэалізаваных тэкстаў; як для стварэння, так 
і для дэкадзіравання такіх відаў тэксту неабходна валоданне агуль-
нымі ведамі або фрэймамі, якія закладваюцца на ментальным узроўні 
ў выглядзе пэўных сцэнарыяў. Эматыконы як найбуйнейшая група 
тэкставых знакаў валодаюць выразнай асаблівасцю скарачаць тэкст 
і надаваць яму мноства сэнсавых адценняў; семіятычная сутнасць 
эматыконаў робіць іх універсальным інструментам перадачы інфар-
мацыі. Асноўныя віды сеткавых крэалізаваных тэкставых структур 
складаюць коміксныя выявы, дэматыватары, піктаграфічныя малюнкі, 
“падарункі”, “фотажабы” і інш. Узаемадзеянне такіх структур з тэк-
стам будуецца або на прамым уключэнні ў тэкставую структуру, або 
на выкарыстанні тэкставых элементаў для ўласнага дапаўнення. Най-
ноўшым відам крэалізаваных структур з’яўляецца мем – аб’ект ме-
метыкі. Сацыяльныя сеткі манапалізуюць прастору карыстальніка 
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інтэрэнту і ўсё часцей выступаюць месцам кандэнсацыі разнастайных 
функцый інфармацыйных патокаў; асаблівая сувязь наладжваецца з 
інфармацыйнымі парталамі, якія вымушаны адпавядаць новым запа-
трабаванням аўдыторыі і таму інтэгруюцца ў сацыяльныя платформы. 

У сучаснай медыякамунікацыі выяўляюцца рызыкагенныя зоны 
з пункту гледжання публічных маўленчых паводзін. Новая функцыя 
мовы, што рэалізуецца ў інтэрнэт-камунікацыі, –  функцыя прэзен-
тацыі і самапрэзентацыі – прыводзіць да парушэння традыцыйнага 
вербальнага ідэалу і трансфармацыі соцыумных мадэляў паводзін у 
бок агрэсіўнай самарэкламы і падаўлення іншага меркавання. Перад 
намі рэальнасць, якая нясе шэраг пагроз: ад распаўсюджвання рады-
кальных ідэй і тэорый змовы да дыпламатычных крызісаў. Медыя на-
воднены дэзінфармацыяй, якая распаўсюджваецца праз папулярныя  
мэсэнджары. Грамадства на мяжы XX і XXI стагоддзя як быццам кіну-
та ў зацятую барацьбу, а менавіта – у стан сеткацэнтрычнага супраць-
стаяння. Надакучлівая вербальная агрэсія паступова транспануецца 
ў фізічную. Медыйная інфармацыя становіцца кадыфікаванай, думкі 
блытанымі, фразы двухзначнымі. Гэтая кадыфікаваная мова, што ге-
нерыруецца ў рэвалюцыі новага часу, – упадабаны прыём паліттэхно-
лагаў. 

Сфера ўплыву СМІ пашырылася наогул: з’явілася шмат магчы-
масцей фарміраваць грамадскія імператывы. Але пры гэтым яна (сфе-
ра ўплыву) і звузілася, таму што не заўсёды ёсць давер да афіцыйных 
СМІ. Вербальная практыка сёння настолькі актыўная, што не пакідае 
выбару, як жыць у кантэксце слова – вуснага, пісьмовага і „віртуаль-
нага“. 

Медыятэкст у сістэме лінгвістычных даследаванняў

Традыцыйная для ХХ стагоддзя тыпалогія тэкстаў грунтавалася 
на функцыянальным падыходзе, звязаным са стылёвай стратыфікацы-
яй усяго напісанага, агучанага і ўбачанага. Сёння існуюць структур-
ная, стылістычная і камунікатыўная, экстралінгвістычная і літаратура-
знаўчая, першасная, другасная і інш. сістэмы тэкстаў. Аднак у іх кола 
наўрад ці можна адназначна аднесці такія сучасныя ўтварэнні, як вэб-, 
ітэрнэт-, піяр-тэкст, крэалізаваны, палікодавы, семіятычна ўсклад 
нены. Зразумела, што з фіксаваннем самога віду тэксту ўзнікае пытан-
не аб яго кваліфікацыі, як гэта, напрыклад, было ў сітуацыі са з’яўлен-
нем пісьма, а пасля і друку. У сучасным разуменні анталагічныя і 
функцыянальныя прыкметы тэксту папаўняюцца базавай характары-
стыкай, якая забяспечвае нелінейнае пашырэнне: гіпертэкстуальнасцю 
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як увасабленнем сэнсаўтваральнага адзінства супер-, супра-, інтэр-, 
інтрасегментных структур, якія аб’ядноўваюць у сабе нявызначаную 
колькасць тэкстаў (па прычыне іх надзвычай актыўнага ўзнаўлення) 
і якія дазваляюць рэалізаваць мноства варыянтаў чытання, а таксама 
патрабуюць адначасовасці ўспрымання і мыслення. З гіпертэкстам 
спалучаныя інтэрактыўнасць і мультымедыйнасць.

У ХХ стагоддзі навукоўцы не прыйшлі да адзінага падыходу ў 
вызначэнні тэксту. Тады як сёння гэта паняцце патрабуе новага асэн-
савання і выразнага размежавання аспектуальных уласцівасцей у ком-
плексе ўсіх яго праяў. Патрабуе пераасэнсавання і арганізацыя самога 
тэксту. Прырода тэксту дуалістычная, у ім моцны пісьмовы пачатак, 
рэалізуюцца моўныя магчымасці (парадыгматыка) і ўсталёўваецца 
моўная неабходнасць (сінтагматыка). Гэта вынікае з размежавання  
дзвюх форм існавання мовы – вуснай і пісьмовай, якія інтэгруюць 
глата генэз натуральнага гукавой мовы з графічнымі сістэмамі, што яго 
фіксуюць. Сёння ўсё часцей у поле даследаванняў уваходзіць трэцяя 
форма – віртуальная, як сумяшчэнне першых дзвюх. 

Асноўным характарыстычным параметрам дзейнасці журналіста 
з’яўляецца комплекснасць яе суб’екта. Журналіст, застаючыся твор-
чай асобай, адчувае на сабе ўплыў іншых структур, напрыклад, кар-
паратыўных; як і сама журналістыка не пазбаўлена маніпулятыўнага 
інструментарыю ўплыву на працэс масавай камунікацыі, на стан і раз-
віццё грамадскай свядомасці. Важнымі складнікамі інфармацыйнага 
працэсу ёсць мультымедыйнасць, інтэрактыўнасць і гіпретэкстуаль-
насць. Мультымедыйнасць як асаблівая камп’ютарная тэхналогія да-
зваляе аб’яднаць статычную візуальную інфармацыю (графіку, тэкст) 
з дынамічнай (музыкай, анімацыяй і інш.). Інтэрактыўнасць забяспе-
чвае рэалізацыю спецыфічнай магчымасці кантактавання аўтара і чы-
тача ў сеткавым асяродку. У вэб-журналістыцы на парадак павышаец-
ца роля аўдыторыі, яе ўплыву на палітыку выдання і пазіцыю аўтара, 
што выражаецца ў такіх відах кантактавання, як форум, чат, пытан-
не-адказ, гасцявая кніга, падпіска, апытанне, тэст, зваротная сувязь, 
пошук па сайце. Гіпертэкстуальнасць дае ўнікальную магчымасць 
глядзець розныя дакументы па зададзенай тэме, даведвацца пра мер-
каванне іншых аўтараў, якія знаходзяцца на іншым серверы, на іншым 
кантыненце, наконт канкрэтнай праблемы. Канструіруюцца кантэкс-
тныя сітуацыі, якія ўплываюць на аўтара і яго тэкст, мяняюцца суад-
носіны фактараў „адрасат“/„адрасант“. У гэтым выпадку тэкст выкон-
вае функцыю паведамлення, накіраванага ад носьбіта інфармацыі да 
аўдыторыі. Тэкст знаходзіць здольнасць да неперарыўнага папаўнення 
(праз спасылкі ўнутры яго) і актуалізацыі адных аспектаў укладзенай 
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ў яго інфармацыі і часоваму забыванню другіх. Тэкст выступае ў ролі 
мадэратара, што дапамагае перайначыць асобу чытача. Тэкст можа 
справакаваць чытача на ўласную творчасць, калі ён дзеліцца ўражан-
нямі і думкамі ў створаным тут жа на старонцы віртуальным дзённіку 
– блогу. Калі ў традыцыйных выданнях тэкст быў толькі пасрэднікам 
у акце камунікацыі, то ў інтэрнэт-газетах ён становіцца раўнапраўным 
суразмоўцам, самастойным і аўтаномным. Тэкст у інтэрнэт-выданні 
можна абмеркаваць з іншымі наведвальнікамі сайта. Узнікае дыскусія, 
якая можа выйсці далёка за межы праблем матэрыялу. Кардынальна 
мяняецца вобраз аўтара, які рэпрэзентуецца з пазіцыі дэканструкцыі 
прынцыпу суаднясення стандарту і экспрэсіі. Укараняецца журналі-
стыка думак, калі тваё меркаванне ўспрымаецца як адно са шматлікіх. 
Адсюль з’яўляюцца новыя кваліфікатары прафесійнай дзейнасці: ад 
умення быць пераканаўчым, лагічным і доказным ў апрацоўцы фактаў 
залежыць журналісцкі плён.

Журналісцкі тэкст сённяшніх медыя залежыць ад сукупнасці 
здольнасцей і магчымасцей аўтара, у ім выражаецца думка канкрэт-
нага аўтара. Такім чынам праяўляюцца характар моўнай асобы і ім-
кненне да максімальнага самавыражэння (эмацыянальнае выражэнне 
ў матэрыяле ўласных перажыванняў, пачуццяў, узмацненне гэтай тэн-
дэнцыі ў маўленчай сітуацыі форумаў, дыскусій).

У журналістыцы пад ціскам тэхналагічнасці мяняюцца маўленчыя 
характарыстыкі жанраў. Назіраецца трансфармацыя традыцыйных 
жанраў у жанры камунікатыўнай падзеі. Узрастае папулярнасць аўтар-
скіх калонак, якая прама прапарцыянальна залежыць ад моўнай асобы 
аўтара. Актуалізуецца тэндэнцыя да стварэння нагляднага вобраза ў 
кожным тэксце. Журналістыка набыла выяўныя рысы, дзе прысутні-
чае аўтар, які думае, разважае, аналізуе, абагульняе і дзеліцца сваім 
меркаваннем з аўдыторыяй. У адрозненне ад дамінантнага ў савецкія 
часы „аналітызму“ перадавога артыкула, абязлічанага, прапагандысц-
кага і трафарэтна зададзенага, прафесійная калумністыка і блогавая 
журналістыка надалі аналітызму „чалавечы выгляд“, заклікаўшы аўта-
раў стаць камунікатыўнымі лідарамі. 

Стылістыка медыятэксту: экскурс у гісторыю фарміравання 
літаратурных моў як найвышэйшых форм культуры народа

Мова адлюстроўвае рэчаіснасць і чалавека, з’яўляецца формай ве-
даў аб рэчаіснасці, акумулюе веды рэальных супольнасцей, апасрод-
кавана адлюстроўваючы глыбінныя структуры іх сацыяльнага быцця. 

Сучасная стылістыка вызначае спосабы і прыёмы арганізацыі тэк-
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сту, прадугледжвае выяўленне і апісанне кожнай мікраструктуру – су-
купнасці моўных сродкаў у адпаведнасці з іх маўленчай (імавернас-
най) рэалізацыяй. У гэтай сувязі актуалізаваны семантычныя працэсы, 
якія адбываюцца ў наш час. Іх вывучэнне можа праходзіць у рэчышчы 
дыскурснага аналізу, ўвасабленне якога знаходзім у генералізацыі тэк-
сту як складанай камунікатыўнай з’явы, іерархіі ведаў пра свет. 

Маўленчую сітуацыю ХХ стагоддзя можна суаднесці з перыядам 
уладарання арыстоцелеўскай тэорыі трох стыляў, якая ў розныя гіста-
рычныя перыяды была актуальнай амаль ва ўсіх еўрапейскіх мовах. 
Ва ўсходніх славян яна знайшла ўвасабленне ў трактоўцы Міхаіла 
Ламаносава, які зрэгламентаваў рускую мову паводле трох канонаў, 
„штыляў“ – высокага, сярэдняга і нізкага. У нейкай ступені гэта было 
выратаваннем для рускай мовы, якая пасля пятроўскіх рэформаў не 
мела свайго „аблічча“, а складала сумесь шматлікіх запазычанняў-вар-
варызмаў. Руская мова на той час уяўляла сабой стракатую з’яву з 
ускладнeнай марфалогіяй і цяжкаважным сінтаксісам, якая не магла 
быць паўнавартасным інструментам развіцця навукі і культуры. На-
спела неабходнасць удасканалення яе (мовы), што і зрабіў Ламаносаў. 
Трэба было ліквідаваць тагачасную дыгласію (царкоўнаславянска-рус-
кае двухмоўе) і на базе сярэдняга стылю аб’яднаць усе моўныя крыні-
цы ў ладную літаратурную форму. Аднак ужо ў 60 – 80 гг. XVIII  ст. 
выразна сталі праяўляцца хібы тэорыі. 

Па-першае, кожны з выведзеных стыляў валодаў шматлікімі жан-
равымі і функцыянальна-стылявымі разнавіднасцямі. Так, у высокім 
стылі вылучаліся оды, трагедыі, прамовы; у сярэднім – тэксты газет-
най і часопіснай публіцыстыкі, афіцыйнага маўлення, сатыры і г.д. 
Мноства такіх варыяцый не ўкладвалася ў абмежаваную кожным са 
стыляў канцэпцыю. Выяўлялася праблема стварэння агульнанацы-
янальнай моўнай нормы, чаму прынцыпова пярэчыла „тэорыя трох 
штыляў“.

Па-другое, замацаванне за кожным стылем адпаведных лексічных 
сродкаў стала стрымліваць развіццё агульналітаратурнай мовы, якая 
ўжо ў той час пачынала фарміравацца на народнай глебе. Напр., цар-
коўнаславянізмы не дапускаліся ў нізкім стылі, размоўная лексіка не 
магла пранікаць у высокі. І першыя, і другія дапускаліся ў сярэднім 
стылі, але са строгай рэгламентацыяй. Усё далейшае развіццё рускай 
мовы якраз было і накіравана на разбурэнне такой рэгламентацыі. Вы-
сокі стыль быў адарваны ад народнай мовы. Жанры, замацаваныя за 
ім, састаравалі або эвалюцыянавалі ў жывое народнае маўленне. 

Нізкі стыль з яго граматычнай неўпарадкаванасцю, дыялектнай і 
гутарковай лексікай таксама быў бесперспектыўным і не мог абслу-
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гоўваць жанры мастацкай літаратуры. Канчатковым зруйнаваннем 
тэорыі трох стыляў можна лічыць творчасць Карамзіна, які супраць-
паставіў трохстылёвай сістэме літаратурную мову – найвышэйшую 
форму праяўлення нацыянальнай культуры народа. Бліскучае ўвасаб-
ленне яе знаходзім у творах Пушкіна, з якога і пачынаецца новы этап 
у развіцці сучаснай рускай літаратурнай мовы.

Зусім іншую гісторыю развіцця літаратурнай формы мае беларус-
кая мова. Гэтаму працэсу характэрна набліжэнне да каранёў народна-
га маўлення. Пра гэта яскрава сведчаць пераклады і прадмовы Фран-
цыска Скарыны. Аснову мовы выданняў Скарыны складае народная 
(простая) мова, якая цесна спалучаецца з царкоўнаславянскай. Такой 
формы мовы не было ў славян таго часу. Можна цалкам пагадзіцца 
з думкай, што лінгвістычнае пераўвасабленне царкоўнаславянскай 
мовы ў мову людзей паспалітых дало штуршок для далейшага развіц-
ця розных філалагічных канцэпцый. Сучасная беларуская літаратур-
ная мова не мае прамой пераемнасці са старабеларускай (па рускіх 
крыніцах – заходнярускай) мовай, якая функцыянавала ў якасці афі-
цыйнай у Вялікім Княстве Літоўскім у ХІІІ–ХVII стст. Пазней яна 
была выцеснена пісьмовымі формамі польскай і рускай моў, у выніку 
чаго ўзнік часавы разрыў паміж старабеларускай і новай беларускай 
літаратурнымі мовамі. Сёння слушна заўважаецца: новая беларуская 
літаратурная мова ўзнікае на іншай аснове, якая не дазваляе разгля-
даць яе развіццё ад старабеларускай як непарыўны працэс. Асноўным 
формаўтваральным фактарам беларускай літаратурнай мовы можна 
лічыць узвышэнне статусу народнай мовы да ўзроўню літаратурнай. 
Гэтым яна супрацьпастаўлялася старабеларускай мове, якая была 
сфарміравана ў рэчышчы царкоўнаславянскай традыцыі. 

Маўленне ХХ стагоддзя, як і ў часы дзеяння тэорыі трох стыляў, 
характарызуецца стылістычнай кананізаванасцю. Сістэма функцыя-
нальных стыляў, зладжаная савецкімі мовазнаўцамі, адпавядала 
маўленчай стратыфікацыі і жыццёваму рэгламенту. Ролю трох стыляў 
сталі выконваць функцыянальныя стылі, якія прадпісвалі што, як, для 
каго пісаць і гаварыць. Застылая форма зносін адпавядала працэсам 
нарматыўнасці маўлення, якія ў ХХ ст. можна лічыць вяршыняй яе 
праяўлення. Сюды трэба дадаць яшчэ адну формулу. Якасным маўлен-
чым густам лічылася гаварыць „як напісана“, адказваць на пытанні 
поўнымі сказамі. Гэтаму вучылі ў школе, у інстытутах. Жывое маўлен-
не „не дацягвала“ да кніжнай традыцыі, лічылася не ўсюды дарэчным 
і нават патрэбным. 

Інфармацыйная эпоха значна мяняе слова, робіць яго мабільным. 
Менавіта зараз назіраецца вяртанне да асноў антычнай рыторыкі, калі 
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чалавек ці то на рымскім форуме, ці на грэчаскай агоры, ці на вальным 
сейме мог выказаць уласную думку ў той форме, якую яму дазваляла 
яго моўная інтуіцыя, талент, вербальная трэніроўка.

Тэкст у рэчышчы медыярыторыкі

Трэба ўзгадаць, што ў антычнасці існавалі асаблівыя формы рас-
паўсюджвання інфармацыі. Найбольш вядомыя з іх – узгаданыя ста-
ражытнагрэчаская агора і рымскі форум. Першапачаткова гэта былі 
гандлёвыя месцы, якія з часам ператварыліся ў цэнтры грамадскага 
(палітычнага, эканамічнага і рэлігійнага) жыцця. Напрыклад, рым-
скі форум пазней уключаў у сябе каміцый (месца народных сходаў), 
курыю (месца пасяджэнняў сената), чым набыў выразныя палітыч-
ныя функцыі. Сёння на месцы цэлай панарамы мінулых форумаў мы 
бачым толькі рэшткі былой магутнасці. Што здарылася за дваццаць 
стагоддзяў новага часу? 

Для верабалістыкі (у шырокім сэнсе камунікацыі) новы час пры-
нёс мала новага, ён толькі запаволіў працэсы, якія нараджаліся ў 
стара жытных Афінах – на радзіме рыторыкі. Маем на ўвазе той факт, 
што з заняпадам рабаўласніцкай дэмакратыі пала і рыторыка. З за-
няпадам рабаўласніцкай дэмакратыі рыторыка ператвараецца ў нар-
матыўна-каталагізатарскую дысцыпліну і паступова раствараецца ў 
стылістыцы, якая і да апошняга часу ўтрымлівае ў сабе вялікі арсенал 
сродкаў, прыёмаў, фігур, тропаў, так бы мовіць, гатовых формул для 
пабудовы мастацка адзначанага маўлення, для ўпрыгожвання яго. На-
менклатура тропаў у антычнасць складалася амаль з дзвюхсот адзінак. 
Перад тым як стаць набыткам сучаснікаў, формулы тропаў павінны 
быць вынайдзены. І часцей за ўсё гэта рабілася на антычных народных 
форумах, калі трэба было запаліць сэрцы людзей, звярнуць іх розум 
да аб’екта дыскусіі, вобразнасцю ўзмацніць аргумент. Варта падкрэ-
сліць: за дваццаць стагоддзяў не было вынайдзена ніводнага новага 
тропа, семантычнага пераносу, заснаванага на аналогіі, падабенстве, 
функцыі. Амаль усе існуючыя тропы маюць грэчаскую этымалогію 
(!). Каб вынайсці новы від тропа, трэба было б аднавіць і максімаль-
на актывізаваць маўленчую практыку (што назіраем сёння ў „трэцяй“ 
форме існавання мовы – віртуальнай!). 

Вынайдзеная ў часы афінскай дэмакратыі і развітая антычнай 
рыторыкай мадэль камунікацыі docere – movere – delectare ў розныя 
эпохі перараблялася на свой манер. Часам з яе наўмысна выдаляліся 
складнікі, як гэта адбывалася ў савецкія часы, ці дадаваліся новыя: 
напрыклад, ленінскае – „агітацыя і прапаганда“, амерыканская пра-
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пагандысцкая мадэль „тэорыі даміно“ і інш. У эпоху інфармацыйнага 
грамадства, на фоне IT-працэсаў абмен інфармацыяй адраджаецца ў 
полі дзеяння камунікатыўных тэорый Сакрата, Платона, Арыстоце-
ля і Цыцэрона, супрацьпастаўленых тэорыям сафістычным. Добрай 
падставай такога адраджэння ёсць дагэтуль невядомая для чалавецтва 
эвалюцыя народнага форума ў форум віртуальны, у якім сучаснік ста-
новіцца вербацэнтрычным, г. зн. максімальна „ахопленым“ словам, 
паглыбленым у тэкст. Слова стала самым дарагім і каштоўным пра-
дуктам, які мяняе жыццёвы парадак. 

Медыятэкст у вымярэнні вуснай, пісьмовай і віртуальнай 
форм існавання мовы

Да інфармацыйнай эпохі было дзве формы існавання мовы, якія 
былі звязаны з глатагенэзам натуральнай гукавой мовы і графічнымі 
сістэмамі, што яе фіксуюць. Сёння ўсё часцей у поле даследаванняў 
ўкараняецца трэцяя форма – віртуальная, як сумяшчэнне першых  
дзвюх. Сапраўды, маючы зносіны ў сацыяльных сетках і з дапамо-
гай шматлікіх месенджараў (твітэра, вайбера, вічата, балзоа, камфро-
га, фаерчата, ватсапа (вацапа), тэлеграма і іншых вэб-сэрвісаў для 
імгненнага абмену паведамленнямі), сучаснік мяняе сваю мову, часам 
да непазнавальнасці. Сучаснік паглыблены ў фокус тэксту, цэнтраль-
най становіцца віртуальная сфера. У ёй карыстальнік нараджаецца, 
жыве і памірае. Чалавек рэалізуецца ў словах. Пры ўсёй разнастайна-
сці пісьмо вага выказвання думак (у тэкстах функцыянальных стыляў) 
асаблівай формай вербальнай рэалізацыі былі ранейшыя „забарон-
ныя“ надпісы на школьных партах, студэнцкай лаве, сценах, на плоце 
і інш. Сёння такога роду „пісьменнасць“ перавандравала ў інтэрнэт. 

Спалучэнне дзвюх форм – вуснай і пісьмовай – прыводзіць да іх 
натуральнага ўзаемапранікнення і з’яўлення іншай вербальнай мадэлі, 
у якой ўвасабляецца „пісьмовая вусная мова“. Перад намі фенаменаль-
нае пераўтварэнне вуснага маўлення ў пісьмовае. Такое маўленне паз-
баўлена асноўных характарыстык апошняга – строгай граматычнай 
структуры і лексічнай дакладнасці, механізму праграмавання маўлен-
чага выказвання, ментальнага навыку (пісьмова-рухальнага). 

Вуснае маўленне першаснае і патрабуе, галоўным чынам, 
артыкуля цыйна-акустычнага ўдзелу. Яно больш аператыўнае і бага-
цейшае за пісьмовае. Аднак у арганізацыі пісьмовай мовы задзейні-
чаны аперацыйны інструментарый, які дазваляе чалавеку мець почы-
рк, непаўторны ў сваёй індывідуальнасці. Сёння гэты від дзейнасці 
становіцца менш актыўным, знікаюць рукапісы. Клавіятурны набор 
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тэксту размывае тэксталагічны характар твора. Адна справа праца ваць 
з рукапісам, у якім перададзены творчыя этапы стварэння тэксту, і ін-
шая – з набраным тэкстам.

Пісьмовае маўленне ў параўнанні з вусным, несумненна, бяд-
нейшае, але яно мае пашырэнне ў часе і прасторы, што дазволіла яму 
выканаць трансцэндэнтную функцыю ў жыцці чалавека. У віртуаль-
най форме недахоп вуснай формы кампенсуецца рознага роду экспрэ-
сівамі, эматыконамі, дэматыватарамі, мемамі і інш.

Важнай асаблівасцю вуснага маўлення з’яўляецца імкненне да 
эканоміі, кампрэсіі. Наглядным прыкладам сістэмнасці падобнай  
з’явы можа быць беларуская мова, у якой пісьмовая традыцыя фар-
міравання літаратурнай формы, як ужо адзначалася, была перапынена. 
Гэта прывяло да семантычнай кампрэсіі на ўзроўні лексічнага ладу 
мовы (напр., высокая частотнасць безэквівалентнай лексікі). Мож-
на справядліва казаць у такім выпадку пра дзеянне тэорыі эканоміі 
маўленчых намаганняў, калі ў кароткай форме перадаецца змест, які 
забяспечваецца ў іншай мове некалькімі формамі (параўн.: бел. зда-
рожыўся і рус. устал с дороги). 

Віртуальная форма мовы таксама схільная да гэтай тэндэнцыі, 
але ў біфуркацыйным руху, які, па сутнасці, можа прывесці да змены 
парадыгмы. У нязмушаных зносінах пераважае вусны элемент, аднак 
у „форумна-чатным“ маўленні адбываецца ненаўмыснае расшчаплен-
не першапачаткова аднастайнага матэрыялу. Прафесар В. Арганёва 
слушна адзначае: „Свабодна даступныя „народныя інтэрпрэтацыі“ 
ўказанай палітычнай сітуацыі аўтанамізуюцца і вядуць да сіметры-
зацыі контрагенса (непрафесійнага ўдзельніка інтэрнэт-дыскусіі) з 
традыцыйным агенсам (прафесійным журналістам або СМІ)“ (Орго-
нева, 2019, с. 89 – 90). Спосаб праходжання пунктаў біфуркацый такіх 
зносін (пішу і кажу) мае характар эмерджэнтнай эвалюцыі, скокапа-
добнага працэсу ў выкарыстанні моўных сродкаў, у нараджэнні новых 
і гібелі ранейшых іерархічных знакаў сістэмы. Прычым сам гэты пра-
цэс можа спараджаць мноства дробных, напрыклад, у выглядзе асоб-
ных графем. Тады ён збліжаецца з поліфуркацыяй. Калі гаворым пра 
віртуальную форму існавання мовы, маем на ўвазе сукупнасць усіх 
інтэрнэт-тэкстаў, колькасць якіх няспынна расце. Важна адзначыць, 
што яны стратыфікуюцца не паводле функцыянальна-стылістычнай, 
але тэмпаральна-лакальнай і каўзальна-атрыбутыўнай характарысты-
кі.

Пры разглядзе такіх маўленчых сітуацый відавочна напрошва-
ецца выснова пра тое, што віртуальнае маўленне залежыць ад месца 
і ўмоў размяшчэння запісаў, кагерэнцыі форуму, якая выяўляецца ў 
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логіка-семантычнай, граматыка-стылістычнай суаднесенасці і ўзаема-
залежнасці складнікаў яго элементаў з сістэмай вэб. І калі ў эпоху лі-
нейнага тэксту такое было амаль немагчыма, бо строга кваліфікавалася 
б з пункту гледжання функцыянальных стыляў, то сёння ў залежнасці 
ад палітыкі вэб-рэсурса становіцца дазваляльным і высокачастотным. 
Эканомія маўленчых намаганняў, моўная кампрэсія – рухаючы фактар 
развіцця мовы. Свет змяняецца (і так было заўсёды) у бок пошуку ка-
роткай формы выказвання думкі. Мова – падмурак існавання людзей. 
Яна будзе развівацца, пакуль будуць развівацца яе носьбіты. Гэта па-
цвярджаецца тысячагоддзямі. Спосабы камунікацыі ўдасканальваюц-
ца і цалкам адпавядаюць разумоваму стану чалавека, які вынаходзіць 
уласцівы свайму часу від моўнага інструментарыя. Прадказаць шляхі 
яго вар’іравання і вынікі рэалізацыі, часам цяжка і нават немагчыма.

У ракурс лінгвістычнага вучэння трапляюць складаныя з’явы, 
звязаныя з уладкаваннем грамадскага жыцця, з тым, як канкрэтны 
носьбіт мовы ўспрымае і вербальна адлюстроўвае навакольны свет. І 
ў гэтым чалавек непаўторны, што адкрывае перспектывы вывучэння 
яго „тэкставага жыцця“ ў рэальнай (вуснай і пісьмовай) і віртуальнай 
прасторы, сканструяванай паводле толькі яму характэрнай стылістыч-
най мадэлі.
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Abstract
Internet Styles 

The study deals with the description of stylistic differentiation of the 
language of internet and the global system of network styles which are: 
disclusive, inclusive, exclusive, conclusive, real-constructive, virtual-
comnstructive, transmissive, instrumental, multimedial, interactive and 
generative. The first part of analysis is aimed at transferring from offline 
stylistics to online stylistics, the second part offers a general construction 
of internet styles.

Key words: internet, internet style, network, network style, stylistics, 
stylistic stratification of language
Ключевые слова: интернет, интернет-стиль, сеть, сетевой стиль, 
стилистика, стилевое расслоение языка

0.   В процессе развития стили языка не превращаются в окаменев-
шую структуру, не замыкаются в непроницаемую броню, а постоянно 
приспосабливаются к изменениям в жизни и деятельности человека. 
Если (приблизительно) до рубежа двух веков (ХХ и ХХI) можно было 
говорить только о стилистическом расслоении языка в классических 
каналах связи и передачи информации (печатной и эфирной), то с это-
го времени вступает с ними в сильную конкуренцию и взаимодействие 
сетевая коммуникация, вытесняя их из некоторых сфер общения, в ре-
зультате чего картина стилей меняется и расширяется. Это усложняет 
стилистический анализ и требует постоянной актуализации исследо-
вательского корпуса и инновации методов изучения. Приведем один 
пример. За последние три десятилетия (1988 ‒ 2018) нами опублико-
ваны четыре книги, посвященные стилистическому членению языка, в 
первую очередь функционально-стилистическому/стилевому. Первое 
издание книги „Funkcionalni stilovi“ (Tošović, 1988) явилось послед-
ним офлайновым, так как после этого компьютеризация и интернети-
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зация начали проникать не только в научную, но и в повседневную 
жизнь. В данной книге было представлено видение сугубо офлайно-
вых функциональных стилей. Такое расслоение языка мы разделили 
на три категории: функциональные стили (литературно-художествен-
ный ‒ ЛФС, публицистический ‒ ПФС, научный ‒ НФС, официаль-
но-деловой ‒ ОФС и разговорный ‒ РФС), междустили (эпистоляр-
ный, мемуарный, рекламный, ораторский, очерковый, сценарический) 
и функционально-стилистические комплексы (письменный ‒ устный, 
профессиональный ‒ непрофессиональный, религиозный ‒ нерелиги-
озный, военный ‒ невоенный). Четыре года спустя (на рубеже двух 
столетий и двух стилистик ‒ офлайновой и онлайновой), вышло второе 
издание книги „Funkcionalni stilovi“ (Tošović, 2002), в котором указа-
но на первые зародыши онлайн-стилистики. В этой публикации была 
представлена общая схема функциональных стилей и учтены первые 
формы онлайн-стилей, возникших в частной электронной почте, ча-
тах, интернет-изданиях, интернет-конференциях, интернет-болталках. 
Работа над этой книгой окончательно показала, что наряду с классиче-
ским стилистическим материалом появился альтернативный, неорди-
нарный, оригинальный, который нельзя было игнорировать, а наобо-
рот ‒ нужно было очень серьезно и комплексно изучать. Результатом 
осмысления этой новой ситуации явилась книга „Интернет-стили-
стика“ (Тошович, 2015), предметом которой стали стили, встречаю-
щиеся исключительно или преимущественно в Интернете. Цель ис-
следования была в первую очередь в том, чтобы разобраться в вопросе 
функционально-стилистического членения языка Интернета, поэтому 
центральная часть была посвящена сетевым функциональным стилям 
(ЛФС, ПФС, НФС, ОФС и РФС). Среди них были выявлены уникаль-
ные стили ‒ те, которые не встречаются в других (традиционных) 
коммуникативных пространствах: портальный, сайтовый (оформ-
ление контента с сопровождающим дизайном и стилем), форумный, 
чатовый, блоговый, развлекательный стили. Внимание было уделено 
популярным формам общения (болталкам, чатам, электронной почте) 
и некоторым особенностям интернет-коммуникации (многоканально-
сти, виртуальности, интерактивности, конвергенции, спонтанности и 
др.), а также стилистическим/стилевым свойствам и своеобразию ги-
пертекстов, гиперссылок, эмотиконов, смайликов, мемов, эрративов, 
сетературы, мультимедиа и т.д. Особый интерес вызвал искусствен-
ный интеллект и автоматическое порождение им текстов типа афориз-
мов, писем, речей, стихов, тостов и т.п. Четвертая книга „Структу-
ра интернет-стилистики“ (Тошович, 2018) преследовала две цели: 
а) углубить и расширить анализ сетевых функциональных стилей и 
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б) выявить и описать новые интернет-стили. В этой книге оказалось 
намного больше материала, чем в предыдущей, опубликованной три 
года назад. Сильно расширилась парадигма 1) стилевого членения Ин-
тернета (автохтонный, гетерогенный, гомогенный, демонстративный, 
кибербуллинговый, контентный, конфликтный, мамский, няшеский, 
провокационный, развлекательный, сварливый, флейминговый, авто-
презентационный стили и др.); 2) типов текстов (бредовый, виртуаль-
ный и т.д.); 3) „языков“ („албанский“/„олбанский“, язык „падонкафф“); 
4) типов общения (аниме, блендинг, виртуальная дискуссия и перепал-
ка, джем-сейшн, инфотейтмент ‒ подача стандартных новостей в бо-
лее привлекательном виде, кибербуллинг, кибершатнаж, интернет-те-
левидение, интернет-телефонирование, троллинг); 5) автоматически 
генерируемых текстов (афоризмы, баннеры, комплименты, логоти-
пы, любовные письма, речи, слоганы, стихи, тосты и т.п.). Последняя 
книга, вышедшая в этом же году, „Generatorska lingvistika“ (Tošović, 
2018) посвящена расслоению не естественного языка, а искусствен-
ного: генератор (автомат, робот) был уже в состоянии автоматически 
порождать тексты и создавать свои особые стили. Таким образом, из 
пяти книг, вышедших за последние тридцать с лишним лет и посвя-
щенных изучению глобального и стилевого членения языка, в первых 
двух (Tošović, 1988, 2002) оказались в центре внимания офлайн-стили, 
в последующих двух (Тошович, 1915, 2018) ‒ онлайн-стили, а в пя-
той ‒ стили, порождаемые искусственным интеллектом. 

1. В настоящем анализе нам хотелось бы продолжить концеп-
туальную линию трех последний публикаций и попытаться создать/
представить общую структуру интернет-стилей на базе актуальной 
ситуации, которая постоянно меняется, причем намного быстрее, чем 
это было раньше, порождая все новые и новые стилистические/стиле-
вые разновидности. Такое наше стремление надо воспринимать как 
первую попытку всестороннего, комплексного осмысления стилево-
го членения интернета. Поэтому к ней надо относиться лишь как к 
одному из возможных толкований глобальной дифференциации языка 
Интернета и одной из потенциальных таксономий его стилей.

2. Сетевые стили надо рассматривать в аспекте четырех фунда-
ментальных критериев, которыми являются: автохтонность, систем-
ность, гипертекстуальность и экспрессивность. Особенно важно про-
верить на системность все стили, за исключением стилей, системный 
характер которых уже доказан в офлайн-стилистике (функциональные 
стили). Путем анализа необходимо выяснить, какими они являются ‒ 
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системными, полусистемными или несистемными (эфемерными, слу-
чайными). Что касается автохтонности, интернет-стили могут быть 
собственно сетевыми, которыми занимается интернет-стилистика, се-
телистика, киберстилистика, онлайн-стилистика; полусетевыми (on/
off), которые частично являются предметом интернет-стилистики, и 
несетевыми (офлайн), выходящими за рамки интернет-стилистики и 
являющимися предметом офлайн-стилистики. Экспрессивность се-
тевых стилей может быть полной (интегральной ‒ на уровне целого 
текста), частичной/сегментарной (полуэкспрессивность) и элемен-
тарной. Стили могут быть экспрессивно-гомогенными и гетероген-
ными. Например, экспрессивно-гомогенным является академический 
подстиль НФС, который отличается нейтральным способом анали-
за, синтезом, аргументацией и доказательствами, а экспрессивность 
имеет несистемный характер. В экспрессивно-гетерогенных сетевых 
стилях пере плетаются нулевая и плюсовая экспрессивность. Стилевая 
мульти медиальность может быть облигаторной и факультативной. На 
базе гипертекстуальности возникают новые литературные жанры (на-
пример, гиперроман), фрагментированные тексты, сетевые наррати-
вы, рамочная поэзия, сетературные сонеты и т.п.

3. Интернет-стили можно рассматривать и в аспекте их авто-
ров, которые образуют следующие группы: а) homo internetikus (с 
различными названиями: интернетяне, интеяне, интернет-наркома-
ны, интернетопаты, интернет-быдло, аффтары, падонки, „дебилы“, 
„слабоадекватные“, сетевочки, девочки, живущие в сети, граммар-на-
ци, кащениты, афтары, хакеры, анимешники и т.п.); б) другие интер-
нет-пользователи; в) профессионалы и любители; г) роботы, генерато-
ры, автоматы; д) смешанные авторы.

4. В оппозиции онлайн-стили – офлайн-стили возникают сле-
дующие теоретические возможности: а) онлайн-стиль соответствует 
офлайн-стилю и от него ничем не отличается, кроме коммуникатив-
ного пространства и канала связи (для онлайн-стилей –  Интернет, 
а для офлайн стилей ‒ печатные издания, радио и телевидение); б) 
онлайн-стиль имеет соответствующий офлайн-стиль, но от него от-
личается сетевыми модификациями (в первую очередь, гипертексту-
альными) при полном сохранении содержания: в) у онлайн-стиля нет 
соответствующего офлайн-стиля; эти стили являются важнейшим 
предметом интернет-стилистики.
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5. Учет этих критериев, собранный материал и его рассмотрение 
в упомянутых книгах и в подготовленных, но еще неопубликованных 
работах, дает повод выделить одиннадцать глобальных групп интер-
нет-стилей: дисклюзивные, инклюзивные, эксклюзивные, конклюзив-
ные, реально-конструктивные, виртуально-конструктивные, транс-
миссионные, инструментальные, мультимедийные, интерактивные и 
генераторские. В исследовании, которые будут реализованы в ближай-
шее время, мы попытаемся проверить на конкретных текстах надеж-
ность, целесообразность и оправданность данной концепции. 

1) Дисклюзивными (лат. disclusio ‛разделение, отделение’) явля-
ются стили, возникающие в результате функционально-стилевой диф-
ференциации ‒ самой широкой, сложной и комплексной формы рас-
слоения языка в Интернете. Функциональные стили являются, как и в 
офлайн-стилистике, основным типом функционально-стилевой диф-
ференциации языка Интернета. Они выступают как языковые носители 
глобальных видов деятельности: литературной, научной, публицисти-
ческой, административно-правового и повседневного общения (ЛФС, 
ПФС, НФС, ОФС и РФС). В рамках сетевых функциональных стилей 
выделяются, как и в случае офлайновых стилей, подстили: например, 
в ЛФС – прозаический, поэтический и драматический; в ПФС –  ин-
формационный, аналитический и литературно-публицистический; в 
НФС – академический, научно-учебный и научно-популярный; в ОФС 
– законодательно-правовой, общественно-политический, дипломати-
ческий, деловой и персональный. Последнюю функциональную раз-
новидность составляют жанры. Сетевой ЛФС зарождается в первую 
очередь в рамках „сетературы“, поэтому его можно назвать и сетера-
турным. К новым формам ЛФС Интернета относятся: а) пирожковый 
стиль  (стиль „пирожков“), при помощи которого сочиняются для заба-
вы четверостишия в форме ямба, используются строчные буквы, про-
пускаются знаки препинания и игнорируется рифма; б) порошковый 
стиль (стиль стихов-порошков, в которых рифмуются вторая и четвер-
тая строки, используется усеченный четырехстопный ямб, размер по 
слогам – 9, 8, 9, 2, допускаются знаки препинания в исключительных 
случаях). В рамках ПФС зарождаются под воздействием конверген-
ции новые гибридные жанры: инфотейнмент (infotainment ‒ подача 
стандартных новостей в более привлекательном виде по принципу 
„информируя развлекай“) и эдьютейнмент (еdutaiment ‒ передача но-
востей в игровой форме с одновременным развлечением и информи-
рованием), фейковые (ложные) новости (стиль ложной информации, 
псевдоновостей). Для устного НФС характерны онлайн-конференции, 
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вебинары, а для РФС ‒ онлайн-телефонирование. 

2) Инклюзивными стилями (лат. inclusio ‛одно слово включа-
ет семантику другого’, одна категория включается в другую катего-
рию) являются функционально-стилевые комплексы, находящиеся в 
„серой“ зоне между двумя или более ФС: a) письменный и устный; 
б) специальный (профессиональный) и неспециальный (непрофес-
сиональный): первый образует научный, официально-деловой и пу-
блицистический стили, второй – литературно-художественный и 
разговорный); в) профанный (светский) и сакральный (религиозный, 
священный); г) штатский (гражданский) и военный и т.д.

3) К эксклюзивным относятся неординарные и эксперименталь-
ные стили, выступающие в форме интимных, изолирующих и межци-
вилизационных. Уникальные стили не встречаются за рамками Интер-
нета (таким является, например, блоговый стиль). В группе интимных 
стилей выделяется мамский стиль (на сайтах и форумах мам/мамочек, 
беременных женщин, рожениц, молодых матерей). Он отличается ко-
верканьем и сюсюканьем типа: папики, тончики, месики. Разновидно-
стью интимного стиля является стиль сетевочек ‒ девочек, живущих в 
сети (сетевочка – сетевая девочка) и их виртуальных стихов. В Интер-
нете малые и большие социальные группы создают изолирующие сти-
ли в форме (псевдо)„инфальтильных“ стилей, типичным представите-
лем которых является „падонкоффский“ стиль ‒ стиль общения людей, 
владеющих литературными нормами, но не придерживающихся их; 
людей, старающихся выглядеть безграмотными, необразованными и 
некультурными. Такие стили отличаются альтернативной орфографи-
ей: слова выглядят фонетически почти верными, но их написание не 
соответствует современной орфографии. Межцивилизационные сти-
ли представляют собой форму общения, в которой сочетаются/сталки-
ваются элементы различных цивилизаций. Сюда относится няшеский 
стиль ‒ стиль аниме-собщества поклонников японской мультиплика-
ции и японских комиксов на форумах, в социальных сетях, блогах и 
чатах. Стилистический эффект вызывает языковая игра, игнориро-
вание языковых норм и использование японизмов, английских заим-
ствований и русских новообразований, выполняющих номинативную 
и экспрессивную функции.

4) Конклюзивные стили (лат. conclusio ‛запирание, замыкание, 
закрываниеʼ) выступают в четырех разновидностях: самовыражаю-
щие, компиляционные, деструктивные и субверсивные. Для самовы-
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ражающих стилей (в двух разновидностях ‒ автопрезентационной и 
демонстрационной) характерно желание любой ценой вызвать эф-
фект, иногда несмотря на пагубное влияние и отрицательные послед-
ствия. Авторы движимы страстным желанием нравиться и привлекать 
к себе внимание. В основе иногда лежит желание во что бы то ни ста-
ло получить одобрение и признание других. Такой стиль отличается 
антропоцентризмом, самовыдвижением и самоутверждением, иногда 
навязчивым и назойливым. При помощи автопрезентационного стиля 
проводится своеобразная „актуализация“ самого себя в сети, переме-
щение собственного внутреннего мира во внешний, выражение идей в 
материальном мире с учетом индивидуального мировоззрения и миро-
восприятия. Компиляционные стили  возникают на базе нарушения 
авторских прав, игнорирования  подлинных источников, цитирования  
и образуют такие разновидности, как плагиатский, „зеркальный“, кло-
нированный, рерайт-стиль, фейковый стиль. Например, изменение ис-
ходного текста до неузнаваемости при сохранении основного смысла 
формирует рерайтинг-стиль. Деструктуктивные стили предполагают 
умеренный или агрессивный конфликт, сильную провокацию, раз-
жигание конфликта ‒ виртуальную перепалку, обмен короткими эмо-
циональными репликами, обычно в публичных комментариях в Сети, 
что иногда превращается в затяжной конфликт и неравноправный 
психологический террор (флейминг), запугивание, шантаж (кибербул-
линг) и т.п. На их основе возникают конфликтные стили (сварливый, 
наци-граммарский стиль) и субверсивные стили (подрывной, издева-
тельский, троллинговый, флейминговый, кибербуллинговый, прово-
кационный). Они относятся к деструктивному стилевому комплексу. 
В этих стилях противоборствуют особые, неординарные, необычные 
или противоречивые мнения. Конфликтный стиль ориентирован на 
разжигание и усиление вражды/враждебности в малых и больших 
социальных группах Интернета. С сетевой стилистикой связано про-
тестное движение, получившее название граммар-наци. Оно является 
одним из звеньев в смене парадигм в неофициальном, теневом Интер-
нете: на место одного контркультурного явления ‒ языка падонкафф 
(падонкаффского, албанского/олбанского языка), которые осознанно 
нарушали все возможные языковые нормы, пришла новая генерация, 
занимавшаяся противоположной деятельностью ‒ борьбой за соблюде-
ние языковых норм. Одной из разновидностей является субверсивный 
стиль, который выступает в форме провокационного и флеймингового 
стилей. Провокационный стиль (троллинг-стиль, троллинговый стиль) 
бросает вызов пользователям Интернета определенной темой, толко-
ванием явлений, событий и людей, крайними взглядами и позициями. 
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Для тролля – это способ самоутверждения, а для добропорядочных 
коммуникантов – „возмутитель спокойствия“. Такие „сетевые вреди-
тели“ размещают грубые и провокационные сообщения, оскорбляют 
и унижают. Формой провокационного стиля является кибербуллин-
говый стиль. Как и троллинг, кибербуллинг относится к подрывной 
деятельности (в Интернете размещаются заведомо провокационные 
сообщения в целях разжигания конфликтов, психологического унич-
тожения).

5) К трансмиссионным относятся жанровые стили (мейловый, 
чатовый, твиттерский, блоговый, эсэмэсовский стили) и платформен-
ные стили (стили порталов и сайтов). Жанровые стили зарождаются в 
автохтонных сетевых жанрах, которыми являются: чат, мейл, твиттер, 
блог, СМС, демотиватор. Соответственно выделяется чатовый, мейло-
вый, твиттерский, блоговый, эсэмэсовский стили. Для интернет-сти-
листики особенно важными являются жанры, свойственные только 
Сети. Сюда, в частности, относятся твиттер-репортажи и блоговые 
записи. Мейловый стиль обслуживает одну из самых массовых форм 
общения – электронную почту. Она порождает два подстиля: первич-
ный, необработанный, сырой (собственно мейловый) и вторичный, 
обработанный, стилизованный (художественный). Первичный „почто-
вый“ стиль функционально-стилистически очень разнообразен. Вто-
ричный функционирует в „мейловой“ литературе: в художественных 
произведениях, полностью или частично подражающих электронной 
почте; в текстах, стилизующих мейлы и имеющих композицию в фор-
ме обмена электронными письмами. Твиттерский стиль отличается 
краткостью, отсутствием подробных описаний, наличием индивиду-
альной ноты и комментариев (особенностью этого жанра является 
использование не более 140 символов). Твиттер-сообщения (твиты) 
не обладают стилистической монолитностью, так как выполняют раз-
личные функции, преследуют самые разные цели и имеют пеструю 
стилевую структуру. Из-за содержательных ограничений такая форма 
общения близка к одному из классических офлайн-стилей ‒ телеграф-
ному. Блоговый стиль зарождается в блогосфере. Этот стиль отличает-
ся экспрессивным и функционально-стилистическим разнообразием. 
Блоги связаны со всеми функциональными стилями (они могут быть 
литературными, публицистическими, научными, официально-деловы-
ми и разговорными), в них наблюдается интеграция и конвергенция 
различных стилей, межстилей и комплексов. Эсэмэсовский стиль – 
это стиль кратких сообщений, поэтому его можно назвать СМС-сти-
лем, стилем СМС-сообщений. Речь идет об особой форме телеграф-
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ного стиля, направленной на экономию языковых средств (сжатость, 
элиптичность, пропуск малоинформативных и неинформативных 
слов и выражений). СМС-сообщения превращаются все чаще в объ-
ект подражания в литературе, музыке, кинематографии, театральной 
деятельности и балетном искусстве. Платформенные стили отражают 
стилистическое своеобразие глобальных сетевых платформ: порталов, 
сайтов, веб-страниц и т.п. 

6) Реально-конструктивные стили выступают в форме друже-
ственного, мотиваторского и демотиваторского стилей. Дружествен-
ный стиль создает сетевое общение, выражающее положительные 
эмоции и корректное отношение между коммуникаторами. Мотива-
торский стиль обслуживает жанр агитации и пропаганды при помощи 
постеров, плакатов. Демотиваторский стиль порождают демотивато-
ры ‒ нтернет-постеры с базовым изображением в рамке, чаще всего 
черной, на которой по нижнему более широкому полю вносится ко-
роткий текст (как правило, лозунг, слоган, афоризм, цитата, фразема, 
пословица, поговорка, сжатый анекдот) с крупными белыми или жел-
тыми буквами, реже – с текстом-пояснением с мелким шрифтом. Они 
возникли в знак протеста против мотиваторов, их языка и стиля. В ос-
нове этого жанра находится критическое отношение к общественным 
явлениям или лицам (особенно известным и популярным), высмеива-
ние несоответствия идеалов и реальной жизни и т.п.

7) Виртуально-конструктивные стили порождают языки вы-
мышленных миров, существующие и функционирующие только в 
Интернете и имеющие различные названия: авторские, персональные, 
вспомогательные, конструированные, фантастические (языки научной 
фантастики, художественных фильмов). Их уже в настоящее время бо-
лее 1 500. Такие стили находятся на глубокой периферии интересов 
стилистов. 

8) Инструментальными являются стили, в которые широко 
используются гиперссылки, эмотиконы, смайлики, ники, скриншо-
ты, знаки типа собачки и т.п. Они ориентированы на использование 
специальных сетевых средств для создания стилистического эффекта. 

9) Мультимедийные стили отличаются ярко выраженным вне-
дрением знаков, символов, кодов, иконических символов, графем, 
иллюстраций, карикатур, чертежей, рисунков, картин, фотографий в 
различных формах сетевого общения, какими, в частности, являют-
ся комиксы, клипы, анимации, презентации, фильмы, гифты,  видео-
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приколы, видеопоздравления, видеопародии, нарезки из фильмов и 
мультфильмов, анимационные открытки, музыкальные открытки, ви-
деочастушки, музыкальные открытки, аудиокниги, видеодемотивато-
ры, мультики, притчи, рассказы, ролики, трейлеры, вайны, заставки, 
стихи. 

10) Интерактивные стили отличаются тем, что их авторами яв-
ляются „чисатели“ (чисатель – читатель + писатель). Например, та-
кие стили начинает модератор, администратор, руководитель проекта,  
а продолжает/заканчивает читатель/слушатель/зритель по собствен-
ному усмотрению. 

11) Генераторские стили ‒ это стили языка искусственного ин-
теллекта. Они охватывают тексты, которые порождают сетевые гене-
раторы, создающие на базе одного текста или нулевого текста дру-
гой текст при использовании анализа и синтеза, различных моделей, 
формул и т.п. для достижения разнообразных целей: утилитарных, 
игровых, развлекательных, стилистических, (авто)презентационных, 
демонстрационных и др. Натуральная среда генераторов – Интернет. 
Они функционируют, как правило, онлайн, реже офлайн (загружают-
ся из Сети и запускаются с компьютера). Искусственное порождение 
текста отличается функционально-стилистическим расслоением, в 
первую очередь, книжных текстов. Такие стили вызывают следую-
щие вопросы: а) насколько сетевые генераторы в состоянии порож-
дать экспрессивность?; б) смогут ли они справляться с образностью?;  
в) можно ли создавать тексты на базе осознанного нарушения языко-
вых норм?; г) как и в какой степени генерируются тексты различных 
стилей? Что касается последнего вопроса, уже существуют генерато-
ры, порождающие тексты всех функциональных стилей. Легче всего 
это удается по отношению к текстам официального характера, кото-
рые отличаются стилистической сухостью, неэкспрессивностью (речь 
идет в первую очередь о типовых документах). Сложнее всего – с ли-
тературно-художественным, но и здесь наблюдается прорыв. Генера-
торские стили ‒ это абсолютное новшество в стилистике. Собранный 
материал свидетельствует о том, что на наших глазах зарождается 
новое направление ‒ генераторская стилистика (стилистика языка ис-
кусственного интеллекта). Мы предполагаем, что искусственное по-
рождение стилей будет иметь решающее значение для интернет-сти-
листики, глобальной стилистики и лингвистики в будущем. 
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Современный научный стиль: академический, 
публицистический или рекламный?
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Abstract
Contemporary Scientific Style: Academic, Publicistic or Advertizing?

The study deals with the problems of determining the functional 
qualities of scientific style within the contemporary stage of its 
development. The author indicates that at present the form of style as a 
whole and of its substyles is changing: academic style is more and more 
coming closer to scientific-popularizing style and is influenced by the 
“oral/written” form of the colloquial language which forms an integral 
part of internet communication. Scientific monologue is transformed 
into a dialogue with the wide public that is not necessarily specialized; 
there occurs a convergence of the scientific language with the colloquial 
language, the publicistic language and the language of the belles lettres. 
The study is aimed at the description of the processes of the popularization, 
belletrization, mediatization and marketization of science influencing the 
scientific style, as a result of which style acquires a number of discursively 
conditioned features which gradually move from the periphery into the core 
forming the style. 

Key words: functional stylistics, scientific style, language of science, popu-
larization, belletrization, marketization, author´s and recipient´s stylistics
Ключевые слова: функциональная стилистика, научный стиль, язык 
науки, популяризация, беллетризация, маркетизация, авторская и 
адресатная стилистика

Постановка проблемы
Рубеж XX – XXI вв. стал временем переосмысления как роли на-

уки в современном мире, так и роли ее языка, фиксирующего и пере-
дающего научные знания. Во всем мире взят курс на сближение науки 
и общества, Россия – не исключение. В 2017 г. Минэкономразвития 
РФ утверждена государственная Программа популяризации науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности (Програм-
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ма, 2017), 2021 год объявлен Годом науки и технологий. С 2006 г. в 
Москве и 14 регионах страны проводится Фестиваль науки, рассчи-
танный на самую широкую аудиторию, ключевая задача которого – 
„доступным языком рассказывать, что такое наука, чем занимаются 
учёные, как научный поиск улучшает качество жизни и какие 
перспективы открывает для человечества“ (Что такое фестиваль 
науки, 2021). Можно отметить и просветительские онлайн-марафоны 
Тотального диктанта, популяризирующие филологию. Заметна и ме-
диатизация науки, рост числа научно-популярных телерадиопрограмм 
(в которых экспертами и ведущими становятся профессионалы 
из разных областей науки); публичных лекций, транслируемых в 
ютубе; интернет-публикаций на сайтах и в личных блогах ученых, 
вступающих посредством комментариев в диалог одновременно с 
профессиональным сообществом и самыми широкими массами. Все 
это с неизбежностью вызывает изменения в языке науки и научном 
дискурсе и требует пересмотра характеристик научного стиля, который 
как функциональный стиль не только отражает „жизнь“ языка в 
научно-коммуникативной сфере (Котюрова, 2012, с. 11), но и те общие 
изменения, связанные с развитием „новой сферы функционирования 
языка, в которой он, помимо традиционно реализуемых функций: 
номинативной, коммуникативной, суггестивной и др., – выполняет, 
выступая как товар, маркетинговую функцию“ (Голев – Яковлева, 
2010, с. 83), в результате чего в сфере маркетинга оказываются и 
традиционно „немаркетизированные“ области, в том числе и научный 
дискурс (Ухова, 2018, с. 77 – 78). Ближайшая задача – выявить 
стилистические сдвиги, вызванные популяризацией, медиатизацией 
и маркетизацией науки, а также случаи дискурсивно мотивированной 
конвергенции научного и других стилей языка. Цель же видится в 
уточнении определения функциональных характеристик научного 
стиля и его подстилей. 

История вопроса и теоретические основы решения 
поставленных задач

Ракурс рассмотрения современного научного стиля подсказывают 
исследования языка науки в историческом аспекте: можно 
предположить, что сейчас он переживает „второе рождение“, по-
вторяя однажды уже пройденный путь. Возникнув в России уже в 
конце XVII в., он формировался в ответ на потребность общества в 
развитии науки, а также в ее пропаганде и популяризации „внятным“ 
языком и прошел путь от рекомендательного изложения почти без 
доказательств до демонстрации не только результата научного поиска, 
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но и пути к нему уже в XVIII в.; а как функциональный стиль в 
близком к современному понимании оформился лишь в 60 – 80-е гг. 
XIX в. (Колесникова, 2010а, с. 131 – 133) – с одной оговоркой: „В это 
время резкой грани между собственно научной и научно-популярной 
литературой, как и стилем их изложения, не наблюдалось“ (там же, 
с. 133). Язык науки был близок к языку художественной литературы 
и публицистики и развивался как в книжно-письменной форме, так и 
в жанре „Слов“, просветительских публичных речей, обращенных к 
широкой аудитории. Нечто похожее происходит и сегодня.

Научный функциональный стиль в традиционном понимании 
„обслуживает научную сферу общественной деятельности“ и 
„предназначен для передачи научной информации в подготовленной 
и заинтересованной аудитории“ (Владимирова, 2010, с. 5). В его 
структуре обычно выделяются: в ядре – собственно научный, 
академический, научно-информативный, научно-справочный, учебно-
научный, на периферии – научно-мемуарный, научно-популярный и 
научно-фантастический подстили (Колесникова, 2010а, с. 135 – 136). 
Кроме того, различаются и подъязыки отдельных наук. В последнее 
время научно-популярный подстиль повышает свой статус, перемеща-
ясь в ядро структуры (там же, с. 136) и, в соответствии с упомянутыми 
задачами момента, все больше определяет стиль научного общения 
как внутри ученого сообщества, так и в научно-просветительской 
сфере, которая испытывает дискурсивное влияние и платформ своего 
бытования – массмедиа и интернета, а также заимствует приемы воз-
действия на адресата у стилей публицистики и художественной ли-
тературы, обычно противопоставляемых научному. Отчасти задача 
учета конситуации и коммуникативно-прагматических параметров при 
выявлении дискурсивно-обусловленных признаков научного стиля уже 
ставилась в функциональной стилистике (Баженова, 2009, с. 25 – 26; 
Котюрова, 2012, с. 7, с. 18 – 22) и в лингвофилософских исследованиях 
(Ким – Блажевич, 1998, с. 29), но сегодня требует решения с учетом 
новых реалий. Плодотворным для определения функциональных 
особенностей современного научного стиля может оказаться и 
различение стилистики автора и адресата (Котюрова, 2012, с. 7; Шме-
лева 1997, с. 304), которое позволит учесть стилеопределяющую роль 
аудитории.

Научный стиль и разговорная речь
В традиционном понимании „научный стиль ˂ ...˃ характеризуется 

ярко выраженной ориентацией на письменную форму, выступающую 
хранителем и транслятором знаний“, а устная форма „выступает как 
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образование вторичное, производное“ (Колесникова, 2010а, с. 130). 
Между тем сегодня, по некоторым наблюдениям (там же), многие 
члены научного сообщества испытывают бóльшую потребность 
в устном обмене профессиональной информацией, обращаясь к 
письменным академическим жанрам лишь по необходимости, а ин-
тернет-дискуссии, имитирующие живое обсуждение научных про-
блем, зачастую переключают академический регистр на разговорный. 
В результате можно констатировать взаимопроникновение научной и 
разговорной речи.

Сугубо разговорные элементы речи проникают сегодня в научные 
публикации. Так, в следующем фрагменте обращают на себя внимание 
сленгизмы, сочетающиеся с нейтральными номинациями предмета 
разговора, оценочные, эмоционально, а не когнитивно нагруженные 
образы, да и синтаксис здесь разговорный, с парцелляцией, 
отражающей разговорную интонацию: „Сегодняшняя семиотика ˂...˃ 
вполне себе наука. Значительно менее аморфная, чем была, поскольку в 
ней выделились достаточно компактные и продвинутые направления, 
например, исследования языка животных, системы человеческих 
жестов и т.д. Потеряв общественное звучание, перестав быть храмом и 
театром, семиотика стала в гораздо большей степени наукой. И в этом 
смысле она более независима от судьбы или деятельности отдельных 
ее представителей, даже ведущих“ (Кронгауз, 2015, с. 288). Стиль 
такого сообщения с позиций так называемой авторской стилистики 
может быть назван научно-разговорным или даже профессионально-
просторечным (Колесникова, 2010а, с. 136), адресованным одновре-
менно и коллегам, и любому заинтересованному адресату.

Одновременно научный жаргон становится частью общего. 
Некоторые термины звучат в речи ученых в нетерминологичном 
употреблении, как, например, в речи о текущей социально-
политической ситуации доктора физико-математических и 
политических наук С. С. Сулакшина, где под парадигмой понимается 
политическая программа: И вот на этом рубеже во власть придут 
другие люди / с другой парадигмой / я надеюсь / вот с этой Конститу-
цией (Программа „Правда на ОТР“, 2017). И в медиаречи, где дискурс 
синонимизируется со словами и выражениями: [Утка] Лучше о том 
/ как движение/ как большинство участников движения / не знаю / 
оценивали события на Украине / например. [Стас] А / да. Это тоже 
смешно / да. [Утка] Ну чтоб понять/ в каком дискурсе вообще. [Стас] 
Угу. [вздыхает] Ну давайте... (Беседа с журналистом С. Кулибиным, 
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2002).1 И в обыденной речи, что показывает включенное наблюде-
ние: Это что за дискурс? Почему ты грубишь родителям?!; Это 
твой молодой человек? – Мой, не мой… не знаю пока. Вроде все при 
нем: и умный, и с юмором, упакован нормально, обеспечен, девушку 
умеет развлечь… Но из другой парадигмы; Ну, мать, ты сегодня и 
приоделась! Все не в масть, да и платье у тебя какое-то рандомное. 
Проникая в речь простых носителей русского языка, научные термины 
обретают интуитивно постигаемое обыденное значение. Возможно, 
причина в том, что в силу популяризации науки, они звучат так часто, 
что осознаются как „модные“, становясь „своими“. Другая причина 
может быть в популярности научной фантастики, также вводящей 
моду на определенные „ученые“ слова: Наверно, многие смотрели 
фильм „Дивергент“, интуитивно поняли, почему он так называется, 
но не уверены в точности своей догадки. Поэтому сегодня мы 
поговорим, что такое дивергенция, и в каких сферах применяется 
этот термин. ˂...˃. Дивергенты — это бунтари, не признающие 
существующее положение дел. Их жизненная позиция расходится 
(находится в дивергенции) с общепринятой.2 Так элементы научного 
дискурса проникают и в обыденное языковое сознание.

Популяризация и беллетризация как доминанты научного 
стиля

В научной стилистике специалисты традиционно выделяют три 
формы популяризации науки: общеобразовательную, интранаучную 
(удовлетворяющую профессиональные запросы специалистов, 
стремящихся выйти за пределы узкой специализации в рамках своей 
науки) и интернаучную – восполняющую междисциплинарные 
интересы ученых (Кожина, 2003, с. 237; Колесникова, 2010а, с. 136). 
Первая адресована широкой, заинтересованной аудитории, две 
другие – аудитории так или иначе подготовленной, владеющей 
научным стилем профессионально. Сегодня поляризация 
„любителей“ и „профессионалов“ не так существенна, стилистика 
адресата усредняется, популярность доминирует над академизмом, 
собственно академический стиль упрощается. Так, в последнее время 
нежелательными признаются цепочки генетивов, составляющие одну 
из особенностей научной речи, для синтаксиса характерна тенденция 

1 Оба примера – из устного подкорпуса Национального корпуса русского языка. До-
ступно на: https://ruscorpora.ru/new/search-spoken.html)
2 Доступно на: https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/divergenciya-chto-ehto-kto-
takoj-divergent.html
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к увеличению удельного веса в тексте простых предложений 
(Колесникова, 2010б, с. 143 – 144). Излишняя терминологичность 
также вызывает раздражение рецензентов академических научных 
публикаций: например, рецензент может рекомендовать заменить 
продуцента текста на автора, адресанта; малоупотребительному 
термину бинара предпочесть пару, двуединство (пример из научной 
рецензии). М. А. Кронгауз, впрочем, видит в этом проявления не 
столько популяризации науки (предполагающей некоторое ее упро-
щение), сколько ее „беллетризации“: „На смену подчеркнутому ˂...˃ 
равнодушию к объекту исследования ˂...˃ приходит увлеченность 
этим объектом и потребность передачи этой увлеченности 
подразумеваемым собеседникам. На смену отчужденности объекта 
исследования от исследователя приходит понимание науки как 
диалога об этом самом объекте. На смену чистой семантике научного 
текста (текста об объекте) приходит прагматика. Появляются роли 
говорящего (исследователя) и адресата (читателя или оппонента). 
Роль адресата становится все более важной. Именно поэтому вместо 
трудно читаемых или просто нечитаемых описаний ˂...˃ предлагается 
по возможности увлекательное чтение“ (Кронгауз, 2015, с. 289). 
Он сам, как и коллеги по филологическому цеху Г. Ч. Гусейнов,  
И. Б. Левонтина, чей академический статус не оспорим, в своих книгах о 
языке ориентируются на стиль легкой и занимательной художественной 
прозы, заимствуя у нее воздействующую на воображение читателя об-
разность, и демонстрируют эмоциональность, присущую в норме не 
ученым, а публицистам. Академическая объективация субъективных 
взглядов на предмет исследования сводит эмоциональную состав-
ляющую в языке науки практически к нулю (Ким – Блажевич, 1998, 
с. 13), хотя полностью устранить все элементы индивидуальности и 
эмоциональности стиля отдельного исследователя не удается (там 
же, с. 93). И все же это, скорее, признак интеллектуального, а не 
эмоционального воздействия (Кожина, 2003, с. 245). Сегодня картина 
меняется. Например, И. Б. Левонтина характеризует свою книгу „О 
чем речь“ как „собранье пестрых рассказиков о жизни русского языка: 
Пожалуй, новая книжка немного другая. В ней меньше веселых баек 
про дурацкие названия магазинов и несколько больше экскурсов 
в лингвистику. Как будто мой читатель уже слегка поднаторел и познал 
толк в языкознании. Перечитывая книжку сейчас, я с некоторой 
досадой вижу, как много места в ней уделено не самым приятным 
персонажам. Но что поделать – такова, значит, была в последние 
годы наша жизнь, что персонажи эти так сильно занимали наши уши 
и наши мысли. Вот, собственно, и книжка о том, что язык неотделим 
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от жизни“ (Левонтина, 2016, с. 15). Академически точное и строгое 
исследование в „книжке“ и „рассказиках“ излагается доступно, 
эмоционально-оценочно, беллетризованным научным стилем. 
Сегодня встает и вопрос о различении в научно-популярном подстиле 
научно-просветительской и научно-развлекательной разновидностей 
(на это, в частности, обратила внимание Л. Р. Дускаева в ходе научной 
дискуссии на международной конференции „Стиль – коммуникация – 
культура“, прошедшей в сентябре 2021 г. в Братиславе).

Научный стиль в параметрах интернет-стилистики
Влияние интернета как главной платформы распространения 

научных знаний на стиль их изложения трудно переоценить. 
Научные статьи и книги организуются как гипертекст со множеством 
перекрестных отсылок, текстовых и иллюстративных врезок. 
Используются все более простые и короткие фразы. Заголовки и 
подзаголовки становятся „кликбейтными“, привлекающими ин-
терес, манипулятивными. Сравним, например, названия статей 
М. А. Кронгауза (Кронгауз, 2015, с. 102 – 116, с. 254 – 262): научной 
(Sexus, или Проблема пола в русском языке) и научно-популярной 
(Любить по-русски) с подзаголовками Не забудь про подтяжки, мой 
мальчик, Они сошлись ˂…˃, Свидетельские показания, Приговор. 
Обжалованию не подлежит и т.п. В первом случае научному 
(легкому, но вполне академичному) изложению проблемы именования 
особей мужского и женского пола предпосылается подзаголовок, 
возбуждающий не вполне научный интерес; во втором и вовсе 
заголовки и подзаголовки складываются в „связный текст“, вызыва-
ющий в воображении потенциального читателя романтическую 
историю с печальным концом. В текстах научного содержания 
появляются элементы инфотеймента и рекламности.

„Я“ научное как знак личного бренда
Еще в XVIII в., со времен Ломоносова, приметой научного сти-

ля была объективирующая научное знание обезличенность, про-
являвшаяся в употреблении местоимения мы и отведения я роли 
маркера полемичности, противоречия официальной науке. Сегодня 
все чаще повторяется призыв использовать авторское я, авторскому 
мы приписывается оттенок провинциальности (Колесникова, 2010а, 
с. 135), оно начинает уступать место безличным конструкциям: 
кажется, представляется очевидным, легко доказывается и под. О 
научных я и мы ведутся дискуссии и в публичном поле (Хомич, 2004), 
в ходе которых разграничиваются мы сплочения (мы – показатель 
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того, что научное сообщество рассматривает себя как нечто целое, 
некий „кластер“, внутри которого больше сходства, чем различий), 
мы сотворчества (автор как бы приглашает адресата пройти вместе 
весь путь исследования или доказательства) и мы манипулятивное 
(„солидаризируясь“ с адресатом в серии императивов – предположим, 
рассмотрим, убедимся, придем к выводу, – автор как бы отказывает 
адресату в праве на собственную точку зрения), а я рассматривается, 
с одной стороны, как знак научной ответственности, а с другой – как 
знак личного бренда, т.е. как проявление саморекламы. И в этом уже 
можно видеть влияние рекламного дискурса.

Маркетизация науки
Влияние рынка на научный стиль можно заметить как в 

академических, так и в научно-популярных текстах. Л. В. Ухова, 
в частности, отмечает, что научные аннотации сегодня из 
справочных превращаются в рекомендательные, приобретая черты 
„продвигающего“ текста, основанного на „оптимизированной“, слу-
жащей эффективному воздействию на целевую аудиторию, инфор-
мации: В монографии впервые рассматривается…; Исследование 
выполнено на обширном материале…; Книга снабжена развернутым 
справочным аппаратом, значительно облегчающим восприятие 
информации… (Ухова, 2018, с. 78). Подобная трансформация легко 
объяснима: „В условиях работы с электронными базами данных 
хорошая аннотация является залогом популярности статьи, что в 
конечном итоге влияет на показатели ее цитирования“ (там же). То 
же касается и информации о диссертационных исследованиях, об их 
актуальности, новизне, теоретической и практической значимости, 
которая также оптимизируется автором. Что касается научно-
популярных изданий, то они, как правило, подаются как уникальные, 
революционные, основанные на абсолютно новом подходе к 100% 
решению проблем, обещающие научить, помочь, обеспечить успех 
(ср. Ухова, 2018, с. 77 – 78).

Яркий пример маркетизации научного дискурса и ее влияния 
на научный стиль – серия книг издательства „Просвещения“, обе-
щающих обольстить читателя физикой, математикой, логикой 
и т.д. Так, аннотация к книге К. Дрёссера „Обольстить логикой“ 
(Дрёссер, 2017) содержит „продвигающие“ номинации прелесть, 
лакомый кусочек, обольстительность. В ней говорится, что книга 
полностью оправдывает свое название, автор ставит перед собой 
довольно сложную задачу и решает эту задачу так блестяще, 
что все изложенное на страницах книги понятно и интересно и 
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специалистам, и дилетантам; задняя страница обложки представля-
ет нам автора как лауреата множества премий. Начинается книга с 
тезиса: У логики плохой имидж, который автор обещает опровергнуть, 
противопоставляя ему антитезис Логика – чудесный источник 
удовольствия от решения загадок. При этом говорит, что решения, 
которые он намерен рассмотреть, возможны безо всяких специальных 
знаний (Дрёссер, 2017, с. 10 – 11). Названия глав интригуют (там же, 
с. 5 – 8), но при этом „кликбейтность“ заголовка в них уравновешена 
академичным разъяснением: Если Луна сделана из зеленого сыра, 
или О логике действительности; Фокус с фальшивыми деньгами, 
или Двусмысленный закон; Когда логика сходит с ума, или Знамени-
тые парадоксы и их решения и т.п. Тем самым учитываются интересы 
и любопытствующей, и „продвинутой“ аудитории. Одна из глав 
начинается и заканчивается анекдотом о логиках в пивном баре (там 
же, с. 17 – 18); другая повествует о полицейском расследовании ко-
миссара Бенке, в котором грабители спотыкаются о логику (там же, 
с. 19 – 29). Иными словами, автор ориентируется на популярные в 
беллетристике речевые жанры.

Функциональные особенности современного научного стиля
Как можно было видеть, сегодня уже нет „чистых“ разновидностей 

научного стиля, да и сам он испытывает дискурсивное влияние 
со стороны интернета, маркетинговой коммуникации, других 
функциональных стилей. Опираясь на представление функционально-
стилистической системы в параметрах доминирующей языковой 
функции, формы общественного сознания, основного принципа 
оценки, основной формы и типичного вида речи, эмоциональности 
(Колесникова, 2010а, с. 131), можно сделать вывод, что сегодня на-
учный стиль соотносится не только с научной сферой, но и с обы-
денным и даже эстетическим сознанием (сближаясь с разговорной 
и литературно-художественной речью). Основной его языковой 
функцией становится, наряду с информативно-доказательной, ре-
комендательно-нормирующая и оценочная функция (что близко к 
функциям публицистического стиля), реализующиеся в ходе обме-
на мнениями с широкой аудиторией (в чем можно видеть конвер-
генцию собственно научного общения как формы, представляющей 
собой совместную исследовательскую деятельность, направленную 
на познание действительности (Ким – Блажевич, 1998, с. 113), с 
обычным разговором о науке). При этом оценки выставляются не 
только в диапазоне „истинно – ложно“, но и учитывают дихотомии 
„можно – нельзя“, „нужно – не нужно“, „прекрасно – безобразно“, 
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трансформирующие представление о конституирующем характере 
признака некатегоричности научного стиля. Одновременно науч-
ный монолог, сохраняясь в академическом подстиле, трансформиру-
ется в ориентированные на сотворчество с адресатом (Владимирова, 
2005, с. 5) диалог и полилог в научно-популярных стилевых 
разновидностях. Письменная речь уступает доминирующую позицию 
устной и письменно-разговорной, а нейтральный стиль изложения 
– эмоциональному, транслирующему адресату увлеченность автора 
предметом речи. Под влиянием рекламного дискурса информирующая 
функция научного стиля дополняется оптимизирующей коммуникацию 
при продвижении научных достижений на общем рынке знаний, ав-
торское я становится имиджевой характеристикой. Во всех случаях ав-
торская стилистика учитывает запросы аудитории, сближаясь со сти-
листикой адресата. Тем самым такие дискурсивно обусловленные и 
традиционно считающиеся периферийными признаки научного стиля, 
как рекламность, экспрессивность, эмоциональность, образность, 
приближаются к ядерным, дополняя обобщенность, объективность, 
подчеркнутую логичность, доказательность, точность и ясность, по 
крайней мере, в доминирующих сегодня научно-популярных стилевых 
разновидностях.                
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Štylistická terminológia v časopise Slovenská reč (termíny 
štýl a sloh)
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Abstract
Stylistic Terminology in the Periodical Slovenská reč (the Terms Style 

and Essay)
The paper maps the development of stylistic terminology in the oldest 

Slovak linguistic periodical Slovenská reč (Slovak speech) within all its 
numbers issued in the years 1932 – 2020. It concentrates on the focal 
stylistic terms composition and style as one-word terms, as well as on the 
derivates and the terminological as well as non-terminological collocations 
of both basic terms and their derivates in all genres of the periodical. It 
states that since the 1940s – 1950s the term composition (with the exception 
of the derivatives compositional in the terms compositional process and 
compositional form) has become semantically specified for the educational 
application of stylistics. The paper also follows the development of 
terminologically denoting the notion “functional style”, namely on the 
basis of the division of the particular spheres of communication with regard 
to the spheres of communication.

Key words: stylistic terminology, style, composition, functional style, com-
munication sphere, periodical Slovenská reč
Kľúčové slová: štylistická terminológia, štýl, sloh, funkčný štýl, komuni-
kačná sféra, časopis Slovenská reč

1. Úvod

Slovenská reč je najstarším slovenským lingvistickým časopisom a po-
čas svojej takmer deväťdesiatročnej histórie (jej prvé číslo vyšlo v r. 1932) 
je spolupútnikom dynamiky modernej slovenskej jazykovedy, a teda aj šty-
listiky. Ako pri príležitosti jej sedemdesiatročnice uviedol S. Ondrejovič, 
„... bola stále, v dobrom i zlom ‚pri tom‘, keď sa niečo so slovenským 
jazykom, resp. v slovenskej jazykovede dialo“ (Ondrejovič, 2003, s. 9). Aj 
preto a vzhľadom na dedikáciu konferencie bolo pôvodným cieľom nášho 
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príspevku zmapovať štylistickú problematiku prítomnú na stránkach práve 
tohto časopisu. Úloha sa však na účely konferenčného príspevku ukázala 
ako nereálna.1 Napokon sme sa rozhodli zúžiť svoju pozornosť na proble-
matiku štylistickej terminológie,2 presnejšie, na základné pojmy štýl a jeho 
(nie vždy) ekvivalent sloh. Rozhodli sme sa tak preto, lebo štylistická ter-
minológia je výrazným odrazom štylistického myslenia, je svedkom pohy-
bov, procesov, vplyvov a prepojení, v rámci ktorých sa vyvíjala slovenská 
štylistika v poslednom zhruba storočí. Diachronické sledovanie terminolo-
gických pomenovaní pomáha pochopiť nielen spomínané peripetie štylis-
tického a, všeobecnejšie, lingvistického myslenia, ale je aj odrazom kul-
túrno-spoločenského kontextu, v ktorom vznikala a ustaľovala sa súčasná 
podoba slovenskej štylistiky. Samozrejme, platforma Slovenskej reči je len 
časťou oveľa širšieho celku, spomínaná výlučnosť tohto časopisu spojená 
s dobou jeho vychádzania umožňuje metonymicky pomenovať terminolo-
gickú situáciu v slovenskej štylistike vôbec. Navyše, Jozef Mistrík, na kto-
rého počesť sa konferencia koná, bol sám nielen nositeľom, ale aj tvorcom 
tejto terminológie.

2. Výskumná metóda

Štylistickú terminológiu zoskupenú okolo kľúčových termínov 
štýl a sloh sme mapovali vo všetkých číslach časopisu Slovenská reč od  
r. 1932 do r. 2020. Primárne sme vychádzali z elektronicky publikovaných 
čísel uverejnených na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 
SAV, tie čísla, ktoré chýbajú, sme doplnili z papierovej verzie. Vytvori-
li sme dva informačné korpusy. Prvý pozostával z anotovaného súpisu 
všetkých príspevkov, ktoré sa priamo alebo okrajovo dotýkali štylistickej 
problematiky. Následne sme vytvorili terminologický korpus, ktorý sme 
získali excerpciou zo všetkých čísel časopisu pomocou nástroja Ctrl+F so 
zadaním kľúčovej morfémy styl/štyl/štýl a sloh. Všímali sme si tak jed-
noslovné základné pomenovania (štýl, sloh), ako aj ich deriváty (štýlový,3 

1 Pred podobným problémom stál pred takmer dvadsiatimi rokmi J. Findra (porov. Findra, 
2003, s. 73), keď sa napokon namiesto celkového štylistického záberu rozhodol venovať 
štylistickej problematike len v prvých pätnástich ročníkoch časopisu, keď bola vydavateľom 
Slovenskej reči Matica slovenská.
2 V citovanom príspevku sa J. Findra okrajovo venuje aj štylistickej terminológii, pripomí-
najúc, že viaceré z vtedy používaných termínov pretrvali dodnes, vo vtedajšej Slovenskej 
reči „však nemožno hovoriť o ich vyhranenej pojmovo-terminologickej náplni“ (Findra, 
2003, s. 73).
3 V prvých ročníkoch sa v článkoch H. Barteka, B. Letza a F. Jesenského vyskytol aj derivát 
štylárny (štylárna zmena, chyba, stránka, živosť).
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slohový, štylistika, štylistický a následné kompozitá) a terminologické aj 
neterminologické kolokácie základných pomenovaní aj ich derivátov. 
V oboch prípadoch sme brali do úvahy všetky žánre: štúdie, rozhľadové 
články, diskusie, recenzie, správy, jubilejné články, bibliografické súpisy, 
rozličnosti. Oba korpusy sme kódovali v programe MS Excel so zachyte-
ním presného bibliografického údaja (autor, názov príspevku, ročník, rok, 
číslo časopisu a strany príspevku). Kombinácia oboch korpusov nám vy-
tvorila dostatočný kontext, na ktorý sme sa mohli obracať tak pri zachy-
tení formálnej stránky terminologického pomenovania, ako aj pojmového 
obsahu termínu s prepojením na autora textu, prípadne aj na odkazy na 
iných autorov, ktoré sa v príslušnom texte vyskytli. Získaný materiál sme 
analyzovali na pozadí konceptu interaktívnej štylistiky (porov. hlavne Slan-
čová, 2003; Slančová, 2019). Štýl ponímame ako individualizovaný spôsob 
verbálnej interakcie, ktorý v konkrétnom komunikačnom akte nadobúda 
kvalitatívnu platnosť. Vzniká aktivizáciou komplexu štylém. Tie sa aktivi-
zujú s ohľadom na zamýšľanú štýlovú a štylistickú kvalitu. Rozoznávame 
tri druhy štýlu: singulárny, individuálny (personálny aj skupinový) a výra-
zový. Singulárny štýl je štýl konkrétneho textu, individuálny štýl je termín, 
ktorý pomenúva zovšeobecnené individuálne štýlové znaky podmienené 
takou konfiguráciou/takými konfiguráciami štylém, ktoré sú príznačné pre 
texty jedného autora a zároveň ho odlišujú od štýlu iného autora (individu-
álny personálny štýl), resp. pre texty príslušníkov jednej skupiny a zároveň 
ich odlišujú od štýlu inej skupiny (individuálny skupinový štýl). Výrazový 
štýl je štýl vymedzený príslušnou štýlovou kvalitou – ak v texte prevládajú 
štylémy určované istou štylistickou kvalitou, hovoríme o štýle s atribútom 
príslušnej kvality (porov. aj Slančová, 2007). Termín funkčný štýl v našej 
koncepcii nevyužívame. Preferenčný spôsob jazykového a parajazykového 
správania v komunikačnej sfére prislúchajúcej sociálnej inštitúcii nazýva-
me makrosociálny komunikačný register (porov. aj Slančová – Slančová, 
2014).

3. Výsledky výskumu
3.1 Termín sloh
 
Podľa Ľ. Králika (2015, s. 539) je slovo sloh používané od 19. storo-

čia, prevzaté v období národného obrodenia s možným prostredníctvom 
češtiny. Pochádza z ruského slog, ktorého východiskom je psl. *sъlogъ, od 
slovesa *sъ-ložiti (zložiť), pričom výraz doslova znamená „čo je zložené, 
poskladané“. M. Křístek uvádza (na základe tvrdenia K. Svobodu, 1943), 
že termín sloh ako ekvivalent termínu štýl vytvoril český spisovateľ A. J. 
Puchmajer a po prvýkrát ho použil v r. 1804. Objavuje sa aj v Slovesnosti 
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(1845) J. Jungmana (Křístek, 2012, s. 20). Najstarší doklad o použití po-
menovania sloh v Slovenskej reči nachádzame v citáte z korešpondencie P. 
J. Šafárika z r. 1827 (In: Polerecký = Jozef Škultéty,4 1932 – 1933, s. 114), 
kde je však jeho chápanie širšie než ako ekvivalentu súčasne chápaného 
pojmu štýl: „Nynější pospolitý sloh českých spisovatelóv nemóže nikdy 
národným slohem našich Slovákóv býti... Pokud si naši Slováci jakýsi své-
mu nářečí přiměřený spisovný sloh, nech třebas na základech české gram-
matiky, nezarazejí: až potud nebude u nás národné literatury, nebude u lidu 
chuti ku čtení. My spisovatelé budeme jen braminové mezi lidem našim: 
jako sme posavad byli, a sloh náš a jazyk knižný to, co sanskrit a cirkevná 
slovenčina.“ Ďalší historický doklad, už blízky hodnotiacemu chápaniu štý-
lu, je z citátu literárnej kritiky M. Dohnányho: „Sloh ňje je prjam čistí od 
šmatláku...“ (In: Sabol, 1992, s. 5).

Ako sme spomínali v časti o metodike výskumu, využitie termínu 
sloh sme sledovali samostatne ako jednoslovného pomenovania, v spoje-
niach s pravostrannými aj ľavostrannými substantívnymi kolokátmi, ad-
jektívnymi, verbálnymi a vetnými kolokátmi a napokon sme sledovali aj 
jeho deriváty. Termín sloh sa používa ako ekvivalent termínu štýl,5 naprí-
klad jazykový štýl – jazykový sloh; novinársky štýl – novinársky sloh; štýl 
spisovateľa – sloh spisovateľa. Je to tak hlavne v dvojslovných spojeniach 
s adjektívnymi korelátmi. Pomerne skoro možno predsa len vybadať, že 
obidve pomenovania sa významovo celkom neprekrývajú, keď sloh sa za-
čína využívať viac vo význame entity, ktorú možno poznať, možno sa ju 
naučiť, v ktorej sa možno cvičiť, príp. ktorú možno vyučovať. Výrazne to 
dokazujú ľavostranné substantívne kolokáty termínu sloh. Kým v 30. a 40. 
rokoch sa bežne stretávame so spojeniami čistota, hladkosť, krása, život-
nosť, elegancia slohu, už od 40. a výrazne od 50. rokov6 prevažujú kolokáty 

4 Porov. Oravcová – Ondrejovič, 2003, s. 189. 
5 Významový rozdiel medzi termínmi štýl a sloh videl J. Holý (1963). Sloh v „jazykovej ob-
lasti“ chápal ako „zovšeobecnený výber istých vyjadrovacích prostriedkov“ (s. 106). Ďalej 
rozlišoval medzi jazykovým slohom (štýlom) v oblasti jazykových prostriedkov a obsaho-
vým slohom (alebo len slohom) v oblasti obsahových prostriedkov. Istú analógiu takéhoto 
členenia v pojmovej, nie však terminologickej rovine možno vybadať vo vzťahu formálnej 
modelovej a obsahovej modelovej štruktúry textu J. Findru (napr. 2004). Hlavne termino-
logickú námietku vyslovila voči termínu obsahový sloh aj redakcia Slovenskej reči (op. cit., 
s. 108).
6 Mohlo to byť čiastočne aj preto, že v rokoch 1950 – 1953 sa zmenilo hlavné zameranie 
časopisu a Slovenská reč sa profilovala ako časopis určený „pre školu a prax“. V 50. ro-
koch vychádzajú aj vysokoškolské učebnice, ktoré po prvýkrát v slovenskej lingvistike 
spracúvajú komplexne štylistickú problematiku. Je to jednak Slovenská gramatika autorov 
E. Paulinyho – J. Štolca – J. Ružičku s časťou O slohu, ktorej autorom je E. Pauliny (1953), 
a vysokoškolské skriptá F. Mika Sloh (1955) – obe publikácie využívajú ako kľúčový termín 
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s edukačným významom: znalosť slohu, chyby v slohu, naučenie slohu (tieto 
termíny sa začali využívať v 40. rokoch), hodina/hodiny, vyučovanie, meto-
dika, príručka, vývin slohu. Od 70. rokov sa stretávame v pozícii ľavostran-
ného substantívneho korelátu len s výrazmi vyučovanie a hodina/hodiny. 
Adjektívne kolokáty sprevádzali termín sloh ako ekvivalent termínu štýl 
zhruba do 60. rokov.7 Majú zväčša hodnotiaci význam: kvetnatejší, barbar-
ský, zlý, jasný, čistý, hladký, jadrný, suchopárny, dobrý a pod. sloh, čias-
točne sa vzťahujú na koncept spočiatku národného chápania štýlu: národný, 
novoveký sloh slovenský, francúzsky, neskôr rozlične chápaného funkčné-
ho štýlu: vedecký, literárny, novinársky, odborný, rečnícky, úradný, ume-
lecký, operný, populárnovedecký, jazykový; stopovo označujú aj koncept 
individuálneho štýlu: individuálny sloh spisovateľa, Mináčov, Tajovského 
sloh. Od druhej polovice 70. rokov sa s adjektívnymi kolokátmi termínu 
sloh nestretávame. Najbohatšie zastúpenie zo sledovaných prípadov mal vo 
viacslovných pomenovaniach adjektívny derivát slohový, vo všetkých ro-
doch, v singulári aj pluráli. Vo všetkých sledovaných dekádach sa objavo-
vali pomenovania s edukačným významom: slohový výcvik; slohová výcho-
va, práca, prax, úloha, hodina; slohové vyučovanie, cvičenie; v 30. a 40. 
rokoch aj slohové chyby/kazy a v poslednom desaťročí aj slohová zložka 
predmetu, resp. v duchu súčasnej didaktiky materinského jazyka aj komu-
nikačno-slohová zložka vyučovania materinského jazyka (Sičáková, 2013). 
V celom sledovanom období sa zároveň vyskytovali slovné spojenia s ad-
jektívnymi derivátmi, ktoré vystupovali ako ekvivalenty adjektív štýlový/
štylistický (napr. slohové javy, vlastnosti; slohová norma, slohová vrstva, 
slohová hodnota). Od 60. rokov vstupuje do štylistickej terminológie dvoj-
slovný termín slohový postup, ktorý sa v Slovenskej reči objavil po prvý-
krát v recenzii príručky Jozefa Mistríka Praktická slovenská štylistika od 
M. Šalingovej (1962) a postupne nadobúda frekvenčnú prevahu v kategórii 
viacslovných termínov s adjektívnym komponentom slohový. Podobne je 
to aj s ďalším termínom slohový útvar a derivátom slohovopostupový (slo-
hovopostupové roviny, princípy; slohovopostupová orientácia, dominanta, 
dimenzia, modelová štruktúra; slohovopostupový pôdorys, element, typ). 
V 20. storočí sa s termínmi slohový postup, príp. slohový útvar stretávame 
hlavne v textoch J. Findru, F. Ruščáka a v odkazoch na ich práce. Celkovo 
sa terminologické pomenovanie sloh vrátane jeho kolokácií a derivátov javí 
z pohľadu jeho využitia v Slovenskej reči v posledných troch desaťročiach 

sloh.
7 Výnimku tvorí terminologické pomenovanie Tajovského sloh v štúdii E. Jónu (1975), teda 
autora, ktorý bol v tom čase príslušníkom staršej generácie slovenských lingvistov.
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mimo edukačnej oblasti už ako anachronizmus.8 

3.2 Termín štýl

V prípade základného štylistického termínu štýl sledujeme v príspev-
ku len tento termín bez derivátov, sledujeme však jeho kolokácie. Vyhod-
nocovali sme využitie termínu štýl s kolokátmi na označenie konceptov 
singulárneho, individuálneho aj výrazového štýlu, podrobne však na tomto 
mieste rozoberieme len také výskyty, ktoré označovali pojmový význam 
sústredený okolo konceptu „funkčný štýl“ (prípadne „funkčný jazyk“) 
tak, ako bol postulovaný prvou generáciou príslušníkov Pražskej školy 
a následne ďalej rozvíjaný (o chápaní týchto pojmov a ich vývine porov. 
Hoffmannová, 2018a, b). Na sprehľadnenie sme výsledky umiestnili do ta-
buliek (v závere príspevku), v ktorých používame pomocné kritérium dele-
nia výskytov podľa jednotlivých dekád vychádzania. Tie termíny, ktoré sa  
v príslušnej dekáde vyskytli aspoň v dvoch rozličných textoch, označujeme 
tučným písmom.

3.2.1 Všeobecné terminologické pomenovania konceptu „funkčný 
štýl“

Prehľad pomenovaní spojených s pojmom funkčný štýl je v tabuľke 1. 
Tabuľka zachytáva aj tie termíny, ktoré sú spojené s členením funkčných štý-
lov. Najčastejšie sa používajú kolokáty v podobe zhodného atribútu funkčný 
(funkčný štýl, funkčné štýly), jazykový (jazykový štýl, jazykové štýly), resp. 
ich kombinácie: funkčný jazykový štýl, funkčné jazykové štýly. Ďalej sú to 
kolokáty v podobe nezhodného atribútu v spojení adjektívum spisovného + 
substantívum jazyka: štýl/štýly spisovného jazyka. Vôbec prvé použitie ter-
mínu tohto typu so všetkými troma kolokačnými komponentmi sa vyskyt-
lo v druhom ročníku Slovenskej reči v príspevku Ľ. Nováka (funkčný štýl 
spisovného jazyka); neskôr sa vyskytli varianty funkčné štýly/funkčný štýl 
spisovnej slovenčiny, príp. jazykový štýl spisovnej slovenčiny. Silný vplyv 
Pražskej školy je v sledovanej terminológii evidentný od začiatku vychá-
dzania časopisu a potvrdzuje fakt, že termíny zoskupené okolo konceptu 
„funkčný štýl“ sú pevnou súčasťou slovenskej štylistickej terminológie už 
takmer 90 rokov. 9 Ďalší termín Pražskej školy funkčný jazyk sme zazna-

8 Zrejme aj to viedlo viacerých autorov k tomu, aby koncept slohového postupu terminolo-
gicky označovali inak, napr. expanzia témy (Dolník – Bajzíková, 1998); obsahová modelová 
štruktúra textu (Findra, 2004), textová stratégia a textová štruktúra (Slančová, 2012). 
9 Jedným z posledných dôkazov je aj výskyt termínu funkčný štýl s atribútom štrukturalistický 
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menali len v druhej dekáde vychádzania časopisu, často ako synonymum 
termínu funkčný štýl. Podobne osihotený v 40. rokoch zostal termín štýl/
štýly reči. Termín vyjadrovací štýl, rovnako zo 40. rokov, však našiel svoje 
čiastočné pokračovanie v termíne dorozumievacie štýly používanom až 
do 80. rokov. V 60. rokoch, keď vychádzajú základné štylistické práce J. 
Mistríka a M. Ivanovej-Šalingovej, aj v nadväznosti na členenie štýlov E. 
Paulinyho, objavujú sa termíny, ktoré si takisto v slovenskej štylistickej 
systematike našli pevné miesto: dorozumievacie štýly, ktoré sa ďalej čle-
nia na dorozumievacie štýly v súkromnom styku a dorozumievacie štýly vo 
verejnom styku, resp. štýly súkromného styku a štýly verejného styku; ďalej 
sú to termíny interindividuálne štýly a objektívne jazykové štýly. Kým ter-
mín objektívny štýl vo svojich variantoch jazykový objektívny štýl, objek-
tívne štýly, objektívne štýly spisovnej slovenčiny je prítomný v Slovenskej 
reči od 60. rokov, termín subjektívny štýl sa objavuje až v prvej dekáde 20. 
storočia.10 Ostatné termíny sme zaznamenali sporadicky, napr. s odkazom 
na Štylistiku J. Mistríka z r. 1997 sa častejšie vyskytli termíny sekundárne 
štýly. Uvádzané termíny sú výrazom úsilia o systemizáciu definovaných 
štýlov na rozličnej úrovni abstrakcie. Termínmi, ktoré označovali tento pro-
ces, boli postupne diferenciácia štýlov, rovina štýlov, štýlové oblasti, systém 
štýlov.11 

3.2.2 Terminologické pomenovania spôsobov dorozumievania 
v jednotlivých komunikačných sférach

V tejto časti si budeme všímať terminologické pomenovania s kľú-
čovým termínom štýl na označenie spôsobu komunikácie v jednotlivých 
komunikačných sférach.12 Prehľadne ich zachytávajú tabuľky 2 a 3. Tie 

– štrukturalistický funkčný štýl (Bodnárová, 2019), pričom použitie v citovanej štúdii nazna-
čuje istú mieru jeho nedostatočnosti pri zachytení variability verbálnej interakcie, tentoraz 
v náboženskej komunikačnej sfére. 
10 V systematike štýlov J. Mistríka je prítomný od r. 1984.
11 V historickolingvistických textoch sa sporadicky používal termín kultúrny štýl/kultúrne 
štýly.
12 Zhruba do 60. rokov sa okrem termínu štýl používajú v rovnakom zmysle aj termíny 
jazyk (napr. hovorový jazyk, obyčajný obcovací jazyk, kancelársky jazyk, úradný jazyk – aj 
úradná slovenčina –, jazyk novín, literárny umelecký jazyk) a reč. H. Bartek v článku Bo-
hatstvo slovenčiny v 2. ročníku časopisu kombinuje termíny štýl a reč a využíva ich ako 
synonymá: „Spisovná reč má niekoľko štýlov: reč prozaickú, básnickú, vedeckú, divadelnú, 
novinársku a pod. Každá z nich spravuje sa osobitnými zákonmi“ (Bartek, 1933 – 1934, s. 
239). Ako ďalšie príklady na využívanie termínu reč na označenie funkčného štýlu možno 
uviesť: hovorová, každodenná obcovacia, umelecká, literárna, novinárska, úradnícka, ná-
boženská, školská reč.
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termíny, ktoré sa v príslušnej dekáde vyskytli najmenej v dvoch rôznych 
textoch, označujeme tučným písmom. Komunikačné sféry (KS) sme delili 
nasledujúcim spôsobom: KS súkromná, právna, administratívna, literárna, 
náboženská, mediálna, vedecká (KS vedy, popularizácie a praktickej apli-
kácie vedeckých poznatkov); vzdelávacia, zdravotnícka, ekonomická, vo-
jenská, politická (tabuľky zachytávajú prvých sedem KS). Usporiadali sme 
ich chronologicky podľa prvého výskytu termínu. 

Už v 30. rokoch sa vyskytli prvé terminologické pomenovania 
verbálnej interakcie (štýlu) v súkromnej (rodinnej, priateľskej, susedskej) 
a právnej KS. Spôsob dorozumievania vo všetkých ostatných KS v zmysle 
funkčného štýlu mal svoje terminologické označenie už v 40. rokoch, čo 
súvisí s rozvojom jednotlivých sociálnych inštitúcií a organizácií na Slo-
vensku v danom historickom období a aj s pokračujúcou vedeckou re-
flexiou spôsobu dorozumievania. Pravda, v štylistickej terminológii viaceré 
z takých termínov, ktoré diferencovanejším spôsobom pomenúvali spôsob 
komunikácie v príslušných KS, sa po tomto období už neobjavili. Ide o také 
termíny, ako sú prakticky odborný školský štýl pre vzdelávaciu KS, lekársky 
štýl pre zdravotnícku KS, hospodársky štýl (aj hospodársky jazyk) pre eko-
nomickú KS, vojenský štýl pre vojenskú KS. 

Súkromná komunikačná sféra: Jednoznačne prevládajú termíny 
konverzačný štýl a hovorový štýl, ktoré sú v štylistickej terminológii Slo-
venskej reči prítomné od začiatku jej vychádzania; v 30. rokoch sa ako al-
ternatíva hovorového štýlu použil termín prirodzený štýl hovorenej reči. 
Terminologická pestrosť sa prejavuje hlavne v 40. – 60. rokoch, keď sa dá 
pozorovať dynamika hľadania čo najpresnejšieho pomenovania ako ekvi-
valentu termínu Pražskej školy „prostě sdělný jazyk“. Š. Peciar v r. 1950 
dokonca tvrdí, že „bez slovesa sdeliť možno sa síce v slovenčine obísť, ale 
v štylistike ťažko nájsť vhodný ‚slovenskejší‘ výraz pre ‚sdeľovací štýl‘ 
(azda ‚obcovací‘?)“ (Peciar, 1949 – 1950, s. 262). V tej istej štúdii však 
zároveň používa termíny hovorená reč, hovorený jazyk, ale aj hovorový štýl, 
pričom v jeho rámci vydeľuje ešte familiárny štýl: „... ale je príznakom 
hovorového, najmä familiárneho štýlu...“ (op. cit., s. 263). V terminológii 
označujúcej jazyk, resp. spôsob komunikácie v súkromnej KS v 40. rokoch 
možno nájsť najvyššiu mieru hľadania jeho vnútornej diferenciácie. Okrem 
spomínaných príkladov sa používajú termíny hovorový štýl spisovného ja-
zyka, hovorový štýl so synonymom reč neodborná, prostý ľudový štýl, ale aj 
rodinný štýl. Od 70. rokov sa používajú v podstate len termíny konverzačný 
štýl a hovorový štýl. 

Právna komunikačná sféra: Termín právnický štýl sa objavil v Slo-
venskej reči ako prvé pomenovanie funkčného štýlu vôbec. Použil ho J. 
Petrikovich pod značkou -tri- v 10. čísle prvého ročníka. V podstate jednot-
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ne sa tento termín používa spolu s variantom odborný právnický štýl do 70. 
rokov, potom častejšie funguje termín právny štýl, resp. diplomaticko-práv-
ny štýl (50. roky) a administratívno-právny štýl (80. roky). V 60. rokoch sa 
stretávame s termínom zákonodarný štýl, na ktorý v prvých dvoch deká-
dach 20. storočia nadviazal termín legislatívny štýl. 

Administratívna komunikačná sféra: Aj v tejto komunikačnej sfére 
je terminológia pomerne jednotná. Najčastejší termín administratívny štýl 
sa objavuje už v 40. rokoch a je v Slovenskej reči podobne ako v slovenskej 
štylistike vôbec takmer výlučne prítomný doteraz. Stopovo sa vyskytujú 
termíny úradný štýl13 (aj štýl bežnej úradnej komunikácie), kancelársky štýl 
(aj kancelársky jazyk). V 50. rokoch sa tieto dva termíny kombinujú v po-
dobe úradný administratívny štýl (resp. jazyk) a tento štýl sa vydeľuje ako 
druh prakticky odborného štýlu. Ďalším termínom v tejto komunikačnej 
sfére je termín rokovací štýl objavujúci sa v textoch z 50. a 70. rokov.

Literárna komunikačná sféra: Podobne konzistentná je terminológia 
označujúca spôsob jazykovej interakcie v literárnej komunikačnej sfére. Od 
40. do 60. rokov sa používa termín básnický štýl, v 40. rokoch s variantom 
básnický štýl spisovného jazyka, resp. básnický jazyk, ale už od 50. rokov 
prevažuje termín umelecký štýl (s variantmi umelecký štýl spisovného jazy-
ka, jazykový štýl umeleckých diel, štýl umeleckej literatúry, štýl umeleckých 
textov), oveľa menej termín literárny štýl (s variantom literárny štýl ume-
leckého diela).14

Mediálna komunikačná sféra: Mediálna KS sa terminologicky spája 
takmer výlučne so žurnalistikou ako jednou z jej zložiek. Odráža sa to aj 
v termínoch novinársky štýl a od 50. rokov publicistický štýl. Je príznač-
né, že terminológia bola najviac rozkolísaná v 50. rokoch: používali sa 
variantné termíny novinársky praktický štýl, resp. praktický odborný ja-
zyk, novinárska reč, jazyk novín a potom v 80. rokoch, keď vstupujú do 
štylistickej terminológie aj ďalšie médiá – rozhlas a televízia: štýl tlače, 
rozhlasu a televízie a ideologicky podmienený termín štýl prostriedkov 
masovej informácie. Do mediálnej KS patrí aj štýl reklamy (v prvej dekáde 
21. storočia) a v tom istom čase tzv. e-štýl.15 

13 Termín úradný štýl sa od 50. rokov vyskytol až v r. 2020 v príspevku J. Dolníka ako jeden 
z enumerovaných štýlov (Dolník, 2020, s. 23).
14 Príležitostne sa v tejto KS využívajú aj termíny tzv. druhových a žánrových štýlov: bás-
nický, prozaický, novelistický, rozprávkový štýl. Na prelome 40. a 50. rokov sa A. Pranda po-
kúšal vyčleniť samostatný operný (neskôr ako spevoherný) a činoherný štýl (resp. operný ja-
zyk ako „samostatný kultúrno-umelecký štýl spisovnej slovenčiny“ (Pranda, 1949 – 1950b, 
s. 245) ako „kultúrne takmer najvyššie štýly“ (Pranda, 1949 – 1950a, s. 24).
15 Interferencia mediálnej a náboženskej komunikačnej sféry je badateľná v termíne štýl 
náboženskej publicistiky a spravodajstva. 
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Náboženská komunikačná sféra: Termín náboženský jazykový štýl sa 
popri termíne cirkevný štýl (štýl cirkevnej sféry) v Slovenskej reči objavuje 
v 40. rokoch a potom až v 90. rokoch v podobe náboženský štýl. V prvých 
dvadsiatich rokoch 21. storočia je to ešte termín sakrálny štýl a religiózny 
štýl.16 

Vedecká komunikačná sféra: Túto KS členíme na KS vedeckej ko-
munikácie, KS popularizácie vedeckých poznatkov a KS praktického vy-
užitia vedeckých poznatkov. Terminológia tejto KS a jednotlivých subsfér 
je jednoznačne najpestrejšia. Najvšeobecnejší termín, ktorý sa používa na 
označenie spôsobu verbálnej komunikácie v celej sfére, je odborný štýl 
a náučný štýl s variantmi odborný štýl/odborné štýly spisovného jazyka, 
príp. náukový štýl (náuková próza, štýl náukových próz). V jednom ter-
míne sa tieto dva termíny aj kombinujú: odborný náučný štýl. Osihotený 
je termín štýl odborných dokumentov. V komunikačnej subsfére vedeckej 
komunikácie prevažuje termín vedecký štýl so spresňujúcimi atribútmi, 
ktoré zdôrazňujú jeho prináležitosť k sfére sprostredkovania vedeckých 
poznatkov pre vzdelané, zorientované publikum. Objavujú sa atribúty ako 
intelektuálny, teoretický, knižný, vysoký, príp. adverbium prísne (prísne ve-
decký štýl). V 80. a 90. rokoch sa kombinujú termíny vedecký štýl a náučný 
štýl a vzniká kompozitný termín vedecko-náučný štýl. Veľkú variantnosť 
termínov vykazuje označenie spôsobu komunikácie vo sfére popularizácie 
vedeckých poznatkov. Ako prvý sa v 50. rokoch používa termín popula-
rizačný štýl, ktorý sa potom objavuje aj v ďalších dekádach. Okrem tohto 
termínu sa objavuje ešte 12 ďalších termínov (porov. tabuľku 3), z kto-
rých je najfrekventovanejší termín populárno-náučný štýl. Čo sa týka KS 
praktickej aplikácie vedeckých poznatkov, používajú sa termíny praktický 
odborný štýl, prípadne praktický štýl, tieto termíny však označujú aj štýl 
úradnej komunikácie. Na komunikačnú subsféru praktickej aplikácie ve-
deckých poznatkov presnejšie poukazujú termíny technický odborný štýl, 
technicko-prevádzkový odborný štýl a náučno-technický štýl. Od 80. rokov 
sa žiaden štylistický termín viažuci sa na túto komunikačnú subsféru v Slo-
venskej reči nevyskytol.17 

Napokon sa ako termín vyhradený pre špecifický funkčný štýl od 40. 
rokov využíva termín rečnícky štýl (od 80. rokov aj rétorický štýl) a od 80. 
rokov termín epištolárny štýl, ktoré sú v podstate bez variantov.

16 Priraďujú sa k nim ešte ďalšie termíny žánrových štýlov: homiletický (funkčný jazykový) 
štýl, biblický, kultový štýl a štýl oficiálnych dokumentov cirkvi.
17 Ako termín na označenie špecifického funkčného štýlu zviazaného aj s vedeckou komu-
nikáciou sa od 60. rokov objavuje termín esejistický štýl.
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4. Záver

V príspevku sme prostredníctvom časopisu Slovenská reč sledo-
vali osudy štylistickej terminológie v slovenskej štylistike v priebehu 
deväťdesiatich rokov. Uvedomujeme si, že priestor jedného časopisu náš 
pohľad zužuje a celkový prehľad relativizuje. Na druhej strane, to, že 
v prípade Slovenskej reči ide o prestížnu platformu slovenskej lingvistiky, 
mu predsa len dodáva svoju váhu a zistené výsledky sa môžu stať doplnením 
analytickejšie zameranej interpretácie dejín slovenskej štylistiky. Prehľad 
používanej terminológie tak ukazuje aj na kľúčové obdobia formovania 
smeru slovenskej štylistiky v 40. a potom v 60. – 70. rokoch minulého 
storočia, odkedy sa začal postupne uplatňovať vplyv J. Mistríka ako jed-
nej z jej najvplyvnejších osobností. Zároveň predstavený, hoci len stručný 
a enumeratívny, prehľad terminologických pomenovaní na označenie kon-
ceptu „funkčný štýl“ ukazuje tak na rozkolísanosť terminológie v jednotli-
vých komunikačných sférach, ako aj na fakt, že ak sa terminológia ustáli na 
pomerne vysokom stupni abstrakcie reflexie príslušného pojmu, má to pri-
najmenšom dve stránky. Ustálenie terminológie prispieva síce k upevneniu 
teoreticko-metodologickej bázy, no na druhej strane, ako sa to stalo práve 
vo vzťahu k pojmu „funkčný štýl“, do istej miery sa stráca kontakt s reál-
nou jazykovou situáciou, ktorú takto ustálená terminológia nedokáže adek-
vátne reflektovať. Úsilie slovenskej štylistiky prekonať tieto obmedzenia je 
pozorovateľné od 90. rokov. To je však už téma na iný príspevok.

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy KEGA 
010PU-4/2020 „Interaktívna štylistika – analýzy a syntéza“.
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Prílohy:
Tabuľka 1 Prehľad výskytu termínov na označenie konceptu „funkčný štýl“ 
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Tabuľka 2 Prehľad výskytu termínov na označenie konceptu „funkčný štýl“ 
v jednotlivých komunikačných sférach
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Publicistický štýl v kontexte mediálnej lingvistiky

Oľga Škvareninová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 

Abstract
Publicistic Style in the Context of Media Linguistics

The so far carried out investigations of the language of the mass media 
in Slovakia – including the publicistic style – has been mostly oriented upon 
the analysis of media texts/communication units including feedback; media 
oriented linguistics broadens these aspects by investigating the processes 
of the birth of the linguistic product (content) and its impact upon media-
oriented education and upon developing critical media-oriented literacy. An 
irreplaceable position within media linguistics in our cultural environment 
is also held by the publicistic style which can be the starting point the 
media-oriented linguistics of which can stem from and draw impulses from 
also in the era of digital media. The contemporary situation and tendencies 
broaden the orientation of media linguistics by the technical, semiotic and 
pragmatic aspect which deepen the approach also to publicistic style. The 
paper also indicates the super-temporality of the works by J. Mistrík’s, 
who in his work followed the changing society, as well as the reaction of 
language and functional styles to these changes.

Key words: publicistic style, media linguistics, media language, media 
style, media product
Kľúčové slová: publicistický štýl, mediálna lingvistika, mediálny jazyk, 
mediálny štýl, mediálny produkt

Úvod

Masové médiá – printové, audiovizuálne, digitálne – sa spájajú pre-
dovšetkým s komunikáciou, presnejšie interpersonálnou komunikáciou, 
oblasťou, ktorej sa intenzívne venoval aj J. Mistrík. Hoci tematický záber 
jeho vedeckej tvorby je rozsiahly, predsa len viac ako tridsať kníh sa týka 
široko chápanej komunikácie a štylistiky, ktorú rozvinul o rozmer štatis-
ticko-štrukturalistický. Centrálnou bázou jeho vedeckej tvorby boli komu-
nikanti, možno povedať človek v každodennej reálnej extralingvistickej 
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situácii, či už ako tvorca komunikátu, emitent, alebo ako jeho prijímateľ, 
percipient. Vychádzajúc z komplexnosti štýlotvornej činnosti (Mistrík, 
1997, s. 407) vypracoval klasifikáciu štýlotvorných činiteľov a klasifiká-
ciu funkčných štýlov, ktoré sa vo vedeckom aj v pedagogickom prostredí 
uplatňujú dodnes. Rovnako ako ďalšie faktory, ktoré spomenieme v našom 
príspevku, odkazujú na nadčasovosť diela J. Mistríka.

V texte vychádzame z chápania publicistického štýlu ako subjektív-
no-objektívneho základného funkčného štýlu, ktorý J. Mistrík poníma 
komplexne a súčasne žánrovo diferencovane, čo zodpovedá predstavám 
a modernom publicistickom štýle aj v zahraničnej lingvistike. Komplex-
nosť a rozvetvenie tohto štýlu v kontexte dnešných médií zdôrazňujú napr. 
aj L. A. Brusenskaya a E. G. Kulikova (2018, s. 171). 

Publicistický štýl (spolu s populárno-náučným štýlom) má už dávnej-
šie rozhodujúce pôsobenie na jazyk a aj v súčasnosti určuje smerovanie 
vo vývine jazyka, pričom mediálne texty predstavujú najmnohotvárnejšie 
o najproduktívnejšie uplatňovanie jazyka (Mlacek, 2008, s. 288) v komu-
nikácii. Navyše, prostredníctvom mediálnych výstupov novinárov, redak-
torov či moderátorov sa môžu ľudia naučiť hovoriť kultivovane, ale aj si 
upevniť nesprávne jazykové návyky alebo sa naučiť vyjadrovať nespisov-
ne. V príspevku sledujeme publicistický štýl v kontexte mediálnej lingvis-
tiky, aplikovanej lingvistickej (sub)disciplíny, ktorá vznikla ako vedecký 
smer na priesečníku všeobecnej lingvistiky a medialógie, ktorej predmetom 
je rečová aktivita v masových médiách. 

Mediálna lingvistika

Genézu mediálnej lingvistiky podmienil nielen nástup digitálnych 
masmédií v druhej polovici 90. rokov 20. storočia (Luginbühl, 2015, s. 9), 
vďaka ktorému sa masové médiá stali „všadeprítomné“, ale aj mediálna 
komunikácia tolerantná k odchýlke, ktorá nahradila rigidnú hierarchiu roz-
lišovania správneho a nesprávneho, spisovného a nespisovného použitia 
jazyka (Brusenskaya – Kulikova, 2018, s. 168) v prostriedkoch masovej 
komunikácie či tiež stieranie hraníc medzi interpersonálnym a mediálnym 
používaním jazyka, ktoré viedlo k vzniku hybridu komunikačnej formy (aj) 
v textoch masových médií. Nástup mediálnej lingvistiky podmienil tiež 
rozsiahly výskum jazyka masových médií, ktorý prispieva k hlbšiemu po-
chopeniu povahy a špecifík jazyka týchto médií, ako aj porozumeniu úlohe 
jazyka masmédií v nových podmienkach, berúc do úvahy procesy prebie-
hajúce v spoločnosti, kultúre, politike, ideológii atď. Tu treba podčiark-
nuť, že  hoci predpokladom formovania mediálnej lingvistiky je existencia 
špeciálneho jazyka médií, ten sa už dlhodobo analyzuje napr. aj v rámci 
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funkčnej štylistiky, teda aj v rámci publicistického štýlu. Na druhej strane 
„mediálna lingvistika sa odvracia od štrukturalizmu smerom k funkciám 
mediálnych výpovedí. Mediálny produkt je vnímaný ako komplexné rečo-
vé konanie“ (Rašová, 2017, s. 28), v ktorom sa pozornosť upriamuje nielen 
na proces vzniku mediálneho produktu1 a spätnú väzbu, ale analyzuje sa 
aj dosah mediálneho produktu na mediálne publikum a súčasne na širokú 
verejnosť. Kým výskum jazyka v rámci funkčných štýlov (teda aj v rámci 
publicistického štýlu) sa výrazne zameriava na analýzu komunikátu/textu, 
v mediálnej lingvistike sa orientuje aj na analýzu procesov vzniku jazyko-
vého produktu a jeho dosahu na mediálne publikum i širokú verejnosť. 

Mediálna lingvistika súvisí s lingvistikou, sociolingvistikou, kultu-
rológiou, psychológiou a predovšetkým súčasne pokrýva systém masme-
diálnej komunikácie, ktorý je obsiahnutý v printových, audiovizuálnych 
a digitálnych masmédiách. V kontexte masmediálnej komunikácie je úzko 
naviazaná aj na koncepcie mediálnych štúdií, pretože skúma verbálno-ko-
munikačné aspekty masmediálnych produktov a ich recepcie či dosah na 
mediálne publikum s prepojením mediálnych praktík na mediálnu výchovu 
a rozvoj kritickej mediálnej gramotnosti. Koncentruje sa tiež na výskum 
spôsobu použitia jazyka a jazykových štruktúr v masmediálnom prostre-
dí v reálnych interpersonálnych komunikačných situáciách (Perrin, 2011,  
s. 1865 – 1875; Schmitz, 2015, s. 12) a na identifikáciu vzorcov v používaní 
jazyka v produktoch masmediálnej komunikácie. 

V súčasnosti mediálna lingvistika predstavuje jednu z najdynamickej-
ších oblastí aplikovanej lingvistiky, a to predovšetkým v nemecky a anglic-
ky hovoriacich krajinách i v Rusku; ide o samostatný vedecký smer, ktorý 
reflektuje na špecifiká jazyka masových médií v informačnej spoločnosti. 
Kým v Nemecku a Rusku sa stále aktívne používa pojem mediálna lingvis-
tika (Medienlinguistik, medialingvistika), v britskom a americkom vedec-
kom prostredí sa anglický variant termínu vyskytuje čoraz menej, pretože 
ho nahradili výrazy mediálne štúdie a analýza mediálneho diskurzu (me-
dia study/studies, discourse analysis). V prácach poľských, bieloruských 
či lotyšských lingvistov možno pozorovať vplyv monografií a štúdií napí-
saných v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Terminologický aparát 
mediálnej lingvistiky kombinuje pojmy rôznych humanitných disciplín – 
lingvistiky, sociológie, psychológie, žurnalistiky atď. V dielach lingvistov 
sa aktívne používajú rôzne vedecké metódy, vrátane pragmalingvistických, 
kognitívno-sémantických, lingvosemiotických, psycholingvistických, her-
meneutických. Na Slovensku absentuje vymedzenie mediálnej lingvisti-

1 Pojem mediálny produkt, ktorý sa používa v rámci mediálnej lingvistiky, korešponduje 
s pojmami mediálny text, mediálny komunikát.
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ky; štúdiu o tejto aplikovanej lingvistickej subdisciplíne publikovala iba 
D. Rašová (2017, s. 25 – 32). Slovenskí jazykovedci sa však vo výskume 
dlhodobo venujú jazyku médií aj publicistickému štýlu; svoju pozornosť 
orientujú prevažne na mediálny komunikát/text/dialóg, ojedinele cielene 
na vplyv jazyka médií na mediálne publikum, napr. v rámci verbálneho 
hedgingu (Škvareninová, 2018, s. 74 – 80) alebo mediálnych manipulácií 
(Škvareninová, 2016, s. 71 – 80). 

Mediálny jazyk

Ťažiskom mediálnej lingvistiky je jednak mediálny/jazykový štýl, kto-
rý nadobúda charakteristické črty nielen v závislosti od typu média, pou-
žitej technológie, ale aj v závislosti od žánra či autora mediálneho produk-
tu, jednak mediálny jazyk, ktorý sa chápe ako dynamický mnohovrstvový 
a niekoľkoúrovňový komunikačný jav. Jednotlivci alebo rozlične veľké 
sociálne skupiny osôb ho každodenne prijímajú prostredníctvom tradič-
ných aj digitálnych masmédií (Voigt, 2015) a následne ho používajú v ak-
tuálnych interpersonálnych komunikačných situáciách, čím prispievajú  
k zmene jazyka spoločnosti a súčasne aj jazyka médií. Mediálny jazyk sa 
však používa aj v širšom kultúrnom kontexte, preto mediálna lingvistika 
reflektuje nielen aspekty mikroúrovne mediálnych textov, ale aj ich ma-
kroúrovne. Do popredia vystupuje funkčno-dynamický prístup k mediálne-
mu textu (Luginbühl, 2015, s. 9) i mediálnemu jazyku. Kým v 80. rokoch 
20. storočia boli predmetom mediálnych analýz texty z novín, rádia a tele-
vízie – rovnako sa spomínajú aj v publicistickom štýle –, ktoré boli prevaž-
ne prístupné anonymnému mediálnemu publiku a verejnosti iba vo forme 
jednosmernej komunikácie (ako monológy jedného autora – novinára, re-
daktora, moderátora), od polovice 90. rokov minulého storočia s nástupom 
nových digitálnych technológií vznikajú nové komunikačné postupy, ktoré 
zvyšujú citlivosť na mediálnosť komunikácie, kladú dôraz nielen na efekt 
spätnej väzby, ale tiež na vplyv mediálneho produktu na publikum i širokú 
verejnosť. Mediálna lingvistika tak koncom 20. storočia zameriava svoju 
pozornosť aj na jazyk a štýl digitálnych masových médií, ktoré z pochopi-
teľných dôvodov v publicistickom štýle absentujú. 

Charakteristickými znakmi jazyka súčasných médií je „výskyt expre-
sívnych slov... s dosť frekventovaným uplatňovaním vulgarizmov, ale aj 
mechanicky prebratých alebo jazykovo nenáležite utváraných jazykových 
prostriedkov“ (Mlacek, 2008, s. 291), „využívanie prvkov z periférie ja-
zyka, ... nedodržiavanie pravidiel spisovnej normy“ (Škvareninová, 2019,  
s. 34). V súčasnosti je kľúčovou tendenciou médií snaha o bezprostrednosť, 
spontánnosť, neformálnosť, ležérnosť vyjadrovania, preferovanie hovoro-



121

vosti, osobného až intímnejšieho prejavu – všetky tieto prvky nachádzajú 
svoj odraz aj v mediálnom jazyku. Pri jeho porovnaní s jazykom, ktorý sa 
koncom 20. storočia analyzoval v rámci publicistického štýlu a funkčnej 
štylistiky, vidieť posun od knižnosti jazyka masových médií k hovorovos-
ti. Aj napriek tomu, že pri kreovaní publicistického štýlu sa podporova-
lo jeho zaradenie „do sféry knižnosti, knižných štýlov“ (Mlacek, 2008,  
s. 293), radí J. Mistrík (1997, s. 462) lexiku publicistického štýlu do lexiky 
2. stupňa, teda do lexiky populárno-náučného štýlu. Hoci ju charakterizuje 
ako lexiku, v ktorej nie sú vhodné odborné termíny ani hovorové slová, 
predsa len v publicistickom štýle pripúšťa uplatňovanie expresívnych slov 
s cieľom upútať čitateľa a používanie nespisovných slov vyskytujúcich sa 
predovšetkým v beletristických žánroch. Mistríkovo tvrdenie, že lexika 
publicistického štýlu obsahuje aj nespisovné prvky a že sa v ňom vyskytujú 
aj nespisovné slová, plne korešponduje s výskumom mediálnej lingvistiky, 
ktorý nie je ohraničený iba na spisovný jazyk, ale zachytáva aj ostatné vrs-
tvy jazyka. V mediálnej lingvistike sa podľa G. Y. Solganika (2016, s. 11) 
zjemňuje chápanie nespisovného jazyka, ktorý sa už nepovažuje za zakáza-
ný, ale predstavuje jeden z možných – aj keď obmedzených – prostriedkov 
uplatňovaných v jazyku súčasných médií. Súhlasíme s jeho názorom, že 
koncept spisovného jazyka v mediálnej lingvistike stále zostáva, ale stáva 
sa širším, flexibilnejším a demokratickejším. Na Slovensku sa uvažuje aj 
o „komunikačne chápanej kultivovanosti, pri ktorej ide o primeranosť ja-
zykových prostriedkov... podmienkam, resp. prostrediu komunikácie“ (On-
drejovič, 2008, s. 244). Kým v minulosti ovplyvňoval jazyk používaný na 
verejnosti skôr umelecký štýl, v súčasnosti je to jazyk médií, ktorý vplýva 
na jeho podobu. „Medzi recipientmi textov akéhokoľvek zamerania jed-
noznačne prevládajú mediálne texty v celej svojej žánrovej a typologickej 
rôznorodosti“ (Guzi, 2012, s. 63). V dnešnej dobe teda platí, že jazyk ľudí, 
verejnosti je najviac ovplyvnený jazykom médií, najmä jazykom digitál-
nych komunikačných prostriedkov; v minulosti to bol skôr jazyk umelec-
kého štýlu, ktorý vplýval na vyjadrovanie ľudí. 

Stredom záujmu mediálnej lingvistiky je použitie mediálneho jazyka 
a štýlu v interakčnom mediálnom dialógu/diskurze medzi komunikantmi 
– medzi emitentom (mediálnym pracovníkom), ktorý produkuje alebo pre-
zentuje mediálne produkty (obsahy masovej komunikácie), a percipien-
tom (mediálnym publikom), ktorý mediálne produkty prijíma, konzumuje 
a spätne na ne reaguje (Hradiská – Brečka – Vybíral, 2009, s. 28), pričom 
spätnou väzbou môže byť aj verbálno-nonverbálne správanie človeka  
v každodenných životných situáciách. V rámci mediálnej lingvistiky vzniká 
spätná väzba, prepojenie názorov, hodnotení nielen medzi emitentom a per-
cipientom (medzi masovým médiom a mediálnym publikom), ale aj medzi 
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percipientmi navzájom, ktorí môžu spolu diskutovať i naprieč médiami. 
„Vzniká interaktívny digitálny hypertext, interaktívna digitálna mediálna 
komunikácia, ktorá nadobúda osobný charakter“ (Škvareninová, 2019,  
s. 7). V nej sa človek zaujíma prevažne o tie informácie, ktoré sa ho týkajú. 

Spolu s citlivosťou na mediálnosť komunikácie vystupuje do popre-
dia aj stieranie rozdielov medzi individuálnou a masovou komunikáciou, 
k čomu prispievajú najmä komunikačné nástroje digitálnych masových 
médií, ktoré viedli k vzniku horizontálnej interaktívnej komunikácie. V nej 
mediálne publikum mediálne produkty nielen prijíma a spätne na ne rea-
guje, ale aj samo vytvára (napr. blogeri, influenceri), čím okrem roly perci-
pienta nadobúda aj rolu emitenta mediálneho produktu. M. Castells (2009, 
s. 4) v tejto súvislosti používa termín masová sebakomunikácia, ktorá 
predstavuje nový komunikačný mód zvyšujúci autonómiu komunikačných 
subjektov; užívatelia médií sa v masovej sebakomunikácii stávajú nielen 
prijímateľmi mediálnych produktov (obsahov), ale aj ich tvorcami a odo-
sielateľmi. Digitálne médiá sa stále častejšie používajú na distribúciu obsa-
hov a na interakciu s publikom aj v „tradičných“ médiách, napr. prostred-
níctvom internetovej televízie, internetových spravodajských médií, ktoré 
čerpajú z obsahu generovaného používateľmi „tradičných“ médií. Niektoré 
médiá využívajú aj diskusné fóra svojich poslucháčov či divákov, z ktorých 
preberajú vyjadrenia ľudí do tvorby rozhlasového či televízneho vysielania, 
čím sa záber výskumu mediálnej lingvistiky rozširuje. 

Aspekty mediálnej lingvistiky

Od svojich začiatkov sa mediálna lingvistika zameriava na používanie 
jazyka v mediálnych produktoch a na dosah tohto produktu na mediálne 
publikum. Súčasná situácia a jazykové tendencie rozširujú jej zameranie 
rôznymi smermi. M. Luginbühl (2015, s. 15) poukazuje na tri z týchto as-
pektov – technický, semiotický a pragmatický. Uvedené aspekty sú navzá-
jom prepojené a prehlbujú aj uvažovanie o publicistickom štýle. 

Technický aspekt súvisí s výrobou, prenosom a prijímaním mediál-
nych produktov. Vznik nových technológií poskytuje ľuďom možnosť čí-
tať noviny a časopisy rôznymi spôsobmi: ako tlačenú „klasickú“ verziu, 
v smartfóne, tablete, inteligentných hodinkách. Výskumy ukazujú, že ob-
sah ani forma v týchto odlišných médiách nie sú rovnaké (Burger – Lu-
ginbühl, 2014, s. 487 – 499), aj keď väčšina lexiky textu publikovaného 
v tlačenej aj onlinovej verzii môže byť identická, vyznačuje sa rôznymi 
segmentáciami a kontextualizáciami. Onlinové texty vykazujú vnútro- a in-
termediálne prepojenie, ktorým sa odlišujú od tlačených verzií (Luginbühl, 
2015, s. 11). Aj štýl mediálneho produktu je iný pre printové a iný pre digi-
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tálne médiá. Na to, že výber jazykových prostriedkov aj štýl treba upraviť 
v závislosti od typu média, poukazoval v publicistickom štýle aj J. Mistrík, 
uvažujúc o špecifikách tlače, rozhlasu a televízie (Mistrík, 1997, s. 462 – 
466). Podieľajúc sa na prípravách vysielania teletextu v Slovenskej televízii 
konštatoval, že text teletextu sa musí odlišovať od tlačenej podoby správ. 
Je prirodzené, že technologický pokrok obohatil uvažovanie o jazyku mé-
dií, ktorý sa skúmal v rámci funkčnej štylistiky, o ďalšie rozmery, napr. aj 
o vznik nových žánrov.  

Druhý, semiotický aspekt spočíva v uvažovaní o konkrétnom spra-
covaní znakov a ich semiotických významov v médiách. Týka sa výberu, 
kombinácie a spracovania mediálneho jazyka, obrazu alebo zvuku, čím sa 
rozširuje výskum mediálnej lingvistiky o paralingvistické znaky, ktorým 
sa venoval aj J. Mistrík v Rétorike (1987), Štylistike (1997) alebo Vekto-
roch komunikácie (1990). Podľa M. Luginbühla (2015, s. 17) je koncept 
multimodality, ktorý sa vyvinul z oblasti sociálnej semiotiky, v mediálnej 
lingvistike obzvlášť produktívny. Dôležitosť multimodálnych analýz medi-
álnych produktov pochádza podľa neho z významových potenciálov, ktoré 
sú generované integráciou rôznych semiotických režimov (napr. jazyka, 
obrazu a zvuku), ako aj z ich interakcie. V médiách môžu byť tieto režimy 
zhmotnené rôznymi spôsobmi, napr. ako hovorený alebo písaný jazyk, fo-
tografia alebo video, hudba alebo zvuky.

Tretí aspekt je pragmatický – zameriava sa na kultúrne postupy založe-
né na meniacich sa komunikačných potrebách inštitúcie alebo iných soci-
álnych skupín vrátane rôznych postupov týkajúcich sa výroby a percepcie 
mediálnych produktov (op. cit., 2015, s. 15). V podstate ide o extraling-
vistické činitele, ktorým sa J. Mistrík vo svojich dielach takisto dlhodobo 
venoval. V intenciách mediálnej lingvistiky sa uvažuje o tom, ako médiá 
ovplyvňujú spôsob, akým človek používa rozličné znaky a ako kultúra 
ovplyvňuje spôsob, akým človek používa médiá a ako na ne reaguje. Podľa 
W. Hollyho možno tieto mediálne podmienené kultúrne postupy označovať 
aj ako „dispozitívy“, ktoré sa postupne vyvíjali a upravovali na základe 
dostupných technických možností a sociálnych požiadaviek (Holly, 2011, 
s. 155). Dôležitú úlohu pri prijímaní mediálneho obsahu má aj umiestnenie 
a dizajn textu (umiestneniu textu sa J. Mistrík venoval napr. v publikácii 
Rýchle čítanie (1979)), ale aj očakávanie mediálneho publika – a médiá 
práve týmto očakávaniam nezriedka prispôsobujú svoje mediálne produkty.   

Záver

J. Mistrík na medzinárodnej vedeckej konferencii Text a kontext, ktorá 
sa konala v roku 1993, povedané slovami D. Slančovej, „,rozbíja‘ štýlo-
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vú štruktúru slovenčiny tak, ako ju vypracoval [...] Rozmanitosť jazykovej 
situácie, rozmanitosť charakteru verbálnej komunikácie v rozličných ko-
munikačných situáciách si takýto jemnejší pohľad aj vyžaduje“(Slančová, 
1993, s. 287). Sám J. Mistrík v treťom vydaní Štylistiky konštatuje nestá-
losť podoby funkčných štýlov: „Štýly v jazyku sa vyvíjajú a menia nepo-
merne rýchlejšie ako lexika, gramatika alebo fonetika jazyka. Nový štýl 
môže vzniknúť a vyvinúť sa takmer pred očami jednej generácie a zase iný 
zmeniť svoju podobu“ (Mistrík, 1997, s. 423). S ohľadom na tieto skutoč-
nosti aj vzhľadom na zmeny v spoločnosti dopĺňa svoju vlastnú klasifikáciu 
funkčných štýlov o sekundárne štýly, z ktorých pre ich rozmanitosť pred-
stavuje len výber.  

Digitálne technológie majú vplyv nielen na mediálny jazyk, ale aj 
na publicistický štýl, ktorý sa od konca 90. rokov 20. storočia obohacuje 
o nové žánre a o kultúrny, sociolingvistický či psycholingvistický kontext, 
ktorému sa už v minulosti venovali aj mnohí slovenskí lingvisti. V súčas-
nosti sa však ukazuje nevyhnutným orientovať lingvistický výskum medi-
álnych produktov aj na ich dosah na mediálne publikum a širokú verejnosť. 
Publicistický štýl v podobe, v akej ho vypracoval J. Mistrík, má svoje ne-
zastupiteľné miesto aj v mediálnej lingvistike, ktorá z neho v našom kul-
túrnom prostredí môže čerpať podnetné inšpirácie. Ukazuje sa, že prijatie 
mediálnej lingvistiky ako osobitnej lingvistickej (sub)disciplíny robí rele-
vantnými mnohé oblasti interdisciplinárneho výskumu mediálneho jazyka 
a štýlu.
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Štýl a odbornosť v dialógu lekár – pacient
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Abstract
Style and Specific Features of the Dialogue Doctor – Patient 

The dialogue between the doctor and the patient – the specialist and 
the lay person – can be defined as a specific type of institutional interaction 
that is characterised by certain specific stylistic features. Within the 
stylistic interpretation of this type of dialogue in the Slovak environment 
we focus our attention not only on its stylistic classification, but also upon 
professional specialization as a feature and professional specialization as 
a manner of behaviour. We investigate how expertise determines this type of 
social behaviour, as well as the verbal-non-verbal communication of both 
of the parties involved.

Key words: style, dialogue, communication, interaction, expertise, doctor, 
patient
Kľúčové slová: štýl, dialóg, komunikácia, interakcia, odbornosť, lekár, 
pacient

Úvod

V predkladanom príspevku sa venujeme spôsobu komunikácie v inter-
akcii medzi lekárom a pacientom v slovenskom prostredí. Ide o špecifický 
druh inštitucionálnej interakcie, do ktorej vstupuje počas života každý člo-
vek (a nie len raz). Dialógy medzi lekárom a pacientom sa vyznačujú istými 
znakmi, charakteristikami, ktoré sa opakujú, a z toho dôvodu sa pokúsime 
o načrtnutie ich štylistických aj propozičných daností. Nami skúmaný vý-
sek predstavuje poloprofesionálny typ dialógu (jeden z komunikantov je 
profesionál/odborník, druhý je laik)1 determinovaný interakčnými norma-
mi, t. j. komunikanti sa správajú podľa istých predpokladov a ich vzťah nie 
je rovnocenný. Na jednej strane je pacient (z lat. patiens – trpiaci) hľadajúci 
pomoc, odpovede, na druhej strane je lekár – odborník s potrebnými znalos-

1 Za iný typ dialógu možno označiť taký rozhovor, v ktorom je pacientom lekár, ktorý nie 
je špecialistom v danej oblasti. Vo všeobecnosti ide o rozhovor dvoch odborníkov, ale lekár 
v pozícii pacienta nie je v rovnocennom postavení s lekárom, ktorý robí diagnostiku. Tomu-
to typu dialógu sa v predkladanom príspevku nevenujeme. 
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ťami a skúsenosťami, čo predstavuje informačnú či skôr znalostnú nevyvá-
ženosť. Možno hovoriť o tzv. paternalistickom modeli, v ktorom dominuje 
lekár a pacient je objektom starostlivosti. Medicínske pokroky, technizácia 
medicíny, vplyv internetu, lepšia dostupnosť k rôznym informáciám, ale aj 
nárast diagnosticky nejednoznačných situácií a ďalšie faktory ovplyvnili 
tento paternalistický model a začal sa formovať partnerský vzťah medzi 
lekárom a pacientom (Farkašová Iannaccone – Dulínová – Bobrov – Cim-
boláková – Kimáková, 2016, s. 14 – 15). V tomto partnerskom vzťahu už 
nezáleží iba na odborných znalostiach a skúsenostiach lekára, ale dôraz 
sa kladie na spoluúčasť, kooperáciu a do hry vstupujú osobnostné charak-
teristiky jednotlivcov, ako aj komunikačná a interpretačná kompetencia 
oboch komunikantov.  „(...) komunikační schopnosti lékaře přímo ovliv-
ňují spokojenost pacienta a účinnost léčby. Způsob komunikace má vliv 
na vytvoření důvěry pacienta, percepci a zapamatování si informací, které 
pacient od lékaře dostal. Správna komunikace také napomáhá přesnějšímu 
a rychlejšímu určení diagnózy a stanovení léčebného plánu i zkrácení doby 
léčby“ (Ptáček, 2011, s. 59). Otázka znie, aký je teda spôsob komunikácie 
lekára s pacientom v súčasnosti a aká je to správna komunikácia, čím je 
charakteristická. Existujú nejaké znaky typické pre správnu komunikáciu 
lekára s pacientom? 

Z pohľadu funkčnej štylistiky

V načrtnutom spektre základných oporných otázok budeme uvažovať 
o spôsobe komunikácie najprv na pozadí klasifikácie funkčných štýlov 
(Mistrík, 1997). Možno zaradiť tieto dialógy do hovorového, administra-
tívneho, náučného štýlu? 

Ukážka z rozhovoru č. 12

Lekár: Tak ako, pán Drábek?
Pacient: Áale, pán doktor, zle je, tie moje kolená. Každý schod ma bolí. 
Lekár: To nás trápi viacerých, veď už máme svoje roky. 
Pacient: Pilule berem, aj ich každý deň mažem a nelepší sa to.
Lekár: Viete, pán Drábek, s chronickou bolesťou to je beh na dlhú trať. 
Môžeme ju zmierniť, tlmiť, ale pri takom opotrebovaní kĺbu by sme 

2 Materiál, ktorý používame na ilustráciu, sme získali od oslovených lekárov a pacientov, 
pričom zachovávame plnú anonymitu. Prepisy z lekárskych správ a operačného protokolu 
nekorigujeme. Medzi respondentmi bolo 7 lekárov, 3 zdravotné sestry a 9 pacientov. Okrem 
oslovených pacientov čerpáme materiál aj z online recenzií, napr. zo stránky www.topdoktor.
sk, v záujme zachovania anonymity taktiež neuvádzame mená pacientov a lekárov.  

http://www.topdoktor.sk
http://www.topdoktor.sk
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mali opäť zvážiť výmenu. A aj zníženie telesnej hmotnosti by pomohlo.

S hovorovým štýlom možno usúvzťažniť predovšetkým ústnosť 
a spolu s ňou aj ďalšiu vlastnosť – konverzačnosť, resp. dialogickosť (Mis-
trík, 1997, s. 505). Tieto vlastnosti sa ukazujú vo forme dialógu, v boha-
tosti kontaktových prostriedkov (Tak ako, pán Drábek?; Áale, pán doktor; 
Viete, pán Drábek...), s čím koreluje aj miera uvoľnenosti v prejave komu-
nikantov. Uvoľnenosť či prirodzenosť sa v rečovom prehovore prejavuje 
v podobe hovorových jazykových prvkov, aj tých nespisovných (Pilule be-
rem...), ďalej vo voľnejšej syntaktickej štruktúre, tu napríklad pri elidovaní 
časti vety (Tak ako, pán Drábek?; zle je, tie moje kolená). Prvá replika 
lekára navodzuje dojem stretnutia „starých známych“, čo sa zhoduje s mo-
delom partnerského vzťahu medzi lekárom a pacientom, ktorí sa opakova-
ne stretávajú a ich dialóg sa vyznačuje súkromnosťou, bezprostrednosťou 
i spontánnosťou. Pacientove reakcie sú bezprostredné. Rečové správanie 
lekára možno hodnotiť ako zámerné, t. j. komunikačným správaním eli-
minuje prípadné napätie, stres a usiluje sa budovať dôveru: „Pacient musí 
v prvom rade získať dôveru v lekára a tú nezíska tým, že ja ho budem 
odmietať, alebo že ho budem negovať... lekár získa dôveru tým, že prejaví 
empatiu k danému problému, veľakrát sa tí ľudia potrebujú iba vyrozprá-
vať. Ja sa pacientov pýtam, čo by si želali, lebo to je podstatné, pretože 
som presvedčený, že choroba je v hlave a to, čo sa prejavuje na fyzickej 
úrovni, je niekde zakódované. Prekročil som hranicu alopatického pohľadu 
a na pacienta sa pozerám z toho psychosomatického, to znamená, že keď 
ho bolia kríže a nič som mu nenašiel, tak si „veľa“ toho zobral na svoje 
plecia, čiže voľakde treba niečo uvoľniť.“ Navonok sa môžu reakcie javiť 
ako spontánne, ale zároveň môžu tvoriť už tradičnú rečovú „výbavu“ leká-
ra, čo má dosah na zmenu v správaní pacienta, jeho psychickom nastavení 
a môže sa tak ovplyvňovať štýl celého dialógu. Pacientovo porozumenie je 
úzko prepojené s pocitom uspokojenia – Lekár mi pomôže/pomáha mi, čo 
súvisí s nadobudnutými informáciami, ktorým rozumie, dokáže ich integ-
rovať do svojej znalostnej i skúsenostnej štruktúry (porov. Dolník, 2013,  
s. 318 – 320). V rečovom prejave lekára majú svoje miesto aj klišéovité rep-
liky (veď už máme svoje roky; s chronickou bolesťou to je beh na dlhú trať) 
a nepriamy apel vo forme kondicionálu (by sme mali opäť zvážiť výmenu 
kĺbu; a aj zníženie telesnej hmotnosti by pomohlo), čo opäť možno pripísať 
smerovaniu k partnerskému dialógu.

Lekár sa pri prvom kontakte s pacientom pýta prevažne pomocou otvo-
rených otázok: Aký máte problém?, Ako vám môžeme pomôcť?; doplňujú-
cich otázok, prípadne pri otázke rovno lekár kladie isté porovnávacie pa-
rametre: A tie bolesti máte každý deň?, Rovnaký stav pociťujete, aj keď ste 
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v kľude, alebo len pri fyzickej námahe?, Ako v noci spávate?, Preferujete 
letné dni alebo radšej zimné?, Na stupnici od 1 do 10 je vaša bolesť na? – 
čo signalizuje istú stereotypnosť v rozhovore s pacientmi.   

Ukážka z rozhovoru č. 2
Lekár: Aké máte ťažkosti?
Pacient: Zranenie ramena pri americkom futbale. 
Lekár: Ako sa to stalo? 
Pacient: Išiel som zastaviť bežiaceho hráča s loptou, tesne pred 
zrážkou s hráčom mu môj spoluhráč zozadu podrazil nohy a protihráč 
v rýchlosti celou svoju váhou vrazil mne do ramena. Spadol som na 
zem, nevedel som zdvihnúť ruku. 
Lekár: Už ste mali podobný úraz? 
Pacient: Pred rokom som mal čiastočne vykĺbené rameno, tiež z futba-
lu, ale doktor povedal, že to bude v poriadku. 
Lekár: Dobre, pozrieme sa na to. Postavte sa. Zdvihnite ruku. (lekár 
sa postavil za pacienta)
Pacient: (zodvihne ruku)
Lekár: Dobre, teraz zakrúžte ramenom pokiaľ sa dá. 
Pacient: (zakrúži ramenom, pri pohybe počuť praskanie)
Lekár: Dobre, to stačí, takže je to uvoľnené. Pôjdete ešte na magne-
tickú. 

Lekár popri kladení priamych otázok, ktoré má už zautomatizované, 
súčasne bežne vyšetruje pacienta a dáva mu stručné pokyny (Postavte sa., 
Zdvihnite ruku.). Táto stereotypnosť až schematickosť sa spája s adminis-
tratívnym štýlom (pozri Orgoňová – Bohunická, 2018, s. 111 – 126). Prepo-
jenie s administratívnym štýlom vidíme aj v prechode od ústnosti k písom-
nosti, pri zapisovaní rozhovoru do podoby lekárskej správy, ktorá obsahuje 
stručne zaznamenaný prehovor pacienta, zistenia lekára, popis vyšetrenia, 
diagnózu a navrhovaný ďalší postup liečenia. 

Lekárska správa č. 1:
S: Hráva americký futbal, pred rokom mu povyskočilo ľavé rameno, 
bol na vyšetrení – údajne v poriadku, hrával, mal len minimálne ťaž-
kosti, tento rok zase po náraze povyskočenie ramena, opakovane 2x 
nárazy s lupnutím v ramene. Kompletná luxácia nikdy nebola. 
O: Hybnosť ľavého ramena bez obmedzenia, prelupovanie, pozit. ma-
névre na RM, mierna predozadná instabilita.
Dg: St.p. subluxationem AHS l. sin. Susp. laesio manset. rotator. 
Dopor.: MRI vyšetrenie, s výsledkom ko u nás.
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Lekárska správa č. 2
Bol na MRI ľ ramena: Kostná Bnakartova lézia predného labra s roz-
siahlou trhlinou IGHLC.
Dg: Laesio labri glenoidal. l. sin. 
Dopor.: Artroskopickú stabilizačnú operáciu. 

Lekárska správa má presnú štruktúru: prvý bod S: predstavuje rozprá-
vanie pacienta ako „subjektívne“ informácie; O: znamená stručný zápis 
toho, čo lekár zistil; Dg: je konkrétna diagnóza zapísaná odbornými ter-
mínmi v latinčine, prípadne je zaznamenaná skratkami: St.p. subluxationem 
AHS l. sin. Susp. laesio manset. rotator.; Dopor.: je návrh ďalšieho postupu 
pri diagnóze a liečení. Lekárska správa sa vyznačuje skratkovitosťou a poj-
movosťou, obsahuje odbornú terminológiu (prevažný vplyv latinčiny). Na 
konci lekárskej správy sa objavujú aj ustálené formulácie ako Poučený/
Poučená., Súhlasí s navrhovaným postupom. a podpis pacienta aj lekára 
spolu s pečiatkou. 

Pri porovnaní lekárskej správy č. 1 a 2 vidieť, že subjektívny prehovor 
pacienta zaznamenaný pod iniciálou S. nie je potrebný a ďalšie vyšetre-
nie prebieha tak, že rádiologický asistent/technik si preštuduje žiadanku, 
vystavenú ošetrujúcim lekárom, ktorý indikoval rádiologické vyšetrenie, 
a usmerní pacienta jednoduchými pokynmi. V dialógu pacienta s rádio-
logickým asistentom prevažuje imperatívna forma: Ľahnite si., Počas vy-
šetrenia sa nehýbte. Pacient len vyjadruje súhlas, resp. nesúhlas a prijíma 
pokyny odborníka (v tomto prípade rádiologického asistenta), ale prijíma 
aj postup lekára, ktorý navrhol vyšetrenie. V komunikačnom správaní (pa-
cienta, ale aj lekára) možno vidieť implicitnú propozíciu, a to – existuje iba 
jeden navrhovaný postup. Lekár ako odborník poskytuje jediné možné rie-
šenie, ktoré pacient nespochybňuje, neformuluje žiadne doplňujúce otázky, 
ani lekár nevytvára priestor na diskusiu. Pacient bez primeranej znalosti 
o zdravotnom stave ani nie je argumentačne vybavený na to, aby lekára 
konfrontoval ďalšími otázkami.  

Odbornosť ako... 

Odbornosť ako základnú vlastnosť náučného štýlu (Mistrík, 1997,  
s. 430) možno v dialógu medzi lekárom a pacientom zaznamenať vo voľ-
be použitých jazykových prostriedkov, v štylizácii výpovedí, pričom lekár 
nahrádza odborné termíny opisom alebo vysvetľuje daný jav všeobecne 
známymi výrazmi. Odborná terminológia je príznačná skôr pre lekárske 
dokumenty.   
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Operačný protokol:

Poznámka: Subluxatio AHS I. sin. recidiv. Laesio labri glenoid.I.sin.
Diagnóza: S40.9, Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ra-
mena
Nález: Refixatio labri glenoid. et raphia lig. glenohumeral. medial. per 
ASKopiam.

Obrázok Nákres stabilizácie ramena 

Lekár vo svojej profesii pri objasňovaní diagnózy a ďalšieho liečeb-
ného postupu využíva aj rôzne názorné pomôcky, akými sú obrázky častí 
tela a orgánov, ich makety/modely, pomocou ktorých ilustruje vzniknutý 
zdravotný problém, nefunkčnosť či nutnosť operačného zákroku. Z nášho 
výskumného materiálu pred operáciou chirurg vysvetľuje pacientovi ope-
račný zákrok pomocou nákresu3 (Obrázok: Nákres stabilizácie ramena), 
ktorý má pacientovi uľahčiť predstavu, čo bude lekár robiť. Lekár obrá-
zok slovne komentuje: Na týchto miestach to zafixujeme., pričom poskytuje 
také informácie, ktorým by mal pacient porozumieť v porovnaní s odbor-
nejším výkladom: Urobíme rekonštrukciou mäkkotkanivových štruktúr, aby 
v budúcnosti nedochádzalo k opakovanej luxácii kĺbu. Odborný termín je 
nahradený zámenom a opakovaným zakrúžkovaním daného miesta a pre-
pojenia na obrázku.   

Odbornosť možno charakterizovať aj ako špecializáciu či ako pri-
vilégium. Lekár je autorita, nositeľ poznatkov, ktorým laik nerozumie. 

3 Vysvetľovanie pomocou obrázka ako jeden z postupov uplatňovaných v praxi nám v rám-
ci rozhovorov potvrdili aj ďalší lekári (okrem chirurgov aj kožný lekár, pediater pri rozho-
vore s rodičom a i.).   
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Odovzdáva časť informácií, sám rozhoduje o kvantite sprostredkovaných 
informácií aj o spôsobe ich podania. Pacient ich prijíma, akceptuje alebo 
neprijíma. Z lingvistickej perspektívy možno nazerať na tento typ interak-
cie aj cez konverzačné maximy. Aby interakcia medzi lekárom a pacientom 
bola zmysluplná, rozhovor by mal mať istý smer vzhľadom na cieľ dialógu, 
ktorý je vopred stanovený (diagnostikovať problém a navrhnúť riešenie). 
Mal by sa riadiť princípom kooperácie, ktorý sa v konkrétnej komunikačnej 
situácii uplatňuje prostredníctvom maxím kvantity, kvality, vzťahu a spôso-
bu (pozri Dolník, 2013, s. 257). Pokiaľ dochádza k porušeniu jednotlivých 
konverzačných maxím (napr. pacient nedostane odpovede na svoje otázky, 
nerozumie výkladu lekára a ďalšie), nemožno hovoriť o kooperácii medzi 
komunikantmi.4   

Ukážka z rozhovoru č. 3
Pacient: Mne tie lieky nerobia dobre.
Lekár: A čo vám robia? 
Pacient: Nemôžem spať.
Lekár: To nesúvisí s liekmi.
Pacient: Ale v príbalovom letáku je napísané
Lekár: (smiech) tam je toho popísaného. Výsledky máte dobré, to zna-
mená, že liečba je správne nastavená. 
Pacient: Ale ja celé noci nespím.
Lekár: Pokiaľ nebudete užívať lieky hodnoty stúpnu a budete zase na 
začiatku. 

Rozhovor č. 3 ďalej pokračoval apelom lekára, aby pacient užíval lie-
ky, inak ho nebude ďalej liečiť. Pacient s liečbou nakoniec formálne súhla-
sil (podpísal lekársku správu). Propozíciou je: liečba je správna, problém je 
niekde inde. Neochota vysvetliť pacientovi príčiny zdravotného problému, 
ponúknuť mu aj iné možnosti, viesť s ním kooperatívny dialóg je tiež prí-
značným komunikačným správaní v tomto type interakcie, čo potvrdzujú 
aj ďalšie vyjadrenia pacientov: „Neužívam lieky, ktoré mi predpísal. Cho-
dím na kontroly, lieky si vyberám, ale nejem ich.“; „Lieky neužívam hoci 
z lekárne som ich vybrala.“ Pacient nechce byť len objektom rozhovoru, 
redukovaný na daný zdravotný problém, potrebuje porozumieť príčinám. 
„Důležitost komunikace je proto zcela mimořádná, neboť její kvalita roz-
hoduje o tom, zda pacient nakonec aktem své svobodné vůle projeví souhlas 
s navrhovaným diagnostickým nebo terapeutickým postupem, či nikoliv“ 

4 Maximy môže porušovať aj pacient, ak niektoré informácie zamlčí, neodpovie pravdivo 
a i.
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(Haškovcová, 2011, s. 31). 
Na jednej strane je odbornosť lekára a na druhej strane je nevedomosť 

a pocity diskomfortu pacienta. Nadväzujúc na „akomodačno-asimilačný 
aspekt interakcie“ (Dolník, 2013) lekár sa prispôsobuje znalostnej úrovni 
pacienta a zároveň by mal vytvárať priestor, aby pacient nadobudol nové 
poznatky a súvislosti. Tento interakčný aspekt funguje aj pri „výmene“ rolí, 
v praxi to znamená, že aj pacient sa prispôsobuje odbornému prístupu leká-
ra (napr. aké jazykové prostriedky používa) a zároveň ho nabáda k inému 
pohľadu na skutočnosť (napr. pacient môže žiadať o vyšetrenia, ktoré lekár 
nenavrhol). V úvode sme spomínali, že viaceré faktory (medzi ktorými je 
aj väčšia informovanosť ľudí, dostupnosť aj k odborným výskumom i laic-
kým skúsenostiam) prispeli k vzniku tzv. partnerského vzťahu medzi le-
károm a pacientom, ale jeho etablovanie sa a fungovanie je v slovenskom 
prostredí zatiaľ skôr v teoretickej rovine (pozri aj Haškovcová, 2011, s. 28). 
Komunikácia medzi lekárom a pacientom na úrovni partnerského vzťahu 
a v súlade s „akomodačno-asimilačným princípom“ sa v hodnoteniach pa-
cientov objavuje ako prekvapujúca a ojedinelá skúsenosť: „Po množstve 
negatívnych skúseností, neochote, neodbornosti (rýchle vybavenie bez aké-
hokoľvek vypočutia si problému) či dokonca pochybovania až výsmechu 
som našla pani doktorku. Od prvého momentu, čo som vstúpila do ambu-
lancie som sa stretla predovšetkým s ľudským prístupom, ochotou vypočuť 
si problém a chuťou riešiť vzniknutú situáciu. Sme v procese liečenia 
ale konečne sa niečo začalo diať, konečne niekto má záujem riešiť môj 
zdravotný stav. Neviem, aká bude situácia ďalej, no teraz môžem povedať 
jedno veľké ďakujem pani doktorke. Vysoká odbornosť, ochota, ľudskosť 
a empatia sú atribúty, ktorými sa pani doktorka vyznačuje. Ak by som mala 
ešte raz urobiť rozhodnutie pri výbere lekára, rozhodne by som neváhala 
a išla opäť. Mrzí ma len to, že som na ňu nenatrafila skôr“ (hodnotenie 
pacientky zo dňa 29. 07. 2021 na portáli topdoktor). „Paternalizmus, uplat-
ňovaný v sociálnom živote tým, že nejaký subjekt pristupuje k inému s pre-
svedčením „ja/my viem/vieme najlepšie, čo je aj pre teba/vás najlepšie“, 
odporuje idei sociálnej inklúzie, ktorá sa upriamuje na „dospelého“, svoj-
právneho, emancipovaného jednotlivca, a preto sa presadzuje prechod od 
paternalistickej komunikácie k inkluzívnej“ (Dolník, 2021, s. 48). Práve 
preto je potrebné odbornou diskusiou prispieť ku kultivovanej interakcii 
v dialógu lekára s pacientom.
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Záver
 
Z hľadiska funkčnej štylistiky nemožno tento typ dialógu zaradiť do 

niektorého z funkčných štýlov, nepochybne však treba venovať pozor-
nosť ich štylistickej interpretácii s cieľom posilniť partnerskú interakciu. 
Partnerský vzťah medzi lekárom a pacientom neznamená spochybňovanie 
odbornej autority lekára, ale vytvára priestor na vzájomné porozumenie 
a empatiu, čím sa posilňuje autonómnosť pacienta – rozumiem tomu, čo 
sa so mnou deje – rozhodujem o sebe. Ak pacient nemá možnosť podieľať 
sa na rozhodovaní o svojom zdraví (o svojom tele), nemôže sa slobodne  
a vedome rozhodnúť. Spomínaná dôležitá úloha komunikácie medzi leká-
rom a pacientom je determinovaná kultivovaným a odborným sprostredko-
vaním informácií, čo výrazne ovplyvňuje stanovenie diagnózy, nastavenie 
liečby, dodržiavanie liečebného procesu. Dôvera v lekára neznamená len 
akúsi emocionálnu zviazanosť, ale dôveru v odborné posúdenie, čiže ide  
o „informačnú dôveru“, dôveru v liečbu a následne aj jej dodržiavanie. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV 18-0176 Sociálna 
inklúzia kultiváciou používania jazyka.
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Dynamika paralingválních a nonlingválních prostředků 
textu a stylu
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Abstract
Dynamism of Paralingual and Non-Lingual Means of Text and Style

Mistrík’s Štylistika (Stylistics, 1985) in the 1980s in a highly distinct 
way pointed out the relationship between the extralinguistic means and 
the stylistic characteristics of the text, thus exceeding the boundaries of 
linguostylistics, though functionally oriented. Subsequently, the perception 
of the style-forming factors and of the spectrum of the expressive means of 
the text and style became extended as far as to the boundary of discourse 
analysis, to the widely understood spheres of communication, and to 
the understanding of style as an interactive phenomenon in which the 
communication situation is created ad hoc. In this paper, the author´s aim is 
to follow this challenge and, in line with Mistrík, to point out the relatively 
marginal aspect of communication formed by means of expression that are 
beyond the boundaries of a strictly understood lingual character, i.e. the 
linguistically additive language-bound means, and by non-lingua means 
that are no less part of the semiotically heterogeneous system used in 
communication and that, in the phase of their selection and modification, 
are subject to changeable norms. It is the dynamism of this component 
of communication and utterances, or the development of its treatment in 
stylistic analyses since the times of Mistrík, that forms the central theme of 
this paper. 

Key words: paralinguistic means, non-lingual means, dynamism of stylis-
tic-expression means, text-forming function of non-lingual means
Klíčová slova: paralingvální prostředky, nonlingvální prostředky, dynamika 
výrazových prostředků stylu, textotvorná funkce nonlingválních prostředků

1. Mistrík '85

Když v roce 1985 rozhojnilo nabídku československé literatury z ob-
lasti jazykové komunikace hutné dílo Jozefa Mistríka, nazvané lapidárně 
Štylistika (Mistrík, 1985), mohlo se šíří záběru odvolávat na tituly před-
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chozí – na Štylistiku slovenského jazyka z let 1970 a 1977 (Mistrík, 1970, 
1977). V nich se postupně – na pozadí děl z let šedesátých (Mistrík, 1963, 
1965) – rozrůstal záběr stylistických zkoumání od prostředků lexikálních  
a gramatických přes kompoziční aspekty textu a stylu až k mimojazyko-
vým prostředkům komunikace. Tak pojetí stylu přesáhlo někdejší hranice 
jazykové kategorie, hranice lingvostylistiky.

V českém prostředí byla situace mírně odlišná. Grafickým prostřed-
kům se autoři věnují zejména v souvislosti s kompozicí textu (a jeho členě-
ním, promítajícím se do vertikální struktury textu); zvukovými prostřed-
ky se zabývají zejména při pojednání o reflexi mluvenosti v psaném textu 
(Chloupek, 1991; Bečka, 1992; Jelínek, 1996; Čechová, 1997; Hausenblas, 
1971). Jozef Mistrík jde v analýzách psané formy komunikátů dál, všímá 
si krom jiného i prostorového ztvárnění odstavců, typů písma, řezů pís-
ma, jeho velikosti a barvy apod. (Mistrík, 1985, s. 235 – 250). Není divu, 
vezmeme-li v potaz autorův zájem o grafologii, vyjádřený samostatnou 
monografií (Mistrík, 1982).

2. Mistrík '21 (a další)

Sto let uplynuvších od narození Jozefa Mistríka nám otvírá možnosti 
uvědomit si, do jaké míry se změnily podmínky produkce (a v konečném 
důsledku stylizace) psaných textů, fixace komunikátů mluvených a okol-
nosti komunikace obecně. Komunikační prostředek tvoří zázemí i nástroj 
formování komunikátu, předjímá i okolnosti jeho percepce, nese s sebou 
dobové hodnotové konsekvence užitého média.

To jsem si mohl dobře uvědomit prostřednictvím svého otce, věkově 
Jozefu Mistríkovi jen málo vzdáleného. K pětaosmdesátinám dostal svůj 
první tzv. chytrý telefon a s nadšením se pustil do objevování nových ko-
munikačních možností, včetně automatického dokončování slov a napoví-
dání slov dalších. Před pár lety si k devadesátým narozeninám vyžádal čteč-
ku e-knih – a zabývat se jí jako prostředkem i jejím obsahem ho těší dosud. 
Vedle toho donedávna suverénně využíval Skype pro audiovizuální kontakt 
se svým bratrem. S jistým neklidem si představuji, jaké úklady budu muset 
překonat sám v případě dožití podobného věku. 

Jozef Mistrík, můj otec i já jsme ve škole začínali psaním rukou, a to 
tužkou na linkovaný papír (a postupovali přes namáčecí pero k peru pl-
nicímu; mé děti už pero s kalamářem minulo). Nepochybuji, že i mnohé 
rukopisy odborných děl Jozefa Mistríka vznikaly právě tak – stejně jako 
deníky mého dědy i vojenské deníky mého otce – ty posledně zmíněné 
právě společně čteme. 
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Obrázek 1 Z deníku mého dědy

3. Tužka a spojité latinské písmo

Psaní obyčejnou tužkou má četné výhody, jež znovuobjevujeme až 
s tvorbou textů na počítači – především možnost opravy bez estetické újmy 
na písemnosti. Není náhodou, že pro nácvik psaní byla ve škole prefero-
vána právě tužka. Při vhodné tvrdosti nevyžaduje zbytečný tlak, souběžně 
psaní rukou samo má pozitivní vliv na psychiku prožitkem kontinua – tvo-
říme-li plynulou dvoudimenzionální stopu spojitého písma.1  

Záznam textu obyčejnou tužkou má – jistě vzhledem ke snadné odstra-
nitelnosti – také své negativní konotace, pro něž byl do poloviny minulého 
století na tiskopisech uváděn pokyn: Vyplňte perem nebo inkoustovou tuž-

1 Z hlediska osobnostního vývoje jedince stojí za srovnání vliv psaní latinským písmem s 
provázáním všech písmen jednoho slova a psaní nespojovaným písmem Comenia Script, 
blízkým kurzívě, povoleným od roku 2010 ve školách jako písmo alternativní (cs.wikipedia.
org; comenia-script.com).
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kou. Z toho pohledu byla tužka vždy prostředkem soukromé komunikační 
sféry, v ostatních oblastech sloužila především pro komunikáty periferní, 
polooficiální, pomocné, dočasné. Toto postavení jí zůstalo. Jiný byl sta-
tus psacího písma, jež – dovedeno k dokonalosti i absolventy praktických 
oborů – požívalo značné prestiže a jako takové je diachronně spjato i s ko-
munikační sférou správní.

Tužky mám po ruce všude: pro hodnotu přírodních materiálů, pro je-
jich intimitu. K průběžnému zápisu divinačních kroků dle Knihy proměn2 
jsou přímo předurčeny; to už vystupuje do popředí aspekt axiologický, 
z hlediska stylu pragmatický (chápeme-li výsledný hexagram s průvodní-
mi poznámkami jako extrémní příklad inkohezního textu s převahou non-
lingvální složky). Dokážeme tedy dobře pochopit, proč současný prodejce 
v krámku s váženým kořením3 takto píše kupujícímu účet na papírový sá-
ček – jakkoli za současných poměrů musí vystavit i pokladní doklad s ná-
ležitostmi EET.4

A tu už se dostáváme k pojetí stylu jako fenoménu interakčnímu (Or-
goňová – Bohunická, 2018), který se utváří ad hoc, v reakci na zvrstvené 
podmínky komunikace. Účtenka EET je začasté vnímána jako politikum, 
jako výraz nedůvěry státního aparátu v prodejce, mající k tomu původ  
u pověstných kazatelů vody. Účet psaný tužkou na sáček tvoří kontrapunkt 
elektronické účtenky s ohlašovací povinností, její textově pragmatický 
protipól. Staví na kontrastu – signalizuje důvěrnost vztahu mezi malým 
prodejcem a kupujícím. 

2 I-Ťing v překladu R. Wilhelma a P. Patočku (2003), O. Krále (1996) s rozšiřujícími mate-
riály včetně návodů.
3 Prodejna U Salvátora, Náprstkova 2, Praha 1, dříve krámek v ulici Mostecká, který pronikl 
i do písně Levandulová z prvního alba Potměšilý host (1987) dvojice Hapka – Horáček, 
nazpívané Hanou Hegerovou (Za mostem v úzké ulici / je krámek z dálky vonící / meduňkou, 
rdesnem, skořicí / ale hlavně – ach jo ...).
4  Elektronická evidence tržeb
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Obrázek 2 Detail sáčku s kořením z krámku U Salvátora

Na okraj: účtenky EET jsou zpravidla tištěny na termopapír a grafická stopa 
v relativně krátkém čase mizí, což by mělo být pro úřední doklad nepřípust-
né. Stopu tužky, již jsem výše charakterizoval jako nestálou, lze odstranit, 
ale působení času vzdoruje. 

4. Mechanický psací stroj

V devadesátých letech započal můj čilý korespondenční kontakt s as-
trofyzikem Jiřím Grygarem. Díky zahraničním přátelům vlastnil jeden 
z prvních osobních počítačů v zemi a jako přírodovědec hojně využíval ro-
dící se elektronickou síť. Překvapilo mě, že za těchto okolností píše dopisy 
na psacím stroji, rukou připojuje jen podpis. Na přímou otázku odpověděl 
nečekaně, ale nakonec logicky: Psaní na stroji vnímá jako osobnější než 
tisk z počítače, protože cítí fyzický kontakt s materiálem, sílu úderu přená-
šenou mechanicky na papír. Přitom předpokládá, že strojopis je pro příjem-
ce přijatelnější než (jeho) rukopis.

Znovu se dostáváme k interakční povaze stylu a stylové normy (Or-
goňová – Bohunická, 2018): strojopis nabyl pro mě zcela nové pragmatické 
dimenze. Do té doby jsem jej spojoval jen s komunikační sférou správní, 
tehdy v různých rolích ještě i s oblastí školskou/odbornou a ve funkci před-
lohy rovněž s texty sféry mediální a umělecké. V soukromé komunikaci 
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bych jej bez vysvětlení považoval za výraz distance (ačkoli s počítačovým 
tiskem a psacími fonty jsme tehdy v téže oblasti jistě experimentovali).

Poznámka: Exkluzivní je postavení strojopisu s využitím mnohoná-
sobného průklepu až na hranici čitelnosti jako typického znaku samizdatu, 
ineditní literatury. Analogií ve zvukové realizaci komunikátu mu může být 
rozestřené, ve vlnách doléhající, cíleně rušené vysílání tehdejších západ-
ních rozhlasových stanic.

Pragmatický aspekt tvorby textu na mechanickém psacím stroji a vý-
sledku takového procesu ke mně nečekaně dolehl po letech ze zcela jiné 
strany: Mladý muž, s nímž jsme konzultovali jeho literárně reflektované 
zárodky vztahů, po jednom z karambolů přišel s nečekanou formou: On, 
už odchovanec digitálních technologií, přinesl strojopis. Jak motivaci sám 
popsal, cítil potřebu fyzicky bušit do psacího stroje, aby se ze všeho vypsal. 
Impulzivnosti odpovídaly i užité jazykové prostředky.

Obrázek 3 Strojopisná báze reminiscenční prózy Lukáše Sedláka Střepy, 2012

A tak do toho stroje mydlím – Jak hluchej do vrat, komentuje to táta 
– je to jak kulometná palba, která přehlušuje toxický myšlenky, písmena se 
s třeskotem vypalujou do bělostnýho papíru, kterej ve slunečních paprscích 
září jako kus kovu, nebe je blankytný, vítr slabej, černý bezy jsou v plným 
květu, sousedi si mezi sebou podávaj přes ploty rebarboru a kopr; někde 
v dálce na nebi visí hromobijnej slejvák... ale ten taky už nevnímám...5

5 Lukáš Sedlák: Střepy. Digitální verze textu, s. 3. Jednání s vydavatelstvím probíhá, připra-
vena je kalkulace pro verzi tištěnou, pro e-knihu i pro obě realizace současně.
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Vznikla tak reminiscenční próza jedinečných kvalit, kterou autor až 
následně přepisoval do počítače, maje k dispozici mé komentáře v xero-
kopiích strojopisných originálů. V případě vydání knihy bude mít grafik 
k úvaze – právě se zřetelem ke genezi textu, tematizované v něm samém 
– volbu fontu blízkého psacímu stroji. 

Font – typ písma, potažmo jeho řez a barva – je pro percepci textu 
podstatný. Instituce včetně univerzit zavádějí grafické manuály, stanovu-
jící písmo závazné pro institucionální korespondenci, reklamní materiály, 
na školách i pro texty s funkcí vzdělávací. Zkušení grafici přitom pracují 
s psychologickými a didaktickými aspekty jednotlivých typů písma,6 sou-
časně ovšem i s týmiž účinky podkladového materiálu včetně jeho barvy.

 

Obrázek 4 Marie Kubátová, Hořký bejlí, 1981, s. 79

6 Patkové písmo (antikva, např. Times New Roman) se obecně považuje za snáze čitelné 
pro dospělé a za zhoršených percepčních podmínek, preferováno je pro tisk novin a knih. 
Bezpatkové písmo (sans-serif, např. Arial, nachází uplatnění v netištěných psaných textech,  
v digitálním prostředí (titulky, web, prezentace). Někteří autoři považují bezpatkové písmo 
za vhodnější i pro začínající čtenáře, pro dyslektiky navíc v kombinaci s textem bez zarov-
nání pravého okraje (Čtenářské rozcvičky; It-slovník).
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Tak můžeme zaznamenat kupř. tmavě zelený tisk na přírodní papír 
v případě bájeslovných textů Hořkýho bejlí Marie Kubátové nebo mod-
rofialové roztékavé písmo knihy pro děti a mládež žánru fantasy Tymián 
z Oxary Kateřiny Blažkové. Konotace takových prostředků jsou zřejmé. 

Obrázek 5 Kateřina Blažková, Tymián z Oxary, 2019, s. 4
 
Vznik „převážně studentského časopisu o sdílení“ na Univerzitě Hra-

dec Králové provázela diskuse o jeho obsahu, vhodném názvu (zvolen byl 
tarotový symbol Viselec) i adekvátní grafické podoby, zahrnující ve výsled-
ku i font ProseAntique.
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Obrázek 6 První strana časopisu Viselec, 1/1997

5. E-kniha

Produkčně-percepční komunikační zkušenost mého otce, reprezentu-
jícího zhruba stejný úsek historie jako Jozef Mistrík, uzavírá jeho vysněný 
dárek – čtečka elektronických knih. Ne už jako nástroj tvorby textu v úzkém 
slova smyslu, ale jako prostředek recepce díla – ne nezbytně, ale převážně 
uměleckého (což se zdá být v kontrastu s moderním digitálním zařízením).

Zásadní rozdíl ve srovnání s knihou tištěnou je ve hmatovém a vizu-
álním kontaktu. Jako digitální média obecně umožňuje e-kniha do jisté 
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míry modifikovat velikost, typ, případně barvu fontu, kvalitu pozadí včetně 
podsvícení, popř. zprostředkuje zvukovou podobu textu (což pro osobu se 
zrakovým handicapem může být velký přínos). Pro recipienta může být 
naopak základním problémem ztráta možnosti orientovat se v psaném textu 
prostorově, jako v trojrozměrném světě. Ochuzen je o počitky dotekové, 
příznačnou vůni tištěné knihy a další atributy.

Autor – tak jako u zmíněné prózy Lukáše Sedláka Střepy – může po 
určitou mez rozhodovat o konečné formě textu, což lze považovat za sou-
část procesu stylizace. Do tohoto procesu však bude moci s rostoucím vý-
konem médií vstupovat ve vymezené míře i příjemce, jak jsme tomu zvyklí 
u hypertextů.

Jak mám prostudovánu Mistríkovu Štylistiku a jak registruji jeho osob-
nost, soudím, že autor by byl vůči elektronické knize podobně zvídavě 
vstřícný jako můj otec: shrnul by její pozitiva a negativa a nechal by posou-
zení životaschopnosti média na běhu času. 

Obrázek 7 Čtečka elektronických knih
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Závěr

Pokusil jsem se naznačit stoletý vývojový oblouk několika málo ko-
munikačních prostředků, ovlivňujících jak samotný proces, tak produkt 
komunikace včetně jeho stylové dimenze. Na otvírání cesty k širokému 
pojetí vztahu forem a funkcí textu se v míře hodné zvláštního ocenění po-
dílel i Jozef Mistrík. Jeho postupy rezonují v dalších proudech stylistických 
výzkumů, ať už staví do popředí funkce, komunikační sféry, nebo interakč-
ní povahu utváření stylových norem.

Příprava tohoto článku byla financována v rámci statutární činnosti 
Ústavu českého jazyka Akademie věd České republiky (RVO č. 68378092).

Práce používá také nástroje a data, které poskytuje výzkumná infra-
struktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt 
č. LM2018101).
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Štýl sociálnych sietí

Dorota Lamačková
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Abstract
Style of Social Networks

The paper deals with the theoretical basis relevant for the style of social 
networks the formation of which started together with the birth of these 
networks themselves. However, in recent years online language has been 
undergoing a most marked development – its form is undergoing the same 
dynamism as the times themselves. In this paper we explain why a scholarly 
description of the style of social networks exclusively on the basis of the 
functional styles of J. Mistrík is insufficient. Although his conception means 
support and inspiration for us, we tend towards communicative-pragmatic 
orientation with the help of which we can more thoroughly capture the 
particular social interaction. We relate the style of social networks with the 
ideas of interactive, pragmatic and multimedia stylistics, as well as with the 
stylistics of the digital era.

Key words: style of social networks, digital era stylistics, interactional 
stylistics, pragmatic stylistics, multimodal stylistics, language of internet
Kľúčové slová: štýl sociálnych sietí, štylistika digitálnej éry, interakčná 
štylistika, pragmatická štylistika, multimodálna štylistika, jazyk internetu

Štrukturalisticky orientovaná štylistika, ktorú reprezentujú lingvisti 
ako E. Pauliny, J. Horecký a J. Mistrík, zažíva počnúc komunikačno-prag-
matickým obratom v lingvistike krízové obdobie. Na potrebu novej štylisti-
ky upozorňuje mnoho lingvistov a vznikajú nové koncepcie, ktoré rozširujú 
definíciu štylistiky a štýlu ako takého. Dokázala by však funkčná štylistika 
obsiahnuť aktuálnu štylistickú realitu aj napriek tomuto faktu? Vzhľadom 
na dynamiku, premenlivosť a kontinuálny vývoj v komunikácii a aj vo 
sfére sociálnych sietí, je úspešnosť tohto konceptu pravdepodobne mini-
málna. Ak vychádzame z koncepcie J. Mistríka, dovoľujeme si tvrdiť, že 
kvalita a sila jeho štylistiky tkvie práve v jednoznačnom až kategorickom 
definovaní štýlov, ktoré neumožňuje existenciu takmer žiadnych „sporných 
miest“. V kontexte komunikácie digitálnej doby sa však táto kvalita môže 
v niektorých prípadoch zmeniť na nedostatok; pri štylistike sociálnych sietí 
sa na pozadí funkčnej štylistiky budeme vždy pohybovať medzi niekoľ-
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kými štýlmi, primárnymi i sekundárnymi, ako ich J. Mistrík vymedzil vo 
svojej Štylistike (1997). Hoci je možné spomedzi týchto štýlov vyčleniť 
vlastnosti a funkcie relevantné pre potenciálny štýl sociálnych sietí, takáto 
charakteristika nedokáže štýl kompletne zastrešiť, pretože nevenuje dosta-
točnú pozornosť sprievodným javom danej sociálnej interakcie.1 

Jazyk sociálnych sietí kombinuje spisovnú i nespisovnú slovenčinu, 
a navyše sa v online priestore kreuje aj nový internetový jazyk, ktorý cha-
rakterizujú symboly, skratky, množstvo neologizmov a okazionalizmov, in-
tertextové odkazy, a v neposlednom rade je tu jazyk obohatený vizuálnou 
zložkou, čo z neho robí objekt výskumu multimodálnej štylistiky. Zároveň 
v rámci koncepcie funkčných štýlov nemožno priradiť k štýlu sociálnych 
sietí len jednu z dvojice protichodných vlastností ako písomnosť – ústnosť, 
monologickosť – dialogickosť či súkromnosť – verejnosť. Sociálne siete sú 
pre lingvistov veľkou výzvou práve preto, že stierajú vyššie uvedené opo-
zície, a tým v podstate vylučujú jednoznačný súhrn a opis štýlu, s ktorým 
by sme sa štandardne stretli vo funkčnej štylistike. 

O klasifikáciu funkčných aj interakčných štýlov vrátane štýlu sociál-
nych sietí sa v štúdii Funkčné jazykové štýly a ich klasifikácia (2020) po-
kúsila A. Bohunická. Práve niektoré východiskové idey, ktoré sú v texte 
zapracované, nás inšpirovali k tomuto príspevku. Predovšetkým ide o au-
torkino vymedzenie jazykového štýlu ako istého spôsobu sociálneho sprá-
vania a poukázanie na realitu týkajúcu sa funkcií týchto štýlov; autorka 
namiesto vymedzenia jednej dominantnej funkcie komunikátov navrhuje 
zvážiť koexistenciu viacerých parciálnych funkcií, ktoré sú rozlične distri-
buované v rámci jednotlivých štýlov (Bohunická, 2020, s. 41 – 43). S týmto 
tvrdením súhlasíme, a to najmä prihliadnuc na komunikáty sociálnych sietí, 
ktoré jednoznačne disponujú niekoľkými funkciami, či už to je funkcia in-
formačná, estetická, vysvetľovacia, komunikatívna alebo propagačná.2 

Dôležité sú pre nás aj postrehy D. Slančovej, ktorá v štúdii Východiská 
interaktívnej štylistiky (2003) poukazuje na novú jazykovo-sociálnu situá-
ciu a ponúka inovatívne reflexie štylistiky ako vedy o variabilite verbálnej 
interakcie. Východisková myšlienka tohto textu je tá, že verbálna interak-
cia je produktom ľudského vzájomného pôsobenia prostredníctvom jazyka, 
a štylistika je potom veda skúmajúca variabilitu tejto interakcie z pohľadu 
ústredného pojmu – štýl. Variabilitu verbálnej interakcie možno podľa au-
torky skúmať s oporou v niekoľkých štylistických aspektoch: lingvoštylis-

1 Pod takýmito javmi máme na mysli všetko, čo zahŕňa kontext danej komunikačnej situ-
ácie; komunikantov, ich komunikačné ciele, ich skúsenostný komplex, komunikačnú kom-
petenciu atď.
2 Túto funkciu usúvzťažňujeme so štýlom reklamnej komunikácie.
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tickom, paralingvoštylistickom, pragmaštylistickom, textovoštylistickom, 
psychoštylistickom a socioštylistickom. Vymedzením týchto aspektov 
zároveň autorka upozorňuje na fakt, že štylistické javy nemožno dôklad-
ne pozorovať a dešifrovať bez prepojenia štylistiky s inými disciplínami 
(Slančová, 2003, s. 211 – 214).

Pragmatizácia v štylistike má pri skúmaní štýlu sociálnych sietí veľ-
ký význam. Vďaka pragmatickej orientácii dokážeme sledovať a defino-
vať jednotlivé verbálne interakcie v širšom kontexte. Keďže online priestor 
vznikol nielen na odovzdávanie informácií v užšom slova zmysle, ale ne-
skôr sa z neho stal nástroj na presviedčanie, miestami až „kupovanie“ ľudí, 
tak je pragmatické hľadisko vo výskume štýlu sociálnych sietí nevyhnutné. 
Treba nad ním uvažovať jednak vzhľadom na komunikáciu bežných ľudí, 
jednak vzhľadom na komunikáciu „autorít“3 s bežnými ľuďmi.

Pri uvažovaní o štýle sociálnych sietí má pre nás veľký prínos mono-
grafia O. Orgoňovej a A. Bohunickej s názvom Interakčná štylistika (2018). 
Koncepcia interakčnej štylistiky reaguje na potrebu skúmať dialóg v každo-
dennej interakcii a vníma komunikáciu jednak ako druh sociálnej interak-
cie, jednak ako druh ľudského konania. Autorky tiež vysvetľujú odklon od 
tradičného chápania štylistiky ako náuky o spôsoboch tvorby adekvátnych 
textov a vnímajú ju ako učenie o verbálno-neverbálnom počínaní ľudí  
v (najmä dialogickej) interakcii (Orgoňová – Bohunická, 2018, s. 7 – 8). 

Príklon k dialógu je pre nás kľúčový, pretože pri uvažovaní o komu-
nikácii na sociálnych sieťach nemožno hovoriť o monologickosti takmer 
nikdy. Nepretržitý technologický vývin vyústil pre bežných používateľov 
sociálnych sietí, influencerov i predajcov do jednosmerného nazerania na 
online komunikáciu; podnikatelia, predajcovia a influenceri vyžadujú an-
gažovanosť verejnosti, keďže sa od názorov potenciálnych konzumentov 
odvíja ich zisk. Na opačnej strane obrazovky je bežný človek, účastník on-
line interakcie, ktorý má dnes právo a potrebu sa o svoj názor podeliť. Hoci 
teda nehovoríme o tradičnom dialógu, ktorý prebieha pri osobnej interakcii 
dvoch alebo viacerých aktérov, stále ide o dialóg v jeho súčasnej, aktualizo-
vanej podobe. J. Kraus v knihe Rétorika a řečová kultura (2010) tieto dva 
typy dialógu terminologicky vyčleňuje; dialóg interlokučný, ktorý zodpo-
vedá reálnemu rozhovoru niekoľkých účastníkov, a dialóg intertextový, t. j. 
rečový prejav monologického charakteru (Kraus, 2010, s. 113). 

Žiada sa tiež upresniť, čo je skutočne považované za sociálnu sieť. 
Podľa P. Seargeanta a C. Taggovej (2014, s. 4) ide o rôzne platformy, ktoré 
umožňujú ľuďom komunikovať formou komentovania či zdieľania obsahu. 

3 V tomto kontexte máme na mysli kohokoľvek, kto má v danej interakcii väčšiu šancu 
ovplyvniť iných; politik, redaktor, lekár či iný odborník, celebrita, influencer atď.
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Nejde však len o weby a aplikácie, ktorých primárnym cieľom je spájať 
ľudí (ako napr. zoznamovacie portály), ale aj o platformy, ktoré vznikli 
primárne s cieľom zdieľať a zabávať, no dnes ich možno charakterizovať 
ako komerčne, propagačne orientované (Instagram, YouTube). Zaraďuje-
me sem aj diskusné fóra, niektoré profesijné portály (LinkedIn) či dokonca 
tzv. wiki weby (napr. Wikipédia, ktorú nevytvára tím odborníkov, ale bežní 
užívatelia). Ide teda o akýkoľvek web, ktorý umožňuje jeho používateľom 
vzájomne interagovať. Na základe takejto charakteristiky možno tvrdiť, že 
samotná existencia danej sociálnej siete je závislá od používateľov, pretože 
práve oni jej dávajú konkrétnu podobu, vytvárajú jej „imidž“. 

Ako však podotýka A. Bohunická, pri štýle sociálnych sietí nehovorí-
me o štýle internetu ako takom, ani o štýle chatovej komunikácie (Bohu-
nická, 2020a, s. 49). Ide práve o štýl, ktorý sa formuje na vyššie uvedených 
platformách. Ak by sme skúmali napr. Facebook, neorientovali by sme sa 
na súkromnú komunikáciu v chate, ale na sekcie komentárov, zdieľanie 
odkazov a na komunikáciu medzi bežným používateľom a „nadradeným“ 
používateľom, t. j. profilom obchodu alebo služby, slávnou osobnosťou 
atď. Takéto interakcie sú dominantnou časťou štýlu komunikátov sociál-
nych sietí, pretože v nich môžeme pozorovať jav, ktorý je takmer exklu-
zívny pre internetovú komunikáciu – snahu o čo najlepšiu, resp. najzau-
jímavejšiu sebaprezentáciu a o obdiv zo strany ostatných interagujúcich. 
Tu možno operovať s termínmi identita a komunita P. Seargeanta a C. 
Taggovej (2014, s. 5 – 6). Pod identitou rozumieme súbor zdrojov, z kto-
rých ľudia čerpajú pri sebaprezentácii a vyjadrovaní sa prostredníctvom 
interakcie s inými. Autori upozorňujú na koncept identity práve v online 
priestore, pretože tu sa identita konštruuje z lingvistického pohľadu o niečo 
zaujímavejšie – často sa profiluje len pomocou jazyka a fyzické atribúty 
identity absentujú (op. cit.). Komunitu možno aj v online priestore vnímať 
v jednom z jej všeobecných významov, t. j. ako istú spoločenskú skupinu, 
ktorej členov spájajú rovnaké záujmy alebo názory. J. Dolník však používa 
aj pojem komunikačné formácie, ktoré definuje ako „sociálne útvary vy-
tvorené jednotlivcami v opakovaných sociálnych interakciách, v ktorých 
udržiavajú vlastnú komunikačnú kontinuitu a dejinnosť“ (Dolník, 2020,  
s. 17). Ak hovoríme o online komunitách, tak je pojem komunikačná for-
mácia jednoznačne vhodný. Možno uvažovať aj o tom, že každá sociálna 
sieť pozostáva z niekoľkých špecifických komunikačných formácií.

Autori P. Seargeant a C. Taggová sa tiež inšpirovali pojmom audien-
ce design, resp. teóriou návrhu publika, ktorú sformuloval A. Bell v štúdii 
Language Style as Audience Design (1984). Návrh publika možno charak-
terizovať ako istý spôsob, na základe ktorého používatelia prispôsobujú 
svoje príspevky očakávaniam ich imaginárneho publika. Trend snahy o tú 
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najlepšiu sebaprezentáciu sa vo veľkej miere prejavuje práve na úrovni ja-
zyka, no tiež na úrovni vizuálnej komunikácie, vytvára medzi používateľmi 
domnienku o „dokonalom živote“ iných a môže smerovať k spochybňova-
niu seba samého a následne ku prehnanej snahe byť rovnako „dokonalý“.

Kľúčové idey, ktoré sme doteraz uviedli, smerujú k tzv. štylistike di-
gitálnej éry, vychádzajúcej zo štvrtej priemyselnej revolúcie. Inteligentné 
riešenia a zariadenia, ktoré táto revolúcia priniesla, sú navrhnuté tak, aby 
ľuďom zjednodušovali život a čiastočne ich zbavovali fyzickej i mentálnej 
práce. Moderný používateľ jazyka preferuje rýchle a ekonomické formy 
interakcie, ktoré čo najmenej zasahujú do jeho voľného času. Dôsledkom 
minimálnej duševnej práce je však čoraz väčšia nečinnosť mozgu. Ako kon-
štatujú O. Orgoňová a M. Kazharnovich, ľudia „plávajú“ po povrchu textov 
bez kritickej reflexie rovnako ako vyhľadávače „surfujú“ po webstránkach 
(Orgoňová – Kazharnovich, 2020, s. 182). Tento fakt je príčinou všeobec-
ného komunikačného úpadku; dnešní používatelia jazyka sú veľmi pohodl-
ní, a hoci sa radi angažujú v online diskusiách, na odpisovanie blízkym „sú 
príliš zaneprázdnení“. 

Angažovanie sa vo výmene názorov na verejné záležitosti medzi pro-
fesionálmi a laikmi (prípadne iba laikmi) je neoddeliteľnou súčasťou šty-
listiky digitálnej éry. Na tento fenomén poukazuje J. Dolník v publikácii 
Jazyk v sociálnej kultúre (2017), v ktorej hovorí o radikálnej demokrati-
zácii, resp. radikalizácii demokracie spoločnosti, vedy a sociovedeckého 
diskurzu. S pojmom radikálna demokratizácia spája J. Dolník expanziu, 
gradáciu a eskaláciu demokracie. Na lingvistickej úrovni sa vplyvom ex-
panzie, gradácie a eskalácie demokracie formuje stav sociovedeckej komu-
nikačnej normality, t. j. komunikácia profesionálov a laickej verejnosti sa 
stáva bežnou súčasťou spoločnosti (Dolník, 2017, s. 193 – 201). Tento jav 
pozorujeme v modernej spoločnosti ako takej, avšak práve online priestor 
je na prejavy symetrizácie aktérov komunikácie – odbornej elity a laika – 
azda najbohatší. Potreba vyjadrovať sa k verejným veciam sa prejavuje pri 
akejkoľvek aktuálnej otázke, ktorej riešenie má potenciálny dopad na širo-
kú verejnosť. Práve tento fenomén je, ako sme vyššie uviedli, v kontraste 
s pasívnym charakterom moderného používateľa jazyka.

Treba však podotknúť, že laická verejnosť dnes inklinuje aj k odporú-
čaniam influencerov alebo slávnych osobností. Hoci väčšinou nejde o od-
borníkov na danú problematiku, medzi laikmi sa kreuje domnienka, že ak 
niečo tvrdí X, musí to byť pravda, pretože je populárny, a teda nevyhnutne 
aj dôveryhodný. Influenceri sú idolizovaní a považovaní za autoritatívne 
osobnosti, čo súvisí s oslabenou interpretačnou kompetenciou, schopnosťou 
reflexie nad textom a s nedostatočnou selekciou informácií zo strany 
adresáta. Selekcia pre laika často predstavuje nadbytočnú prácu, čím sa 
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zvyšuje riziko šírenia dezinformácií. O. Orgoňová a M. Kazharnovich upo-
zorňujú na fakt, že cieľom tvorcov fake news už nie je len zvýšiť záujem 
zo strany čitateľov a rozšíriť tak svoje publikum, ale najmä propagovať 
pomocou týchto správ konkrétne myšlienky a manipulovať verejnú mien-
ku (Orgoňová – Kazharnovich, 2020, s. 186). Vhodným príkladom takejto 
manipulácie môžu byť informácie šírené politikmi na adresu znepriatelenej 
politickej strany, resp. jej členov. Tu sa žiada spomenúť termín politický 
diskurz, ktorý s možnosťou propagácie ideí na sociálnych sieťach vzbudil 
medzi lingvistami ešte väčší záujem. I. Dulebová hovorí o politickom dis-
kurze ako o diskurze, ktorý odzrkadľuje zápas o moc, tiež ako o realizácii 
jazyka politiky vo všetkých jej podobách a zhmotnení všetkých prostried-
kov národného jazyka v reči, ktoré môžu byť použité v kontexte politickej 
činnosti (Dulebová, 2013, s. 48 – 49). Pri skúmaní politického diskurzu je 
podľa nášho názoru prospešné využiť metódy kritickej diskurznej analýzy, 
ktorú reprezentujú R. Wodaková a M. Reisigl. Podľa autorov sa akékoľvek 
vylúčenie zo spoločnosti prejavuje diskurzívne a prostredníctvom diskurzu 
sa formujú a legitimizujú vylučovacie praktiky (Wodaková – Reisigl, 2001, 
s. 1). Aj v politickom diskurze sa manipulácia prostredníctvom jazyka ma-
nifestuje vo vytýčení „nepriateľa“, a to často pomocou pragmatických pros-
triedkov, ako sú implikatúry, narážky a presupozície. 

Štýl sociálnych sietí vnímame v neposlednom rade aj ako objekt 
výskumu multimodálnej štylistiky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je se-
miotické hľadisko. Táto disciplína študuje nielen písané komunikáty, ale 
aj audiovizuálne komunikáty. A. Gibbonsová hovorí o multimodalite ako 
o koexistencii viacerých semiotických módov v rámci daného kontextu 
a prirovnáva ju ku každodennej realite, ktorú podľa nej taktiež prežíva-
me „multimodálnym spôsobom“: prostredníctvom zraku, zvukov, pohybov 
(Gibbonsová, 2012, s. 8). Problematike multimodality sa venujú aj G. Kress 
a T. van Leeuwen, a to vo viacerých dielach vrátane Reading Images (1996) 
či Multimodal discourse (2001). Autori hovoria o kedysi dominantnej mo-
nomodalite, ktorá bola až do dvadsiateho storočia preferovaná nielen v ja-
zyku, ale aj v umení, či už literárnom, hudobnom alebo výtvarnom. Lite-
rárne diela pozostávali len z textu a neobsahovali ilustrácie, obrazy boli 
maľované výlučne na plátno, a ako autori trefne poznamenávajú, vznikli 
špeciálne „jazyky“ viažuce sa na jednotlivé profesijné odvetvia (Kress – 
van Leeuwen, 2001, s. 1). V digitálnej dobe však monomodalita nepopie-
rateľne zaniká; či už hovoríme o digitalizovaných magazínoch a novinách, 
vlogoch alebo príspevkoch na Instagrame, jazyk v jeho štandardnej forme 
je obohatený o novú podobu v inom, spravidla vizuálnom móde. Ako po-
dotkla L. Saicová Římalová, pri multimodalite v lingvistickom ponímaní 
je dôležitá teória konceptuálnej metafory a metonymie, ktorá predpokladá, 
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že významy sa v ľudskej mysli manifestujú nielen v jazyku, ale aj v iných 
módoch (Saicová Římalová, 2020, s. 71). Platformou, ktorá je bohatá na 
multimodálne komunikáty, je Instagram. Jeho používateľ nemá možnosť 
uverejniť príspevok, ktorý pozostáva len z textovej časti. Ak uverejní napr. 
anketu, ktorá môže obsahovať len text, stále zahŕňa isté typografické špeci-
fiká. Mnoho používateľov uverejňuje fotografie bez akéhokoľvek textu, čo 
môžeme pripisovať všeobecnej pasivite moderného človeka. Aj J. Dolník 
tvrdí, že súčasťou konzumnej kultúry je simplifikácia jazykovej komuni-
kácie. Hovorí tiež o kultúre povrchnosti, ktorá uprednostňuje jednoduché 
a povrchné mentálne spracovanie stimulov (Dolník, 2021, s. 93). V každom 
prípade je popularita multimodálnych komunikátov reflexiou digitálnej éry 
– je nám umožnené komunikovať v podstate akoukoľvek formou, na akom-
koľvek mieste a s kýmkoľvek chceme. Rýchla doba zároveň nenecháva 
používateľom veľa času na dôkladné čítanie internetových komunikátov, 
preto často vychádzajú iba z vizuálnej zložky príspevku, ktorú si vďaka 
schopnosti usúvzťažniť „symbol“ s významom (aj metaforickým) vedia in-
terpretovať i bez textového obsahu. 

Záver

V závere príspevku by sme radi sformulovali niekoľko oporných 
bodov, ktoré sa vyprofilovali počas našej reflexie o štýle sociálnych sietí 
(ďalej ŠSS):

1. Hoci je koncepcia funkčných štýlov pri charakteristike ŠSS veľmi 
nápomocná, väčší potenciál vidíme v prístupe v duchu interakčnej, komu-
nikačnej orientácie. K ŠSS treba pristupovať ako k živému, dynamickému 
javu, ktorý sa vyvíja tak rýchlo ako samotné sociálne siete. Vymedzenie 
jasných a „všeobecne platných“ parametrov tohto štýlu by preto neostalo 
dlho aktuálne. 

2. V rámci ŠSS je nevyhnutné venovať pozornosť aj ďalším, nie iba 
textovým komunikátom, pretože majú často rovnakú výpovednú hodnotu. 
Nemožno ich však skúmať izolovane od textu. 

3. Výskum komunikátov z pragmatického hľadiska je alfou a omegou 
dôkladného, celistvého a úspešného opisu charakteru ŠSS. Vzhľadom na 
množstvo reklamných a politických komunikátov na sociálnych sieťach je 
vhodné využiť metódy diskurznej analýzy, ktorá dokáže odhaliť skryté ko-
munikačné stratégie a motiváciu stojacu za nimi. 

4. Pri skúmaní ŠSS musíme mať na pamäti aj prepojenie s inými 
disciplínami, napr. so sociológiou a psychológiou. To, ako sa používa-
telia prezentujú na internete, ako konštruujú svoju identitu, úzko súvisí 
s ich psychikou. Ich finálny jazykový prejav je reakciou na ich mentálne 
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rozpoloženie, no aj na mentálne rozpoloženie, ktoré očakávajú od adresáta. 
Taktiež naň možno nazerať ako na produkt, ktorý je reflexiou modernej 
doby a spoločenských javov a fenoménov pre ňu typických.

Štýl sociálnych sietí je nutné odborne podchytiť čím skôr, pretože je 
dnes naozaj všadeprítomný. Kľúčové myšlienky, ktoré sme v príspevku 
zhrnuli, by mohli slúžiť ako odrazový mostík pri riešení konkrétnych 
parciálnych problémov tohto štýlu. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0111/20 
Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti. 
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Vývoj vybraných stylových prostředků v překladech 
Vánoční koledy Charlese Dickense

Jindřiška Svobodová
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 

Abstract
Development of Selected Stylistic Means in the Translations of the 

Christmas Carroll by Charles Dickens
The paper is aimed at the development of selected means of expression 

on the syntactic linguistic level which in belletristic text function as 
stylistically marked means. The linguistic data are based on three 
translations of the Christmas Carol which originated within the time span 
of about fifty years. The author observed in them above all the reduction and 
lower frequency of some syntactic constructions, e.g., of the construction 
with the quantitative, negative and qualitative genitive, the changeable 
means of the hierarchization of the proposition, namely the de-agentation 
and nominalization transformation processes present in the oldest one of 
the translations and replacing sentences by participles. Attention has also 
been paid to changes in word order, means of textual cohesiveness and 
development-related changes in expressing cohesion. 

Key words: stylistic means, development of syntactic constructions, genitive 
constructions, hierarchization of proposition, text cohesiveness
Klíčová slova: stylotvorný prostředek, vývoj syntaktických konstrukcí, 
genitivní vazby, hierarchizace propozice, textová soudržnost  

Úvodem

Následující příspěvek je zamýšlen jako empirická sonda do vývo-
je množiny specifických výrazových prostředků užitých při dosahování 
stylových kvalit literárního textu. Jak uvádí Jozef Mistrík (Mistrík, 1997,  
s. 514): „Umelecký štýl teda vlastne nemá špecifickú vrstvu jazykových 
prostriedkov, ktoré by robili text umeleckým. V umeleckých textoch sa 
s estetickou funkciou môžu celkom dobre uplatniť prostriedky všetkých 
štýlových vrstiev. Estetickosť sa tu dosahuje výberom, ale hlavne premy-
slenou kombináciou výrazových prostriedkov.“ V předkládané případové 
studii se tedy zaměřím zejména na výzkum vybraných prostředků syntak-
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tické roviny, které jsou signifikantní vzhledem k době vzniku analyzova-
ných textů a které jsou nositeli stylových hodnot. Jako výchozí materiál pro 
analýzu mi poslouží tři překlady povídky Vánoční koleda Charlese Dicken-
se, konkrétně Koleda: vánoční povídka s duchy (překlad Jana Váni z roku 
1900), Vánoční koleda (překlad Emanuely a Emanuela Tilschových z roku 
1958) a Vánoční koleda (překlad Lucie Šavlíkové z roku 2019). 

Běžný uživatel jazyka nejčastěji reflektuje změny v rovině lexikální, 
k vývoji ale dochází i ve všech ostatních jazykových plánech, byť se jistě 
nejedná o vývoj zcela rovnoměrný. „Jazykové prostriedky sa diferencujú 
podľa svojej štylistickej hodnoty. Niekedy sa štylistická hodnota pripisuje 
iba lexikálnym jednotkám, čo treba kvalifikovať ako priúzke chápanie veci. 
Rovnako, ako majú štylistické zafarbenie slová, môžu ho mať aj gramatické 
javy – tvary, konštrukcie a pod. […] Na základe ich konštantnej štylistickej 
hodnoty sa dá hovoriť o štylistickej diferenciácii vo všetkých jazykových 
rovinách. Existencia štylistickej diferenciácie umožňuje existenciu syno-
nymie, a tým aj možnosť voľby vyjadrovacích prostriedkov. Synonymia 
je jav, ktorý prechádza všetkými rovinami jazyka“ (Mistrík, 1997, s. 403). 

Výslednou podobu uměleckého textu ovlivňuje řada faktorů; v kontex-
tu uměleckého funkčního stylu hrají významnou roli např. specifické rysy 
autorského idiolektu, a pokud se rozhodneme zabývat texty spojenými spo-
lečným originálem, projeví se jako výrazný stylotvorný faktor také skuteč-
nost, že překladatelé vycházejí z jediné syntaxe originálu a jsou jí v základ-
ní výstavbě textu významně ovlivněni. Přestože by se tedy v uměleckých 
textech stejného obsahu mohly změny v syntaktických strukturách projevit 
velmi názorně, překlady mohou záměrně jazykově napodobovat text ori-
ginální. Minimálně stejně významnou roli při vytváření výsledné podoby 
textu ale hrají také odlišné dobové jazykové normy, proto předpokládám, že 
srovnáním tří překladů identického zdrojového textu publikovaných vždy 
v odstupu přibližně padesáti let se podaří vysledovat obecně platné ten-
dence ve vývoji syntaktických konstrukcí a jevů schopných konstituovat 
charakter či stylový typ uměleckého textu.

Dobově příznakové syntaktické konstrukce

Dobovou normu syntaxe velmi dobře ilustruje výběr užitých pádových 
forem. Samotná kategorie pádu vyjadřuje vztahy mezi předmětně pojíma-
nými jevy skutečnosti a každý pád je z tohoto hlediska nositelem jistého 
základního významu, byť modifikovatelného (Běličová, 1982, s. 30). Práce 
s vybranými překlady pak očekávaně ukázala především na ústup genitiv-
ních konstrukcí.

V současné spisovné češtině se větné vzorce se slovesnými prediká-
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tory uchovávajícími si genitivní valenci vyskytují stále méně. Obvykle je 
nahradily vzorce s akuzativní vazbou predikátoru, jejichž frekvence stále 
vzrůstá. Podle autorů Skladby češtiny (Grepl – Karlík, 1998, s. 244) zů-
stávají v podstatě jedinými predikátory s dodnes zachovanou živou geni-
tivní valencí slovesa reflexivní. Ze sémantického hlediska můžeme pod-
le Běličové (1982, s. 51 – 53) slovesa, která vytváří pravovalenční pozici 
ve formě genitivu, rozdělit do čtyř skupin: 1) genitiv vyjadřující množství 
(kvantitativní) – např. co se nanosil vody, 2) genitiv cílový (dotykový) – 
např. dožadoval se spravedlnosti, 3) genitiv odlukový – např. zřekl se jmění  
a 4) genitiv podnětový – např. bála se pavouků. Obecně lze konstatovat, že 
genitiv je pád, který: „signalizuje, že aktant vyjádřitelný v pozici s danou 
formou má takovou sémantickou roli, pro niž je vedle rysu „neaktivní účast 
na ději/stavu vyjadřovaném predikátorem“ příznačný rys „kontakt s dějem/
stavem“ (Grepl – Karlík, 1998, s. 49).1

Váňa Tilschovi Šavlíková
Proč se radoval slyše, 
jak si vzájemně přejí 
„veselých vánoc“ (s. 36) 

Proč ho naplňovalo 
radostí, když slyšel, 
jak si vzájemně 
přejí veselé vánoce 
(s. 48)

Jak to, že byl rád, když 
slyšel, jak si při louče-
ní přejí Veselé Váno-
ce? (s. 44 – 46)

vzpomněl si, co starý 
Jakub Marley byl před-
pověděl, a pozvednuv očí 
svých, spatřil tajemný 
zjev (s. 81 – 82) 

vzpomněl si na 
předpověď starého 
Jakuba Vodrala, 
pozdvihl zrak  
a spatřil (s. 102) 

vzpomněl si Skrblíř na 
předpověď starého Ja-
kuba Sebrala, a sotva 
zvedl oči, spatřil před 
sebou (s. 105) 

V nejstarším z překladů je poměrně častým prostředkem charakteriza-
ce postavy tzv. genitiv vlastnosti, jenž tradičně plní funkci atributu nekon-
gruentního. V novějších překladech mu odpovídá buď shodný přívlastek 
vyjádřený složenými adjektivy, nebo rozvitý neshodný přívlastek s formou 
instrumentálu s předložkou s. 

1 Všechny sledované jevy doložíme konkrétními citacemi uspořádanými v tabulkách.  
U každého příkladu bude uvedeno jméno překladatele a číslo strany, na které se citace na-
chází.
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Váňa Tilschovi Šavlíková
Byli to statní páni 
příjemného zevnějšku 
a stáli nyní v pisárně 
Skružově, majíce klo-
bouky v rukou. (s. 11) 

Byli to statní pánové 
příjemného vzhledu a 
nyní stáli s klobouky pod 
paždím ve Vydřigrošově 
pisárně. (s. 17)

Byli to důstojní, 
na pohled přívětiví 
pánové s knihami 
a papíry v rukou. 
(s. 14) 

„Kam pak dal své pe-
níze?“ tázal se pán ru-
dých tváří (s. 84) 

„Co udělal s penězi?“ 
otázal se rudolící pán  
(s. 105) 

„A co se stalo 
s jeho penězi?“ 
ozval se brunátný 
chlapík (s. 109) 

Analyzované překlady očekávaně dokládají také postupnou eliminaci 
vazeb tzv. genitivu záporového. Tato vazba se uplatňovala u jmen ve formě 
přímého objektu tranzitivních sloves, případně u subjektu slovesa být za 
předpokladu, že sloveso nese negaci. Genitiv záporový byl užíván právě 
pro zdůraznění záporu, které může být dále podpořeno např. abstraktností 
pojmenovaného předmětu, hromadností apod. František Trávníček ve své 
studii Záporový genitiv v češtině (1938, online) zdůrazňuje, že genitiv zá-
porový zpravidla nese význam partitivní (celkový) a volba mezi akuzati-
vem a genitivem závisí na individuálním cítění. Oba pády mají schopnost 
rozlišit význam, explicitním užitím genitivu se zdůrazní partitivní pojetí,  
v případě užití akuzativu je předmět vnímán jako celek. 

Záporový genitiv se podle Trávníčka používá zejména u jmen látko-
vých a hromadných v singuláru, u jmen singulárových, která nesou význam 
partitivní, pouze fakultativně – např. nemám ani haléře, nechval dne před 
večerem, ale také u singulárových jmen abstraktních – např. nemám naděje, 
nemám síly, hromadných jmen pomnožných a plurálových – např. nemám 
peněz/přátel a také se v textu může objevit jako tzv. genitiv nepřímý, který 
představuje předmět nepřímo závislý na slovese v záporu, např. nemohl oka 
zamhouřit, nemohl jsem z něho dostat rozumného slova. 

Genitiv záporový se užíval u substantiv ve funkci objektu i subjektu, 
dnes se jeho užití vnímá jako příznakové (s výjimkou frazeologických spo-
jení). 
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Váňa Tilschovi Šavlíková
Byl tvrdý a ostrý jako 
křemen, z něhož žádná 
ocílka nevykřísla jis-
kérky šlechetného ohně. 
(s. 5)

Tvrdý a ostrý jako pazou-
rek, z něhož žádná ocílka 
jaktěživo nevykřísla jedi-
nou jiskru šlechetnosti. 
(s. 11)

Tvrdý jako kře-
men, ale pořád-
nou jiskru byste 
z něj nevykřísli. 
(s. 8) 

Nikoho nebylo pod po-
stelí, nikoho v kumbále. 
(s. 19)

Nikdo pod postelí, nikdo 
v přístěnku. (s. 25)

Pod postelí nikdo, 
ve skříni taky ni-
kdo. (s. 24)

Je zajímavé, že užití genitivu záporového, a to ve funkci syntaktického 
subjektu i objektu, ve spojení s atributem hodnotí Trávníček jako chybné 
(atribut podle něj totiž ruší partitivní význam řídícího substantiva), ve Vá-
ňově překladu se však objevují i tyto konstrukce (např. na s. 52: „jenž neči-
ně žádného odporu zůstával kliden…“). Je tedy zřejmé, že v době pořízení 
nejstaršího překladu tyto konstrukce nebyly za chybné dosud pokládány.

Užití genitivu bylo ve starších konstrukcích spojováno se sémantickou 
charakteristikou množství; signifikantní je v tomto smyslu užití genitivu 
kvantitativního:

Váňa Tilschovi Šavlíková
Tu bylo hrušek a jablek 
narovnaných v hromád-
kách, tu bylo vinných 
hroznů (s. 57) 

… se tu kupily hrušky 
a jablka v plné svěžesti 
a houpaly se tu vinné 
hrozny (s. 73) 

Jablka a hrušky 
byly vyskládané 
do… hrozny vína 
visely (s. 75) 

Vedle ústupu genitivních konstrukcí se jako velmi výrazná jeví také 
tendence k nahrazování predikativních instrumentálů substantivem, adjek-
tivem či zájmenem v nominativu. Přesto, že se tyto konstrukce mohou vy-
skytovat i v současných textech a s kolísáním mezi nominativem a instru-
mentálem se setkáváme běžně např. v mediálním prostředí, není možné oba 
typy konstrukcí libovolně zaměňovat (instrumentál nese příznak omezené 
platnosti či přechodné vlastnosti, kdežto nominativ značí vlastnost trvalou, 
vyplývající z podstaty jejího nositele (podrobněji Mluvnice češtiny (3); Da-
neš – Grepl – Hlavsa, 1987, s. 221).
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Váňa Tilschovi Šavlíková
„Vlastní tvé city tobě 
praví, žes nebýval, 
jakým jsi nyní,“ 
namítala (s. 48) 

„Vaše vlastní city vám ří-
kají, že jste nebyl takový, 
jaký jste dnes,“ odpovědě-
la (s. 61)

„Sám musíš cí-
tit, že nejsi jako 
dřív,“ opáčila  
(s. 61) 

V neposlední řadě je třeba připomenout také tendenci nahrazovat da-
tivní konstrukce akuzativními, jakkoli je dativní valence „… i v dnešní češ-
tině velmi pevná a zpravidla nedochází k jejímu nahrazování valencí akuza-
tivní“ (Grepl – Karlík, 1998, s. 246). Některé dativní konstrukce jsou přesto 
dnes považovány za zastaralé a jejich frekvence užívání klesá. V novějších 
překladech v těchto případech například dochází ke změně slovesného pre-
dikátoru na predikátor verbonominální nebo k volbě zcela jiného lexikál-
ního prostředku, který nahrazuje predikátor původní, případně mohou být 
dativní konstrukce nahrazeny právě konstrukcemi s vazbou akuzativní, a to 
v případě, že je predikátor zachován ve stejné podobě.

Váňa Tilschovi Šavlíková
Konečně mu napadlo, 
že toto světlo vychází…  
(s. 54) 

Ale konečně ho na-
padlo, že zdroj  
a tajemství onoho 
strašidelného světla…  
(s. 68 – 69)

Nicméně nakonec 
došel k závěru, že 
zdroj i tajemství toho 
přízračného světla… 
(s. 69) 

„Drahý pane,“ pravil 
druhý pán potřásaje mu 
rukama; „ani nevím, co 
říci takové štědrosti.“  
(s. 107)

„Můj drahý pane,“ 
odpověděl pán a po-
třásl mu rukou. „Věru 
nevím, co mám říci 
takové velkoduš-“  
(s. 134) 

„Můj milý pane,“ 
řekl muž a potřásl 
mu rukou, „vůbec 
nevím, co mám říct 
na tak velkory-“  
(s. 138)

Slovosled a hierarchizace propozice

Jako stylově aktivní prvek působí v uměleckých textech rovněž 
uspořádání lexikálních jednotek a jejich hierarchizace v rámci propozice.  
O slovosledu: „mluvíme v souvislosti s pravidly a schématy lineárního 
uspořádání těch větných složek, které jsou v rámci výpovědi vzájemně pře-
místitelné, tedy v souvislosti se slovy a jednotkami vyššími, jako jsou větné 
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členy, skupiny nebo fráze…“ (Daneš – Grepl – Hlavsa, 1987, s. 600). Slo-
vosled české věty, resp. výpovědi není gramatický, přesto není rozmístění 
složek zcela libovolné. Obsah sdělení je rozčleněn tak, aby každá složka 
výpovědi v komunikačním procesu plnila svou specifickou funkci, a slo-
vosledné uspořádání je vždy závislé na komunikačních podmínkách (tato 
okolnost také tvoří podstatu aktuálního členění; viz Uhlířová, 1987, s. 9 
– 10). V tomto smyslu je pak možné přiřadit jednotlivé prvky výpovědi 
buď k části tematické (tedy to, o čem se mluví), nebo rematické (tedy to, 
co se říká o tématu). Nepříznakově téma obsahuje vyvoditelné nebo známé 
informace a stojí na začátku výpovědi (to také odpovídá tzv. objektivnímu 
slovosledu). V nejstarším z překladů ovšem bývá tento nepříznakový slo-
vosled porušován:

Váňa Tilschovi Šavlíková
Pochybnosti o tom ne-
může býti žádné. (s. 3)

O tom nelze vůbec po-
chybovat. (s. 9)

o tom nebylo nejmen-
ších pochyb (s. 7)

V tom pojednou zmizeli 
bodlavá palma, jmélí, 
břečťan, krocani, husy. 
(s. 56)

Cesmína, jmelí, červe-
né bobule, břečťan…, 
všechno v mžiku 
zmizelo. (s. 71)

Cesmíny, jmelí lesní 
plody, břečťan…, 
to všechno rázem 
zmizelo. (s. 74)

Uspořádání jednotlivých složek ve výpovědi je motivováno principy 
tzv. výpovědního dynamismu (viz Grepl – Karlík, 1998, s. 495), v někte-
rých případech je ale zásadní i gramatická forma nebo rytmická stavba vý-
povědi.2 Platí přitom, že některé složky jsou slovosledně vázány na umístě-
ní složek jiných, některé limituje jejich větněčlenská platnost apod.

Jako stylově aktivní prvek pak ve sledovaných překladech působí 
umístění atributu kongruentního. Tento větný člen se stává součástí vět-
né struktury jako součást nominální skupiny a jeho postavení ve výpovědi 
je stabilně před substantivem, které blíže determinuje. Jak uvádí Uhlířová 
(1987, s. 14 – 16), za substantivem stojí pouze v případě, že je aktualizo-
ván, má rozlišovací funkci nebo je připojen volně. V postpozici se objevuje 
také tehdy, pokud plní expresivní funkci. Příznak knižnosti až archaičnosti 
vzniká právě „porušováním“ tohoto pravidla; velmi frekventované je umis-
ťování přívlastku shodného v postpozici právě v nejstarším ze sledovaných 
překladů:

2 Rytmická stavba výpovědi se projevuje u poměrně omezené třídy slov definované na zák-
ladě fonetických (přízvukově rytmických) vlastností. Jedná se např. o krátké tvary zájmen, 
některé krátké tvary pomocného slovesa být aj. Souhrnně pak tyto větné složky označujeme 
jako příklonky.
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Váňa Tilschovi Šavlíková
a v celém okolí světlo 
z oken kancelářských 
(s. 6) 

a v oknech sousedních 
pisáren plápolaly svíčky 
(s. 12)

a za okny okolních 
kanceláří hořely 
svíce (s. 10)

neboť hlas duchův 
pronikal mu až do 
morku kostí (s. 23) 

neboť hlas přízraku ho 
mrazil až v samém morku 
kostí (s. 29)

Přízrak ho svým 
hlasem vyděsil až 
do morku kostí.  
(s. 28)

Na osamělém výběžku 
skalním, několik honů 
od břehu, o nějž se 
tříštily a kolem něhož 
se vztekaly vlny moř-
ské, stál maják. (s. 71)

Snad míli, snad několik 
mil od pobřeží, o něž se 
tříštily vody, po celý divý 
rok na ně dorážející, 
se tyčil osamělý maják, 
vystavěný na ubohém os-
trůvku potopených skal. 
(s. 90)

Asi míli od břehu 
na kousku napůl 
ponořené skály, do 
které moře bušilo 
a vráželo celý boží 
rok, stál osamělý 
maják. (s. 93)

Jelikož ale vím, že je 
úmyslem tvým mně 
prospěti. (s. 83)

Ale protože vím, že máš 
v úmyslu mi prospět. (s. 
104)

Protože však vím, 
že jsi tady pro moje 
dobro. (s. 107)

 
Jak ukazují ilustrativní příklady, tendence k užití atributu kongruent-

ního v postpozici je v nejstarším z překladů zřejmá při vyjádření atributu 
složeným adjektivem, posesivním adjektivem i pronominem. 

Rytmická pravidla pak ve výpovědi nejvýrazněji ovlivňují postavení 
příklonek. Tzv. enklitika mění svou polohu v závislosti na umístění pří-
zvučného slova, s nímž tvoří jeden rytmický celek. Tento typ nepřízvuč-
ných slov nemůže nikdy stát na začátku výpovědi a příklonky často zaují-
mají tzv. postiniciální pozici – tedy pozici za prvním přízvučným úsekem 
věty. Tato pozice ovšem není pro enklitika obligatorní, pokud je však jejich 
slovosledné postavení odlišné od postavení základního, vnímáme jej jako 
rytmicky (a v některých případech také stylisticky) příznakové (viz Uhlí-
řová, 1987, s. 82 – 85). Při odtržení příklonky od slova, se kterým pojí pří-
klonku bezprostřední mluvnický vztah, a její následné přemístění za první 
přízvučný úsek věty zároveň napomáhá „… zřetelnějšímu syntaktickému 
členění tím, že vyznačuje syntaktickou hranici prvního větného členu“ (op. 
cit.). Příklonka tak plní i funkci delimitační. Dnes stojí příklonky před pří-
sudkovým slovesem a jejich umístění za slovesem působí knižně, až ar-
chaicky. Umístění enklitik za sloveso je příznačné zejména pro nejstarší 
překlad, autoři novějších překladů dávají přednost umístění příklonek do 
jejich základní pozice: 
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Váňa Tilschovi Šavlíková
Duch na chvilku 
naslouchal a potom 
přidal se k smutnému 
hořekování. (s. 29)

Přízrak chviličku onomu 
tesklivému žalozpěvu 
naslouchal a potom se k 
němu přidal. (s. 37)

Přízrak se na chvíli 
zaposlouchal, poté se 
k truchlivému kvílení 
přidal. (s. 35)

Pojednou objevil se 
před oknem muž v 
cizozemském kroji.  
(s. 37 – 38)

Znenadání se venku za 
oknem vynořil muž v ci-
zokrajném úboru. (s. 49)

Najednou se venku za 
oknem zjevil chlapík 
v exotickém oděvu. 
(s. 47)

Hierarchizací propozice se rozumí způsob, jakým produktor na scéně 
rozestavuje participanty verbalizovaného děje (viz Štícha, 2017, online), 
jinými slovy jde o způsob uspořádání aktantů téže sémantické struktury do 
syntaktických pozic. Jednotlivé větněčlenské pozice totiž mají při předává-
ní obsahu různou závažnost a hierarchicky nejzávažnější pozicí je subjekt. 
Práce s překlady ukázala vývojovou tendenci směřující k obsazování této 
pozice participanty označujícími osobu. Personický konatel děje bývá do 
pozice gramatického subjektu přednostně umístěn i v případech, kdy není 
formálně vyjádřen:

Váňa Tilschovi Šavlíková
„Veselé Vánoce, strýčku! 
Bůh dej štěstí!“ zvolal 
pojednou veselý hlas. 
(s. 7) 

„Veselé Vánoce, 
strýčku! Dej vám Bůh 
štěstí!“ zvolal radostný 
hlas. (s. 13) 

„Veselé Vánoce, 
strýčku! Bůh tě 
opatruj!“ zahalekal 
kdosi rozjařeně. (s. 
11) 

Vyletěli na ulici – jedna, 
dvě, tři – už byly okenice 
dole – čtyři, pět, šest – 
už trčely závory a visely 
zámky. (s. 42 – 43) 

Vyletěli s okenicemi na 
ulici – ráz dva tři – za-
sadili je na místo – čty-
ři pět šest – zahradili 
je a zaklesli zámky. (s. 
55) 

Raz, dva tři – a byli 
na ulici i s okenice-
mi, čtyři, pět, šest – 
a měli je nasazené. 
(s. 53)

v očích chvěly se jí slzy, 
jež se třpytily ve světle, 
vycházejícím z ducha (s. 
47)

v očích se jí chvěly slzy 
a třpytily se ve světle, 
které zářilo (s. 59) 

a v očích měla slzy, 
které se třpytily ve 
světle vycházejícím 
z ducha (s. 59)
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Počet a syntaktické funkce participantů podílejících se na ději je 
možné ve výpovědi redukovat, nebo naopak rozšiřovat během tzv. trans-
formačních procesů. Eva Macháčková ve svém příspěvku K jednotlivým 
typům transformací v češtině (1992, online) vyděluje tři typy transformací: 
1) změny hierarchizace participantů uvnitř jedné propozice, 2) začlenění 
jedné propozice do druhé, 3) rámec propozice. Při sledování vývojových 
tendencí užitých syntaktických struktur se jako frekventovanější ukázaly 
první dva druhy změn, typická je zejména snaha autorů novějších překladů 
vyhnout se zapouštění jedné propozice do druhé a vyjádřit obě obsahové 
propozice větně.

Změna hierarchizace propozice uvnitř jedné propozice bývá doprová-
zena změnou primární diateze na sekundární. A právě struktury se sekun-
dární diatezí, konkrétně s tvary opisného pasiva, jsou frekventovanější 
v nejstarším ze sledovaných překladů. V takovýchto konstrukcích je kona-
tel děje dekonkretizován, a pokud je vyjádřen, je z hierarchicky významné 
subjektové pozice odsunut. V novějších překladech jsou ovšem upřednost-
ňovány konstrukce s vyjádřeným agentem:

Váňa Tilschovi Šavlíková
bude mně tedy snad 
dovoleno, abych ještě 
jednou (s. 3) 

proto mi jistě dovo-
líte, abych důrazně 
(s. 9) 

dovolte tedy, abych 
znovu důrazně (s. 7) 

„A vždyť nejsou strhá-
ny!“ volal Skruž svinu-
je jednu ze svých zác-
lon u postele do svých 
rukou; „vždyť nejsou 
strhány.“ (s. 103)

„Nejsou strhané!“ 
zvolal Vydřigroš a 
shrnul si jednu ze zác-
lon u postele do náru-
če. „Ne, nejsou strha-
né.“ (s. 128) 

„Nikdo je nestrhal,“ 
vykřikl Skrblíř a objal 
rukama závěs u poste-
le, „nikdo je nestrhal, 
jsou tady i s kroužky.“ 
(s. 132)

  
Jedním z důsledků této tendence je úbytek bezpodmětných struktur,  

v novějších překladech bývá levovalenční pozice zpravidla realizována:

Váňa Tilschovi Šavlíková
ve vzduchu bylo cí-
tit plíseň, a mrazivá 
prázdnota zející ze 
všech koutů, připomí-
nala (s. 37) 

neboť prostorné pomoc-
né budovy byly málo 
používané, jejich stěny 
vlhké a povleklé mechem 
(s. 48) 

prostorné místnosti 
zpustly, zdmi prosa-
kovala vlhkost  
a plíseň (s. 46) 
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Konečně bylo po obědě, 
ubrus uklizen. (s. 66) 

Konečně snědli všechno, 
co bylo k obědu, a skli-
dili ubrus. (s. 84) 

Když dojedli, skli-
dili ze stolu. (s. 86) 

Propozice se nejúplněji realizuje ve větných strukturách obsahujících 
verbum finitum, pokud ale dochází k verbalizaci dvou dějů, z nichž jeden 
je pojímán jako hlavní a druhý jako vedlejší (doprovodný), realizuje druhý 
z výše zmiňovaných transformačních procesů (zapouštění jedné propozice 
do druhé) a jeho výsledkem je vznik nominalizovaných konstrukcí. Během 
této transformace dochází k náhradě věty „… se slovesem ve tvaru určitém 
syntaktickou skupinou, jejímž jádrem je některý z tvarů tvořených od téhož 
slovesa, který zachovává některé morfosyntaktické vlastnosti slovesa, ale 
postrádá finitní morfologii a získává morfologii jinou“ (Karlík, 2017, on-
line), výsledkem jsou tedy transformáty s infinitivem, verbálním substanti-
vem, dějovým substantivem, participiem nebo transgresivem.

Srovnání překladů ukázalo tendenci vyhýbat se začleňování jedné 
propozice do druhé, a zatímco Váňův překlad obsahuje značné množství 
nominalizovaných konstrukcí, v překladech Tilschových a Šavlíkové se vy-
skytují v daleko menší míře.

Tato tendence je nejnápadnější zejména v užití transgresivů. Ačkoli 
jsou přechodníky funkčním nástrojem hierarchizace dějů schopným vyjad-
řovat prostřednictvím kategorie vidu předčasnost či současnost verbalizo-
vaných dějů, v novějších překladech se prakticky nevyskytují. Ve Váňově 
překladu je frekvence jejich užití velmi vysoká, autor jako živý prostředek 
užívá jak přechodníky přítomné, tak minulé:

Váňa Tilschovi Šavlíková
Mluvě o pohřbu Mar-
leyově musím se ještě 
jednou vrátit, kde jsem 
byl začal. (s. 4) 

Zmínka o Vodralově 
pohřbu mě přivádí 
zpátky tam, kde jsem 
začal. (s. 10) 

Zmínkou o pohřbu se 
dostávám zpátky  
k bodu, odkud jsem 
začal. (s. 8) 

Skruž se nachýlil pod 
výčitkou duchovou  
a chvěje se sklopil oči 
k zemi. Pozvedl je však 
opět rychle, zaslech-
nuv své vlastní jméno. 
(s. 67)

Vydřigroš se pod du-
chovou výtkou shrbil 
a rozechvělý upíral 
oči do země. Rychle je 
však zvedl, když zasle-
chl své jméno. (s. 86)

Skrblíř se před výčit-
kami ducha Vánoc 
přikrčil a celý roztře-
sený zapíchl pohled 
do země. Hned ho ale 
zvedl, když zaslechl 
své jméno. (s. 87)
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pravil starý Joe usta-
nuv ve své práci a po-
hlédnuv vzhůru (s. 91) 

prohodil starý Josef, 
přestal se přehrabovat 
v ranci a zdvihl oči  
(s. 113)

řekl Joe, zarazil se 
v práci a podíval se na 
ni (s. 116)

Prostředky vyjádření textové soudržnosti

Jednou ze základních podmínek textovosti je koherence. Spojitost tex-
tu je zajištěna různými prostředky, k těm zásadním patří aktuální členění 
výpovědi, Sémantické vztahy se pak realizují dvojím způsobem, jako 1) 
rematické vztahy (logicko-sémantické vztahy), tedy vztahy dané významo-
vým poměrem rémat, nebo 2) tematické vztahy (tematické posloupnosti). 
K prostředkům rematických vztahů Josef Hrbáček (1987, online) řadí pře-
devším konektory neboli „speciální prostředky s funkcí spojovací, které 
nejsou větnými členy“ (velmi často se jedná o částice) a lexikální výrazy, 
které sice větnými členy jsou, nicméně vyjadřují i významový vztah mezi 
výpověďmi. Jedná se tedy o prostředky, které vyjadřují významové sepětí 
jednotlivých výpovědí textu. V analyzovaných překladech se ukázala stejná 
tendence, kterou zmiňuje ve svém příspěvku i Josef Hrbáček (1987, online), 
a to omezení výskytu vlastních konektorů v novějších překladech. Jedná se 
především o výpustky navazovacích částic, které signalizují návaznost vý-
povědi na předchozí kontext. V následující tabulce jsou doloženy výpustky 
několika nejfrekventovanějších částic Váňova překladu, a to navazovací 
částice a a zdůrazňovací částice vždyť. Nahrazována bývá taktéž ne příliš 
frekventovaná vysvětlovací částice totiž.

Váňa Tilschovi Šavlíková
A co abychom se 
shodli a šli mu ze 
zvláštní ochoty? 
(s. 84) 

Co kdybychom se dali 
sami dohromady a z 
dobré vůle šli? (s. 106) 

Že bychom se obětovali 
my? (s. 109) 

skvěl se nade dveř-
mi nápis: „Skruž 
a Marley“; tak se 
totiž nazývala fir-
ma. (s. 4) 

 nad dveřmi obchodu 
stálo: Vydřigroš  
a Vodral. Firma byla 
známá pod jménem Vyd-
řigroš a Vodral. (s. 10) 

stálo na vývěsním štítě 
nad jejich obchodem: 
Skrblíř a Sebral. Firmu 
všichni znali jako Skrblíř 
a Sebral. (s. 8) 

Sledované překlady také dokládají vývoj spojovacích prostředků, a to 
jak v rámci souvětných celků, tak za jejich hranicí. Některé z velmi frek-
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ventovaných spojek staršího překladu jsou dnes považovány za knižní či 
dokonce zastaralé a bývají nahrazovány prostředky jinými, hodnocenými 
z hlediska dnešního uživatele jako neutrální. Ve Váňově překladu se po-
měrně často objevuje knižní -li, které nejčastěji vystřídaly výrazy jako když, 
jestli nebo pokud. Relativu který je v novějších překladech dána přednost 
před vztažným zájmenem jenž a aktivně nahrazovány jsou také konektory 
ba a neb. Jistým vývojem prošly mimo jiné i spojovací prostředky vyjadřu-
jící odporovací (adverzativní) významový vztah. Váňův překlad disponu-
je poměrně širokým repertoárem odporovacích výrazů (ale, avšak, však).  
V překladu Šavlíkové a Tilschových je však zřejmá nižší frekvence spojek 
avšak a však na úkor častějšího ale, které se mnohdy jednotvárně opakuje, 
a to jak v pásmu postav, tak v pásmu vypravěče. 

V rámci jednoho souvětí inklinují novější překlady k explicitnímu vy-
jádření významových vztahů pomocí spojek. Spojovací výrazy, které signa-
lizují slučovací poměr mezi větami, jsou často nahrazeny právě výrazy ad-
verzativními.

Váňa Tilschovi Šavlíková
Neštěstí všech záleželo patrně v 
tom, že toužili přispěti pomocí 
lidem a pozbyli k tomu na vždy 
veškeré moci. (s. 29) 

Největší útrapou pro 
všechny bylo zjevně 
to, že toužili dobro-
dějně zasáhnout do 
lidských osudů, ale 
ztratili k tomu na-
vždy veškerou moc. 
(s. 38) 

Neštěstí všech 
zjevně spočívalo 
v tom, že toužili 
mezi lidmi ko-
nat dobro, ale 
tuto schopnost 
navždy ztratili. 
(s. 37) 

Pro vytvoření souvislého sémantického celku slouží také identifikace 
společného předmětu řeči (viz Daneš, 1979, online). Téma výpovědi bývá 
obvykle vyvoditelné z předchozích výpovědí a jeho opakování tedy vede 
k vytváření tematických posloupností. Identifikaci společného předmětu 
řeči je zajištěna např. pronominalizací subjektu. V nejstarším z překladů 
je poměrně frekventovaná pronominalizace anaforická, v novějších překla-
dech je navazování s využitím pronominálního subjektu poměrně omeze-
no, samotný podmět dokonce často bývá nevyjádřený (recipient je schopen 
odvodit subjekt z kontextu). Avšak tato tendence nepředstavuje problém, 
Hrbáček (1987, online) naopak tvrdí, že: „… oslabování pronominalizace 
je pro soudržnost textu neškodné, protože jde pouze o omezování pronomi-
nalizace nefunkční, nadbytečné, která nijak soudržnost textu neposiluje.“
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Váňa Tilschovi Šavlíková
Skruž, strčiv klíč do 
dírky dveří, spatřil 
v klepátku, aniž se 
ono v nejmenším 
změnilo (s. 17) 

Vydřigroš, když strčil 
klíč do zámku ve dve-
řích, viděl v klepadle 
– aniž se zatím jakkoli 
změnilo (s. 23) 

ve chvíli, kdy Skrblíř 
zasouval klíč do zámku, 
uviděl v onom klepadle, 
které se přitom navenek 
nijak nezměnilo (s. 21) 

Obrátil se k duchu  
a vida, že se tento 
naň dívá (s. 52) 

Obrátil se k duchovi, 
a když viděl, že duch 
na něho hledí (s. 65) 

Obrátil se na ducha,  
a když viděl, že v jeho 
tváři se překvapivě zračí  
(s. 66) 

Ve starším překladu je také zřejmá snaha explicitně recipientovi signa-
lizovat totožnost předmětu řeči pomocí ukazovacích zájmen. V obou nověj-
ších překladech ubývá nejen zájmen v pozici subjektové, ale také ukazo-
vacích zájmen, která plní funkci přívlastku. Charakteristickým zájmenem, 
které bývá postupem času nahrazováno (typicky zájmenem ten) nebo zcela 
vypouštěno, je zájmeno tento.

Váňa Tilschovi Šavlíková
Toto bouchnutí rozlehlo 
se domem jako hrom. 
(s. 18) 

Rána zaburácela 
domem jako hrom. 
(s. 24) 

Ten zvuk rozléhal se 
domem jako dunění hro-
mu. (s. 22) 

V novějších textech ovšem nedochází pouze k redukci zájmena tento, 
omezuje se i další nadbytečné přívlastkové odkazování. Jedná se například 
o redukci zájmen, jako je ten, svůj, on aj. Hrbáček dále uvádí, že výrazným 
rozdílem mezi staršími a novějšími texty je také „… ústup přívlastkové 
pronominalizace realizované přivlastňovacími zájmeny, a to ve prospěch 
přivlastňovacího dativu vyjádřeného substantivními zájmeny“ (Hrbáček, 
1987, online). 

Váňa Tilschovi Šavlíková
Nejdivnější však na 
ní bylo to, že z teme-
na jejího sálal proud 
oslňujícího světla 
(s. 33) 

Avšak nejpodivnější na 
ní bylo to, že jí z temene 
hlavy vycházel oslnivý 
paprsek jasného světla 
(s. 42) 

Nejpodivnější… byl 
proud jasného, čistého 
světla, který mu prýštil 
z temene (s. 41) 
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Závěrem

Práce se třemi časově vzdálenými verzemi překladu identického bázo-
vého textu potvrdila úvodní východiska, že stylovou kvalitu uměleckého 
textu netvoří omezená množina specifických jazykových prostředků, ale 
že ji spoluutváří výrazové prostředky všech jazykových rovin. Vývojové 
změny syntaktických konstrukcí jsou dokladem, že ačkoli vývoj jazyka 
neprobíhá rovnoměrně, týká se nejenom lexikálního plánu, ale také ostat-
ních rovin. Srovnání překladů vycházejících z identického bázového textu 
ukázalo, že skladební prostředky mohou být nositeli stylového příznaku  
a spolupodílet se na vytváření stylu konkrétního uměleckého textu. 
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Styl a funkce současných anotací k beletristické tvorbě

Jiří Jelínek 
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Abstract
Style and Function in Contemporary Annotations to Fiction

The paper briefly summarizes the history of thought about annotations 
and the corresponding situation in the context of the changing cultural 
condition, namely after the 1950s since when in Bohemia and in Slovakia 
information about annotation started to be more widely used, through the 
origination of the official standard in the 1980s, up to the present. Annotations 
to fiction texts are divided into official, specialized and non-official. On 
the example of various annotations to Gotická duše (Gothic Soul) by Jiří 
Karásek from Lvovice the paper manifests the stylistic differences between 
the particular types, above all the tendency at a persuasive character and 
the use of evaluative expressions in the case of publisher´s annotations, and 
the paradoxical inclination to decorativeness in literary texts.

Key words: abstract, annotation, reader culture, book-related social 
networks, paratext, persuasive style
Klíčová slova: abstrakt, anotace, čtenářská kultura, knižní sociální sítě, 
paratext, persvazivní styl

Anotace a její historie

Anotace beletristického díla představuje jako stylistický útvar svébyt-
nou výzvu, a to nejen vzhledem ke své zdánlivé sevřenosti a jednoznač-
ným formálním pravidlům, ale současně vnitřní rozrůzněnosti funkcí a au-
torských motivací – hlavní úlohou anotace může být jak co nejjednodušší  
a nejefektivnější předání informace o obsahu díla, tak zaujetí čtenáře pro 
anotovaný beletristický text, v extrémních případech až na hranici reklamy.

Historie výrazu „anotace“ není v českém prostředí příliš dlouhá, stej-
ně jako snaha o jeho přesnější vymezení nebo úvahy o charakteru tohoto 
žánru. V 19. století a první polovině 20. století se setkáváme víceméně vý-
hradně s označením „resumé“, které navíc převažuje jako doplněk odborné 
literatury. O anotaci jako o beletristickém paratextu se nemluví, byť taková 
díla samozřejmě v rámci literárního provozu vznikají. Teprve v 50. letech, 
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v souvislosti s pronikáním sovětské vědy a sovětského názvosloví do čes-
kého prostředí, se výrazu začíná hojně užívat.

Jedním z prvních případů je Denisjevova Obecná bibliografie: učební 
pomůcka pro posluchače knihovnických učilišť z roku 1952, kde je „anno-
tace“ zařazena mezi druhy bibliografických prací a jejím úkolem je „objas-
ňovat thematiku díla“, přičemž se může věnovat i jejímu charakteru, době 
vzniku, čtenářskému zaměření, přístupnosti, redakčně-nakladatelské úpra-
vě a autorovi a může přinášet také její zhodnocení, doporučení a metodické 
pokyny pro práci s ní (Denisjev, 1952, s. 12). Již z těchto raných přístupů 
k anotaci lze vysledovat velký důraz na praxi (v tomto případě knihovnic-
kou) a jistý zásadní rozpor v pojetí: přestože je anotace vnímána jako struč-
ný žánr a předložené ukázky tomu odpovídají, seznam možných prvků, jež 
anotace může obsahovat, je velmi rozsáhlý; veškerý potenciál anotace však 
v její konkrétní realizaci zjevně nikdy nemá být naplněn. Na poměry odbor-
ného stylu se tedy jedná o značně heterogenní žánr.

Vysokoškolská učebnice Základy biografie z roku 1965 je zajímavá 
tím, že bere v úvahu také stylistickou rovinu anotací a poskytuje v tomto 
ohledu určitá doporučení – zatímco u odborné literatury má styl „odpovídat 
duchu původního textu“, u populární umělecké literatury je možné se od-
chýlit – je možné užít i lehčího a vtipnějšího slohu (Drtina, 1965, s. 66). Do 
jaké míry byl tento ideál v reálných anotacích naplněn a do jaké míry šlo 
pouze o spekulativní zobecnění, samozřejmě zůstává otázkou.

V 80. letech začalo docházet k pokusům o standardizaci žánru, a to 
jak prostřednictvím oficiálních norem (v roce 1983 byla schválena norma 
ČSN 01 0194), tak prostřednictvím teoretických textů. Za všechny lze uvést 
diplomovou práci Barbary Šudlové z roku 1980 (FF UK), která se dotýká 
funkcí a druhů anotací, především je však věnována praktickým náležitos-
tem – obsahu a struktuře textu, postupu při anotování a podobně (Königo-
vá, 1986, s. 156). Také Jana Duffková v textu Metodika zpracování diplo-
mových prací a ostatních forem studentských písemných odborných prací 
z roku 1984 pracuje s rozdělením na různé typy anotací, konkrétně na ano-
taci popisnou a anotaci doporučující (Duffková, 1984, s. 69). Tato základní 
dichotomie přežívá i v následných příručkách. Například v práci Jak číst  
a psát odborný text ve společenských vědách, určené především studentům 
sociologie, se objevuje základní rozdělení na anotaci v odborném časopise, 
tedy pokud možno objektivní a popisnou, a anotaci tzv. nakladatelskou, 
často formulovanou doporučujícím způsobem (Šanderová – Miltová, 2005, 
s. 43 – 44).

Obecně lze říct, že moderní příručky stylistiky si žánru anotace všímají 
téměř vždy, avšak málokdy do hloubky. Anotace patří mezi metatextové 
žánry a obvykle se uvádí, že by měla být, na rozdíl od abstraktu či resumé, 
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publikována mimo text, ze kterého vychází. M. Čechová, M. Krčmová a E. 
Minářová dokonce uvádějí, že v praxi „slouží jako svého druhu reklama“ 
(Čechová – Krčmová – Minářová, 2008, s. 226).

Jiná rozlišení však jednoznačný rozdíl mezi anotací a abstraktem zpo-
chybňují, případně ho kladou jinam. V příručkách někdy abstrakt nebývá 
brán vůbec v potaz, s tím, že anotace funguje jako svého druhu zastřešující 
označení. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách o abstraktu 
uvádí, že je „stručnou charakteristikou nějakého textu“, přičemž z dalších 
tvrzení nepřímo vyplývá, že musí jít o text odborný – abstrakt přitom může 
být součástí samotné stati, ovšem za určitých okolností může stát i mimo 
ni (například v konferenční přihlášce jako shrnutí plánového příspěvku). 
Anotace je podle téže publikace s odkazem na Akademický slovník cizích 
slov vymezena jako „stručná charakteristika slovesného díla“, přičemž 
z následujících tvrzení lze vyvodit, že jsou míněna jak díla umělecká, tak 
odborná. Podobně jako u abstraktu existuje také zde rozlišení mezi anotací 
připojenou k samotnému anotovanému dílu, například na přebalu knihy,  
a anotací stojící mimo samotné dílo, například v nakladatelském či knihov-
ním katalogu (Šanderová – Miltová, 2005, s. 41 – 44). Vymezení anotace je 
tedy o něco širší než vymezení abstraktu.

Podobně se věci měly v normě ČSN 01 0194, platné v letech 1984 až 
2003, se změnami v roce 1987. Tento dokument stanovoval pro abstrakt 
(zde také označován jako referát) poměrně přísnou osnovu a rozsah 500 
až 2500 tiskových znaků, anotaci pak chápal jako útvar volnější a struč-
nější, o délce přibližně 500 tiskových znaků. Je však zjevné, že také zde se 
oba žánry minimálně zčásti prolínaly (ČSN 01 0194). Jiří Sedlák v Úvodu 
do práce s informacemi stanovuje tři stupně shrnujících odborných komu-
nikátů, anotaci, resumé a referát, přičemž kromě rozdílné délky a stupně 
kondenzace upozorňuje i na některé kvalitativní rozdíly mezi nimi (Sedlák, 
1996, s. 55).

V praxi bývají výrazy anotace a abstrakt poměrně často zaměňová-
ny, jakkoliv to některé příručky, obzvláště mimo oblast humanitních věd, 
odsuzují coby závažný prohřešek, jak lze vidět kupříkladu v díle Písemné 
práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením (Ivanová – Juríč-
ková, 2007, s. 11). Lze však pozorovat, že i přes všechny zmiňované návrhy 
a poučky bývá v praxi hlavním rozdílem kontext a že z hlediska konstrukce 
textu jednoznačně identifikovatelný rozdíl nenalezneme. V beletristických 
pracích mohou oba typy dokonce prakticky splývat: anotace umístěná na 
obalu či přebalu knihy bývá často formulována stejně jako anotace, která 
stojí mimo dílo samotné. Tato skutečnost tedy vede k domněnce, že roz-
lišování „anotace“ a „abstraktu“ může být nosné především při nakládá-
ní s dokumenty v praxi, zejména knihovnické a akademické. Při úvahách  
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o stylu však, zdá se, nemá smysl od sebe oba žánry oddělovat, a je dokonce 
možné používat výrazu „anotace“ jako zastřešujícího označení.

V návaznosti na předcházející úvahy se přirozeně nabízí otázka, zda je 
možné při kategorizaci textů anotačního typu z hlediska stylu možné vyu-
žít jiného systému členění. Vzhledem k výše zmíněné mnohosti situací, ve 
kterých anotace vznikají, bude vhodným východiskem stanovení některých 
základních možných typů. Následně bude možné přistoupit k porovnání 
vybraných ukázek a dospět k odhalení vybraných stylových rozdílů mezi 
nimi.

 
Oficiální, neoficiální a odborná anotace

Navrhované rozdělení z hlediska funkce na anotace popisné a doporu-
čující se zdá být přínosným, byť mnohé texty budou nutně oplývat prvky 
obou variant. Jako jednodušší a jednoznačnější se proto jeví třídění anotací 
podle původce: v takovém případě lze snadno rozeznat anotace oficiální 
(nakladatelské), odborné (katalogizační a literárněvědné) a neoficiální 
(laické).

Prvním a patrně nejtypičtějším případem anotace je v daném rozdělení 
„oficiální“ text, jenž vzniká v prostředí edičních plánů, reklamních materiá-
lů, webových stránek nakladatelství, eshopů a podobných míst – přičemž 
obvykle bývá určen též pro desky nebo přebal samotné knihy. Běžný čtenář 
s tímto typem anotací přichází do styku bezpochyby nejčastěji, a to zejména 
od vzestupu internetu.1

Zároveň je nejúžeji spojen s persvazivním stylem. Zejména úvod a zá-
věr takové anotace může někdy získávat rysy reklamy. Sdělnost ustupuje 
expresivním prvkům: často je přítomno přímé oslovení potenciálního čte-
náře, otázka nebo zvolání. Tyto postupy se objevují především u anotací 
thrillerů, detektivních románů či hororů. Například anotace detektivního 
románu Dívka v ledu (2016) je zakončena větou „Dopadne ho dříve, než 
udeří znovu?“ (Cosmopolis, 2021), což je vyjádření v různých obměnách 
typické. 

Persvaze se mnohdy projevuje také užíváním sugestivních výrazů  
a odkazováním k některým kriticky ceněným hodnotám literatury (krása, 
pravdivost, originalita apod.). V průběhu času se nakladatelské strategie 
v této oblasti mění jen málo, což lze dokázat nahlédnutím do přibližně sto 

1 V 90. letech vstoupily rozsáhlé databáze anotací, do té doby vyhrazené víceméně jen 
knihovnám, do digitálního prostoru. Jak uvádějí Šimeček a Trávníček, již v době před roz-
květem internetového nakupování bylo běžnou praxí nejprve vyhledat informaci o knize na 
webu Amazonu a poté si ji pořídit v kamenném obchodě (Šimeček, Trávníček, 2014, s. 426).
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let starých materiálů k propagaci Melicharovy edice Výkvět světových lite-
ratur. Jejich autorem je zřejmě pořadatel edice Otokar Šimek.

Z deseti uvedených anotací, které mají informovat o podobě nové edi-
ce a přesvědčit čtenáře k zakoupení knih, je ve všech případech užito vel-
mi zatíženého hodnoticího jazyka: „román jest uměleckou závětí“, „kniha 
hluboká a krásná“, „pěkný autorisovaný výbor […] vynikajícího beletris-
ty“, „vypravuje rozkošným způsobem“, „líčen jest v úchvatných scénách 
život“, „jednoho z nejlepších reprezentantů verismu“, „několik postav […] 
nezapomenutelně doplňuje galerii osobností Čechova“, „nebude nikoho, 
kdo by četl bez rozechvění“ (Šimek, 1917, s. 56 – 59).

I přes nepřehlédnutelnou podobnost s moderním stylem nakladatel-
ských anotací lze pozorovat i jisté rozdíly. Na prvním místě je volba kon-
krétních hodnoticích lexikálních prostředků – v současnosti bychom místo 
slov jako „krásný“, „pěkný“, „úchvatný“ nebo „vynikající“ pravděpodob-
ně očekávali výrazy „strhující“, „exkluzivní“ nebo „originální“. Výjimku 
z otevřeně hodnoticího stylu tvoří Jacobsenova Paní Marie Grubbová,  
u níž je v první větě anotace uvedeno, že „paní Marie Grubbová jest osobou 
historickou“. Vzhledem k okolnostem je však jistě namístě číst tuto vý-
pověď opět jako užití persvazivního postupu, byť méně nápadného – jeho 
obdobou v současných textech by mohlo být tvrzení, že kniha byla napsána 
„podle skutečných událostí“.

Za druhý typ anotace lze označit pasáže v odborné literatuře – vědec-
kých článcích, monografiích a učebnicích, ale především početných kvali-
fikačních pracích vysokoškolských studentů literárněvědných oborů. Zde 
ovšem přirozeně obvykle nejde o samostatný text, ale o součást rozsáhlej-
ších prací napsaných v odborném stylu. Srovnání se samostatnými anota-
cemi se nicméně ukazuje jako plodné, zejména proto, že daná část textu 
bývá obvykle od zbytku odlišena jak typograficky (jedná se o samostatný 
odstavec, odstavce či podkapitolu), tak užívaným lexikem a formulacemi. 

Třetím typem jsou neoficiální anotace, jež se nejčastěji šíří na sociál-
ních sítích jako Databáze knih, cbdb.cz a na dalších internetových strán-
kách komunitního typu. V tomto prostředí jsou anotace shromažďovány, 
sestavovány a publikovány víceméně anonymní dobrovolnickou prací, čas-
to bez přihlédnutí k autorským právům – oficiální anotace někdy bývají bez 
dalšího přebírány, jindy však dochází také k jejich zkracování, upravování 
a doplňování, popřípadě, a to zejména v případě starší literatury, vznikají 
anotace zcela nové na základě vlastního zhodnocení četby.
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Stylové rozdíly v typech anotací

Rozdíly v přístupu u uvedených typů anotací lze ukázat na próze Go-
tická duše Jiřího Karáska ze Lvovic.2

Oficiálních anotací mnoho nenalezneme. Nakladatelství Torst, které 
dílo nově vydalo v roce 2021, jej opatřilo novým, poměrně stručným zhod-
nocením – tuto anotaci pak přebraly knižní databáze, najdeme ji například 
na Databázi knih. Pouze její začátek je však věnován samotnému textu  
a o ději neprozrazuje nic: „Román Gotická duše je stěžejním dílem české-
ho básníka, prozaika, kritika, esejisty a tvůrce jedinečné umělecké sbírky 
Jiřího Karáska ze Lvovic“ (nakladatelství Torst, 2021). Ve sklonu k uží-
vání pozitivně laděného lexika můžeme pozorovat podobnost s anotacemi 
Melicharovy edice. Charakter hodnoticích výrazů je však mírně odlišný – 
přestože lze celkový charakter stylu hodnotit jako civilní až neutrální, právě 
u hodnoticích výrazů (jako „stěžejní“ a „jedinečný“) je přednost dávána 
slovům s nižší frekvencí.3 Přestože se jedná v zásadě o texty reklamní pova-
hy, svoji funkci se alespoň do určité míry pokoušejí skrývat a vystupují jako 
texty objektivní a informativní – jde o jakési „stylové mimikry“.

Velké množství anotací či příbuzných textů se naopak, vzhledem ke 
kanonickému statutu díla, objevuje ve vědecké a učební literatuře. V pře-
hledové publikaci Česká literatura od počátků k dnešku (2008), která pro-
pojuje zhodnocování obecnějších literárních trendů se stručnými popisy 
jednotlivých děl, nalezneme tento text: „Na meditativním monologu plném 
zoufalství i pokory je vystavěn také Karáskův román Gotická duše (1900). 
V něm potomek šlechtického rodu, ohrožený duševní chorobou, opakovaně 
prodlévá před oltářem v klášteře barnabitek na Hradčanech. Pod kostelní 
klenbou vede své spory o víru v Boha a v český národ, s nímž by rád sply-
nul. Vysvobození pro tuto duši vzepjatou k víře v pospolitost jazyka a tradic 

2 Gotická duše je jedním z výjimečných případů, kdy bylo možné dohledat všechny typy 
anotací k jedinému dílu. K takové situaci dochází málokdy, vzhledem ke skutečnosti, že 
pro přispěvatele do internetových databází a sociálních sítí je nejsnazší jednoduše sáhnout 
po oficiální anotaci, je-li dostupná, a zkopírovat ji. Více různých typů anotací je k dispozici 
pouze v těch vzácných případech, kdy dílo nejprve dostupnou anotaci postrádá (a musí být 
pro potřeby internetového knižního provozu ad hoc sepsána), posléze je ale kniha znovu 
vydána a nakladatelství ji opatří vlastní anotací. Přirozeně mohou existovat také výjimečné 
situace, kdy se internetový uživatel rozhodne z nějakého důvodu oficiální anotaci ignorovat 
a místo ní sepíše vlastní – na takový případ nelze ovšem narazit, zdá se, bezmála vůbec. 
3 Korpus syn2020 obsahuje u tvarů slova „jedinečný“ 34,15 výskytů na milion pozic,  
u slova „stěžejní“ 9,95 výskytů. Slova stejného typu vybraná z výše zmiňovaných melicha-
rovských anotací jsou obvykle mnohem častější, jako „krásný“ (185,8 výskytů), a „pěk-
ný“ (68,9 výskytů), a v některých případech srovnatelná, jako „vynikající“ (37,96 výskytů)  
a „úchvatný“ (7,87 výskytů) (Křen a kol., 2020).
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přichází v podobě šílenství“ (Janáčková, 2008, s. 410 – 411).
Od textu, který by mohl stát samostatně, se tento úryvek odlišuje více-

méně pouze slovosledem v úvodní výpovědi, která naznačuje návaznost na 
předchozí text a zapojení do rozsáhlejší literárněhistorické syntézy. Rov-
nováha mezi informativností a persvazivností je delikátní: zájem o prózu 
mají patrně probudit slova s lákavými konotacemi („ohrožený“, „spory“, 
„šílenství“), přestože román jako takový by bylo jistě možné popsat i méně 
vypjatě; na druhou stranu je v poslední výpovědi odhaleno vyústění příbě-
hu, což je prvek, který předá významnou informaci, ale případné nutkání po 
knize sáhnout je oslabeno – v oficiálních nakladatelských anotacích takový 
postup najdeme jen zřídka.

Přestože se jedná o součást přehledové publikace o literatuře, a lze 
tudíž předpokládat, že text měl odpovídat odlehčené podobě funkčního 
stylu odborného, nalezneme v úryvku, který anotaci tvoří, hned několik 
poměrně příznakových stylistických prostředků. Na malé ploše se objevují 
hned tři aliterační dvojice („meditativní monolog“, „pod kostelní klenbou“, 
„vzepjatou k víře“), případy zdvojování větných členů vedoucí až k určité 
filosofické syntéze (zoufalství a pokora, víra a pospolitost, Bůh a národ) 
a podobně. Nelze jednoznačně předpokládat, že tyto prvky byly do textu 
vloženy úmyslně, ze strany autora mohlo jít o prostý automatismus, i tak je 
však symptomatické, že svůj informativní účel naplňuje i jistou nápodobou 
uměleckého stylu anotovaného díla.

Jako text blízký anotaci lze popsat také jeden z odstavců v doslovu 
Jaroslava Meda k výboru Gotická duše a jiné prózy z roku 1991. Odstavec 
navazuje na předchozí pojednání o Karáskovi a po něm následuje analýza 
textu a zhodnocení dobového kontextu. Sám by však mohl stát samostatně  
a uplatnil by se i v jiných kontextech. Také zde nalezneme stylové orna-
menty a umělecké postupy. Charakteristická je především intertextualita, 
objevuje se odkaz na Komenského ve výpovědi „Hlavní hrdina Gotické 
duše […] bloudí labyrintem svého života jako poutník…“ či na biblický 
text ve výpovědi „Hlas volající Prahy umlkne…“. Celý odstavec je pak 
směřován k zopakování názvu díla a končí slovy: „… v nich pohřbívá v mi-
losrdném nevědomí šílenství svou ‚gotickou duši‘“ (Med, 1991, s. 237).

Pro nalezení neoficiálních anotací je nutné zhlédnutí sociálních sítí  
a knižních databází. Na Databázi knih je jako anotace u všech starších vy-
dání Gotické duše uveden anonymní text, který již více než deset let koluje 
po internetu. Pravděpodobně pochází ze stránky zadani-seminarky.cz, kam 
byl bez uvedení jména autora (přítomen je pouze pseudonym „zadsemu-
ser“) nahrán v roce 2010; kromě Databáze knih se s ním pak setkáme i 
na studenty hojně navštěvovaných stránkách cesky-jazyk.cz a na světové 
knižní databázi Goodreads. Text obsahuje několik pravopisných chyb, se 
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kterými je přebírán a šířen, a zní takto: 
„Bezejmenný hrdina je posledním potomkem staré patricijské rodiny, 

z níž žilo už jen několik pološílených žen, neboť všichni mužové zhynuly 
[sic] šílenstvím, jež čekalo taky na něho, člověka chorobně něžné citovosti, 
člověka, jehož vše zraňovalo, rozbolestňovalo, jehož prostý, obyčejný  
a všední život k šílenství zneklidňoval. Vyhledával jen samotu, vžíval se do 
středověkých nálad, citů a snů, neboť byl opravdu člověkem se středověkou 
duší gotickou, který jen omylem zabloudil do konce 19. století. Rodiče 
ztratil záhy, vychován byl podivínskými tetami, u nichž žil v prostředí 
škapulířů, dotýkaných obrázků a růženců. Byl jimi vláčen po pražských 
kostelech a klášterech a své mládí trávil v neustálé motlitbě [sic]. Tak v něm 
byl vypěstován smysl pro středověk, pro gotiku. Vstoupil do kněžského se-
mináře, ale záhy z něho vystoupil a obklopil se knihami a oddal se studiu.“ 
Původní text ze stránky zadani-seminarky.cz obsahoval nakonec ještě tuto 
větu: „Vydal se na cesty, aby uklidnil své rozjitřené nervy.“

Skutečnost, že při přebrání na knižní databáze byla tato poslední věta 
vypuštěna, není náhodná a poodhaluje pohled řadového internetového příz-
nivce literatury na povahu anotace. Na jednu stranu je sice, jak bylo ukázá-
no, přítomná určitá nechuť k reklamnímu persvazivnímu stylu – na druhou 
stranu se předpokládá, že čtenář bude anotací ke čtení nalákán a je nutné mu 
„nekazit zážitek“ tím, že by se prozradilo cokoliv z děje kromě samotného 
začátku – a to i u natolik málo syžetových próz, jako je Gotická duše.

Uvažujeme-li nad stylovými východisky jednotlivých anotací, nabízejí 
se – pakliže pomineme subjektivní stylotvorné faktory – víceméně dvě zá-
kladní možnosti. Buďto je styl silněji určován samotným žánrem anotace, 
což znamená, že nejvíce společných prvků mají jednotlivé anotace navzá-
jem; nebo styl odpovídá textu, který je v anotaci zestručněn a zobecněn, 
což znamená, že jednotlivé anotace se navzájem neshodují tolik jako texty 
jiných žánrů.

Provedené zkoumání ukázalo, že k první variantě mají sklon spíše 
anotace oficiální, v nichž často převažuje persvazivní záměr, a anotace 
neoficiální, které nakladatelské texty do určité míry napodobují a jsou silně 
ovlivněny neformálním prostředím, v němž vznikají. Naproti tomu odborné 
anotace, nejčastěji v podobě pasáží literárněvědných publikací, které anota-
ci jako žánru víceméně odpovídají, paradoxně nejčastěji přistupují k využi-
tí prvků původního beletristického díla.
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K nominálnemu štýlu predvolebných statusov 

Natália Kolenčíková
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Abstract
On the Nominal Style of Pre-Election Statuses

The paper forms part of a broader research aimed at the linguistic 
and communicative specific features of the pre-election social-media 
communication. By means of orientation upon the so-called nominal style 
and within the context of the determinants of the social-media environment 
to try to make transparent the characteristics of status as a specific textual 
type, and point out some of the features of the particular communication 
register. As to its methodology, the paper draws on the quantitative-linguistic 
methods that enable to base the final interpretations on exact data. The 
database of the material is formed by nearly 2 000 statuses of the selected 
political parties that were published on the social network Facebook in the 
year 2020 in the pre-election period.

Key words: nominality, nominal style, pre-election discourse, social media, 
status, stylometria
Kľúčové slová: nominalita, nominálny štýl, predvolebný diskurz, sociálne 
médiá, status, štýlometria

Úvodné poznámky

Príspevok je súčasťou širšie koncipovaného výskumu, ktorého cieľom 
je zmapovať základné charakteristiky predvolebnej sociálnomediálnej ko-
munikácie na Slovensku vrátane charakteristík facebookového statusu ako 
špecifického textového typu. Keďže viaceré výskumy naznačujú, že žáner 
ako tradičný a doteraz spoľahlivý teoretický koncept sa pri výskume tex-
tov elektronického prostredia javí ako nie celkom dostačujúci (vo vzťahu 
k rôznym textovým útvarom pozri napr. Patráš, 2009; Kolenčíková, 2017; 
Gábor, 2021), pri napĺňaní našich zámerov siahame po možnostiach, ktoré 
ponúkajú moderné lingvistické smery, v tomto prípade kvantitatívna ling-
vistika a konkrétne štýlometria,1 čím sa postupnými krokmi spriezračňujú 

1 Štýlometria je poddisciplínou kvantitatívnej lingvistiky, ktorej úlohou je vymedzovanie 
alebo potvrdzovanie charakteristických vlastností textu pomocou štatistických metód; naj-
väčšie využitie má vo forenznej lingvistike a pri určovaní autorstva (porov. Piaček – Krav-
čík, online). Napriek tomu, že s kvantitatívnou štylistikou sa v česko-slovenskom lingvistic-
kom priestore stretávame už v tvorbe J. Mistríka (napr. 1969, 1985) či M. Těšitelovej (napr. 
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aj osobitosti daného komunikačného registra.2 

Sociálnomediálna komunikácia, politicky motivovaný status a no-
minálny štýl

Sociálne médiá sú dnes prirodzenou súčasťou politickej komunikácie. 
Na ich významnú úlohu v predvolebnej kampani sa často upozorňuje v spo-
jitosti s víťazstvami amerických prezidentov B. Obamu (YouTube) a D. 
Trumpa (Twitter), v slovenskom politickom priestore prvýkrát v spojitosti  
s prezidentskou predvolebnou kampaňou I. Radičovej v roku 2009 (Face-
book) či nečakaným volebným úspechom politickej strany Sloboda a Soli-
darita v parlamentných voľbách v roku 2010 (Facebook). Dôvody včleňova-
nia sociálnych médií do predvolebnej kampane sú podmienené špecifikami, 
ktorými sa tento typ médií odlišuje od tradičných elektronických médií ako 
je rozhlas a televízia. Autori publikácie Researching Langugage and Social 
Media (Page a kol., 2014) konkretizujú mediálne a sociálne faktory urču-
júce podobu sociálnomediálnej komunikácie, ktoré spracúvame v tabuľke 
1; tieto faktory považujeme za činitele ovplyvňujúce textovotypologický 
charakter komunikátov vznikajúcich a fungujúcich v tomto prostredí.

m e d i á l n e 
faktory

synchrónnosť ko-
munikácie asynchrónno-synchrónna

prenos informácie jeden k jednému, jeden k mnohým, mnohí k mno-
hým

trvácnosť komuni-
kátu pominuteľný – archivovaný

rozsah komunikátu množstvo preneseného textu

kanály komunikácie slová, obrázky, zvuky, videá
súkromné nasta-
venia

verejné, poloverejné, polosúkromné a súkromné 
kontexty

anonymita do takej miery, do akej sú identity participantov 
prezentované mimo elektronickej siete

štruktúra komuni-
kátu prejavujúca sa v interakcii

1974, 1980), termín štýlometria dnes ešte nie je celkom etablovaný a používa sa aj v podobe 
stilometria.
2 Komunikačným registrom rozumieme „sociálne podmienené konvencionalizované jazy-
kové a parajazykové správanie“ (Slančová – Slančová, 2012, s. 180), ktoré v rámcoch ma-
krosociálnej perspektívy zahŕňa takéto správanie sa ľudí v komunikačných sférach a ktoré 
v rámcoch mikrosociálnej perspektívy zahŕňa takéto správanie sa ľudí viazané na sociálny 
status, sociálnu rolu a sociálnu vzdialenosť medzi nimi (Slančová – Slančová, 2012).
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sociálne fak-
tory

štruktúra 
participácie určená počtom zapojených participantov

charakteristiky 
participácie

nadobúdajú demografické a ideologické charakte-
ristiky participantov

zámer úspešná interakcia (na individuálnej alebo 
skupinovej úrovni)

téma subjektívna

tón formálny alebo neformálny

normy akceptujúce skupinou zaužívanú prax

kód jazykové variety a autorský rukopis
Tabuľka 1 Mediálne a sociálne faktory sociálnomediálnej komunikácie (podľa 
Page a kol., 2014)

Pri zohľadnení uvedených faktorov, ktoré predpokladajú narúšanie po-
laritne vymedzených objektívnych štýlotvorných činiteľov (Findra, 2004), 
teda nie je prekvapujúce, že pri analýze mikroblogu/statusu, ktorú sme re-
alizovali s oporou o východiská tradičnej štylistiky, sme dospeli k vágne-
mu tvrdeniu, že ide o hybridný textový útvar, vyznačujúci sa komplexnou 
žánrovou nestabilitou a nejednoznačnosťou (Kolenčíková, 2018). Práve 
z tohto dôvodu sa nám javí ako perspektívne uplatnenie nových, empiricky 
podložených metód, ktoré by pri orientácii na konkrétne komponenty mohli 
mozaikovým spôsobom vytvoriť textovotypologický obraz statusu.3 V prí-
spevku sa preto zameriavame na kvantitatívnu analýzu tzv. nominálneho 
štýlu, pričom s cieľom komplexnejšieho uchopenia vlastností statusu je 
nevyhnutná následná orientácia aj na iné slovné druhy, než sú substantíva. 
Nominálny štýl alebo nominalitu tak vnímame ako súbor kvantitatívnych 
ukazovateľov nasýtenia textu podstatnými menami, no naším prioritným 
zámerom nie je iba zistiť ich počet v skúmaných textoch, ale tento počet 
interpretovať vo vzťahu k textovotypologickým charakteristikám statusu 
v kontexte príslušného komunikačného registra.4

3 Kvantitatívnu analýzu rozmanitých registrov na základe rozsiahlych korpusových dát po-
zri napr. v Cvrček a kol. (2020).
4 S termínom nominálny štýl operujeme v nadväznosti na štúdiu A. Zieglera a kol. (2002). 
Štýl ako spôsob výberu a využívania jazykových prostriedkov tu nie je determinovaný 
funkciou textu, ale príslušným slovným druhom, pomenúvajúcim samostatne jestvujúce 
substancie.
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Výskumný materiál 

Výskumný materiál tvorilo 1 914 statusov zozbieraných z facebooko-
vých profilov desiatich najúspešnejších politických strán v parlamentných 
voľbách na Slovensku v roku 2020, ktoré boli publikované v predvolebnom 
období (1. 1. – 28. 2.); materiál pozostával z viac než 120 000 tokenov.5 Po-
litická strana OĽaNO zverejnila 319 statusov, Smer – SD 135, Sme rodina 
227, ĽSNS 10, Progresívne Slovensko 55, Spolu 360, SaS 231, Za ľudí 247, 
KDH 174 a SNS 156. Vzhľadom na to, že v centre našej pozornosti stoja 
iba tzv. iniciačné repliky (bližšie k tomu pozri Janovec, 2014), analyzované 
statusy možno charakterizovať ako spravidla verejné a smerujúce od jed-
ného k mnohým – od administrátora stránky k (nielen) jej sledovateľom.

Metodika výskumu

Nominalitu textu je možné počítať dvoma komplementárnymi spôsob-
mi. Prvý, všeobecnejší, no pre naše zámery sekundárny spôsob uvádza do 
vzťahu počet substantív a počet tokenov, teda počet všetkých slov v texte. 
Vyjadríme ho pomocou vzorca: Nom1= 

  

v ktorom N zastupuje počet substantív a T počet tokenov. Výsledná 
hodnota sa nachádza v intervale <0, 1>, pričom nominalita textu je tým 
vyššia, čím viac sa hodnota približuje k 1.

Druhý, pre nás primárny spôsob je modifikáciou tzv. Busmannovho 
kvocientu, ktorý bol pôvodne navrhnutý na výpočet aktivity textu, postave-
nej na vzťahu adjektív a verb; ostatné slovné druhy nie sú dôležité. Použitá 
modifikácia uvádza do vzťahu počet substantív a počet verb. Vzorec pre 
výpočet je nasledujúci: 

N vyjadruje počet substantív a V počet slovies. Výsledok sa takisto 
nachádza v intervale <0, 1> a platí aj tvrdenie, že čím vyššiu hodnotu zís-
kame, tým vyššia je aj nominalita textu. Text je neutrálny vtedy, keď Nom2 

5 Vo výskumnom materiáli nie je zahrnutá komunikácia koalície MKO-MKS, ktorá, ak po-
litické strany koalície PS/Spolu analyzujeme ako samostatné subjekty, skončila na 8. mieste, 
keďže tá oficiálnu sociálnomediálnu kampaň nerealizovala. Namiesto nej je súčasťou mate-
riálu komunikácia politickej strany SNS, ktorá skončila na 11. mieste.
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= 0,50, čiže vtedy, keď počet substantív a verb, ktoré sa v ňom nachádzajú, 
je rovnaký.

Pre štatistické spresnenie výsledkov sme uskutočnili chí-kvadrátový 
test. Jeho vzorec je 

pričom N aj v tomto prípade reprezentuje počet substantív a V počet 
verb. Chí-kvadrátový test je s 1 stupňom voľnosti a jeho kritická hodnota je 
3,84. Na základe uvedených výpočtov rozdeľujeme analyzované texty do 
piatich skupín:

A. Signifikantne nominálne (SNom) – Nom2 > 0,56; χ2  > 3,84;
B. Nominálne (Nom) – Nom2 > 0,56; χ2  < 3,84;
C. Neutrálne (N) – 0,45 < Nom2 < 0,55;
D. Verbálne (Verb) – Nom2 < 0,44; χ2 < 3,84;
E. Signifikantne verbálne (SVerb) – Nom2 < 0,44; χ2 > 3,84.

Ak je text signifikantne nominálny alebo signifikantne verbálny, zna-
mená to, že pravdepodobnosť, že daný pomer substantív a verb je náhod-
ný, je menej ako 5 %. Údaje pre jednotlivé statusy (počet tokenov, sub-
stantív, verb a výsledky Nom1, Nom2 a x2) zverejňujeme prostredníctvom 
elektronického repozitára GitHub na nasledujúcom odkaze: https://github.
com/NataliaKolencikova/K-nominalnemu-stylu-predvolebnych-statusov. 
Analýza slovných druhov bola z dôvodu rovnakého hodnotenia sporných 
prípadov realizovaná manuálne (slovesné podstatné mená, trpné príčastia, 
kontextová substantivizácia inak nesubstantívnych prostriedkov, skratky 
vs. skratkové slová a pod.). Príklady v ďalšom texte uvádzame v autentic-
kej podobe bez korektorských zásahov. Substantíva zvýrazňujeme sivým 
podfarbením, slovesá podčiarknutím.

Nominálny štýl predvolebných statusov

Ak by sme analyzované mikroblogy vnímali ako jeden komplexný text 
bez rozdelenia na menšie časti, dospeli by sme k záveru, že predvoleb-
ná sociálnomediálna komunikácia je signifikantne nominálna. V statusoch 
pozostávajúcich zo 120 540 tokenov totiž nachádzame 38 650 substantív 
(32,06 %) a 21 066 verb (17,48 %); Nom2 sa tak rovná 0,65 a χ2 nadobúda 
hodnotu 5 177,79. Uvedené výsledky však slúžia len ako orientačný obraz 
o nominálnom štýle predvolebnej sociálnomediálnej komunikácie, preto-
že tento prístup má isté metodologické obmedzenia. Vzhľadom na to, že 
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výskumný materiál je tvorený statusmi viacerých politických strán, ktoré 
nemajú rovnakého autora, je problematické určiť, do akej miery je nomina-
lita daná statusom ako textovým typom a do akej miery je prejavom autor-
ských rukopisov. Keď sa zameriame na nominalitu konkrétnych statusov, 
no zhodnotíme ju v komplexe celej skúmanej komunikácie, zistíme, že pre-
važujú nominálne statusy (43,52 %), po ktorých nasledujú signifikantne no-
minálne (33,91 %), potom neutrálne (16,20 %), verbálne (6,16 %) a signifi-
kantne verbálne (0,21 %). Výrazná nominalita analyzovaných textov môže 
byť prekvapujúca, no substantíva sú slovným druhom, ktorý má v jazyku 
vo všeobecnosti najpočetnejšie zastúpenie; v bežnej reči substantíva tvoria 
až 28 % všetkých slov (Mistrík, 1971). Nominalita predvolebných statusov 
je pritom ešte o niečo vyššia; Nom1 nadobúda hodnotu 0,32, čo znamená, 
že až 32 % všetkých slov tvoria substantíva. Ak tento postup uplatníme aj 
pri konkrétnych statusoch a výsledky spriemerujeme, hodnota Nom1 je ešte 
o niečo vyššia – 0,35. Dôvody vyššej nominality sa však spriezračňujú, keď 
sa bližšie pozrieme na jednotlivé statusy, pre ktoré je tento jav príznačný; 
spájajú sa s troma imanentnými vlastnosťami sociálnych médií – s možnos-
ťou posilňovať persuazívny potenciál iných zložiek predvolebnej kampane, 
s prezentovaním a tematizovaním aktérov politického diskurzu a s legisla-
tívne podmienenými administratívnymi komponentmi statusov.

Možnosť posilňovať persuazívny potenciál iných zložiek predvoleb-
nej kampane je daný asynchrónno-synchrónnym charakterom sociálnome-
diálnej komunikácie. Ako príklad uvádzame dva statusy politickej strany 
KDH, ktoré sú typickým dokladom posilňovania persuazívneho potenciálu 
plánovaného stretnutia s voličmi: Vo štvrtokštvrtok od 14.00 v centre mesta Le-centre mesta Le-
vočavoča  a o 17.00 diskusiadiskusia v kaviarni Výberofkakaviarni Výberofka. (Nom1 = 0,46, Nom2 = 1); 
Príďte v sobotusobotu do LučencaLučenca na diskusiudiskusiu s AlojzomAlojzom HlinomHlinom a kandidátmikandidátmi 
KDHKDH do NRSRNRSR (Nom1 = 0,53, Nom2 = 0,89). Nie je teda prekvapujúce, že 
prostriedkami, ktoré významne ovplyvňujú zvyšovanie nominality, sú pro-
priá; antroponymá, ktoré referujú najmä na politikov, toponymá, ktoré sa 
viažu predovšetkým s mestami, v ktorých sa realizuje kontaktová kampaň 
(príznačné predovšetkým pre KDH, Sme rodinu a Spolu), a chrématonymá 
spojené s názvami politických strán a rôznych inštitúcií či priestorov, kde 
sa kontaktová kampaň uskutočňuje.

Aktualizačné možnosti sociálnych médií, teda možnosti reagovať 
aktuálne, momentálne, okamžite, sú podporené aj live streamom, vďaka 
ktorému sa posilňuje napríklad komunikačný efekt tlačových besied ale-
bo brífingov, či konkrétnejšie – reakcií, výziev, stanovísk a pod. Tento typ 
statusu je zväčša jednoduchou informáciou uvádzajúcou mediálnu udalosť 
a slovesne ju dynamizovať nie je potrebné, keďže hlavný obsah je súčasťou 
besedy, napr. Tlačová beseda ministra prácebeseda ministra práce, sociálnych vecívecí a rodiny SR rodiny SR 
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Jána Richtera, poslanca NR SRJána Richtera, poslanca NR SR a členačlena sociálneho výboru NR SR Erika To-výboru NR SR Erika To-
mášamáša a predsedu Jednoty dôchodcovpredsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Jána LipianskehoSlovenska Jána Lipianskeho k téme: téme: 
Výzva prezidentskéVýzva prezidentské Slovenskej republikyrepubliky (Smer – SD; Nom1 = 0,77, Nom2 
= 1). Uvedený príklad zároveň ukazuje, že ďalším typickým spôsobom 
zvyšovania nominality sú substantívne nasýtené konštrukcie používané pri 
charakteristike aktérov politického diskurzu. Okrem uvedeného statusu ďa-
lej napríklad: Eva HorváthováEva Horváthová, lekárka lekárka, špičková odborníčkaodborníčka, ktorá časťčasť 
svojej kariérykariéry strávila aj v AfrikeAfrike. ČísloČíslo 12 na našej kandidátkekandidátke (OĽANO; 
Nom1 = 0,50, Nom2 = 0,90); Marek MachalčíkMarek Machalčík o ochrane životaochrane života / vypočuj-
te si podcastpodcast s našim kandidátomkandidátom a koordinátoromkoordinátorom národných pochodovpochodov za 
životživot (KDH; Nom1 = 0,53, Nom2 = 0,90). Ani takéto zvyšovanie nomina-
lity nie je prekvapujúce, pretože tematizácia kandidátov je v podmienkach 
zastupiteľskej demokracie prirodzenou súčasťou predvolebnej komuniká-
cie.6

Tretím spôsobom, ktorým sa vplýva na zvyšovanie nominality predvo-
lebných statusov, sú ich administratívne komponenty ako povinná súčasť 
platených príspevkov publikovaných na Facebooku – Sledujte duel Andrej duel Andrej 
DankoDanko a Michal TrubanMichal Truban už túto nedeľunedeľu o 11:00 na TA3TA3 / ObjednávateľObjednávateľ: Slo-
venská národná stranastrana, Šafárikovo nám. 3, 814 99 BRATISLAVABRATISLAVA, IČOIČO: 
00677639. DodávateľDodávateľ: FacebookFacebook IrelandIreland Limited, 4 Grand Canal Square Canal Square 
DublineDubline 2, ÍrskoÍrsko, IČOIČO: 462932 (Nom1 = 0,49, Nom2 = 0,95). Vzhľadom 
na to, že ide o špecifikum predvolebného diskurzu práve skúmaného obdo-
bia, tieto komponenty z analýz nevylučujeme, hoci pripúšťame, že otázka, 
či ide o legitímnu súčasť statusov, je na mieste; ak však tieto časti vezmeme 
do úvahy, je potrebné pristupovať k nim osobitne a interpretovať ich prís-
lušným spôsobom.

Pre porovnanie celkového vyznenia nominálnych a verbálnych statu-
sov uvádzame aj príklad signifikantne verbálneho textu, ktorého prirodze-
nými znakmi sú dynamickosť, naratívnosť, metaforickosť – NEVZDÁM TO 
/ Juraj HipšJuraj Hipš – SPOLUSPOLU zlepšíme školstvoškolstvo / S mojim synomsynom sme sa vybrali 
kempovať. Hrdinsky na mňa pozrel, že mi pomôže a na svojich pleciachpleciach 
ponesie stanstan. Na mňa sa už viac naložiť nedalo. / Obaja sme po sebe ukra-
domky pozerali. Vedel som, že YorihoYoriho tlačia popruhypopruhy. On počul, ako sem 
tam vzdychnem. Dávalo mi to zabrať a pred nami bola ešte dlhá cestacesta. / 
Ani jeden z nás to ale nevzdal. Yori stanYori stan doniesol až do cieľacieľa. Ja som mal 
na mále, ale musel som vydržať. Veď sa na mňa upierali očioči môjho synasyna. 
/ Viem, že politicipolitici veľa sľubujú. A viem, že nás čaká ešte dlhá a náročná 
cestacesta. Jeden sľubsľub Vám ale môžem dať. / Viem, že toho bude veľa, aj to bude 

6 K analýze tém predvolebnej kampane s dôrazom na tematické a kľúčové slová bližšie 
pozri Kolenčíková, 2021a a Kolenčíková, 2021b.
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tlačiť, aj sem tam vzdychnem. Ale na tej cesteceste to nevzdám. / Lebo sa na 
mňa nebudú upierať už len očioči môjho synasyna, ale aj mnohých z vás. A to je 
pre mňa veľký záväzokzáväzok (Spolu, Nom1 = 0,14, Nom2 = 0,34). Pripomíname, 
že evidentne príbehový text sme neidentifikovali „kvalitatívnym“ čítaním, 
ale použitím empirickej, exaktnej výskumnej metódy, čo môže dokladovať 
opodstatnenosť uplatňovania takto orientovaných výskumov v štylistike. 
Slovesá a aktivita textu si však zaslúžia samostatný výskum, ktorého vý-
sledky bude pre získanie komplexnejšieho obrazu o textovotypologických 
charakteristikách statusu nevyhnutné prepojiť s výsledkami výskumu no-
minálneho štýlu.

Ak by sme si položili otázku, či evidujeme rozdiely v hodnotách no-
minality statusov volebne úspešných a volebne neúspešných politických 
strán, odpoveď by bola negatívna. Percentuálne zastúpenie jednotlivých ty-
pov textov v komunikácii konkrétnych politických strán spolu s uvedením 
volebného výsledku spracúvame v tabuľke, ktorú takisto sprístupňujeme 
prostredníctvom elektronického repozitára GitHub. Pri všetkých politic-
kých stranách prevažujú nominálne texty, výnimkou sú politické strany Za 
ľudí a SNS, pri ktorých pozorujeme najvyšší podiel signifikantne nominál-
nych statusov. Žiadna z politických strán svoju komunikáciu nestavia na 
vyslovene slovesných textoch, no vyšší podiel verbálnych textov vo vše-
obecnosti registrujeme pri volebne úspešných stranách (OĽANO, SMER 
– SD, Sme rodina, SaS).

Záver 

Na základe realizovaného výskumu môžeme nateraz konštatovať, že 
predvolebný status je ako špecifický textový typ značne nominálny. Táto 
charakteristika je daná vo všeobecnosti relatívne vysokým výskytom tohto 
slovného druhu v textoch, hoci v porovnaní s bežnou rečou je nominalita 
predvolebných statusov ešte o niečo vyššia. Ukázali sme, že tento stav je 
daný osobitosťami sociálnych médií ako prostredia, v ktorom tieto texty 
vznikajú a komunikujú, osobitosťami príslušného komunikačného registra 
a osobitosťami široko ponímaného politického diskurzu na Slovensku. Ten 
svojimi legislatívnymi podmienkami určuje prítomnosť istých administra-
tívnych, neraz substantívnych prvkov vo sfére, ktorá nie je pre ne celkom 
typická, a sebe vlastnými politologickými zákonitosťami ovplyvňuje aj to, 
že sebaprezentácia, využívajúca substantívne konštrukcie, je prirodzeným 
prostriedkom politického boja. Zameranie na nominálny štýl statusov je 
však iba prvým krokom zo série príbuzne ladených štýlometrických ana-
lýz, a preto nevylučujeme, že v kontexte ďalších zistení bude tieto závery 
potrebné modifikovať. Perspektívy ďalšieho výskumu sa tak črtajú v spo-
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jitosti s inými kvantitatívnymi analýzami (aktivita, podiel významových 
a funkčných slov, počet vlastných mien a pod.), ale zaujímavý by mohol 
byť aj pohľad na lexikálnosémantickú povahu substantív podmieňujúcich 
zistenú výraznú nominalitu predvolebných statusov.

Príspevok vzniká v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0016/21 
Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redi-
govanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 
výskum) a Podporného fondu Štefana Schwarza SAV.
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Стилістичний ресурс антитези в медійних текстах 
мистецької тематики

Лариса Шулінова 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Інститут філології

Abstract
Stylistic resource of antithesis in media texts on artistic themes
During the study, the stylistic resource of antithesis in the texts of 

cultural and artistic themes of the media style was clarified, it was found 
that comparison and contrast as the main stylistic functions of the antithesis 
are fully embodied through semantic oppositions “own - foreign”, “elitist”, 
“Original (work of art) - film adaptation (theatrical production, etc.)”; 
“Original” - “sequel, remake”, “newest, modern - traditional, natural”, 
“successful - unsuccessful”. It has been found that the functional potential 
of the antithesis as an architectural tool and a means of influencing the 
mental and emotional sphere of the recipient can be effectively realized 
through different types of opposition: both linear and nonlinear. The most 
complex of the considered models, which has a special effective potential, 
is proposed to be defined as “external antithesis-spin”.

Key words: antithesis, semantic opposition, influence, media style, media 
text, stylistic resource, function.
Ключові слова: антитеза, семантична опозиція, вплив, медійний 
стиль, медійний текст, стилістичний ресурс, функція.

Постановка проблеми
Медійний стиль в системі функціональних стилів сучасних літе-

ратурних мов, й української зокрема, перебуває в активному розвитку 
та зазнає суттєвих змін, що безпосередньо повʼязано з технологічни-
ми інноваціями та загальноглобалізаційними процесами. Окрім тра-
диційно основних функцій інформування та впливу, актуалізовано та 
переміщено з периферії освітню, пізнавальну, виховну. А з виникнен-
ням певної „замкненості існування“ сучасної людини в ситуації пан-
демічних обмежень, що, як можемо спостерігати, стали невідʼємною 
частиною нашого буття, постає особлива потреба в позитивних емо-
ціях, які спроможне значною мірою дати мистецтво, проте за ниніш-
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ніх умов здебільшого опосередковано, засобами медіа. Тому особливо 
важливою стає гедоністична функція медійного стилю, проте, на  наш 
погляд, обовʼязково в поєднанні з іншими, саме тоді можна досягнути 
певного „терапевтичного ефекту“ ознайомленням із текстами медій-
ного стилю мистецької тематики, а не навпаки завданням ще більшої 
шкоди вразливій психіці люди, яка перебуває в замкненому просторі 
з негативним інформаційними оточенням та подіями довкола. „Сьо-
годні під впливом інформаційних технологій, що відкрили та породи-
ли нові потреби в людей, трансформуються чимало сфер, включно з 
мистецтвом“ (Почепцов, 2018, с. 118), тому представлення мистецтва 
засобами медіа безпосередньо чи опосередковано через автора-медій-
ника набуває особливого значення. Також варто зважати на те, що су-
часний інформаційний простір перенасичений текстами політичної, 
економічної кримінальної, спортивної, так званої „світської“ темати-
ки, тому саме „царина культури залишається важливою територією 
суспільної консолідації, інтелектуальним простором для розвитку осо-
бистості. Культурологічна журналістика покликана інформувати про 
культурно-мистецьке життя і формувати світогляд та духовну культу-
ру аудиторії, прищеплювати розуміння культурних процесів, що відбу-
ваються у суспільстві“ (Граматій – Кисіль, 2018, с. 23).

Одним з основних способів осягнення дійсності людиною як істо-
тою розумною є порівняння, зіставлення та протиставлення через вияв 
подібного чи  через розмежування за певними ознаками, що і лежить в 
основі антитези, адже „антитеза будується на основі використання ан-
тонімів і взагалі слів та висловів, що можуть бути якось протиставлені 
у відповідних контекстах, а також за допомогою певних синтаксичних 
засобів, інтонації“ (Енциклопедія, 2000, с. 25 – 26.). Для створення 
ефективних, цікавих, затребуваних текстів медійного стилю автори 
вживають антитези, за їх допомогою не лише розкривають більш ви-
разно, точно специфіку відображуваного в тексті, а й безпосередньо 
впливають на реципієнта, формуючи певне ставлення.

У текстах мистецької тематики антитеза стає одним з основних 
засобів архітектоніки, що зумовлено насамперед здебільшого їх вто-
ринністю, тобто реципієнт отримує інформацію про митецьке яви-
ще (у широкому розумінні) через сприйняття та інтерпретацію авто-
ром-медійником.

Традиційно в науковому дискурсі стилістичний потенціал антите-
зи розглядають в академічних лексикографічних виданнях (енцикло-
педії, словники), науково-навчальних роботах (підручники, посібни-
ки, довідники тощо) та публікаціях щодо окремих текстів здебільшого 
художнього стилю. 



196

У сучасних медійних текстах мистецької тематики антитезу ще не 
було досліджено, тому вважаємо, що наша робота містить складник 
новизни й актуальності.

Мета дослідження
Зʼясувати стилістичний ресурс антитези в медійних текстах куль-

турно-мистецької тематики з погляду виражального потенціалу, а та-
кож як засобів впливу та архітектоніки.

Стилістичні функції антитези: зіставлення та протиставлення
Задля порівняння певних реалій чи розмежування за певними се-

мантичними ознаками автори текстів культурно-мистецької тематики 
в медійному беруть за основу антитез такі семантичні опозиції „свій 
– чужий“, „елітарний (авторський, концептуальний) – масовий“, „ори-
гінальний твір мистецтва – екранізація (театральна постановка тощо) 
“; „оригінал – сиквел, римейк“, „новітній, сучасний – традиційний, 
природний“, „успішний – невдалий“ та ін. Саме названі найбільш 
уживані та надають текстам виразної переконливості, парадоксаль-
ності, спонукають реципієнтів до формування власного погляду через 
погодження, схвалення, долучення чи заперечення, відторгнення по-
зиції автора.

Свій – чужий (ми – вони і под.): Тим часом у Віденській опері в 
контексті коронавірусу є свої реформи. Цей славетний театр теж 
тривалий час не працює, але відчинити двері театрального під’їзду 
все ж планує, з певними застереженнями для майбутніх слухачів-гля-
дачів. Зокрема, якщо вони хочуть надалі відвідувати Віденську оперу, 
то, купуючи квиток, мають пред’явити негативний тест на Covid. 
Театр напрацював цілу низку застережень і попереджень стосовно 
можливості глядача потрапити у прославлений оперний зал, з ураху-
ванням усіх необхідних медичних довідок. Уявити таке в нас (мовляв, 
глядачі-слухачі йтимуть до каси театру з довідками чи ПЛР-теста-
ми) дуже складно, а то й неможливо, в нас хоча б маски без нагадувань 
надівали;1 Коли навколо хаос і складно повірити чужим словам, може, 
краще прислухатися до своїх думок? Але чи дійсно вони „свої“?2; Сам 
фільм, попри різне до нього ставлення шанувальників і скептиків, все 
ж таки виявився тим самим „підсумком“ щирих сподівань вітчизня-
них глядачів – „мрій“ про кіно „наше“, але таке ж красиве й дороге, 

1 Доступно на: https://zn.ua/ukr/ART/druhij-rik-nad-prirvoju-teatr-v-petli-lokdauna.html
2 Доступно на: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268719-lito-na-tarilci-faride-ta-
esenin-ukrainskou-novinki-knizkovogo-arsenalu.html

https://zn.ua/ukr/ART/druhij-rik-nad-prirvoju-teatr-v-petli-lokdauna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268719-lito-na-tarilci-faride-ta-esenin-ukrainskou-novinki-knizkovogo-arsenalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268719-lito-na-tarilci-faride-ta-esenin-ukrainskou-novinki-knizkovogo-arsenalu.html
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як кіно „інших“3 і под. Можемо спостерігати, що через застосування 
семантичної опозиції „свій – чужий“ реалізують стилістичні функції 
антитези і зіставлення, і протиставлення без актуалізації „свій – до-
брий“, „чужий – поганий“, як здебільшого в текстах політичної тема-
тики. 

Елітарний (авторський, концептуальний) – масовий: Проте якщо 
„Племʼя“ (як клин) був застосований не масово – на „свою“ ауди-
торію, обмеженим числом копій, то „Поводир“ виглядає такою собі 
зброєю масового емоційно-бізнесового ураження;4 Ну й найважливіше 
завдання – зробити ніби авторське кіно ніби більш масовим. Завдан-
ня надзвичайно складне, об нього багато хто зуби поламав. Бо для 
цього важлива і зрозумілість викладеної на екрані історії (тут, звіс-
но, є збої), і авторські польоти уві сні та наяву;5 Пошук такої собі 
універсальної „формули любові“, що гарантувала би золотий рецепт 
елітарності й бодай відносної масовості (як це виходить, напри-
клад, у діячів європейського кіно), в нас незмінно заходить у глухий 
кут. Кіно „для обраних“ і кіно „для глядачів“ співіснують, як бра-
ти: на стежці війни, ворожнечі, нерозуміння, безкомпромісності.6 
На противагу попередній семантичній опозиції у контекстах, вибудо-
ваних на семантичній опозиції “елітарний (авторський) – масовий“ 
спостерігаємо реалізацію функції лише протиставлення, що певним 
чином мотивоване стереотипами, поширеними в самій сфері мис-
тецтва про наявність елітарного, тобто призначеного для обмеженого 
кола реципієнтів, і масового, часто примітивізованого, спрощеного,  
а тому менш естетично вартісного. Саме цей стереотип і поширюють 
здебільшого  через тексти медійного стилю, впливаючи на колективну 
й індивідуальну свідомість, формуючи доволі тенденційне ставлення  
і до окремих творів мистецтва, і до самих митців, і до їх поціновувачів/
прихильників, загострюючи певні негативні тенденції в суспільній ко-
мунікації, розподіляючи суспільство на „марковані“ групи, навʼязую-
чи „ярлики“.

Оригінальний твір мистецтва – екранізація (театральна постанов-
ка тощо); оригінал – сиквел, римейк: По-перше, „Брати“ це все ж 
таки – як і у випадку з „Джмелиним медом“ – притча. Без психо-
логічного нюансування і спрацьована широкими мазками історія, де 
навіть у найдраматичніший момент, коли йдеться про життя сина 

3 Доступно на: https://zn.ua/ukr/ART/vi-zh-mene-ochi-plakat-navchili-_.html
4 Доступно на: https://zn.ua/ukr/ART/povodir-shlyah-do-prozrinnya-_.html
5 Доступно на: https://zn.ua/ukr/ART/vi-zh-mene-ochi-plakat-navchili-_.html
6 Доступно на: https://zn.ua/ukr/ART/brati-naviki-_.html

https://zn.ua/ukr/ART/vi-zh-mene-ochi-plakat-navchili-_.html
https://zn.ua/ukr/ART/povodir-shlyah-do-prozrinnya-_.html
https://zn.ua/ukr/ART/vi-zh-mene-ochi-plakat-navchili-_.html
https://zn.ua/ukr/ART/brati-naviki-_.html
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(байдуже, чий він), героям не надто віриш – щось не те вони роблять. 
Але така вже логіка притчі: сенс тут не у життєподібності, а у 
фінальному – і бажано несподівано-моралізаторському – висновку. 
У Ліндґрена, вочевидь, мова була про пригоди окремо взятої душі і її 
доростання до власних меж. У Трофіменко з цим не склалося, проте 
несподівано з гущі ідейної кораблетрощі народилася інша концепція, 
що хоч якось центрує собою оповідь; Ідейний фундамент „Джмели-
ного меду“, який так міцно зцементовував і тримав усю сюжетну 
надбудову роману, у „Братах“ перетворюється на оголену арматуру, 
об яку зашпортуються і несправедливо деруть руки і глядачі, і на-
віть самі герої фільму;7 „Мисливці на привидів“ 2016 року з повні-
стю жіночим складом від режисера Пола Фіга не мали успіху. А тому 
продюсери нової частини фільму вирішили повернутися до класики 
1980-тих років. „Мисливці“ стали у певному сенсі сімейною спра-
вою, адже режисером нового сиквелу виступив Джейсон Райтман, 
син Айвена Райтмана, який зняв перші два фільми комедійної серії. У 
нових „Мисливцях“ також знімуться багато зірок із першої части-
ни, як-от Білл Мюррей, Ден Айкройд, Сігурні Вівер та інші. Сюжет 
нового сиквелу рішуче віддаляється від подій оригінального фільму. 
Події фантастичної комедії переміщаються з Мангеттена до сіль-
ської місцевості, а дослідниками паранормальних явищ стають шко-
лярі (Фінн Вулфард, Маккенна Грейс).8 Логічною з погляду вживання 
в текстах культурно-мистецької тематики та ефективною щодо форму-
вання розуміння відмінності між різними родами мистецтва, форма-
тами тощо є активне застосування антитези, в основі якої семантичні 
опозиції „оригінальний – втілений іншими мистецькими засобами“, 
що дає змогу реципієнту не лише ознайомитися з вихідним джерелом, 
а й зʼясувати специфіку екранізацій, постановок, сиквелів, римейків, 
розширювати світогляд, реалізовувати функції медійного стилю пізна-
вальну та освітню, окрім інформативної, впливу та розважальної.

Новітній, сучасний– традиційний, природний: І це, очевидно, 
світовий тренд, пов’язаний навіть не лише з появою електронних 
книжок, а більше з конкуренцією з соцмережами, відео, аудіо, комп’ю-
терними іграшками врешті-решт, які поява смартфона й безпровід-
ного інтернету 4G навіть у метро зробили значно доступнішими за 
будь-яку книжку, що потрапляє до покупця через лише 200 книгарень 
на всю країну. Я не знаю, звідки така цифра. Просто всі її називають. 

7 Доступно на: http://www.theinsider.ua/art/lyubov-i-nenavist-v-karpatakh-na-ekrani-
vikhodyat-ukrayinski-brati/
8 Доступно на: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-55648173

http://www.theinsider.ua/art/lyubov-i-nenavist-v-karpatakh-na-ekrani-vikhodyat-ukrayinski-brati/
http://www.theinsider.ua/art/lyubov-i-nenavist-v-karpatakh-na-ekrani-vikhodyat-ukrayinski-brati/
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-55648173


199

У метро виразно помітно те, що чи не кожен пасажир усю поїздку 
„втикає“ в смартфон, а паперові книжки читають поодинокі ретро-
гради;9 Тут рідко побачиш когось в телефоні більше, аніж 10 хвилин, 
діти граються і взаємодіють природно, без напруги, тиску і неповаги. 
Цьогоріч в тренді деревʼяні мечі та співи „Весняночки“ від гурту Gо-
A, яку малі знають напамʼять. Все це нормальні живі речі, про які у 
великих містах все більше забувають, втрачаючи основу; Наступного 
дня, коли гості вже сідали на автобуси до Києва, то мешканці Обирка 
проводжали усіх, напевно знаючи, що більшість ще не раз повернеть-
ся. І тут згадується один із пунктів концепту, який створили Леонід 
та Діана: зберегти близькість міжлюдських стосунків в епоху інду-
стріалізації та ізоляції.10 Антитези, створені на основі семантичної 
опозиції „новітній, сучасний – традиційний, природний“, розкривають 
амбівалентність складників, тобто „новітній“, „сучасний“, „традицій-
ний“, „природний“ можуть позначати і позитивні, і негативні тенден-
ції, явища, події тощо, лише в макроконтексті можемо це визначити. 

Успішний – невдалий: „Дюну“ Девіда Лінча хтось може вважа-
ти культовою класикою, а хтось - одним з найгірших фільмів в історії 
кіно, але успіху в прокаті стрічка, безсумнівно, не мала. Тепер за 
екранізацію однойменного міжгалактичного епосу Френка Герберта 
взявся Дені Вільнев. З огляду на шалений успіх двох його останніх на-
уково-фантастичних драм, „Прибуття“ і „Той, хто біжить по лезу 
2049“, „Дюна“ Вільнева буде успішнішою, ніж у Лінча. Підтверджує 
це й потужний акторський склад стрічки, яку сам Вільнев називає 
„Зоряними війнами для дорослих“. У „Дюні“ знялися Тімоті Шала-
ме, Хавʼєр Бардем, Шарлотта Ремплінг, Оскар Ісаак, Зендая та ін-
ші;11 Усе, що ми маємо в житті, залежить від наших думок. Хвороби, 
нещастя чи, навпаки, успіх та везіння проєктуються у наших голо-
вах, а вже потім стають реальністю. А щастя – це не кінцева ціль 
життя, це і є життєвий шлях. Саме ці тези лежать в основі книги 
„Дизайн мислення“. Вона ніби своєрідна інструкція, що пояснює, як 
впливають на нас наші думки та як їх контролювати.12 Уживаючи 
антитези з опорою на семантичну опозицію „успішний – невдалий“, 
у якій, вочевидь, реалізовано стилістичну функцію протиставлення, 
автор безпосередньо впливає на сприйняття реципієнтом інформації, 
формуючи позитивне чи негативне ставлення, програмуючи несприй-

9 Доступно на: https://tyzhden.ua/Culture/252183
10 Доступно на: https://tyzhden.ua/Culture/252307
11 Доступно на: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-55648173
12 Доступно на: https://www.readmodo.com/knyhy-dlya-samorozvytku/

https://tyzhden.ua/Culture/252183
https://tyzhden.ua/Culture/252307
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-55648173
https://www.readmodo.com/knyhy-dlya-samorozvytku/
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няття чи відторгнення, проте, зважаючи на різний рівень довіри до ав-
тора тексту, до медіаресурсу, де його оприлюднено, можна отримати 
зворотній ефект, але практично завжди маємо зацікавлення. 

Антитеза в архітектоніці медійного тексту
Архітектоніку визначаємо як „побудову медійного тексту, струк-

тура якого визначається його комунікативною метою, текстологічними 
функціями та впливом на аудиторію“ (Шевченко – Дергач – Сизонов, 
2014, с. 22).

Антитеза в архітектоніці сучасного тексту мистецької тематики  в 
медійному стилі стає не лише структурним текстотвірним елементом, 
а насамперед потужним засобом впливу на раціональну й емоційну 
сферу реципієнта, формує його світоглядні орієнтири. Що доводить 
тезу: „Віртуальне суттєво може формувати реальне“ (Почепцов, с. 
114).

Прагнення бути людиною освіченою, обізнаною щодо явищ куль-
турно-мистецького життя, перебувати на вістрі, у вирі подій, а отже, 
цікавою оточенню, реальним і віртуальним друзям, яких може ставати 
все більше, спонукає пересічного реципієнта не лише справді читати 
нові книги, відвідувати театри, концерти, виставки, дивитися фільми 
тощо, а просто, не докладаючи зусиль, не витрачаючи додатково час, 
ознайомлюватися з інформацією про нові книги, фільми, вистави, 
картини тощо в інтерпретації авторів медійних текстів, далі здебіль-
шого не покликаючись на це, висловлювати під час спілкування як 
власний погляд, бачення, розуміння. Така своєрідна економія зусиль 
за прагнення бути компетентним в культурно-мистецькій сфері й зу-
мовила особливо активний попит і відповідно розвиток у медійному 
стилі жанрів рецензія, відгук, огляд, репортаж, коментар, у яких авто-
ри мають змогу надати затребувану інформацію здебільшого умовно 
обʼєктивну чи виразно субʼєктивну. І саме антитеза за такої ситуації є 
засобом реалізації основної комунікативної мети та впливу, а здебіль-
шого маніпуляції колективною та індивідуальною свідомістю. 

Функції антитези текстологічні, комунікативні та впливу можуть 
бути реалізовані через різного типу опозиції і лінійні, і нелінійні. Роз-
глянемо дві з них.
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Лінійна:

Видавці переконані, що не варениками єдиними живуть українсь-
кі кулінари, а готувати по-українськи – не означає нині варити лише 
борщ та кашу. Сучасна українська кухня – це майстерне поєднання 
традицій із сучасними можливостями, відродження давніх рецептів 
та створення власних на базі тих продуктів, які дарує нам щедра 
українська земля.13 

Подеколи може бути ускладнена залученням як аргументу покли-
кання-антитези на автора іншого твору мистецтва: Музика осцилює 
між останніми та першими людьми, виступає запорукою до почат-
ку комунікації. Можна навести приклад дещо з іншого художнього 
виміру – в одному з оповідань Джеймса Джойса у збірці „Дублінці“ 
такою осцилюючою функцією наділений, метафорично „сніг“, який 
поєднує усіх персонажів і живих і мертвих у цьому оповіданні.14 

Нелінійна: 

Г

Б А

В

13 Доступно на: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268719-lito-na-tarilci-faride-
ta-esenin-ukrainskou-novinki-knizkovogo-arsenalu.html
14 Доступно на: https://kontur.media/last_and_first_men

Вихідне джерело
(оригінал)

Позиція / коментар 
/ інтерпретація 

автора медійного 
тексту (продукту)

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268719-lito-na-tarilci-faride-ta-esenin-ukrainskou-novinki-knizkovogo-arsenalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268719-lito-na-tarilci-faride-ta-esenin-ukrainskou-novinki-knizkovogo-arsenalu.html
https://kontur.media/last_and_first_men
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А – позиція автора первинного джерела
Б – позиції авторів інших джерел, з якими певною мірою полемізує 

автор первинного джерела
В – погляд критика (перекладача, упорядника та ін.)
Г – позиція / коментар / інтерпретація автора медійного тексту 

(продукту) 
Антитезу, вибудовану на протиставленні позиції автора первинно-

го джерела (А) позиції авторів інших джерел (Б), вважатимемо „вну-
трішньою антитезою“ вихідного джерела, на якій може фокусувати 
увагу реципієнтів чи яку випускає автор медійного тексту (продукту). 
Антитезу, через яку представлено протиставлення поглядів критика 
/ перекладача / упорядника (В) і поглядів автора первинного джере-
ла (А), розгядатимемо як „зовнішню антитезу-коментар“: Бурхлива 
полеміка довкола центральної тези праці Ґумбрехта „Продукування 
присутності. Що значення не може передати“, що нещодавно поба-
чила світ в українському перекладі у видавництві IST Publishing, поча-
лася не на сторінках літературних часописів, не в дописах на фейсбу-
ці й навіть не під час презентації! Її розпочав перекладач Ґумбрехта 
українською Іван Іващенко (неприхований аґент „культури значення“) 
вже на сторінках свого розлогого і провокативного післяслова, де він 
на всі заставки критикує концепцію „присутності“.15 А антитезу, що 
є одним із основних архітектонічних складників медійного тексту, у 
якій автор пропонує реципієнтам власний субʼєктивно-обʼєктивний 
погляд на первинне джерело, водночас протиставляючи і позицію 
його автора, і погляд-коментар критика (перекладача, упорядника та 
ін.), і погляди авторів, з якими полемізує автор первинного джерела, 
можемо вважати „зовнішньою антитезою-спіном“: У знову ж таки 
парадоксальний спосіб, термінологічний апарат Ґумбрехта не тільки 
не сприяє „зачаклуванню світу“, а й загрожує розчаклувати раніше 
задужковані (а отже врятовані від сцієнтистської редукції) царини 
естетичного, етичного й релігійного; Це тлумачення надає розпоро-
шеним антираціоналістським сентиментам систематичної єдності: 
він шукає не раціональні (зараз сказали би – концептуальні) перед-
умови нашого досвідчення, а фокусується на психологічних чинниках 
інтенсифікації переживання аж до того, що воно здатне посунути 
рамці повсякдення, спантеличити суб›єкта і спонукати його вирізни-
ти конкретне в загальному, неповторне у звичному, повернутися до 
„речей світу“ в їхньому тут-і-тепер; Хибно тлумачити післямову 
пере кладача як безпосередню полеміку з автором, адже й Ґумбрехт 

15 Доступно на: https://kontur.media/chorniy_prysutnist

https://kontur.media/chorniy_prysutnist
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(хай дещо тенденційне резюме історії західної „метафізики“ в друго-
му розділі і справляє таке враження) не полемізує зі своїми великими 
попередниками16. Саме застосування такої антитези впливає на керо-
ване сприйняття реципієнтами первинного джерела та поглядів його 
автора посередництвом медійного тексту в такому спрямуванні, яке 
змодельоване (бажане, прогнозоване, виконане на замовлення тощо). 

Висновки та перспективи подальших досліджень
Антитеза як один із засобів архітектоніки медійного тексту ста-

новить наукове зацікавлення з погляду і стилістичного потенціалу 
відображення аналітичності, і впливу / маніпуляції на формування 
естетичних та світоглядних смаків окремих реципієнтів і суспільства 
загалом в усних та писемних текстах мистецької тематики різних жан-
рів медійного стилю. Антитезу в медійному тексті мистецької темати-
ки розглядаємо як цілісне висловлювання, що містить протиставлення 
або зіставлення порівнюваного поєднанням їх позначень та характе-
ристик, здебільшого виразно оцінних, в одному мікро-чи макрокон-
тексті для досягнення певної мети. Акцентуємо, що основою антитез 
у текстах мистецької тематики зазвичай є семантичні бінарні опозиції 
„свій – чужий“, „елітарний (авторський, концептуальний) – масовий“, 
„оригінальний твір мистецтва – екранізація (театральна постановка 
тощо)“; „оригінал – сиквел, римейк“, „новітній, сучасний, модерний 
– традиційний, природний, консервативний“, „успішний – невдалий“. 
Вони дають змогу створювати лінійні та нелінійні архітектонічні мо-
делі, окремі з яких ми пропонуємо називати „зовнішньою антитезою-
спіном“. А мета їх застосування – ефективність такого засобу в архі-
тектоніці тексту та вплив на колективну та індивідуальну свідомість 
реципієнтів задля донесення потрібної автору інформації в правиль-
ній, із його погляду, оцінній інтерпретації.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в зʼясуванні наяв-
ності інших типів семантичних опозицій, через які може бути реалі-
зовано функціональний потенціал антитези в текстах культурно-ми-
стецької тематики медійного стилю. Також вважаємо за доцільне 
розглянути стилістичний ресурс антитези в різних жанрах однієї тема-
тики і в однакових жанрах різної тематики медійного стилю.
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Abstract
Rhetoric from the Antiquity to the Digital Age

The paper has the character of looking back at the classical starting 
points of rhetorics and following their transformations in the contemporary 
digital era rhetoric. We are returning to the thesis of Jozef Mistrík on the 
relative durability and small changeability within rhetoric, while focusing 
on that part of the dynamics in rhetoric that is characterized by (1) exten-
sion of means of expression, (2) extension of the functions of rhetoric, (3) 
extension of the scale of rhetoric genres, and (4) extension of the material. 
Special attention is devoted to digital rhetoric as an indispensable existen-
tial form of rhetoric in the context of the 21st century. 

Key words: Jozef Mistrík, rhetoric, persuasion, digital rhetoric, argumen-
tation, interaction, multimodality
Kľúčové slová: Jozef Mistrík, rétorika, persuázia, digitálna rétorika, argu-
mentácia, interakcia, multimodalita

Úvod

V úvode svojej Rétoriky z roku 1976 Jozef Mistrík konštatuje, že 
„rétorika prežíva obdobie svojej renesancie“ (Mistrík, 1980, s. 7). Autor 
to vtedy myslel tak, že prudký rozvoj vedy a techniky spôsobuje živšie 
kontakty medzi ľuďmi, tým sa zvyšujú nároky na komunikačný proces,  
a preto sa pozornosť viac sústreďuje aj na rečníctvo. Rétorika v danom období 
však prežívala renesanciu aj pod vplyvom noetického obratu v jazykovede. 
Komunikačno-pragmatický obrat a zvýšený záujem lingvistiky o štruktúru 
textu mal za následok i zbližovanie sa lingvistiky s rétorikou. Podľa J. Ne-
kvapila (1983) tento pohyb vo vedeckej orientácii býval viedol i ku vzni-
ku „tzv. interdisciplinární vědy o textech. Už při jejím proklamování je 
však patrné, že tato nová interdisciplinární věda úzce navazuje na dědictví 
rétoriky“ (Nekvapil, 1983, s. 322). Práve rétorika má podľa J. Krausa (1987) 
imanentné predpoklady na nadväzovanie medziodborových vzťahov preto, 
že predmetom jej záujmu sú texty najrôznejšieho druhu – od umeleckej li-
teratúry, cez dramatickú a filmovú tvorbu, právnické formulácie, reklamné 
komunikáty, filozofickú či publicistickú argumentáciu a pod. (Kraus, 1987, 
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s. 217). Jozef Mistrík bol „akreditovaný“ prispieť k tejto renesancii rétoriky 
azda aj z toho dôvodu, že bol v našom kontexte jednou z najvýraznejších 
osobností štylistiky, teda disciplíny, ktorá tvorí „spoločnú pracovnú oblasť“ 
lingvistiky a rétoriky (Nekvapil, 1983, s. 322).1 

Teoretický prínos J. Mistríka v rétorike je najlepšie zhmotnený v mo-
nografii Rétorika (1976, druhé vydanie 1980). V rámci nej ako jediný podal 
obraz o dejinách slovenskej rétoriky (Mistrík, 1980, s. 23 – 31) a hlavne 
dôkladne opísal jazykové výrazové prostriedky i paralingválnu stránku reč-
níckych prejavov. Štylistické zázemie Jozefa Mistríka sa v rétorike preja-
vuje zameranosťou na elocutio – teda tú časť tradičnej rétoriky, ktorá sa 
najväčšmi dotýka štýlu.

V tomto príspevku sa pristavme pri zaujímavej otázke, ktorú si Jozef 
Mistrík kladie vo svojej Rétorike, a to je, „či to, čo je zahrnuté v dnešnom 
pojme rétorika, bolo už aj v najstaršej, gréckej rétorike“ (Mistrík, 1980, 
s. 21). Z pohľadu Jozefa Mistríka je odpoveď kladná – to, čo je prítomné 
v rétorike konca 20. storočia, bolo implikované už v antickej rétorike, avšak 
v rozdielnych proporciách (Mistrík, 1980, s. 21). V intenciách tejto tézy 
môžeme dodať, že vývin rétoriky charakterizuje jednak neustále prehod-
nocovanie toho, čo je z rétorického hľadiska dôležité, jednak nekončiace 
rozširovanie: (1) rozširovanie výrazových prostriedkov, (2) rozširovanie 
funkcií rétoriky, (3) rozširovanie vejára rečníckych žánrov, (4) rozširovanie 
látky.

Nové výrazové možnosti rétoriky

V rámci výrazových prostriedkov došlo podľa Jozefa Mistríka k vý-
raznejšej a bohatšej diferenciácii rečníckych prostriedkov a figúr, avšak tie 
napĺňajú stále základné funkcie ako sugestívnosť, emfatickosť, názornosť, 
dramatickosť či ozdobnosť. Trópy a figúry boli zásadnou zložkou rečníc-
kych prejavov od počiatkov formovania rečníctva, ako to už pred Aristo-
telom dokladajú sofisti.2 V rétorike 20. storočia sa o nich uvažuje nielen 
v súvislosti s rečou, ale i v spätosti s vizuálnou látkou (porov. ďalej vizuál-
na rétorika, digitálna rétorika). 

V súčasnosti s narastaním významu intertextuality v komunikácii 
nadobúdajú väčší význam rétorické prostriedky založené na alúzii, citácii, 

1 Rétoriku možno považovať za súčasť prehistórie štylistiky (štylistika sa konštituovala 
na pozadí tejto starovekej vedy), ale i za súčasť jej prítomnosti – o čom svedčí vyčlenenie 
rečníckeho štýlu v typológii primárnych funkčných štýlov (porov. Horváth, 2020, s. 86).   
2 Gorgiasova Chvála Heleny a Palamédova obhajoba sú toho výbornou ukážkou – oba 
texty sú preložené do slovenčiny (2014, 2016).
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parafráze, čo znásobuje aj kánon a technologické možnosti v oblasti digitál-
nej rétoriky (tagy a hashtagy, hypertextové odkazy). 

Medzi kánonickými rétorickými trópmi a figúrami sa nachádzajú aj 
také, ktoré majú vzbudiť dojem konverzačnosti, aktuálneho kontaktu reč-
níka s adresátom (napríklad oslovenia, návestné výpovede, fiktívny dia-
lóg, rečnícka otázka, ale napríklad i opakovanie, porov. Mistrík, 1980,  
s. 65 – 68). Význam konverzačného rozmeru monologickej, verejnej réto-
riky v súčasnosti vyzdvihla D. Slančová a v súvislosti s ním používa pojmy 
konverzačná rétorika, prirodzená rétorika, pričom konverzačnú rétoriku 
chápe ako „vypestovanie si prirodzene pôsobiacich rétorických schopností, 
zručností a návykov“ (Slančová, 2001, s. 27). Prirodzený efekt sa má docie-
liť práve dialogickým naladením rečníka, jeho nastavenosťou na adresáta, 
ktorý dáva rečníckej komunikácii zmysel.

Obmena funkcií rečníctva

Jozef Mistrík v rámci funkcie rečníctva pozoruje, že sa funkcie réto-
riky značne rozširujú a rozptyľujú od vyslovene reklamných, rokovacích  
a presviedčacích, cez vecne komunikačné až po literárno-štylistické (Mist-
rík, 1980, s. 21). 

Historicky je rétorika spojená s presvedčovaním v rámci občianske-
ho života. S rozvojom väčších demokratických spoločenstiev súvisí potre-
ba spoločenského vplyvu naprieč obyvateľstvom rôzneho spoločenského 
pôvodu. Tieto spoločenské podmienky nastali v starovekom Grécku, kde 
vznikajúca demokracia zároveň kládla nároky na občanov a ich schop-
nosť aktívne sa zapojiť do debaty o verejných záležitostiach, angažovať sa 
v politickom živote (porov. napríklad Shanahan – Vogelaar – Seele, 2018,  
s. 330; Kraus, 2011, s. 30).

Funkcie rétoriky v spoločenskom živote sa v rôznych obdobiach meni-
li a pribúdali, v našom kontexte to najpresnejšie vystihuje historiografická 
práca J. Krausa Rétorika v dějinách jazykové komunikace (1981). Časom 
získava primát funkcia rétoriky ako nástroja výchovy a vzdelávania, ktorá 
bola rozvíjaná najmä v cisárskom Ríme (Kraus, 1981), ale konštantne aj 
neskôr, výrazne napríklad v humanistickej rétorike (E. Rotterdamský). Na 
túto líniu nadväzuje dnes humanizačná rétorika (ako opozitum persuazívnej 
rétoriky, ktorej cieľom je presvedčovanie o názoroch, postojoch, záujmoch 
v duchu „účel svätí prostriedky“) výučbou komunikačných schopností 
v škole.

Dlhodobú tradíciu má i rétorika ako nástroj popularizácie vedy, čo 
sa spája s filozofmi ako F. Bacon či G. Vico (Kraus, 2011, s. 170 – 171). 
V súčasnosti sa tento rozmer rétoriky znova aktualizuje v tzv. sociovedec-
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kej komunikácii, teda v komunikácii vedcov smerom k verejnosti, ktorou 
sa reaguje na demokratizačné tendencie v spoločnosti, otváranie sa vedy 
verejnosti a na záujem laikov poučene sa podieľať na rozhodovaní o vyu-
žití vedeckých poznatkov pri problémoch, ktoré zasahujú ich bežný život 
(porov. Dolník, 2015). To znamená zvyšovanie nárokov na rečnícky výkon 
a narastajúcu dôležitosť rétorickej vybavenosti vo vede, v ktorej uplatnenie 
nebolo tradične podmienené rétorickými schopnosťami. 

Dopyt po schopnosti „vedieť hovoriť“, vyjadrovať sa, osloviť, získať, 
presvedčiť, viesť sa zvyšuje v súčasnosti s rozvojom sektora služieb (pois-
ťovníctvo, finančné poradenstvo, bankovníctvo, telekomunikácie, persona-
listika, profesionálne vyjednávanie a i., porov. Žantovská, 2015, s. 178). 
Rétorika sa tak netýka povolaných lídrov či učencov, ale je novodobým 
„kvalifikačným“ predpokladom uchytenia sa na pracovnom trhu, a to kon-
krétne vo forme tzv. soft skills, teda komunikačných zručností hlavne v ma-
terinskom jazyku (schopnosť nadväzovať kontakty, „vychádzať“ s ostatný-
mi, organizovať, riešiť konflikty).

 
Rozširovanie spektra rétorických útvarov 

Vo vzťahu k rozširovaniu a väčšej diferenciácii v oblasti rečníckych 
žánrov si možno pripomenúť, že rešpektovanou a dodnes citovanou sa sta-
la Mistríkova typológia rečníckych žánrov na agitačno-propagačné, náuč-
né a príležitostné prejavy (1980, s. 174 – 199). Ako však poznamenáva  
J. Kraus, okrem funkcie je najväčšmi premenlivou zložkou rétoriky žá-
nrová povaha rečníckych útvarov (Kraus, 1987, s. 217 – 222). Východisko 
pre uvažovanie o rečníckych žánroch v celej histórii rétoriky predstavovalo 
Aristotelovo rozlíšenie rečí súdnych, rokovacích a oslavných (Aristoteles, 
2009, s. 38 – 41). V stredoveku pribudli ako pevná súčasť tradičných kla-
sifikácií rečníckych žánrov aj náboženské reči. Rozsah rečových prejavov, 
ktoré sa označovali ako „rétorické“, v rôznych obdobiach varioval. Ako 
poukazuje J. Kraus, možno predpokladať, že už v antike sa akceptovali 
ako rétoricky relevantné aj reči, ktoré predstavujú rozhovory v súkromí, 
možno ich označiť ako rhetorica sermonis: zodpovedajú im neoficiálne 
konverzácie v ústraní (sermo), ktoré sa mali vyznačovať nasledovnými 
vlastnosťami: dôstojnosť (dignitas), jasnosť výkladu témy (demonstratio), 
schopnosť rozprávať (narratio) a zmysel pre humor (iocatio) (Kraus, 2011, 
s. 19). Pozícia takýchto dialógov však bola v tradičnej rétorike okrajová 
a zďaleka nepredstavovali všeobecne uznávanú súčasť predmetu rétoriky. 
Podľa Cicera netvorili tieto rozhovory predmet rétoriky, ale tvorili „etiky 
a snahy o dosahování duchovní harmonie a přátelství mezi lidmi“ (Kraus, 
2011, s. 19) a kultivovaná reč, elokventnosť bola podľa neho len nadstav-
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bou základnej a prirodzenej ľudskej schopnosti reči a vznikla ako výsledok 
zámernej kultivácie. 

Hoci základným modelom komunikácie v rétorike bol tradične vzťah 
asymetrie (s dominantnou a aktívnou rolou rečníka a pasívnou rolou audi-
tória) a spolu s tým monológ, aj dialogické žánre ako polemika či diskusia 
tvorili od prvopočiatku predmet rétoriky. Z počiatočnej fázy vzniku réto-
riky možno pripomenúť koncepciu sofistu Protagora, u ktorého sa presved-
čovanie odohráva v rámci symetrického vzťahu zobrazeného dialógom, „ve 
kterém se každá strana snaží prosadit svůj pohled, každá chce hledáním nej-
lepšího z možných argumentů získat převahu nad partnerem a protivníkem, 
ovlivnit jeho názor“ (Kraus, 2011, s. 30). Tieto zárodky rétorického uvažo-
vania o dialogických formách sú v súčasnosti v centre pozornosti rétoriky 
dialógu (porov. napr. Kent – Taylor, 2018, s. 315 – 327). 

Súčasná teória rétoriky reaguje na metodologické impulzy v spolo-
čenských vedách a dochádza k reinterpretácii významu rétorických foriem, 
ktoré sa objavujú v spoločenskej praxi. Nová metodológia reflektuje pri 
vymedzení rečníckeho žánru posun, ktorý nastal pod vplyvom diskurzného 
obratu: ťažisko teoretického záujmu sa presunulo z kompozičnej stránky 
a procesu tvorby vplyvných prejavov na socio-kognitívnu stránku réto-
rických žánrov ako súčasti sociálnej praxe. Pozornosť rétoriky sa obracia 
na konštruovanie sociálnej identity a reality v procese rétorických výmen, 
pričom tieto rétorické výmeny nepredstavujú ucelené a komplexné „reč-
nícke prejavy“, ale ide o fragmentarizované súčasti diskurzu, ktoré patria 
do sféry každodenných interakcií a pochádzajú aj z neformálneho diskurzu 
(táto rétorika „zdola“ sa zachytáva pojmom vernakulárna rétorika, bližšie 
k pojmu Hauser, 2008). Aktéri týchto výmen sa už nedajú popisovať v ka-
tegóriách „rečník“, „publikum“, ale ide o rétorické subjekty, ktoré k tomu, 
aby produkovali rétorické akty, nepotrebujú zvláštne školenie. „Rétorika je 
aj, a možno predovšetkým niečo, čo sa učíme a uplatňujeme v každodennej 
sociálnej interakcii“ (Howard, 2005, s. 173). V tejto perspektíve sa chápe 
„žáner ako sociálna činnosť v reakcii na opakujúce sa rétorické situácie“ 
(Miller, 1984, s. 151). Model diferenciácie rétorických útvarov vychádza-
júci z prieniku spoločenských oblastí života a funkcií v rámci súčasného ko-
munikačného kontinua ponúkame v práci K dynamike rétorických útvarov 
(Bohunická, v tlači). Pri vyčlenení žánrov tu zohľadňujeme jednak vplyv 
nových médií (online memorial, politická talkshow, internetové diskusie, 
vlogy politikov na sociálnych sieťach a iné), jednak nové metodologic-
ké impulzy, ktoré sa pretavujú do vyčlenenia vernakulárnych rétorických 
útvarov ako rodičovská kázeň, susedský rozhovor, spoločenská konverzácia 
pri obede, povzbudzovanie medzi priateľmi; takisto tu vyčleňujeme žánre  
z nových komunikačných sfér pôsobnosti rétoriky, ako napr. z manažérskej 
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rétoriky a v rámci nej hodnotiaci rozhovor, koučingový rozhovor (rozhovor 
zameraný na kariérny rozvoj), mediačný rozhovor (rozhovor zameraný na 
urovnanie sporov v rámci tímu) a i. 

Vplyv nových médií na rétoriku

Ako poznamenáva J. Kraus (1987), renesancia rétoriky na konci 20. 
storočia pripája k tradičným látkam oblasť televízie, filmového umenia, 
politickej propagandy, komerčnej propagácie a reklamy (Kraus, 1987,  
s. 217 – 222). To naznačuje, že sa naplno uplatňoval prenos rétorickej 
schémy zo slovesnej sféry na vizuálnu látku. Začiatky modernej vizuálnej 
rétoriky sú späté so štrukturalistickou sémiotickou analýzou. Jeden z jej 
predstaviteľov R. Barthes v práci Rhétorique de l‘image (1964) aplikoval 
východiská tradičnej rétorickej teórie pri analýze reklamnej fotografie, pri-
čom sa zaujíma o štruktúru obrazu v spojení s typografiou a textom vzhľa-
dom na persuazívny účinok na adresáta. Semioticky orientovaná vizuálna 
rétorika, akú predstavuje aj Barthes, sa orientuje na vizuálne trópy a figúry. 
V tomto zmysle využíva len limitovanú časť rétorickej teórie pri vysvet-
ľovaní vizuálnej rétoriky, a to tú, ktorá predstavuje tradičné elocutio, teda 
štýl. V rámci vizuálnej rétoriky sa však rozvinul aj výskum zameraný na 
vizuálnu argumentáciu, nadväzujúci na pôvodnú Aristotelovu teóriu argu-
mentácie. Tá vychádza z odlišnej povahy znalostí v oblasti nepremenlivého 
(epistéma) a premenlivého (doxa) a na základe tejto odlišnosti pripúšťa ako 
legitímnu súčasť rétorickej argumentácie i sylogizmus obsahujúci premisy 
vyznačujúce sa len istou mierou pravdepodobnosti (úlohu zohráva typic-
ká súvislosť), pričom tieto premisy ostávajú nevypovedané (entyméma). 
Výskum vizuálnej rétoriky v tejto oblasti vychádza z toho, že argumenty 
ako súčasť kognitívnych a logických operácií môžu byť vyjadrené verbál-
ne, ale aj vizuálne – teoreticky nie je dôvod pochybovať o tzv. vizuálnej 
argumentácii (Kjeldsen, 2018, s. 362). Obraz alebo iný vizuálny spôsob 
komunikácie môže byť súčasťou argumentácie, pretože potenciálne ponúka 
rétorický entymématický proces, v ktorom je niečo kondenzované alebo 
vynechané a je na interpretovi, či pri interpretácii pracuje s nevypovedanou 
premisou.

Rozmach vizuálnej rétoriky ako disciplíny je spätý s rozvojom grafiky 
ako podstatnej súčasti časopisov a novín, jej význam zosilnel aj s rastúcou 
popularitou televízie (Kjeldsen, 2018, s. 360). V spojení obrazu, typografie, 
textu a zvuku prerástla vizuálna rétorika do multimodálnej rétoriky. Štú-
dium vizuálnej a multimodálnej rétoriky pokrýva dnes rôzne médiá, formy 
komunikácie a žánre: zahŕňa televíziu a film, reklamu, umenie, dizajn, ar-
chitektúru či módu (Kjeldsen, 2018, s. 361).
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Rétorickú sféru v najnovšom období zasahuje všeobecný „historický“ 
kontext druhého desaťročia 21. storočia, ktorý sa vyznačuje masívnou di-
gitalizáciou. Podstatná časť rétorických prejavov sa uskutočnuje cez rôzne 
internetové platformy: prednášky na YouTube, konferencie a referáty cez 
MS Teams, vlogy na sociálnych sieťach, podcasty, online diskusie atď. Na 
začiatku 21. storočia teda môžeme k vyššie uvedenému výpočtu J. Krausa 
pridať i nové médiá (sociálne siete, virtuálny priestor a online komuniká-
ty všeobecne), ktoré konštituujú samostatnú odnož zvanú digitálna rétori-
ka. Tento termín použil prvý raz Richard A. Lanham vo svojej prednáške 
v roku 1989, keď dal do súvisu počítačovo sprostredkovanú komunikáciu  
a rétoriku (toto spojenie predstavovalo nóvum v protiklade s dovtedy panu-
júcim trendom vo filozofickom myslení spájať počítače s logikou a umelou 
inteligenciou, porov. Eyman, 2015, s. 24). Digitálnu rétoriku spája s vizu-
álnou rétorikou to, že ich pozornosť sa zameriava mimo tradície písaných  
a hovorených prejavov a v dôsledku toho sa rozširujú možnosti aplikovať 
rétorickú teóriu na nové objekty výskumu (Eyman, 2015, s. 49 – 51). V prí-
pade digitálnej rétoriky sú týmto novým objektom elektronické komuni-
káty. Začiatky digitálnej rétoriky charakterizuje zameranie na elektronické 
texty so zreteľom na hypertext a skúmanie toho, aké dôsledky má elek-
tronické prelinkovávanie pri tvorbe významu i argumentov. V porovnaní 
s tlačenými textami išlo o novú techniku, ktorá mala dosah aj na proces 
ovplyvňovania adresáta. Brent (1997) upozorňuje, že hypertextové odka-
zy nemajú len informačnú funkciu, ale ich nová rétorická funkcia spočíva 
v tom, že sa stávajú súčasťou argumentačnej výstavby digitálneho komuni-
kátu. S rozvojom digitálnych technológií pokračoval aj vývoj možností vy-
tvárania hypertextu, ktoré už zahŕňali rôzne médiá: video, audio, animácie 
– hypermediálne kompozície s možnosťou interaktivity (Eyman, 2015, s. 
26). Späť do hry sa vracia aj vizuálna rétorika ako súčasť digitálnej rétori-
ky vzhľadom na význam obrazových komunikátov v digitálnom priestore. 
V nadväznosti na tento trend sa v teórii rétoriky objavuje multimediálne 
založená „hyperrétorika“ (Heba, 1997) – termín vystihujúci formu komuni-
kácie, ktorá kontinuálne znovuobjavuje a obnovuje samu seba prostredníc-
tvom prebiehajúcich výmen medzi používateľmi, elektronickým obsahom 
a jeho prezentáciou v multimediálnom priestore (Heba, 1997, s. 22).  

Komunikácia prostredníctvom nových digitálnych médií má svoje špe-
cifiká a tie vplývajú aj na podobu persuázie ako základnej funkcie rétoriky. 
„Nová rétorika“, ktorá sa z veľkej časti odohráva v online priestore, posúva 
chápanie rétoriky ako presvedčivej argumentácie, ktorej cieľom je mentál-
ne „premôcť“ publikum, získať ho na svoju stranu. V digitálnej rétorike sa 
zvýrazňuje funkcia sebaprezentácie, kreatívnej spolupráce a komunitného 
zreteľa (porov. Zappen, 2005, s. 320; Zappen – Gurak – Doheny-Farina, 
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1997). Podstatnou črtou digitalizácie rétoriky je práve komunitná rétorika. 
Rétorické subjekty sa združujú v rámci skupín na Facebooku, v chatova-
cích miestnostiach, diskusných fórach, kde ich účinkovanie prebieha hlav-
ne interakčnou formou prostredníctvom diskusií, (hodnotiacich) komen-
tárov. V takomto type online komunity, kde sa rétorické subjekty osobne 
nepoznajú, spôsobuje sociálna nezáväznosť to, že výraznou súčasťou ich 
rétoriky je tzv. „trolling“ či „hatespeech“, a to nielen primárne v službách 
(agresívneho) presvedčovania, ale i sebaprezentácie (v podobe verbálne-
ho predvádzania sa). Na druhej strane, nové technológie umožňujú soli-
darizáciu prostredníctvom rétorických komunikátov na báze interaktívnej 
kreativity (to sme mali možnosť vidieť aj v rámci slovenských politických 
kampaní či antikampaní, súčasťou ktorých boli komunikáty s možnosťou 
dotvorenia vizuálu i obsahu; pripomeňme si napríklad interaktívny billbo-
ard Shootyho z roku 2009 „Spoločne pre Slovensko“, ktorý ponúka tech-
nické rétorické nástroje na karikovanie Roberta Fica a Ivana Gašparoviča; 
táto forma poskytuje na prvý pohľad kreatívnu slobodu, avšak rétorické 
nástroje na dotvorenie zmyslu sú preddefinované, napr. možnosť výberu 
z ponúknutého súboru slov, grafických prvkov a funkcií ako prečiarknutie).

Digitálna rétorika absorbovala existenčné formy tradičnej rétoriky  
a transformovala ich netradičnými technickými možnosťami. Táto trans-
formácia zasiahla celý proces persuázie, čo prináša nové nároky na recep-
ciu a interpretáciu digitálnych rétorických komunikátov. Ako príklad si 
uveďme politickú rétoriku: politici už nie sú odkázaní na to, že im médiá 
dajú priestor vyjadriť sa, ale na dennej báze sa prihovárajú občanom pro-
stredníctvom komentárov, statusov, videí (vlogov) na sociálnych sieťach 
(hlavne facebookových účtoch). Pravda, takéto individuálne videá majú 
propagandistickejší charakter ako mediálne inštitucionalizované prejavy, 
kde je „neutralizátor“ v osobe moderátora. Pre recipienta sa však stráca vý-
znam rozlíšenia mediálnej inštitucionalizovanosti prejavu vs. individuálnej 
iniciatívy politika a na rovine intuitívnej interpretácie konečný konzument 
nereflektuje rozdiel v kvalite persuázie a je manipulovateľnejší.

Pripomeňme si, že tradičný rétorický kánon hovorených a písaných 
textov, ktorý bol rešpektovaný stáročia od antiky po súčasnosť, počíta s pia-
timi zložkami rečníckeho procesu – ako je známe, je to inventio (ideácia, 
objavenie témy a základných myšlienok), dispositio (usporiadanie myš-
lienok, ich nadväznosť), elocutio (výrazové prostriedky – štýl), memoria 
(osvojenie a zapamätanie si prejavu) a pronunciatio (prednes). V digitál-
nej rétorike podliehajú tieto zložky výraznej transformácii. V závislosti 
od druhu média je v rámci dispositio charakteristický posun od klasickej 
sukcesívnosti radenia k simultánnej kompozícii, napríklad v rámci webstrá-
nok, videí využívajúcich paralelné prezentovanie rôznych obsahov. V rám-
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ci elocutio sa zvyšuje multimodalita rétorických komunikátov zapojením 
výrazových prostriedkov rôznych sémiotických sústav, vizuálna zložka 
(sprievodný obrazový materiál) sa stáva stále významnejšou súčasťou pri 
formulovaní rétorického obsahu a jeho prezentácii. Memoria zahŕňa webo-
vú pamäť, na ktorú rétorický komunikát odkazuje prostredníctvom tagov  
a hypertextových odkazov. „Prednes“, ktorý tradične zahŕňal ústne podanie 
a kinetickú zložku rečníckeho prejavu, využíva v digitálnej rétorike rôzne 
formy záznamov, audiovizuálnych montáží, netradičných výrazových pro-
striedkov (vizuálnych efektov) na udržanie pozornosti a dynamické tempo 
podania. Transformácia tejto zložky v kontexte digitálnych médií zahŕňa 
aj možnosť rozloženia na realizáciu a expozíciu, ktoré nastávajú v rôznych 
časoch a v závislosti od možností expozície je tak rétorický komunikát reci-
povaný a interpretovaný v rôznych časoch a priestoroch. Akcelerácia tem-
pa súvisí práve s touto charakteristikou a možnosťou opakovane sa vrátiť 
k vybraným častiam komunikátu.

Postupom času je náročné vymedziť rozsah digitálnej rétoriky a odčle-
niť rétoriku v digitálnom a nedigitálnom prostredí. Väčšinu rétoricky rele-
vantných komunikátov dnes prijímame v digitálnom prostredí, prostredníc-
tvom techniky, s ktorou sme v neustálej interakcii v práci, škole, pri zábave; 
digitálna rétorika dnes masívne zasahuje tradičné „bašty“ rétoriky – poli-
tiku, oblasť vzdelávania i epideiktickú tvorbu (napr. rozšírený žáner onli-
ne memoriál). Internet už nie je len nástroj, ktorý sa využíva pri posilnení 
tradičnej rétoriky, ale je súčasťou životných podmienok, v ktorých vedieme 
svoj každodenný život. Ako poznamenáva O. Orgoňová a M. Kazharnovich 
(2020), prežívame digitálnu revolúciu, ktorá nadväzuje na predošlú éru za-
vádzania informačno-komunikačných technológií (IKT), pričom „súvislosť 
s IKT sa mení na závislosť od nich“ (Orgoňová – Kazharnovich, 2020,  
s. 181).

Záver

Tento stručný prehľad naznačuje, že rozsah pojmu rétorika sa rozšíril 
oproti pôvodnému vymedzeniu, hoci spolu s J. Mistríkom môžeme chá-
pať tieto presahy ako „implikáty“ pôvodného vymedzenia rétoriky. Jeden 
z najzásadnejších podnetov pre pohyb v rétorike nie sú len nové médiá, ale 
aj prehodnocovanie významu samotnej rétoriky, ktoré prišlo s diskurzným 
obratom a v rámci neho aj s prácou Kennetha Burkeho. Jeho definícia réto-
riky znie: „Všade, kde je persuázia, je rétorika. A všade, kde je význam, je 
persuázia“ (Burke, 1969, s. 172 – 173). Táto definícia bola pre ďalšie obdo-
bie rétoriky podnetná tým, že zdôrazňuje vzťah medzi rétorikou a tvorbou 
sféry vedenia, významov. Rétorika je imanentnou súčasťou procesu tvorby 
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a používania symbolov, prostredníctvom ktorých sa vytvára sociálna sku-
točnosť a tá predstavuje svet, v ktorom žijeme. V tomto svetle sa považuje 
za rétorický každý akt, ktorý je súčasťou sociálnej praxe a podieľa sa na 
vytváraní sociálnej skutočnosti. V súlade s rozsahom subjektov, ktoré vstu-
pujú do hry pri takomto poňatí rétoriky, je užitočné operovať zvlášť s poj-
mami rečník (v tradičnom slova zmysle ako jednotlivec, ktorý je schopný 
využiť prostriedky logosu, étosu a pátosu pri koncipovaní rečníckeho preja-
vu s cieľom presvedčiť) a rétorický subjekt (širšie ako účastník rétorických 
výmen). 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0111/20 
Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti.
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Оценочные коннотации заимствований в интернет-
коммуникации

Лариса Касперова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
факультет журналистики

Abstract
Evaluative Connotations of Borrowed Expressions in Internet 

Communication
The digital era is creating a new type of personality, including 

its linguistic aspects. Modern internet communication that manifests 
a general tendency at intellectualization of linguistic behaviour, actively 
incorporates into the language of the users a large number of neological 
borrowings. Some of them, after penetrating into Russian, remain 
neutral, while their derivatives may become evaluative. Others, being 
denotatively and connotatively neutral, may, in media discourse and in 
internet communication, become permanently evaluative, and are able to 
influence the value orientation of the society.  The factors that contribute 
to the formation of evaluative characteristics of borrowed lexemes include 
evaluative connotations of the context (lexical-morphological level), non-
verbal means of influencing (photographs, graphical means, video and 
sound recordings), and aggressive frequency of using the lexical unit.

Key words: lexicology, borrowings, evaluation, internet communication, 
media language
Ключевые слова: лексикология, заимствования, оценочность, 
интернет-коммуникация, медиаречь

Цель и задачи исследования

Цель нашего исследования – доказать возможность появления 
устойчивой оценочной коннотации нейтральных заимствований в ин-
тернет-коммуникации при соответствующей авторской/коллективной 
установке; выявить способы влияния интернет-контекста на аксиоло-
гические составляющие языка и ценностную систему общества.

Для проведения нашего исследования необходимо решить сле-
дующие задачи: изучить современные исследования новейших за-
имствований в русском языке; собрать эмпирическую базу в интер-
нет-СМИ (2016 – 2021 гг.); построить модели лексических значений 
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заданных единиц в русском языке, сравнить их с коннотациями в 
ответах участников соцопроса; проанализировать иллюстратив-
ный материал с точки зрения появления оценочной коннотации 
у нейтральных заимствований в интернет-коммуникации; вы-
явить актуальные для интернет-коммуникации лингвистические 
способы контекстного влияния на оценочность слова.

Исследовательские вопросы

В работе были поставлены следующие исследовательские во-
просы: 1) Как интернет-коммуникация влияет на появление/измене-
ние коннотативного компонента значения новейших заимствований?;  
2) Каким образом коннотация лексической единицы способна повли-
ять на ценностную ориентацию современного общества?

Методы исследования

Для реализации поставленных задач и достижения цели в работе 
использованы следующие методы:

1) Метод „точечной выборки“ конкретных единиц, определен-
ных исследователем. Один из традиционных лингвистических мето-
дов отбора языкового материала (в данном случае заимствований в 
интернет-СМИ) с целью создания эмпирической базы исследования. 
Источниками языкового материала послужили интернет-ресурсы, яв-
ляющиеся СМИ (kommersant.ru; kp.ru; aif.ru; vm.ru; iz.ru; ng.ru; rg.ru; 
forbes.ru; 1tv.ru; vesti.ru; rbc.ru; ren.tv; yandex.ru /media; rambler.ru/
media; 1obl.ru; nur.kz; sm-news.ru; amic.ru и др.), а также комментарии 
к текстам СМИ, форумы, соцсети (crownet.ru; club443.ru; monocler.ru; 
forum.kaluga.ru; youtube.com и др.). 

2) Метод анализа структуры лексического значения слова и его 
оценочных коннотаций. В исследовании используется модель лекси-
ческого значения слова, традиционно включающая ядро, периферию 
(коннотации и потенции) лексической единицы (Диброва, 2008). По 
теории И. А. Стернина, модель лексического значения представлена 
двумя макроэлементами – денотативным и коннотативным. „Если 
оценка в слове денотативна, то говорят об оценочном слове, если кон-
нотативна – о слове с оценочным компонентом значения“ (Стернин 
– Саломатина, 2011, с. 8). В рамках данной работы особое внимание 
будет уделено анализу слов с нейтральным денотатом, но приобретен-
ным/навязанным оценочным компонентом значения в медиаречи и в 
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интернет-коммуникации.
3) Метод социолингвистического опроса (лингвистическое ин-

тервьюирование). Социолингвистические опросы проводятся с целью 
выяснить мнение людей или их отношение к какой-либо языковой 
единице и определить особенности функционирования этой единицы 
в речи носителей языка. Такой аспект опроса носит название оценоч-
ной дифференциации значения. 

Критерии для участников: возраст 15 – 23 года, носитель русского 
языка. Количество участников – 209. Анкетный лист: 1) Что обозна-
чает слово ***?; 2) *** – это хорошо, плохо или нейтрально?; 3) Упо-
требляете ли вы это слово в своей речи?; 4) Составьте предложение с 
данным словом.

Пример ответа: муж., 34 года. Даунифтинг – 1) уволиться с работы 
и уехать из мегаполиса в деревню или в Таиланд; 2) кому как; 3) прак-
тически нет, но знаю его значение; 4) Дауншифтинг – это путь убежать 
от проблем.

„Любой компонент значения – отдельная сема, макрокомпонент, 
лексический мегакомпонент в целом – могут быть системными, то 
есть общеизвестными, общепризнанными всем языковым коллекти-
вом, а могут быть групповыми и личностными, индивидуальными для 
отдельного носителя языка“ (Стернин – Саломатина, 2011, с. 12). В 
результате анализа полученных данных выявлены индивидуальные и 
коллективные оценочные компоненты значений слов в ответах инфор-
мантов. Наличие коллективных оценочных компонентов, имеющих 
высокий процент употребления носителями языка, дают право гово-
рить о возможности формирования той или иной коннотации у ней-
тральных слов с целью влияния на ценностные ориентиры общества.

Основные результаты и выводы

1) Оценочно нейтральные новейшие заимствования стимулиру-
ют носителей языка к проявлению креативности и созданию конно-
тативно окрашенных производных. Многие заимствования, попадая в 
русский язык, сохраняют оценочную нейтральность. Это относится в 
первую очередь к профильной терминологии, которая поддерживает 
тенденцию к интеллектуализации и глобализации современного об-
щества. Такие сферы, как бьюти, IT-технологии, экономика и финан-
сы, экология, торговля, активно пополняют современную речь новыми 
словами.
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В интернет-коммуникации существует два активных способа 
создания производных от новейших заимствований: искусственный, 
продуманный (от журналистов, блогеров) и естественный, стихийный 
(реакция аудитории). Например: Дауншифтинг (англ. downshifting – 
ʻснижение, замедление, ослаблениеʼ) – смена образа жизни на спокой-
ный, размеренный, минимально зависимый от установок современ-
ного социума. Явление само по себе противоречивое и оценивается 
конкретными людьми по-разному. Это способность резко поменять 
привычный для человека большого города образ жизни, переехать в 
спокойное место и вести жизнь так, как решишь сам. В России это 
явление тоже приобрело популярность в ХХI веке. Многие молодые 
люди вдохновились этой идеей. 

В следующих заголовочных комплексах явление получает 
одобрительную оценку в результате влияния контекста: Дауншифтинг: 
внутренняя гармония вместо карьеры; Дауншифтинг – удел 
избранных; Как сбежать с галеры или дауншифтинг; Дауншифтинг 
по-деревенски. Как дачники спасают вымирающие деревни (gazeta.
ru). Но другие авторы могут ориентировать современное общество 
в сторону отрицательной оценки этого явления: Дауншифтинг в 
России: шифтинг или даун? (zen.yandex.ru/media); Потерянный рай: 
как даун шифтеры возвращаются в Россию и строят карьеру с нуля 
(yandex.ru); Жуткая правда: как живут пары-дауншифтеры (rambler.
ru). Большинство же контекстов российских СМИ всегда представляли 
данное явление как двойственное: Дауншифтеры: беглецы от 
реальности или люди нового времени? (7dach.ru); Философия и 
психология дауншифтинга: сбавить скорость или сжечь двигатель? 
(monocler.ru).

В период пандемии несколько увеличилось число контекстов с этим 
словом не только в лайфстайл-журналах, но и в других СМИ, соцсетях: 
„Понаехавшие“. Внутрироссийский дауншифтинг: из города в дерев-
ню (youtube.com); Коронавирус спровоцировал волну дауншифтинга 
(prizyv.ru). Но обозначает оно чаще не отъезд в теплые страны, а 
жизнь на даче или в деревне. Прежний дауншифтинг по объективным 
причинам стал практически невозможен: Дауншифтинга больше нет 
(vm.ru).

Само слово не является частотным в речи носителей языка, но 
от заимствованной основы дауншифт- именно в неформальной 
интернет-коммуникации появились коннотативно окрашенные слова 
дауншифтик, дауншифнутый, дауншифнуться, сдауншифтиться: 
Ты вроде и так дауншифтик. Карьеры не делаешь, всё лето живёшь 
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на даче;1 Дауншифнется родитель, сменив работу или уйдя в серо-
черную зарплату. Тогда возможен пересмотр размера, причем, не 
всегда в пользу дауншифнутого2; Сдауншифтиться можно из Мск, 
может из Питера, может даже из Новосиба3.

2) Современная интернет-коммуникация в сравнении с 
традиционными СМИ обладает самыми широкими возможностями 
создания устойчивой оценочной коннотации как способом 
манипуляции аудиторией и изменения ценностных ориентиров 
общества.

Как известно, любое слово, обладающее потенциями, может 
получить авторскую коннотацию в индивидуальном контексте. 
Интернет-коммуникация, обладая возможностью транслировать 
информацию на многомиллионную  аудиторию, постоянно 
дублировать информацию посредством перепостов, гиперссылок и 
повторять ключевые слова в текстах, способна навязать аудитории 
положительную или отрицательную коннотацию и тем самым 
повлиять на восприятие аудиторией, в особенности молодежной, 
какого-либо явления.

Лексические значения заимствованных слов перформанс – 
флешмоб – челлендж изначально существенно отличались.

Перформанс (англ. Performance; нач. ХХ века) – форма искусства, 
где художник/автор режиссирует действия актера (в роли актера мо-
жет выступать сам автор) или группы для демонстрации публике в за-
ранее определенном месте (Л. Ушакова „Миссия“). 

1 Доступно на: http://crownet.ru/index.php?showtopic=76604
2 Доступно на: https://club443.ru/arc/index.php?s=0&showtopic=168918&st=100
3 Доступно на: http://forum.kaluga.ru/index.php?showtopic=33700
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Флешмоб (англ. flash – ̒ вспышкаʼ, mob – ̒ толпаʼ; 2003 г.) – собрание 
определенного количества людей по предварительной договоренности 
о времени и месте для общего одновременного выполнения действия 
по задуманному плану (Танцевальный флешмоб).

Челлендж (англ. challenge; XXI в., в русском языке активно с 
2015  г.) – интернет-ролик от блогера с предложением пользовате-
лям повторить его действия и разместить свой ролик в Сети (Yoga 
challenge, йога вызов/челлендж ).
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Лексическую ассимиляцию заимствований перформанс – 
флешмоб – челлендж в русском языке на данном этапе нельзя считать 
завершенной, т.к. во многих текстах, в том числе профессиональных, 
они могут употребляться как взаимозаменяемые. Носители русского 
языка, в том числе молодые люди, хорошо знающие английский язык, 
тоже употребляют слова флешмоб, челлендж и перформанс как полные 
синонимы и не могут точно сформулировать значение конкретного 
заимствования в русском языке и/или объяснить разницу в их 
значениях. Тюменцы устроят творческий перформанс и флешмоб. 
Участники челлендж-батла будут выполнять творческие задания 
(tmn.aif.ru). 

В последние годы слово флешмоб расширило свое значение, 
особенно в эпоху пандемии, когда собираться очно стало невозможно. 
На данном этапе челлендж может восприниматься как вариант 
флешмоба в Сети. Флешмоб же имеет много разновидностей: арт-
моб (моб-арт), экстрим-моб, танцевальный флешмоб, фан-моб, 
моб-игра и др. Определяют арт-моб как подготовку и проведение 
акции, представляющей художественную и эстетическую ценность, 
с реквизитом, режиссурой и репетициями. Такое определение 
дублирует перформанс. Возможно разграничить перформанс как 
выражение художника, флешмоб как массовую акцию, челлендж как 
вызов повторить что-то. Но в речи такое разделение очень условно. 
Например, акция #ИзоИзоляция соединила в себе все три понятия 
(Шедевры „ИзоИзоляции“: лучшие работы главного флешмоба на 
карантине).
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С точки зрения структуры лексического значения все данные 
слова коннотативно нейтральны. Неизвестно, какое конкретно 
действие подразумевается, какую цель преследует автор данного 
сценария. Действие может быть или позитивным, или негативным, как 
и последствия этого действия. 

Обратим внимание на употребление этих слов в журналистских 
материалах: Все без ума от флешмобов: как работает модный 
инструмент (pro.rbc.ru); Кто во что горазд: 7 классных флешмобов 
и челленджей в Instagram. Если заскучали в изоляции, а на лекции и 
спектакли нет сил, есть другое (тоже вполне творческое) решение. 
Можно попробовать себя в одном из этих популярных челленджей 
(thecity.m24.ru); Комитет по образованию города Барнаула 
организовал флешмоб „Мам, я дома“, в котором принимают участие 
учителя и ученики городских школ. Так они пытаются найти плюсы 
в сложившейся ситуации (amic.ru/news); Как развлечься, сидя на ка-
рантине уже третью неделю? Три классных флешмоба в соцсетях, 
которые вы можете повторить, не выходя из дома (sm-news.ru).

Приобретение устойчивой коннотации подобных заимствований 
может способствовать изменению ценностных ориентиров общества. 
Рассмотрим на конкретном примере, как слово, получившее оценочную 
коннотацию, повлияло на дезориентацию молодых людей в системе 
общественных ценностей и норм. 

Информационный повод: май 2019 года, г. Владивосток. На тер-
ритории школы старшеклассники устроили флешмоб в откровенных 
костюмах из магазина для взрослых, отметив таким образом оконча-
ние школы. Итог мероприятия: отрицательный, выражающийся в 
административных наказаниях родителей, нравственных страданиях 
учителей и самих детей и т.п. Сопутствующие факты: накануне 
события учащиеся этой школы победили в конкурсе мэра города 
„Самый креативный флешмоб“. К особенностям освещения 
данного инфоповода в материалах СМИ можно отнести однообразие 
заголовков, в которых употреблены исследуемые заимствования: 
Флешмоб в стиле БДСМ устроили выпускники (nur.kz); Педагоги и 
стилисты оценили БДСМ-перформанс выпускников во Владивостоке 
(ren.tv); В интернете появилась петиция в поддержку выпускников, 
устроивших БДСМ-перфоманс в школе во Владивостоке (kp.ru).

Влияние на аудиторию осуществляется частотным повторением в 
текстах модных слов, которые в молодежной среде воспринимаются 
как положительно окрашенные (челлендж, флешмоб, перформанс – это 
креативно, творчески, необычно), а содержание действия оказывается 
на втором плане. Участники флешмобов воспринимают любое 
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действие как проявление креативности. Административно наказуемое 
деяние может восприниматься молодыми людьми как проявление 
творчества. „˂...˃ в условиях все нарастающей виртуализации общества 
формируется личность с принципиально новыми социальными чертами 
и поведенческими проявлениями“ (Бондаренко, 2006, с. 11). Общество 
тоже разделилось в оценке этого события: кто-то выражал негодование 
и недоумение, а кто-то поддержал школьников – это свидетельствует 
об изменении/противоречивости ценностных ориентиров в современ-
ном обществе. „Оборот“ ценностей сейчас происходит быстрее, чем 
когда-либо в истории. В прежние времена человек, выросший в каком-
либо обществе, мог ожидать, что общественная система ценностей 
останется в основном неизменной в течение его жизни; гарантировать 
такое утверждение сейчас нельзя, разве что в самых изолированных 
дотехнологических сообществах <…>. Это объясняет фантастически 
разноречивую пропаганду, которая обрушивается на людей, живущих 
в высокотехнологических обществах. Дом, школа, корпорация, 
церковь, сословные группы, средства массовой информации и 
мириады субкультур – все рекламируют различные наборы ценностей“ 
(Тоффлер, 2011). Медиа постиндустриального общества формируют 
новые образы стиля и поведения. Иногда человек теряет ориентацию 
и не может сделать выбор. Достаточно часто именно реклама, в том 
числе социальная, и PR берут на себя роль главных ориентиров.

Результаты лингвистического эксперимента подтверждают этот 
вывод. Слово флешмоб:  16 % сформулировали лексическое значение 
с денотативной положительной оценкой; 37% – с положительными 
оценочными коннотациями; 64% привели примеры с положительным 
оценочным контекстом. Например, жен. 19 лет: Флешмоб. Это 
совместное представление, когда участники в отличном настроении. 
Они получают удовольствие от действий, а возможно, и славу. 
„Замутим завтра суперский флешмоб!“ Муж. 23 года: Флешмоб. 
Это жизнь творческих современных парней и девушек, которые 
умеют сделать жизнь яркой и насыщенной. „Я участник крутого 
флешмоба! Присоединяйся и ты – Не будь серой мышью“.

Актуальными лексико-морфологическими средствами создания 
оценочного контекста данных слов в интернет-СМИ оказались: 
1) качественные оценочные прилагательные (47%): креативный, 
суперский, незаурядный, отличный, богатый и пр.; 2) качественные 
оценочные наречия (43,5%): круто, весело, солидарно, дружно, 
креативно, нескучно, лайфово и др.); 3) существительные с прямым 
или косвенным оценочным компонентом значения (24%): радость, 
драйв, творчество, друзья, слава, лайки и др.; 4) императивы (32,5%): 
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присоединяйся, не хандри, вливайся, не спи и др.); 5) акциональные 
глаголы (41%): прыгать, зажечь, ловить, поймать и др.).

К активным лексическо-фразеологическим средствам можно 
отнести метафоры (поймать волну), фразеологизмы (на седьмом 
небе) и прецедентные тексты (Я, ты, он, она! –  команда флешмоба), 
а также нужно отметить возможность лексического повтора 
однокоренных оценочных слов (Три флешмоба, которые скрасят 
время в самоизоляции; Самоизоляция флешмобу не помеха; Вот сразу 
три отличных флешмоба, в которых можно участвовать и отлично 
провести время (rg.ru)).

Таким образом, получая в интернет-коммуникации устойчивое 
коннотативное значение, слово способно повлиять на изменение/
корректировку ценностных приоритетов общества. Основными 
способами создания коннотативного значения у нейтрального слова 
в интернет-коммуникации являются: a) принадлежность к модным 
словам, среди которых частотны именно заимствования; б) контекстное 
окружение оценочного (воздействующего) характера (слова с 
денотативной или коннотативной позитивной/негативной оценкой, 
слова с косвенной оценкой; императивы; акциональные глаголы; 
включение в прецедентные тексты; метафорические контексты и 
пр.); в) невербальные средства воздействия (фотографии, аудио- и 
видеоролики), вызывающие положительный эмоциональный отклик 
аудитории; г) агрессивная частотность употребления лексической 
единицы в СМИ, рекламе, PR в определенном оценочном окружении.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-012-00077 А „Креативная функция 
языка в интернет-коммуникации“.
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Rétorická kompetencia v  kontexte asymetrickej 
komunikácie
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Abstract
Rhetoric Competence in the Context of Asymmetrical Communication

The submitted paper presents the so far carried out partial research 
in the sphere of communication between people whose differentiating 
feature is their state of health. We consider such communication as being 
asymmetric because the differences of the parties in communication with 
regard to their health considerably condition the communication between 
them. Within this analysis, we deal with rhetoric competence that, in 
contrast to the traditional understanding, acquires a new dimension in this 
context. One of the aims is also the attempt to answer the question in what 
classification relationship the two roles investigated are, i.e., the role of the 
communicator and the role of the rhetoric partner. The starting point in 
dealing with rhetoric competence and the very role of the rhetoric partner 
himself/herself in the context of asymmetric communication is constituted 
by the determination of the relationship between the rhetoric and the theory 
of communication.

Key words: rhetoric, rhetoric competence, asymmetric communication, 
physical challenge, intactness
Kľúčové slová: rétorika, rétorická kompetencia, asymetrická komunikácia, 
telesné znevýhodnenie, intaktnosť

1. Úvodné poznámky

Predkladaný príspevok prezentuje doterajší čiastkový výskum v oblasti 
komunikácie medzi osobami, ktorých diferenciačným znakom je ich zdra-
votný stav. Takúto komunikáciu nazývame asymetrickou, pretože rozdiely 
komunikantov v zdravotnej oblasti významne podmieňujú komunikáciu 
medzi nimi. Interpretácia podstaty takéhoto asymetrického komunikačného 
správania zo strany intaktnej osoby voči osobe/osobám s telesným znevý-
hodnením, identifikácia komunikačných praktík, analýza komunikanta ako 
osoby, ktorá na seba vzťahuje rolu aj novú rolu rétora na pozadí sociálnej 
inklúzie, sú v popredí nášho výskumu spoločne s dôrazom predovšetkým 
na kultiváciu jazyka. Je známe, že na rôzne typy komunikácie uplatňujeme 
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vopred naučené, respektíve skúsenosťami získané a overené komunikačné 
taktiky, ktoré sa aj pod vplyvom spoločenských noriem očakávajú a pova-
žujú za korektné. Korektnou komunikačnou interakciou sa rozumie podľa 
Dolníka (2013, s. 123) „vzájomné pôsobenie aktérov komunikačnej inte-
rakcie so zreteľom na to, čo vyplýva zo stavu ich vnútorného sveta.  Zo 
zorného uhla korektnosti komunikačná interakcia sa javí ako akomodač-
no-asimilačný proces, čo je následok toho, že pri prihliadaní, resp. reš-
pektovaní stavu vnútorného sveta aktérov ide o to, do akej miery sa zla-
ďujú ich stavy vzhľadom na aktuálnu situáciu.“ V rámci tejto analýzy sa 
zaoberáme aj rétorickou kompetenciou, ktorá oproti tradičnému vnímaniu 
nadobúda v tomto kontexte nový rozmer. Jedným z vytýčených cieľov je 
aj snaha o odpoveď, v akom klasifikačnom vzťahu sú dve sledované roly, 
a to rola komunikanta a rola rétora. Nazdávame sa totiž, že v istých typoch 
komunikácie sa v postave komunikanta aditívne aktualizuje aj rola rétora, 
ktorá vnáša do vzniknutej (rétorickej) situácie nový komunikačný kontext. 
V našom ponímaní rétorika – v súčasnosti stále pretrváva jej vnímanie ako 
náuky o umení (krásne) rozprávať a najmä presviedčať, t. j. v chápaní zhod-
nom s antickým prostredím – rozširuje pole svojej pôsobnosti do každoden-
nosti, a tak vytvára vedome či nevedome koncept „bežného ne/uvedomova-
ného rétora“, ktorý sa aktualizuje vplyvom rozličných podmienok. O to viac 
je to možné pozorovať v asymetrii, v nerovnomernom vzťahu komunikan-
tov – medzi osobou intaktnou a medzi osobami s telesným znevýhodnením, 
čo je hlavným predmetom analýzy v tomto príspevku. Nazdávame sa totiž, 
že je možné nahliadať na rečové účinkovanie intaktného človeka vo vzťa-
hu k telesne znevýhodnenej osobe ako na istý rétorický výkon a popritom 
sledovať danú situáciu ako rétorickú. Pri výklade a tvrdeniach nachádzame 
oporu v štúdii od L. Bitzera (1968), ktorý vysvetľuje na viacerých príkla-
doch, že „rétorické“ je značne závislé od situácie. Zastávame totiž názor, 
že vzniknutá asymetrická komunikačná situácia medzi intaktnou osobou 
a osobou s telesným znevýhodnením môže byť dostatočným podnetom na 
vznik rétorickej situácie, v ktorej sa, prirodzene, v našom ponímaní aktivi-
zuje rola rétora na strane intaktnej osoby. Na pozadí výskumu je predovšet-
kým téma inklúzie, ktorá je ako spôsob správania a prijatia zreteľne uplat-
niteľná aj na poli lingvistiky, predovšetkým v tých výskumoch, ktorých 
cieľom nie je systematický a preskriptívny opis jazyka, ale otvorenie novej 
dimenzie lingvistických disciplín, ktorých spoločným menovateľom je pre-
sah jazyka k človeku, jeho životnému nastaveniu a každodennému (jazyko-
vému) prežívaniu. Z hľadiska lingvistiky je prínosná hypotéza, že pozna-
nie jazyka a s tým späté poznávanie môže viesť k sebareflexii a kultivácii 
jazyka. Rozširovanie komunikačných interakcií, ktorých je, samozrejme, 
nekonečno a predsa sa dajú aspoň čiastočne klasifikačne zjednotiť, môže 
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dopomôcť k lepšiemu pochopeniu človeka ako síce individuálnej osobnos-
ti, no stále osoby konštruujúcej sa v spoločnosti, v kolektíve nadobúdaním 
schopností prostredníctvom skúsenosti, zážitku a zlyhania.

2. Pohľad na aktuálny stav riešenia témy

Jedným zo základných východísk riešenia témy sú stretnutia s osobami 
s telesným znevýhodnením, s ktorými sme viedli rozhovory s fokusáciou 
na to, ako vnímajú v interakciách, ktoré doposiaľ spozorovali, prispôso-
bovanie sa jednotlivých komunikačných partnerov smerom k ich osobe. 
S osobami sme viedli neštruktúrované rozhovory, ktoré sme nahrávali a ná-
sledne prepisovali. Z analýz1 sme sa snažili opísať najčastejšie komunikač-
né stratégie, ktoré sa vyskytujú v komunikácii intaktných ľudí voči ľuďom 
s telesným znevýhodnením. Vyvodzovali sme, ako prebiehajú, ale zároveň 
aj ako neprebiehajú adaptačné procesy v komunikácii. V kontexte nášho 
výskumu považujeme osoby s telesným znevýhodneným za ľudí, ktorí 
vzhľadom na povahu svojho telesného znevýhodnenia musia prekonávať 
prekážky, ktoré by v stave plného zdravia neboli nutné. Aspektom nášho 
výskumu je viditeľná asymetrickosť, a práve tá je zaujímavá aj z pohľadu 
interpretácie jazyka – komunikácia medzi intaktnou osobou a osobou 
s telesným znevýhodnením totiž poukazuje na to, že miera symetrickosti 
nie je vyvážená z pohľadu zdravia a vyvoláva rôzne podnety (vznik situácie 
je podmienený podnetmi, rozličným impulzom, čomu sa venujeme v ďalšej 
kapitole). S rôznou mierou asymetrie je spojená, prirodzene, aj rôzna mie-
ra kultivácie prejavu – čím je vzťah medzi komunikantmi asymetrickejší, 
tým je aj komunikačne ťažšie ho zvládnuť. V spomínanom type komuni-
kácie, kde je diferenciačnou črtou miera zdravia danej osoby, je prítomná 
príznakovosť situácie, a preto je komunikácia pre komunikantov z pozície 
intaktných osôb komplikovanejšia (z pozície riešiteľa práce – vedeckého 
výskumníka sa identifikujeme s prvým komunikantom, ktorý sleduje ko-
munikačné praktiky realizované smerom k osobe s telesným znevýhodne-
ním zo strany intaktných osôb). 

1 Metodológia práce je ukotvená v kvalitatívnom type výskumu, ktorý sme považovali za 
najvhodnejší pre náš výskum. Z pozície výskumníka sme na začiatku vymedzili okruh otá-
zok, ktoré sme kládli respondentovi, v našom prípade osobe s telesným znevýhodnením. Zá-
kladnou literatúrou pre náš metodologický koncept je publikácia od Jana Hendla s názvom 
Kvalitativní výzkum – základní metody a aplikace (2005).
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3. Rétorika a rétorická kompetencia

Spojenie rétoriky ako lingvistickej disciplíny a znevýhodnenia nie je 
novým poznávacím rámcom, keďže existujú mnohé publikácie zaoberajúce 
sa touto problematikou z hľadiska tzv. „disability studies“. Považujeme za 
potrebné hneď na úvod upozorniť na to, že naším zámerom nie je zasadzo-
vať tento príspevok do spomínaného rámca, pretože cieľ našej štúdie to, 
prirodzene, vylučuje. „Disability studies“ sa ako vedná disciplína formova-
la v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia a ciele tohto vedného 
i študijného odboru smerujú k vyššej miere porozumenia zdravotného zne-
výhodnenia, k pochopeniu komplexnosti životných podmienok a kvality 
života jeho nositeľov (Krhutová, 2013, s. 11). Napriek tomu, že môžeme 
nájsť niekoľko spoločných znakov medzi prístupmi k problematike, vyhra-
ňujeme sa voči už tradičnému chápaniu „disability studies“ tým, že nami 
prezentovaným cieľom nie je snaha o interpretáciu „životnej“ inklúzie osôb 
s telesným znevýhodnením, ale „komunikačná“ inklúzia – intaktných osôb. 
Domnievame sa, že táto perspektíva nazerania je dostatočná na to, aby od-
líšila povahu tejto práce od vednej disciplíny „disability studies“. Zdra-
votné znevýhodnenie sa síce spomína na obidvoch stranách a je jedným 
z nosných pojmov týchto výskumov, v našom výskumnom zábere však ide 
predovšetkým o skúmanie intaktných osôb, a to v takom type komunikač-
nej situácie, ktorá je definovaná hlavne zdravotne znevýhodnenou osobou.

3.1 Aktualizácia rétoriky a jej pôsobenie v kontextoch

Rétorika ako lingvistická disciplína je často charakterizova-
ná ako náuka o rečnení, ktorá zároveň prezentuje návod na to, ako 
sa stať úspešným rétorom. Viacero známych publikácií zaobera-
júcich sa touto problematikou (Aristoteles, 1980; Mistrík, 1987;  
Holič, 2004) predkladá podobné kontúry vysvetľovania, ktoré sa pretínajú 
v opise rétoriky, charakterizácii dobrého rétora (resp. rétorických zručnos-
tí) a v tom, čo je, prirodzene, hlavným spoločným menovateľom – schop-
nosť rétora byť presvedčivý vo svojom prejave. Rétorika je štylizovaná ako 
lingvistická disciplína, ktorej poznatky sa pertraktujú v slávnostných pre-
javoch, vo chvíľach, keď je potrebné a očakávané prehovoriť podľa vznik-
nutej (rétorickej) situácie. Vynára sa však otázka, čo sa stane, ak sa situá-
cia, ktorá podmieňuje vznik rétorickej aktivity, obmení. Je možné presunúť 
rétoriku a s ňou, pravdaže, súvisiacu rétorickú kompetenciu do poľa tzv. 
„každodennosti“? Podnetmi na uvažovanie môžu byť aj inšpirácie z vyššie 
uvedenej charakterizácie ponímania rétoriky, teda persuazívnosť, rétorické 
zručnosti (rétora ako osobnosti) či podmienenosť vzniku situácie. 
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3.2 Podmienenosť komunikačnej situácie 

Počas uvažovania o vplyve komunikačnej situácie sa budeme výcho-
diskovo opierať o poznatky zo štúdie s názvom The Rhetorical Situation 
od Llyouda F. Bitzera (1968). Autor sa zaoberá povahou a charakteristikou 
rétorickej situácie a snaží sa analyzovať podmienenosť jej vzniku. Vychá-
dza z konceptu, že ani samotný komunikant (autor ho označuje za rétora), 
ani persuazívny zámer v komunikácii nie sú zdrojom vzniku rétorickej ak-
tivity, ale iba situácia je zdrojom a základom vzniknutej rétorickej aktivity  
(Bitzer, 1968, s. 6). Konceptom jeho premýšľania je tvrdenie, že „rétoric-
ké“ je „situačné“ a od toho sa potom odráža aj správanie sa komunikanta, 
ktorý naberá okrem primárnej funkcie účastníka komunikácie aj rolu réto-
ra. Autor ďalej píše, že rétorický diskurz vzniká ako odpoveď na situáciu, 
rovnako ako v podobnom duchu vzniká odpoveď na otázku alebo riešenie 
na nejaký problém. Zhodneme sa teda, že rétorická kompetencia sa môže 
aktivizovať počas navodenia situácie, ktorej povaha si vyžaduje nastavenie 
roly rétora v role komunikanta. Ak sa funkčne presunieme opäť k našej 
problematike komunikácie medzi intaktnou osobu a osobou s telesným 
znevýhodnením, ktorú sme nazvali asymetrickou, pozorujeme, že aj sprá-
vanie sa komunikantov v takomto type komunikácie je podmienené neja-
kou situáciou (typom situácie). Ak prijmeme vyššie spomenuté tvrdenie, 
že situácia je základom pre uplatnenie rétorickej aktivity, musíme najskôr 
vyvinúť snahu o základné rozlíšenie typov situácií a reakcií počas nich. Aj 
v koncepte bežného života sa dostávame do takých momentov, ktoré sú pre 
nás známe, už overené a poznané, alebo neznáme, teda neprekonané a ne-
prežité. Samozrejme, nie je možné striktne deliť situácie v živote ľudí iba 
na dvojicu známych a neznámych, skôr sa na ne pozeráme skrze optiku tých 
elementov, ktoré v nej prevládajú, dominujú. Známe situácie sú tie, s ktorý-
mi sa dokážeme oveľa lepšie vysporiadať, pretože duplikujeme už overené 
konanie, ktoré sme získali buď vlastnými prežitými skúsenosťami, alebo 
prostredníctvom naučených štruktúr v správaní (nielen v tom jazykovom). 
Známe situácie sa vyskytujú v živote človeka oveľa častejšie než neznáme, 
pretože v povahe života je vytvárať si isté zvyky, prekonávať nové prekáž-
ky a správať sa tak, aby sa navodila konformita. Nie je v povahe človeka 
vyhľadávať také situácie, ktoré by boli primárne nové, nepoznané, pretože 
sa pri ich spoznávaní a prekonávaní vyžaduje vyššia zainteresovanosť. Si-
tuácie, ktoré sú neznáme, si vyžadujú vyššiu mieru zaangažovanosti a uve-
domenia. Typická je nízka miera pripravenosti, schopnosti duplikovať už 
naučené taktiky a aktualizuje sa improvizácia, schopnosť reagovať bez prí-
pravy alebo bez uplatnenia toho, čo je už prekonané. Takéto situácie však 
nemusia viesť iba k negatívnym záverom – hoci ich prvotná povaha môže 
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zmiasť – ale ich prekonávaním sa môžeme zdokonaliť vo zvládaní takých-
to situácií. Z neznámej situácie sa môže stať známa, ktorá sa potom začne 
opätovne aktualizovať v povedomí človeka pri opakovaných udalostiach. 
Ak si zosumarizujeme to, čo tvrdíme vyššie, ukazuje sa nám, že spomínané  
typy situácie vyžadujú istý typ správania človeka – analogicky je pri tom 
možné začať uvažovať o type jazykového správania. Ešte predtým je však 
nutné rozlíšiť v našom ponímaní pojem predsituačnosti, teda niečoho, čo 
existuje ešte pred navodením samotnej situácie a je spozorovateľné.

3.3 Predsituačnosť 
      
V rôznych prehovoroch si často musíme buď vedome a samostatne, 

alebo prostredníctvom napomínania iných korigovať, vopred usmerňovať 
to, čo povieme pred ostatnými, pretože sa predpokladá dodržiavanie as-
poň minimálnych komunikačných či spoločenských noriem či zásad. Táto 
vlastnosť sa prejavuje napríklad v komunikácii medzi zamestnancom a ma-
jiteľom firmy – zamestnanec si uvedomuje, že musí „vážiť slová“, „dávať 
si pozor“ na to, čo povie pred svojím vedúcim, pretože si jednak uvedomuje 
svoju pozíciu (v tomto prípade hierarchicky nižšiu voči majiteľovi firmy) 
a jednak si je náležite vedomý možných následkov, ak by svoj prehovor ne-
korigoval (samozrejme, korigovať je možné vopred v predstihu, ale aj počas 
prehovoru). Vzťah medzi zamestnancom – podriadeným je takisto možné 
považovať za asymetrický vo vzťahu k zamestnávateľovi – nadriadenému. 
Otázkou teda je, či existuje ešte „niečo“ pred vznikom situácie, teda pred-
situačnosť – niečo, čo vzniká ešte pred samotnou situáciou (pretavené do 
konštatovania empírie – teda skúsenostná výbava/báza jednotlivca), a so 
všetkými aspektmi intuitívneho správania v prepojení s predvídaním, sle-
dovaním situácie a komunikačného partnera. J. Searle sa vo svojom diele 
The Construction of Social Reality v šiestej kapitole s názvom Background 
Abilities and the Explanation of Social Phenomena zmieňuje o koncepte 
Background ako o „súbore neúmyselných alebo pred-zámerných (angl. 
preintentional) možností, ktoré umožňujú zámernosť danej úlohy“ (Searle, 
1995, s. 129). Neskôr vymedzuje štyri koncepty tohto pojmu: capacities, 
enabling, intentional states a function. V ďalšom diele Intentionality an es-
say in the philosophy of mind zároveň rozlišuje dva koncepty pojmu Back-
ground, a to Deep Background a Local Background. Deep Back ground je 
tvorené biologickými potrebami, akými je prijímanie potravy, chôdza a vní-
manie vzorcov/systémov nezávislých objektov. Oproti tomu je zase defino-
vané tzv. Local Background tvorené „kultúrne viazanými schopnosťami, 
napríklad vedomím o rôznych kultúrne špecifických objektoch a ich účele, 
rozpoznávaním kultúrne špecifických situácií ako vhodné alebo nevhodné 
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pre určité typy správania a podobne“ (Searle, 1983, s. 144). J. Searle neskôr 
rozlišuje medzi poznaním, aké veci sú a poznaním, ako „vykonávať veci“. 
V snahe nasmerovať tieto úvahy na vnímanie komunikácie medzi intaktnou 
osobou a medzi osobou s telesným znevýhodnením je dobré pozorovať, že 
za niečím, čo je mienené zámerne, čo vzniká ako odpoveď na istý podnet, 
je nezámernosť. Je teda možné aspoň hypoteticky tvrdiť, že aj počas nami 
analyzovanej asymetrickej komunikácie podmieňuje isté pozadie stav danej 
interakcie? Môžeme nájsť konkrétne špecifiká tohto pozadia? Majú niečo 
spoločné s chápaním pojmu Background, ktoré prináša Searle? Ako odpo-
veď sa ponúka tvrdenie, že v komunikácii, v ktorej sa komunikantmi odli-
šujú na základe ich zdravotného stavu, sa vyskytuje aspekt príznakovosti. 
Klasicky vnímaný cieľ komunikácie totiž už nie je len orientovaný na poro-
zumenie v komunikácii pre obidve strany, ale predovšetkým na porozume-
nie vlastného konania voči „inej“ osobe a zároveň na porozumenie osoby 
samotnej. Ak je niečo príznakové (obdobne sme to popísali aj v kapitole 
pri neznámych situáciách), omnoho ťažšie sa prekonáva nadobudnutý stav 
a dosahuje želaný výsledok. Uchopenie situácie (zámerne sa vyhýbame po-
sudzovaniu takéhoto uchopenia v zmysle „dobré“ alebo „zlé“) si vyžaduje 
vyššiu mieru kontrolovania a reflexie toho, čo sa odohráva v danom mo-
mente. Nie je to len o type situácie, ale, prirodzene, v našom výskumnom 
kontexte aj o miere kultivácie jazyka a sociálnej podmienenosti. V komuni-
kácii (respektíve v každom sociálnom strete) s osobami so znevýhodnením 
sa často vyskytuje tzv. „prvoplánová diskriminácia“, respektíve ukazujú sa 
dve možné reakcie intaktných osôb, ktoré takisto plynú z diskurzu o vní-
maní a interpretovaní takýchto osôb: prvou je extrémne prejavovanie emó-
cií (ľútosť, smútok, sústrasť), v druhom prípade ide o „hyperzdvorilosť“, 
v duchu „čo najmenej zvýrazniť príznakovosť“. Tieto úvahy by mali nas-
merovať naše vnímanie smerom na autentické a identické vnímanie nielen 
toho druhého – v našom kontexte „iného“ – komunikačného partnera, ale 
predovšetkým na seba, na svoje sociálne zaangažovanie, prínos v komuni-
kácii a prostredníctvom kultivovania jazyka. 

3.4 Povaha rétorickej kompetencie 

Východiskovým bodom pri uvažovaní o rétorickej kompetencii 
a samotnej role rétora v kontexte asymetrickej komunikácie je určenie 
vzťahu medzi rétorikou a teóriou komunikácie. Značnou výhodou teórie 
komunikácie je to, že ak prijmeme, že teória komunikácie zahŕňa všetko, čo 
sa týka komunikácie, potvrdí sa nám tvrdenie, že komunikačná kompeten-
cia zahŕňa (okrem iného) aj rétorickú kompetenciu. Analogicky je možné 
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vnímať rétorickú situáciu ako subsituáciu komunikačnej situácie, rétorickú 
kompetenciu ako subkompetenciu komunikačnej situácie a napokon sa-
motnú rétoriku ako subdisciplínu teórie komunikácie. Počas rozlišovania 
komunikačných situácií hľadáme to, čo je dominantné, teda uznávame, že 
komunikačná situácia nie je „jednoliatym výsekom“, ale odráža sa od do-
minantnosti, teda toho, čo je prevyšujúcim v danej komunikácii. V komu-
nikácii dominujú rozličné faktory a medzi nimi je aj zámer (hovoriaceho) 
„byť presvedčivým“ a „byť dôveryhodným“.  Na týchto dvoch výrazoch 
– dôveryhodnosť a schopnosť presviedčania (persuázia) je postavená ré-
torika a toto deduktívne zmýšľanie pretavujeme aj do výskumu asymet-
rickej komunikácie v našom kontexte. Samozrejme, takéto uvažovanie sa 
neobjavuje vo vedeckých výskumoch. Dôvodom môže byť samotná histó-
ria rétoriky, ktorá (ako sme už spomínali vyššie) tradične zameriava svoje 
poznatky na „dokonalého rečníka“ a nevťahuje svoj okruh do kontextu kaž-
dodennosti (do ktorého zaraďujeme práve asymetrickú komunikáciu medzi 
intaktnou osobou a osobou s telesným znevýhodnením). V predchádzajúcej 
časti našej štúdie sme spomenuli koncept tzv. „každodennosti“, ktorý by 
sme mohli opísať ako každodenné komunikačné situácie, v ktorých sa ako 
komunikanti ocitáme vedome či nevedome. Pokiaľ sa navodí situácia, ktorá 
predpokladá „rétorickosť“, teda vychádzajúc z hlásania klasickej rétoriky 
ide o dôveryhodnosť a persuáziu, nastáva predpoklad zaujatia rétorickej 
pozície. V kontexte práce je zainteresovaným elementom diferenciácia osôb 
na základe viditeľného a zreteľne rozpoznaného rozdielneho zdravotného 
stavu z hľadiska intaktnej osoby. Komunikačné situácie, ktoré sa vyznačujú 
asymetriou vznikajúcou z povahy kontaktu intaktnej osoby s osobou s te-
lesným znevýhodnením, považujeme za rétorické situácie, v ktorých sa na-
vodzuje rétorická kompetencia. Intaktná osoba v navodenej situácii zastáva 
rolu rétora, ktorý chce, prirodzene, komunikačne čo najlepšie a najefektív-
nejšie zvládnuť komunikáciu. Pri vnímaní osobitnosti vytýčenej asymet-
rickej komunikácie treba osobitne spomenúť tvrdenie J. Mistríka (1987,  
s. 150), ktorý tvrdí, že „rečník je v podstate samoukom, ktorý sa učí v prúde 
reči“. Autor neskôr rozvíja tvrdenie o vzťahu medzi rečníkom a posluchá-
čom, keď spomína, že rečník a poslucháč sú dve potenciálne cudzie osoby: 
„Aby vznikla dôvera – hlavne zo strany poslucháča – u rečníka musí byť 
vysoko rozvinutá sociabilita, to je schopnosť zblížiť sa s potenciálne cudzím 
človekom. Zbližovanie prebieha počas celého prejavu v najväčšej možnej 
miere“ (1987, s. 152). Z citovaných pasáží Mistríkovej Rétoriky a najmä 
z ich interpretácie vyplýva, že neexistuje konečný zdroj poznatkov, ktoré 
by mal človek ako rétor poznať, aby úspešne zvládol komunikáciu („člo-
vek ako neustály samouk“). Sklon človeka žiť v spoločnosti a dispozícia 
nadväzovať ľudské vzťahy sú základom spoznávania sa navzájom.  
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Záver

Dostávame sa ku kľúčovým myšlienkam z úvodných strán nášho 
prís pevku. Prezentovanými úvahami sa snažíme dospieť k tomu, že nie-
len počas vymedzených klasických situácií v antike v role rétora sa ak-
tivizuje rétorická kompetencia, ale aj v koncepte bežného života, v bež-
nosti každodennosti, najmä v súkromnej sfére. Aj komunikáciu, ktorú 
opisujeme a zároveň považujeme za asymetrickú, teda ako interakciu 
medzi intaktnou osobou a osobou s telesným znevýhodnením, zaraďuje-
me do konceptu bežnosti, sledujeme v nej podnecovanie rétorickej situá-
cie a rétorickej kompetencie komunikantov. V tom vidíme aktuálny presah 
do súčasného ponímania jednak rétorickej kompetencie, jednak významu 
interpretovania situácií v živote človeka. V súvislosti s rozvíjaním jazyka 
a nadobúdaním zručností tvrdíme, že spoznávanie a prežívanie diferenco-
vaných situácií má nezanedbateľnú úlohu aj pri kultivácii jazyka a sme-
ruje k inkluzívnemu správaniu, keďže skúsenosť aspoň čiastočne pred-
určuje (aj jazykové) správanie sa človeka voči iným – najmä voči iným. 
Úskalia jazykovej komunikácie medzi intaktnými ľuďmi na jednej strane 
a s ľuďmi s telesným znevýhodnením na strane druhej sú rôznorodé, no 
nazdávame sa, že spoločnými menovateľmi takýchto typov komuniká-
cie sú najmä neznalosť komunikačného partnera, nedostatočné pochope-
nie sveta, ktorý prináša do komunikácie partner, a absencia snahy o vy-
tvorenie akomodačno-asimilačnej aktivity počas jazykovej komunikácie.   
Nechajme ešte poslednýkrát prehovoriť J. Mistríka (1987, s. 153) slovami, 
ktorými tvoril svoju Rétoriku: „Vyjdime z poznania, že hovoriaci človek – 
hoci s použitím všetkých možných a prístupných výrazových prostriedkov 
– nie je schopný dať najavo všetko, čo si myslí a čo cíti.“
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Pomáhat a bavit: komunikace policie na sociálních sítích

Kamila Mrázková 
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.

Abstract
Assist and Entertain: Communication of the Police on Social 

Networks. 
The article deals with the communication of police, both national and 

municipal, on social networks. It is based on an earlier more extensive 
research of the communication of public institutions on Twitter. The texts 
posted by these institutions on Twitter and Facebook, i.e., tweets and 
facebook postings, are analysed from the point of their relationship to the 
norms of institutional communication and of the manner in which they make 
use of the functionality provided by the online environment. The analysis, 
inter alia, indicates the contemporary trend in the approach of institutions 
to social networks, the popularity or the profiles of the authors, i.e. of the 
profiles within which, in contrast to the impersonal norm of institutional 
communication, the authors incorporate into the text their linguistic 
creativity and their intention to entertain the readers. It is a special way of 
utilizing the social networks for public relations. Although such approach 
usually meets with a positive reaction by the public, this manner has its 
limitations stemming from the asymmetric status of citizens and institutions 
in institutional communication.

Key words: institutional communication, Twitter, Facebook, footing, 
conversationalisation
Klíčová slova: institucionální komunikace, Twitter, Facebook, účastnické 
role (footing), konverzacionalizace

Úvod

V době svého vzniku byly sociální sítě jako Facebook a Twitter po-
jímány jako prostředek soukromé konverzace a zábavy.1 Brzy se ale staly 
prostorem veřejného diskurzu na nejrůznější témata a se sílícím tlakem na 
digitalizaci státní a veřejné správy a na transparentnost institucí začaly při-
bližně v uplynulém desetiletí působit na sociálních sítích také komerční 

1 Facebook byl založen v roce 2004, Twitter v roce 2006. K proměnám užívání Twitteru  
a dalším jeho sociálním aspektům srov. Weller et al. (2014).
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firmy a veřejné a státní instituce. V tomto příspěvku se zaměřím na analýzu 
profilů tří institucí – státní policie a dvou městských policií na Twitteru, 
resp. Facebooku, širším zázemím této analýzy je však výzkum twittero-
vých profilů několika desítek českých institucí, mj. ministerstev a ostatních 
ústředních orgánů státní správy, vybraných vysokých škol, obecních úřadů 
atd., prezentovaný v připravované monografii Míšení žánrů, stylů a diskur-
zů v internetové komunikaci (Homoláč et al., v tisku) v kapitole Twitterové 
profily českých institucí (Mrázková – Homoláč, v tisku).

Data

V tomto textu cituji převážně texty zveřejněné na twitterovém profilu 
Policie České republiky (dále Policie), twitterovém profilu Městské policie 
Pardubice (dále MP Pardubice) a na facebookové stránce Městské policie 
Přerov (dále MP Přerov) v době od 1. 10. 2020 do 31. 8. 2021; jen výjimeč-
ně cituji texty publikované dříve. Prezentovaná analýza ale vychází z širší-
ho souboru dat, shromážděného během práce na grantovém projektu Míšení 
žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci v letech 2018 – 2020.2

Mezi Twitterem a Facebookem existují rozdíly dané mj. historií obou 
sociálních sítí – sami uživatelé např. často reflektují rozdíly v (převažu-
jících) sociodemografických charakteristikách uživatelů Twitteru, Face-
booku i dalších sítí. Twitter a Facebook se ale sobě částečně podobají struk-
turou a poskytovanými funkcionalitami:3 k tweetu i facebookovému postu 
(dále FB post) lze přiložit fotografii, video či GIF,4 do textu lze vložit emoji, 
internetový odkaz a uvedením uživatelského jména je možné označit jiné-
ho uživatele, a tím mu text adresovat, v obou lze na text reagovat verbální 
odpovědí nebo jej ohodnotit lajkem. Nejpodstatnější rozdíl, který má vliv 
i na jazykový styl, tedy spočívá v rozsahu zveřejňovaných textů: zatímco 
tweet je omezen na 280 znaků (do listopadu 2017 jen na 140 znaků), délka 
FB postu omezena není.5

2 Jde o grantový projekt GAČR č. 18-08651S.
3 Protože facebookový profil MP Přerov je veřejný, nehraje zde roli pro analytika jinak 
podstatný rozdíl spočívající ve větší ochraně soukromí na Facebooku, s nímž souvisí i pro-
blémy s vyhledáváním a publikováním dat, naopak tweety jsou až na výjimky přístupné 
všem uživatelům Twitteru a snadno dohledatelné.
4 GIF (= Graphics Interchange Format) je grafický formát, který umožňuje jak statickou, 
tak dynamickou grafiku. Zpravidla jde o opakující se videosekvence z populárního filmu.
5 Podrobněji ke struktuře a funkcionalitám Twitteru viz Mrázková – Homoláč, v tisku, nebo 
Krsová (2017), k Facebooku i Twitteru také Homoláč et al., v tisku b.



244

1. Instituce a institucionální komunikace 

Definovat instituci není úplně snadné (z pohledu sociologa by bylo 
možné mluvit také o organizaci),6 pro účely této studie ale zcela postaču-
je definice, kterou v souvislosti s analýzou komunikace občanů a institucí 
podávají J. Hoffmannová a O. Müllerová, tedy, že jde o „zařízení, podnik, 
úřad, organizac(i), která má širší působnost, řídí se ve své činnosti více 
méně pevnými pravidly a může zasahovat do soukromého života člověka“ 
(Hoffmannová – Müllerová, 2000, s. 7). Uvedené rysy platí také pro policii, 
státní i městskou, již méně pro ně platí jiná z důležitých charakteristik in-
stitucí, totiž že velká část jejich činnosti je „realizována právě jen jazykem“ 
(Homoláč – Mrázková, 2016, s. 144).

Pro komunikaci institucí s občany/klienty je charakteristická asymet-
rie komunikačních rolí, vyplývající z rozdílu pravomocí a věcné i sociální 
kompetence. Pokud jde o jazykové funkce, podle Jakobsonovy (1995, s. 77 
– 83) klasifikace jazykových funkcí je dominantní funkcí institucionálních 
či v tradičním pojetí administrativních textů funkce konativní, spolu s funk-
cí referenční. Konativní funkce je specifikována jako funkce direktivní, 
nejde zde totiž o jakékoliv působení na adresáta – institucionální texty 
se např. zpravidla nesnaží adresáty přesvědčit o svém stanovisku, nýbrž 
o usměrňování jednání adresátů pomocí přímých výzev či přímo rozkazů, 
stanovováním obecných pravidel jednání nebo sdělováním informací – i ty 
jsou sdělovány proto, aby působily na myšlení a jednání příjemců.

S direktivností souvisí další důležitá vlastnost institucionální komu-
nikace, její performativnost: funkcí podstatné části institucionálních textů 
není svět popisovat, ale působit ve světě nějakou změnu, docílit, aby adre-
sát jednal určitým způsobem. Proto se v nich na rozdíl od jiných komuni-
kačních sfér užívají plné performativní formule a pojmenování komunikač-
ní funkce textu odvozené od ilokučního slovesa je často i pojmenováním 
žánru, resp. konkrétního dokumentu: rozhodnutí, výzva, čestné prohlášení. 
Aby byl určitý komunikát performativní, a tedy i závazný, což je další pod-
statná vlastnost institucionálních textů, musí být splněna řada podmínek, 
např. je třeba, aby byla ověřena totožnost komunikujících, dokumenty musí 
být zpětně dohledatelné atd. I proto jsou pro institucionální komunikaci 
prototypické texty psané na papíře. Sociální sítě nejsou z tohoto hlediska 
vhodným médiem komunikace a instituce si uvědomují, že je mohou v ko-

6 Srov. definici organizace ve Velkém sociologickém slovníku: „organizace, tj. sociální 
jevy či útvary založené na plánovité koordinaci skup. aktivit, kontinuálně fungující kvůli 
důsledku dělby práce a hierarchie autority a směřující k dosažení společného cíle“ (Maříko-
vá – Petrusek – Vodáková, 1996, s. 723).
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munikaci s občany využívat jen omezeným způsobem. Např. na webových 
stránkách Policie ČR se píše „Sociální sítě neslouží jako oficiální kanál 
pro komunikaci s Policií České republiky. […] Komentář k příspěvku na 
sociální síti nenahrazuje trestní oznámení (…) Komentář není podáním ve 
smyslu ustanovení § 59 zákona č. 141/1961 Sb.“7 Z těchto důvodů se soci-
ální sítě institucím nabízejí především jako nástroj informování veřejnosti  
a vzhledem ke své interaktivnosti i jako prostředek zpětné vazby.

Charakteristickým rysem institucionální komunikace je také neosob-
nost – osobnost autora by se v textu neměla projevovat, neměl by k sobě 
odkazovat tvary 1. os singuláru, neměl by být kreativní jazykově ani jinak, 
neměl by vyjadřovat své osobní názory apod. Autorem formulujícím text je 
v případě sociálních sítí mluvčí instituce či správce sociálních sítí, tato pro-
dukční účastnická role je přitom oddělena od jiné z účastnických rolí (foo-
ting) popsaných E. Goffmanem (1979), od role zmocnitele, jímž je daná 
instituce. V textu, tj. z hlediska recipienta, by ale toto oddělení produkčních 
rolí nemělo být patrné.

2. Analýza

Analýza komunikace veřejných institucí na Twitteru (Mrázková – Homo-
láč, v tisku) ukázala, že instituce užívají Twitter trojím různým způsobem:

1) jako nástroj institucionální komunikace, v souladu s normami insti-
tucionální komunikace;

2) jako nástroj public relations, tj. k sebepropagaci, vytváření pozi-
tivního obrazu instituce u veřejnosti, budování přátelského vztahu 
s občany;

3) jako autorský profil, tzn., že tweety svou formou či obsahem impli-
citně a někdy i explicitně odkazují k osobě autora.

Třetí typ, autorský profil, je přitom specifickým případem typu druhé-
ho, tj. utváření pozitivního obrazu instituce. Je třeba dodat, že jde o typy 
ideální, na jednotlivých profilech se mohou vedle sebe vyskytovat tweety 
přináležející různým typům. Jakým způsobem mohou být tyto tři typy vyu-
žívání sociálních sítí realizovány, dále ukážu na příkladu tří analyzovaných 
institucí.

7 https://www.policie.cz/clanek/socialni-site.aspx
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2.1 Twitterový profil Policie ČR

Policie ČR je na Twitteru od roku 2011, v září 2021 měl 99 400 sle-
dujících a v biu, tj. stálé složce profilu, jež zpravidla obsahuje sebecha-
rakteristiku uživatele, je označen jako „oficiální profil“. Způsob, jímž je 
profil převážně užíván, tomu odpovídá –– Policie informuje o dopravních 
nehodách, o tom, kde policisté zasahují, o trestných činech, hledaných  
a pohřešovaných osobách atd.

Příklady 1 a 2 stylem i obsahem ukazují, že Twitter je tu užíván hlavně 
jako další kanál institucionální komunikace. Tweety jsou psány způsobem 
odpovídajícím normám administrativního/institucionálního stylu: neod-
chylují se od spisovné češtiny, užívají právní či policejní termíny a ustálená 
spojení (příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, pátrání po nezná-
mém pachateli), opisné pasivum (muž je vyhlášen v celostátním pátrání), 
rozloženou slovesnou vazbu (probíhají standardní pátrací úkony), nevlast-
ní předložky (např. v souvislosti s utkáním přijala pražská policie adekvátní 
bezpečnostní opatření) (Policie ČR, 22. 8. 2021).

(1)
KRAJ VYSOČINA – Kriminalisté prověřují okolnosti násilného trest-

ného činu, při kterém dnes ráno zemřel v Pelhřimově muž. Osobu podezře-
lou ze spáchání tohoto činu jsme zadrželi. Nikomu dalšímu nehrozí žádné 
nebezpečí. Bližší informace k případu zveřejníme v pondělí. #policievys

(Policie ČR, 7. 8. 2021)

(2)
Praha – Pražská policie obdržela od soudu příkaz k dodání do výkonu 

trestu odnětí svobody Romana Janouška. V současné chvíli probíhají stan-
dardní pátrací úkony. Muž je vyhlášen v celostátním pátrání: https://1url.
cz/uKp2T #policiepha

(Policie ČR, 22. 7. 2021)

Instituce sama sebe označuje jako policie, policisté, kriminalisté. Autor 
není přítomen v 1. os. singuláru, 1. osobě plurálu jsou přisuzovány predi-
káty související s činností instituce: zjišťujeme totožnost, čin jsme kvali-
fikovali jako vraždu a obvinili […]. 1. a 2. osoba plurálu často odkazují 
ke komunikaci policie s veřejností, zaměřenou na praktickou spolupráci: 
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání (…); prosíme, dbejte na místě po-
kynů policistů. Děkujeme (9. 1. 2021). V předchozím příkladu policie prosí 
a děkuje, jinde je jen imperativ: (…) dbejte jejich pokynů. Využívejte i jiné 
lokality těchto hor (20. 2. 2021).

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1424070762172985344
https://t.co/Y3MJRkJoOT?amp=1
https://twitter.com/PolicieCZ/status/1418133639838240768
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Tomu, že profil je pojímán jako další kanál institucionální komunikace, 
odpovídá i zacházení s funkcionalitami sociální sítě a obecně online pro-
středí. Omezení rozsahu tweetu je kompenzováno internetovými odkazy 
na texty umístěné na webových stránkách Policie (viz př. 2). Pokud jsou 
přikládány fotografie či výjimečně videa, jsou ilustrační, někdy to jsou 
záznamy z kamer, tváře protagonistů jsou rozmazány. Nevyskytují se zde 
GIFy ani emoji, jen výjimečně ukazující ruka (👇) jako poukaz k důležité 
části textu.

Pomocí funkce zmínka jsou tweety adresovány institucím, s nimiž Po-
licie spolupracuje (Ministerstvo vnitra, Hasičský sbor, Zdravotní záchranný 
sbor), tweety těchto institucí Policie také nejčastěji retweetuje, tj. kopíru-
je na vlastní časovou osu, hashtagem jsou pravidelně označovány krajské 
útvary policie (viz #policievys v př. 1).

Popsaný způsob komunikace na Twitteru Policie naprosto převažuje, 
i zde se ale občas objeví více či méně nápadné odchylky od čistě institu-
cionálního stylu. Tweet v příkladu 3 představuje komunikaci sloužící PR 
instituce, pro Policii nepříliš typický. Pro tento způsob je charakteristický 
především začátek tweetu, zvolací věta Jsme na místě!, v níž je instituci  
v 1. osobě plurálu připisován predikát, který není nijak specifický pro čin-
nost policie, a je stylizována způsobem typickým pro každodenní komuni-
kaci. Odchylku od institucionálního stylu dále představují emoji – ikony 
vlajek Albánie a ČR; účelu vytváření veřejného obrazu instituce odpovídají  
i přiložené fotografie.

(3)
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Odklon od normy institucionálního stylu může mít různé příčiny či mo-
tivy. Prvky jiných stylů se na profil instituce dostávají např. retweetováním 
tweetů z neinstitucionálních, soukromých profilů. Policie běžně retweetuje 
příspěvky ze soukromého profilu policejního prezidenta, i ty jsou ale psány 
značně formálně, méně formální, ale také méně často retweetované jsou 
tweety ze soukromého profilu tiskové mluvčí Policie.

Opuštění obvyklého institucionálního stylu může být motivováno také 
povahou události, o níž se referuje – ve sledovaném období bylo takovou 
událostí pátrání po jelenovi, který měl v paroží zaklíněnu střelnou zbraň. 
Policie o něm uveřejnila 4 tweety, které se značně vymykají standardnímu 
stylu jejího profilu. V příkladu 4 podtrhuje humorný charakter události 
přiložená fotografie, k odlehčení žánru přispívají emoji, především se tu ale 
na základě setkání policejní hlídky s jelenem fabuluje příběh, který je vzá-
pětí popřen: nešlo o hledaného jelena. Publikace daného tweetu tedy nemá 
jiný účel než pobavit čtenáře.

(4)

Také v dalším tweetu o jelenovi jsou užita emoji,8 ale především jsou 
v něm adresáti oslovováni jako twitřané; tj. způsobem, jímž se někdy oslo-

8 Tam, kde nereprodukuji tweet jako obrázek, popisuji emoji v hranatých závorkách 
verbálními definicemi, které se nabízejí přímo v české verzi Twitteru.
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vují běžní uživatelé Twitteru. Adresát je tak konstruován nikoli jako veřej-
nost, ale jako komunita followerů policejního profilu. Okolo chytání jelena 
se na profilu Policie rozvíjí zábavná hra: její součástí je hledání jména pro 
jelena i hashtagy jako #kdejepuskin, jejichž hypertextová funkce9 je ome-
zena zase jen na tweety Policie o jelenovi. Stejně jako v př. 4 tu nabývá na 
významu funkce fatická.

(5)
Díky twitřané za jméno pro jelena [Palec nahoru] Jelen Puškin se stále 

nenašel a kulovnice také ne [Uculující se tvář] dobrá zpráva je, že o ozbro-
jeného jelena se zajímají světová média a z japonské TV nám asi přijedou 
pomoct s pátráním [Složené ruce Jelen] #hledasejelen #kdejepuskin

(Policie ČR, 30. 11. 2020)

Snahou bavit publikum představuje referování o ozbrojeném jelenovi 
na profilu Policie výjimku, v době proticovidových opatření se ovšem Poli-
cie pokoušela komunikovat s veřejností způsobem odlišným od obvyklého 
institucionálního stylu, v němž nešlo pouze o bavení publika či udržování 
kontaktu. Příkladem je tweet s přiloženým instruktážním videem (př. 6), 
v němž policisté předvádějí „taneček“, jehož smyslem je zapamatovat si 
pravidla hygieny. Pro tweet je typické množství emoji, vykřičníky a také 
hashtag #jsmevtomspolecne, v dané době policií hojně užívaný. Stejně jako 
v tweetu z 10. 4. 2020, v němž jsou vládní opatření „přeložena“ do kaž-
dodenního neformálního jazyka (bez roušky ani ránu, Dáme to??) či do 
jazyka sociálních sítí (hromadění emoji), tu jde především o nastolení part-
nerského vztahu mezi institucí: neformální jazyk a emoji modifikují prag-
matickou složku textu a prezentují vztah mezi institucí a občany jako méně 
asymetrický, než ve skutečnosti je (srov. Mrázková – Homoláč, v tisku).

(6)

9 K užívání hashtagů srov. Scott, 2015.
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2.2 Twitter Městské policie Pardubice

MP Pardubice je na Twitteru od roku 2013 a v září 2021 měla téměř 
5000 sledujících. Současný charakter autorského profilu, vyznačující se mj. 
jazykovou kreativitou (viz dále), mu vtiskl Jiří Sejkora, který je správcem 
sociálních sítí MP Pardubice od dubna 2019.

Většinu tweetů publikovaných na tomto profilu lze zařadit zhruba do 
dvou žánrů: prvním je zábavná černá kronika (nepřímo k němu odkazuje 
charakteristika v biu profilu: To nejlepší z naší činnosti a svodek. A že to 
někdy stojí za to...), druhý nemá takto jednoznačné žánrové předchůdce, 
lze ho pojmenovat jako „zábavný policejní tweet“ (srov. Mrázková – Ho-
moláč, c. d.). Na podobu obou má vliv omezený rozsah tweetu: ten vede 
ke stručnosti verbálního textu, zároveň ale může být kompenzován hyper-
textovým odkazem,10 přiložením fotografie, videa, GIFu atd. Příklady 7 a 
8 jsou typické pro žánr zábavné černé kroniky na profilu MP Pardubice. 
Charakteristické jsou úvody, v nichž je událost rámována způsobem, který 
ji nějak zařazuje do obecné kategorie opakujících se či souvisejících jevů 
– může jít zároveň o banalitu či nesmysl, jako v příkladu (7). Jiným typem 
úvodu je nepravděpodobná hypotéza, která slouží k získání pozornosti čte-
náře a vzápětí je zamítnuta – jako v příkladu 8. (K žánru černé kroniky srov. 
Homoláč, 1998). Textová souvislost je často vytvářena pomocí polysémie. 
Narážky na aktuální veřejné dění, jakou je připomenutí výroku českého 
premiéra Babiše homeopatikum na domnělou křivdu, nejsou pro MP Pardu-
bice úplně typické.

(7)
Vyskakuje si kde kdo. Třeba víko kanálu na Dubině. To strážníci usadili 

zpět. Další usazování proběhlo na přestupkovém oddělení magistrátu, kde 
muž nebyl spokojen s rozhodnutím a také vyskakoval. Homeopatikum na 
domnělou křivdu nevozíme, doporučili jsme proto odchod na vzduch.

(Městská policie Pardubice, 5. 8. 2021)

(8)
Stesk po Noci knihoven? Nejspíš ne. 23letý muž a jeho jízda skrz #Par-

dubice za 1 den: rozbil okno knihovny ujel od benzínky bez placení ujel 
autem, které mu nepatří vymyslel si přepadení... #povidamchcidoVršovic A 
více už v naší zprávě zde: http://mppardubice.cz/kdo-jsme-a-co-

(Městská policie Pardubice, 16. 6. 2021)

10 MP Pardubice má profil také na Facebooku a Instagramu a webové stránky, různé verze 
téže události prezentované na různých platformách bývají spojeny hypertextovým odkazem, 
např. tweet v př. 8 odkazuje na webové stránky MP Pardubice.
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V tweetech MP Pardubice se hojně vyskytují aluze, zejména na popu-
lární kulturu (viz př. 9), ironie (po rvačce zdejšího harmonického společen-
stva, 16. 8. 2021), GIFy (př. 9, muž v GIFu bije golfovou holí do skleněné 
tabule), slovní hříčky, emoji, lokální identitu podporují narážky na rivalitu 
Pardubic a Hradce Králové a užívání hashtagu #pardubice, spíše výjimečné 
je užití obecné češtiny (Když jsi hledanej, nepouštěj se samostatně do vět-
ších akcí, 16. 8. 2021).

(9)

V případě zábavného policejního tweetu není na rozdíl od černých 
kronik k dispozici již existující žánr, autor proto vytváří nový specifický 
žánr jednak kolokviálními jazykovými prostředky, jednak tím, že využívá 
funkcionality Twitteru mnohem více a jinak než jiné instituce. Jde vlastně 
o jakýsi překlad tradičních institucionálních žánrů, jako je upozornění na 
platnost vyhlášky, výzva k dodržování pravidel a předpisů apod., do kaž-
dodenního jazyka, resp. do jazyka (v širokém slova smyslu) sociálních sítí.

O přizpůsobení komunikaci na sociálních sítích svědčí i způsob, jímž 

https://twitter.com/hashtag/pardubice?src=hashtag_click
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J. Sejkora užívá funkcionality poskytované Twitterem: prostřednictvím 
zmínky adresuje tweety nejen organizacím, s nimiž je MP Pardubice spoje-
na povahou své činnosti (Policie ČR, hasiči), ale i novinářům či populárním 
uživatelům Twitteru; podobně je tomu i s retweety. Správce sítí také občas 
retweetuje tweety ze svého soukromého profilu a relativně často komuniku-
je s uživateli ve vlákně, ze svého soukromého účtu s followery konverzuje 
a vtipkuje jako jeden z nich.

2.3 Facebooková stránka Městské policie Přerov 

Profil MP Přerov na Facebooku má 31 700 sledujících, autorem textů, 
popisujících, co se stalo dnes „ve službě“, je Miroslav Komínek, zástupce 
ředitele pro výkon služby. Facebooková stránka získala cenu Magnesia Li-
tera 2021 v kategorii Blog roku, připravuje se knižní vydání FB postů.

Podobně jako v případě MP Pardubice jde převážně o zábavné podání 
policejních svodek. Většinu textů lze žánrově přiřadit k černé kronice, na 
rozdíl od Twitteru MP Pardubice tu ale nepůsobí omezení rozsahu, posty 
délkou odpovídají zpravidla jedné normostraně, některé zveřejněné texty 
mají však rozsah i více než dvojnásobný. Emoji se téměř nepoužívají, při-
ložena je buď ilustrační fotografie, nebo – řidčeji – GIF.

Neomezený rozsah poskytuje autorovi prostor pro stylistické cvičení 
či přímo exhibici: jeden z postů je např. tvořen jen jednoslabičnými slovy 
(Ten tam je tré lun a den. A zas ten muž, co už tu byl. Ten, co fest pil […], 
25. 8. 2021), jiný je důsledně aliterační (Spustil se signál senzory strážené 
stavby. Strážníci sviští. Spoiler – správcová se spletla. Svědek se se stra-
chem svěřuje […], 3. 9. 2021).

V příkladu 10 reprodukuji jen nepatrně zkrácený FB post. Je typickou 
ukázkou způsobu, jímž je tento profil psán, většinu charakteristických rysů 
by ale bylo možné ukázat na libovolném Komínkově textu. Především je 
tu množství aluzí, a to – na rozdíl od MP Pardubice – nejen na populární 
kulturu, některé aluze – jako zde k Antonioniho Zvětšenině – jsou poměr-
ně exkluzivní. Vedle toho jsou tu ještě aluze na seriál 30 případů majora 
Zemana a detektivky A. Christie (a možná i další, které neumím identifiko-
vat). S aluzemi bývá spojen pro Komínka asi nejcharakterističtější prostře-
dek, totiž opis, viz známý italský režisér, zlatou bezpohlavní sošku a přesně 
v době, kdy se dle středoevropského letního času objevují nad horizontem 
první sluneční paprsky. Dalšími stylistickými prostředky jsou opakování, 
knižní výrazy, někdy v kontrastu s kolokviálními, ironie, neologismy (šedi-
dlo); větná stavba je poměrně složitá.

(10)
Známý italský režisér vystavěl své psychologické drama, které mu 
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mimo jiné vyneslo dvě nominace na zlatou bezpohlavní sošku, na zrnité 
zvětšenině. O dekádu později se pokusil o stejný úspěch poněkud afekto-
vaný Honzík Zemanů, leč dosáhl pouze toho, že za třicet let u kriminálky 
vypadal stále stejně a maskéra to v závěru stálo jen šedidlo na vlasy a brýle. 
I Honzovo první setkání se zločinem, […] se točilo kolem fotografie, která 
jediná dokázala odhalit jinak extrémně rafinovaného zločince pašujícího 
margarín. […] Obdobnou vnímavost projevila neznámá žena, která přes-
ně v době, kdy se dle středoevropského letního času objevují nad horizon-
tem první sluneční paprsky, zavolala na tísňovou linku a službukonajícímu 
strážníkovi sdělila své zjištění. Uvedla, že si prohlížela fotografii, která byla 
pořízena neznámo kým, neznámo kde a neznámo kdy. Na této fotografii byla 
v pozadí zvěčněna zahrádka plná výpěstků, plodin, travin a roztodivného 
býlí. […] Vzhledem k anonymitě slečny Marplové, absenci inkriminující 
fotografie a naprostému nedostatku všech dalších informací, nemohli stráž-
níci ani přes veškerou snahu proti odnoži kolumbijského drogového kartelu 
úspěšně zasáhnout.

(Městská policie Přerov, 8. 7. 2021, přiložena fotografie z filmu Zvět-
šenina)

Z příkladu je zjevné, že poetické prostředky se v těchto FB postech 
kumulují, objevují se i metatextové výroky jako Hlídka byla na místě rych-
leji, než čtenář dočetl až sem (4. 8. 2021). Tímto způsobem je zvýrazněna 
textovost, utvářenost textu a vyprávěná příhoda – většinou banální – se 
naopak stává neskutečnou.

3. Recepce a zpětná vazba

Autorské profily a obecně zábavný způsob psaní se na Twitteru setká-
vají převážně s viditelnou kladnou odezvou. Platí to např. i o referování 
Policie o jelenovi – tweety na toto téma získaly mnohonásobně více reakcí 
followerů, než je na tomto profilu obvyklé: tweet v př. 4 má 1600 lajků, 
42 uživatelů na něj verbálně odpovědělo, většinou rozvíjením humorné si-
tuace. Policie se do této konverzace ve vlákně nezapojila, tím se ovšem 
tweety o jelenovi neliší od čistě institucionálních: Interakce s followery ve 
vlákně, tj. v diskusích reagujících na tweety, na twitterovém profilu Policie 
téměř neprobíhá. V porovnání s vysokým počtem sledujících je počet reak-
cí na jednotlivé tweety nízký: počet lajků se pohybuje v řádu desítek, počet 
verbálních odpovědí v řádu jednotek, mnoha tweetům se nedostane žádné 
reakce. Sledující se o Twitter Policie zajímají zjevně z praktických důvodů, 
aby získali užitečné informace. Zpětnou vazbu, kterou sociální sítě mohou 
institucím poskytnout, Policie příliš nevyužívá: až na ojedinělé výjimky 
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nereaguje ani na věcnou kritiku či polemiku, která se ve vláknech objeví.
Profily MP Pardubice i MP Přerov se jako autorské jeví nejen z ana-

lytického hlediska, mj. často okázalou jazykovou i jinou kreativitou, ale 
i z hlediska recepčního: uživatelé Twitteru si oba profily mezi sebou do-
poručují, znají často jména autorů, tj. správců profilů, a sledují je, aby se 
pobavili. Přesto, že je na obou profilech silně akcentována lokální identita, 
získávají si sledující i mimo region svého působení. Udělení ceny Magne-
sia Litera MP Přerov pak stvrzuje, že je uveřejňovaným textům připisována 
estetická funkce.

Závěr

Přesto, že převažující reakce na oba autorské profily jsou kladné, je 
zjevné, že daný způsob komunikace instituce a police zvláště na sociální 
síti má svá omezení. Nejde ani tolik o viditelný rozestup mezi zmocni-
telem a autorem – ten se tu uskutečňuje jen ve způsobu podání, nikoliv 
v obsahu, nedochází k rozporu mezi postoji vyjadřovanými v tweetech  
a zájmy instituce. Podstatnější je, že autorské profily jako specifický případ 
užívání sociální sítě pro PR instituce budují její obraz jako přátelské vůči 
klientům/občanům a konstruují vztah mezi institucí a veřejností jako ne-
formální či kamarádský, založený nikoliv na autoritě, ale např. – užíváním 
nejrůznějších aluzí – na sdílené zkušenosti. Negativní reakce zaznamenaly 
především ty tweety MP Pardubice, které přes svoji zábavnost měly zjevně 
komunikační funkci varování, výhružky či příkazu, totéž platí o některých 
tweetech Policie. Ti, kteří na ně odpovídali, dávali mj. najevo, že zábavný 
způsob komunikace nemůže zastřít mocenskou podstatu instituce, zvláště 
represivní instituce, jakou je – i městská – policie.
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Vektory neverbálnej komunikácie v pohybe

Jana Pekarovičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Abstract
Vectors of Non-Verbal Communication in Motion

Non-verbal elements form an integral part of utterances, they markedly 
illustrate and supplement the act of communication, sometimes only as 
accompanying, ancillary, but sometimes as primary bearers of the meaning 
of the utterance. A decisive role in communication is played by vectors as 
bearers and transmitters of the signal, directing the sense, as well as the 
character, of the statement. The aim of the paper is to identify the dynamics 
of the topical vectors of communication that influence the selection, 
structure, as well as the changes in the application of non-verbal means 
in the actual usage of language. We present an innovative perspective of 
viewing their functioning within the educational process when, because of 
the pandemic, teaching is carried out online. The inventory of non-verbal 
means has been extended by new modified elements stemming from the 
limitations of the freedom of motion and personal contacts that influence 
the usual proxemics standards for private as well as public contacts. In this 
sense, the investigation of universal and specific non-verbal means from the 
point of view of their dynamics makes such research justifiable. 

Key words: nonverbal means, vector of communication, feedback, distance 
learning, linguistics, intercultural communication
Kľúčové slová: neverbálne prostriedky, vektor komunikácie, spätná väzba, 
dištančná výučba, lingvokulturéma, interkultúrna komunikácia

Vektor ako transmiter významu

Niet pochýb o tom, že neverbálne prvky tvoria integrálnu súčasť pre-
javu, významne ilustrujú komunikačný akt a môžu umocniť, ale aj negatív-
ne ovplyvniť jeho priebeh. Podľa toho, ako sa tieto prostriedky v prejave 
vyskytujú, možno ich niekedy chápať len ako sprievodné, pomocné, kom-
plementárne prostriedky, dotvárajúce rečový akt, v ojedinelých prípadoch 
však predstavujú primárne nositele výpovedného významu (Mistrík, 1987, 
s. 268). V plnej miere to potvrdzujú aj príspevky publikované v zborníku 
z konferencie Štylistika neverbálnej komunikácie (1997), ktorá sa konala na 
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počesť životného jubilea prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.1 a sprístupnila 
názory lingvistickej obce na otázky spojené s identifikáciou, charakteris-
tikou i dekódovaním neverbálnych prvkov v rozličných komunikačných 
sférach. Odborníci načreli do širokého spektra ich fungovania v bežnej reči, 
v didaktickom procese, v oblasti médií, ale aj v literárnom a interkultúrnom 
diskurze, v divadelných a televíznych komunikátoch či v liturgii. Osobitnú 
pozornosť venovali viacerí autori špecifikám posunkovej reči založenej na 
sústave manuálno-lingválnych znakov majúcich motoricko-vizuálnu formu 
(Csonka, 1997, s. 49). Práve v tomto odbore sa naplno uplatnil vedecký 
potenciál J. Mistríka, ktorý takmer desaťročie pôsobil na Katedre pedagogi-
ky sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a výrazne prispel k výskumu posunkového jazyka. Je spoluau-
torom Frekvenčného slovníka posunkovej reči (1986), ktorý podnietil prija-
tie Zákona o posunkovej reči (1995). Spoločným menovateľom podujatia je 
deklarovanie koincidencie či koexistencie verbálnych a neverbálnych pro-
striedkov, ako to ilustrovala O. Škvareninová (1997, s. 240) na príkladoch 
správania sa komunikantov, keď hovoriaci pohybom, pohľadom či gestom 
manifestuje svoj postoj. Aj podľa J. Klinckovej (2011, s. 8) „neverbálna ko-
munikácia je dôležitým komplementom verbálnej komunikácie, prispieva 
k efektívnej komunikácii tým, že jej obsah dopĺňa adekvátnymi fonickými, 
vizuálnymi a kinetickými signálmi, a tak pomáha lepšie porozumieť hovo-
renému slovu a pochopiť zámery komunikujúcich.“ 

V závislosti od vektorov komunikácie, medzi ktoré J. Mistrík (1990) 
v rovnomennej publikácii zaraďuje komunikantov, komunikačnú situá-
ciu, formu kontaktu, výrazové prostriedky a komunikačný zámer, majú 
neverbálne prostriedky rôzny charakter i rozličnú frekvenciu použitia. Roz-
hodujúcu rolu v komunikácii preberajú vektory ako nosiče i prenášače sig-
nálu usmerňujúc zmysel i charakter výpovede, ako to J. Mistrík naznačil už 
v úvode uvedenej publikácie: „Vektory komunikácie zďaleka nie sú svojou 
provenienciou rovnorodé. A ako sú maximálne heterogénne svojím pôvo-
dom, tak sú heterogénne aj potenciou, smerom a aj časom svojho pôsobenia 
na výstavbe, formovaní a priebehu konkrétneho komunikačného procesu“ 
(Mistrík, 1990, s. 4). S deklarovanou nesúrodosťou kvality vektorov súvisí 
aj ich dynamika predovšetkým vo vzťahu k časopriestorovým faktorom, 
ktoré ovplyvňujú samotnú realizáciu komunikačného aktu. Spôsob a miera 
uplatňovania haptických, kinetických, optických či akustických prvkov v 
reči závisia od etnickej, regionálnej a náboženskej príslušnosti komunikan-

1 Medzinárodná konferencia sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave 15. – 16. februára 1996 pri príležitosti jeho 75. narodenín za účasti zástupcov 
rozličných pracovísk zo Slovenska i z Českej republiky.
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tov, ale zároveň môžu byť vonkajším znakom ich charakteru, inteligencie 
alebo spoločenského postavenia. 

K určujúcim vektorom nesporne patrí sociolingvistická charakteristi-
ka účastníkov komunikácie, ich vek, mentálna schopnosť a duševný stav, 
ale aj to, v akom sú vzťahu. Úlohu tu zohráva kvalita a charakter vzájom-
ného vzťahu, či ide o rovnocenných partnerov, či sa poznajú, či sú prí-
slušníkmi rovnakej kultúry a tiež či sú nositeľmi rovnakého jazykového 
kódu. Asymetrický vzťah v horizontálnom či vertikálnom smere má svoje 
neverbálne štandardy v každej kultúre a prejavuje sa odlišnými signálmi 
najmä pri fatickom kontakte. V tom spočíva vnímanie inakosti i sociálnych 
nerovností medzi ľuďmi, uvedomenie si osobných schopností a predpokla-
dov, ale aj odlišných možností ich rozvoja. Dôležitým faktorom je hierar-
chia, vyjadrujúca rozdelenie pozícií v skupine so zreteľom na práva a po-
vinnosti jednotlivca i s mierou jeho osobného vplyvu (Tegze, 2003, s. 64). 
Hierarchizácia sa prejavuje v súkromí, v rodinnom živote, spoločenskej  
i profesijnej sfére, nevynímajúc ani oblasť politiky. Jednotlivé vektory 
môžu pôsobiť jednak ako katalyzátor, jednak môžu byť brzdiacim činite-
ľom prebiehajúcej komunikácie najmä vtedy, keď komunikační partneri sú 
príliš odlišní a nevedia naplniť očakávania druhej strany. 

Používanie spoločného jazykového a kultúrneho kódu platí rovnako 
pre verbálnu reč i reč tela, pretože obidva dorozumievacie kódy sú vzájom-
ne prepojené. Podstatnú funkciu plní interlingválna proxemika (Ološtiak, 
2004) a interkultúrna proxemika,2 teda vzdialenosť medzi komunikač-
nými partnermi vstupujúcimi do kontaktu, ktorá presahuje hranice jednej 
krajiny, ale často i jednej sociálnej skupiny. Na pozadí komunikačných mo-
delov sa posudzuje a reguluje vlastné a nie vlastné správanie, prameniace 
z etnokultúrnych a historicko-sociálnych odlišností zakódovaných v jazy-
ku a prejavujúcich sa kultovými a rituálovými zvláštnosťami kontaktových 
kultúr partnerov. Nejde však o nemenný vzťah, ale o dynamický proces 
založený na charaktere interlingválnej a interkultúrnej proxemiky s rozlič-
nou mierou zhôd, paralel a podobností týkajúcich sa hodnotového systému 
i komunikačnej praxe (Pekarovičová, 2014, s. 89; 2019, s. 464). 

Bez ohľadu na to, či si to hovoriaci uvedomuje alebo nie, jeho telo 
hovorí a vytvára podstatnú časť vonkajšieho obrazu svojej osobnosti  
a dojmu, ktorý pri komunikačnom styku zanecháva. A práve vonkajší ob-

2 Špecifikácii kontaktových javov pre naše účely najlepšie zodpovedá termín interlingválna 
proxemika, vzťahujúci sa na jazykovú i mimojazykovú vzdialenosť medzi dvoma (prípadne 
viacerými) jazykmi, ktoré prichádzajú do kontaktu, v našom prípade ide o špecifický druh 
kontaktu východiskového a cieľového jazyka, ale aj východiskovej a cieľovej kultúry 
frekventantov.
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raz osobnosti komunikanta, okrem jeho odborných vedomostí a tvorivosti,  
v rozhodujúcej miere ovplyvňuje výsledky a úspešnosť komunikácie a so-
ciálnej interakcie. Vystupovaním, komunikačnými zručnosťami a primera-
ným správaním nereprezentuje totiž len vlastnú osobu, ale aj svoju sociál-
nu, profesijnú či etnickú skupinu, teda viac-menej explicitne sprostredkúva 
vlastnú kultúrnu príslušnosť, s ktorou sa identifikuje, alebo ju zastiera či 
odmieta. Aj takýto prejav je súčasťou identity komunikanta a svedčí o jeho 
kultúre a kultúrnosti, prípadne o jej nedostatku. Rečou tela možno vytvoriť 
sympatie či antipatie, často zreteľnejšie ako tým, čo hovoríme. 

Azda najdôležitejším zdrojom informácií zo všetkých spôsobov never-
bálnej komunikácie je mimika, vyjadrujúca mieru rozličných pocitov, napr. 
súhlasu, sympatie, radosti, preto sa na ich grafické znázornenie používajú 
symboly so zakódovaným príslušným významom (smajlíky). Špecifické 
výrazy tváre môžu byť štandardizované kultúrou či dané nepísanou soci-
álnou normou určitej krajiny (zdvorilostný úsmev), najčastejšie však ide 
o komunikáciu emócií, nálad, citového prežívania. V spoločenskej etikete 
je dôležité ovládanie mimiky, najmä v obchodných rokovaniach sa upred-
nostňuje citovo neutrálny prejav, od komunikanta sa vyžaduje schopnosť 
maskovať mimické prejavy. Osobitne sa sledujú mimické prejavy politikov, 
ktoré odkrývajú typológiu a charakter osobnosti i citovú angažovanosť. Na 
výrazovú rozmanitosť aj intenzitu mimiky má výrazný vplyv kultúrny kon-
text, prejavujúci sa rozdielmi v mimickej spätnej väzbe.

S mimickými prejavmi úzko súvisí pohľad ako reč očí. Pomocou 
zraku nadväzujeme kontakt s partnerom rozhovoru, prípadne s celou sku-
pinou. Udržiavanie očného kontaktu zvyčajne svedčí o záujme, ale môže 
byť i prejavom nezáujmu o danú tému. Na jednej strane chce komunikant 
vyzývavým pohľadom upútať pozornosť, na druhej strane radšej uhýba po-
hľadom, chce sa vyhnúť priamej konfrontácii, chce skryť svoje city.

Verbálny prejav zvyčajne sprevádzajú gestá, pomocou ktorých možno 
ilustrovať, regulovať a komentovať výpoveď. Teória neverbálnej komu-
nikácie rozlišuje päť hlavných typov pohybu gestami: konvenčné gestá 
(štandardné gestá ako potlesk, OK), ilustrátory (ikonické gestá, pikto-
gramy, slúžia na podporu verbálneho prejavu), afektory (afektívne gestá 
vyjadrujú emocionálne stavy, úsmev, výraz smútku), regulátory (regulač-
né gestá signalizujú zmenu v komunikácii, hlásenie sa, ukázanie prstom) 
a adaptéry (kontaktové gestá slúžia na uvoľnenie napätia). Existujú slov-
níky gest so špecifickým významom, ktoré sú typické pre určité kultúrne 
oblasti. Klasifikáciu a interpretáciu gest v odlišných prostrediach v kontex-
te americkej, slovenskej a japonskej kultúry predstavuje obrázkový slovník  
E. Ružičkovej (2001). Uplatňovanie gest v reči závisí od osobnostného 
typu a temperamentu komunikujúcich, ale zároveň aj od ich príslušnosti 
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k určitej sociálnej skupine. 
Prirodzeným komunikačným signálom sú dotyky. Najrozšírenejšou 

formou dotyku v spoločenskom styku je podanie ruky. V období pandé-
mie sa práve fyzický dotyk musel obmedziť a podanie rúk sa realizovalo 
v rukaviciach, prípadne ho nahradil iba dotyk lakťom, čo sa dovtedy po-
važovalo skôr za nevhodné gesto. Zdá sa, že tento prejav nadobúda čoraz 
väčšiu frekvenciu aj vo formálnom styku najvyšších predstaviteľov na ná-
rodnej i medzinárodnej úrovni. Existuje mnoho interpretácií formy podania 
ruky vzhľadom na intenzitu stisku, dĺžku či potriasanie, od čoho sa odvíja 
povaha komunikantov. Tradičné podávanie rúk sa neodporúča ani pri ná-
boženských úkonoch, nahradilo sa úklonom. Práve úklon supluje aj objatie 
a bozkávanie, typické pre naše kontaktné kultúry, uplatňované nielen v ro-
dinnom, ale aj v spoločenskom styku. 

Dynamika neverbálnych signálov

Dôležitým komunikačným vektorom podľa J. Mistríka (1999, s. 30) 
je časový faktor v spojitosti s priestorom, pretože každú myšlienku možno 
formulovať s prihliadnutím na čas a priestor. Nemenej významným mé-
diom je komunikačný kanál, teda technické zariadenie, ktoré zabezpečuje 
prenos alebo uchovanie informácií, ale aj to, za akých okolností komuni-
kácia prebieha. Dynamika aktuálnych komunikačných okolností ovplyv-
ňuje výber, štruktúru, často synkretizáciu, ale aj synchronizáciu vhodných 
signálov, ktoré lepšie vystihujú situáciu a prenášajú daný obsah. Práve ak-
tualizované neverbálne prostriedky predstavujú inovovaný pohľad na ich 
fungovanie v rečovej i didaktickej praxi, keď výučba v poslednom období 
prebiehala dištančnou formou a niektoré prejavy sa výrazne zredukovali, 
alebo nahradili vhodnejšími, často kombinovanými signálmi. Preto skúma-
nie univerzálnych a špecifických neverbálnych prostriedkov, ktoré sa pre-
mietajú do komunikačného procesu raz zámerne, v súlade s komunikačným 
cieľom, inokedy mimovoľne, neuvedomene na pozadí súčasnej dynamiky, 
má svoje opodstatnenie. Opis mimojazykových prvkov a interpretácia ich 
fungovania v reči je predmetom viacerých disciplín. Okrem sociolingvis-
ticky a psycholingvisticky orientovaných štúdií sú neverbálne prostried-
ky aj súčasťou lingvodidaktiky, osobitne reflektované z pohľadu didaktiky 
slovenčiny ako cudzieho jazyka (Pekarovičová, 1997; 2020, s. 142 – 147). 
Treba sa však vyhnúť zjednodušenému pohľadu na interpretáciu neverbál-
nych signálov a nečítať ich len mechanicky podľa vonkajších znakov. Na 
celkovom obraze sa popri univerzálnych kritériách výrazne podieľajú práve 
osobnostné špecifiká komunikantov, ktoré determinujú príčinu i dôsledok 
ich neverbálneho správania.
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Súčasná pandemická doba vniesla do inventára neverbálnych pro-
striedkov nové modifikované prvky, vyplývajúce z obmedzenia osobných 
kontaktov. Registrujeme výrazné zmeny vo využívaní tradičných neverbál-
nych signálov, ako je mimika tváre, ktorú zahaľuje rúško. Pod vplyvom 
nariadení ROR (rúško/respirátor – odstup – ruky) si pomaly zvykáme roz-
lišovať osoby a z dostupných signálov dekódujeme aj ich náladu či dušev-
ný stav. V tomto čase obmedzení haptických a kinetických prostriedkov, 
teda redukciou vzájomných dotykov a pohybu, sa podstatne zmenili aj 
komunikačné vektory. Zväčšovaním vzdialenosti medzi komunikujúcimi 
sa narúšajú ustálené proxemické štandardy pre súkromný i verejný styk. 
Nedostatok mimiky tváre sa nahrádza najmä pohľadom. „Reč očí má mno-
ho foriem, mnoho variácií a je aj mnohovýznamová,“ ako výstižne uvádza  
J. Mistrík (1999, s. 58), predsa len celkový výraz tváre lepšie pomáha vy-
jadriť emócie a odhaliť náladu partnera. V rúšku chýba najmä pohľad na 
ústa komunikanta, ktoré sú zahalené a len z očí možno vyčítať, či sa usmie-
va alebo nie. Reč očí plní teda zástupnú úlohu a podieľa sa na distribúcii  
a striedaní rolí účastníkov komunikačného aktu so zreteľom na delimitá-
ciu jednotiek dialógu (Hoffmannová, 1997, s. 88). Dôležitú funkciu plní 
práve pohľad, ktorým si komunikanti vymedzujú svoj priestor. Nedostatok 
mimiky sa často nahrádza alebo dopĺňa gestami, ktoré sú na jednej strane 
relevantné a môžu upútať pozornosť, ale aj nevhodné, pôsobiace rušivo, od 
ktorých, naopak, svoj zrak odvraciame. Meradlom kvality kontaktu je za-
bezpečiť úspešnosť komunikácie ako výsledku súčinnosti komunikujúcich 
s časopriestorovými okolnosťami, správne dešifrovať neverbálne signály 
partnerov, ktoré zrkadlia nielen ich vzájomný vzťah, ale aj priebeh a vývoj 
komunikačného procesu (Klincková, 2018, s. 49). 

Vektory online výučby 

V pedagogickej komunikácii je dôležitým signálom kontinuálna 
spätná väzba, čo je, samozrejme, sťažené pri dištančnej forme výučby, 
keď pedagogické subjekty nie sú v priamom kontakte a učiteľ nemôže bez-
prostredne sledovať reakciu svojich študentov a podľa toho upraviť didak-
tickú stratégiu či modifikovať obsah. Treba počítať aj s časovým posunom 
reakcie na podnet spôsobený nedostatočne kvalitným prenosom. Nemož-
no podceniť ani vplyv paralingválnych prostriedkov, ako je sila, výška 
a farba hlasu, tempo a plynulosť reči, logické pauzy, rytmus, frázovanie 
a sprievodné prozodické vlastnosti, ktoré podmieňujú úspešný priebeh fa-
tickej komunikácie. Ich miesto a funkcia sa ešte umocňujú v dištančnom 
vzdelávaní, kde nevyhnutným predpokladom porozumenia prejavu je jasná 
formulácia a výrazná artikulácia. Aj napriek tomu, že učiteľ ovláda základ-
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né IT zručnosti, môže nastať šum, zlý prenos zvuku, prípadne zlá kvalita 
spojenia. Chyba môže nastať aj na strane študentov, ktorí nemajú dobré 
médiá, spájajú sa len cez mobil, ktorý neposkytuje plnohodnotné zapoje-
nie sa do online prenosu, keď nemajú nainštalovanú kameru alebo kvalitný 
mikrofón. Online výučba má teda svoje špecifiká, vyžaduje si iný prístup 
a náročnejšiu prípravu učebných materiálov, zmysluplné využívanie foriem 
powerpointovej prezentácie podľa charakteru výučbovej jednotky. 

Vo všeobecnosti sa rozlišuje skupina základných neverbálnych spô-
sobov komunikovania, medzi ktorými v pedagogickej praxi dominuje po-
hľad (vizika), výraz tváre (mimika), pohyby tela (kinezika a posturika), 
gestá (gestika) a dotyk (haptika). Od toho sa odvíja vzdialenosť medzi 
partnermi (proxemika) i vnímanie času (chronemika), ktoré sú dôležitý-
mi atribútmi vyučovacej jednotky a podieľajú sa na jej úspešnej realizácii. 
V pedagogickej komunikácii všetky neverbálne prostriedky tvoria celok, 
navzájom sa dopĺňajú, a preto ich treba interpretovať vo vzájomnej interak-
cii. Na rozdiel od verbálnej komunikácie, kde dominujú skôr vecné infor-
mácie a logické vzťahy, neverbálna komunikácia má skôr emotívny základ 
a napriek tomu, že jej prejavy sú sociálne a kultúrne štandardizované, odrá-
žajú vo veľkej miere individualitu komunikanta. 

Dištančná výučba je založená na priamom spojení s poslucháčmi cez 
internet, kde sa predpokladá, že účastníci kurzu sa aj vidia. Permanentná 
vizualizácia je sťažená najmä počas prednášok či prezentácií, keď sa zdieľa 
obrazovka, účastníci majú vypnuté kamery aj zvuk a učiteľ nemá možnosť 
celý čas sledovať pozornosť študentov. Musí hľadať optimálne prostriedky, 
ako zapájať študentov do riešenia úloh, udržiavať ich aktivitu a vyžadovať 
spätnú väzbu. Na to môže poslúžiť používanie vhodných výučbových apli-
kácií, ktoré podporujú učenie i tvorivý interaktívny prístup. Mnohí pred-
nášatelia odmietajú viesť prednášku online, pretože im chýba priamy očný 
kontakt s poslucháčmi, spätná väzba, keď pomocou mimiky, pohybom rúk 
alebo hlavy dávajú najavo súhlas či nesúhlas, môžu tak vyjadriť aj otázku 
či údiv. Preto učitelia hľadajú rozličné formy a spôsoby, ako najlepšie vy-
užiť prednosti online prostredia a zaujať svojich študentov. Ako podstatný 
signál spoločného stretnutia sa uvádza efekt prvého dojmu, ktorý často 
usmerňuje priebeh komunikácie a má osobitný význam aj pri vzdelávaní, 
pri formálnych rokovaniach, vystúpeniach na pracovných fórach či vedec-
kých podujatiach. Preto netreba podceniť ani sprievodné znaky stretnutia, 
ako je zovňajšok, výraz tváre, aj keď internet ich môže skresľovať. Často 
práve ony rozhodujú o atmosfére i celkovej úspešnosti podujatia a spolu 
s dôkladnou prípravou môžu prispieť k presvedčivej verbálnej a neverbál-
nej úrovni manažmentu vzdelávacej činnosti. 

Významnú didaktickú úlohu pri sprostredkúvaní jazyka plní gesto. 
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Uplatňuje sa v deiktickej, ikonickej, symbolickej a kontaktovej funkcii  
a supluje použitie verbálnych prostriedkov (Mistrík, 1999, s. 53). Vysky-
tuje sa najmä pri sémantizácii novej lexiky, keď učiteľ označuje blízke 
predmety a zároveň ich pomenúva, opisuje, klasifikuje. Gesto môže slú-
žiť aj na kontrolu porozumenia a správneho osvojenia si slovnej zásoby či 
komunikačnej situácie. Na priame overenie spätnej väzby v pedagogickej 
komunikácii so zahraničnými frekventantmi sa hojne využívajú ich reak-
cie vyjadrené mimikou, pohybom očí a rúk, ktoré si expedient niekedy ani 
neuvedomuje. Tie by však mali byť signálom pre učiteľa, aby na základe 
svojich skúseností a schopností dokázal správne interpretovať naznačené 
reakcie a k nepochopeným javom sa v primeranej forme vrátil.

Proxemické prvky priestorovej a teritoriálnej komunikácie tiež výraz-
ne ovplyvňujú efektívnosť komunikácie. Podľa charakteru komunikácie sa 
v jednotlivých kultúrach stanovujú optimálne vzdialenosti medzi komuni-
kačnými partnermi. Priestor v neverbálnej komunikácii je zvyčajne rozde-
lený na štyri zóny, od osobnej po verejnú sféru. V čase pandémie sa z kon-
taktov takmer vytratila intímna zóna a zväčšuje sa sociálna vzdialenosť 
medzi komunikantmi. Na druhej strane práve vďaka dištančnej výučbe sa 
otvárajú nové možnosti sprístupňovania jazyka, keď sa vzdelávanie presu-
nulo do online priestoru a môžeme sa spojiť aj so vzdialenými účastníkmi 
organizovaním webinárov, prednášok, prakticky neobmedzene. Dokonca 
máme za sebou aj dva posledné ročníky Letnej školy slovenského jazyka 
a kultúry Studia Academica Slovaca (2020, 2021), ktoré prebiehali online 
a otestovali pedagogické i technické zručnosti organizátorov, prednášate-
ľov i lektorov. 

Interkultúrne podmienené vektory 

Pri dotyku príslušníkov rozličných kultúr sú evidentné medzikultúr-
ne rozdiely, ktoré treba poznať a používať v súlade s pravidlami cieľovej 
kultúry, aby dobre mienený signál nebol pokladaný viac za prejav nekul-
túrnosti ako prejav úcty. Neverbálne prejavy majú rozličnú formu a vyja-
drujú rozličnú mieru pozitívneho, neutrálneho alebo negatívneho vnímania  
a hodnotenia komunikátu i komunikantov. Neznalosť národných kultúr-
nych reálií ako špecifických lingvokulturém na pozadí tradičných artefak-
tov, mentefaktov a sociofaktov, ako aj nesprávna interpretácia ich zmyslu 
a fungovania môže spôsobiť transkultúrny komunikačný šum (Pekaro-
vičová, 2014, s. 92). Napríklad v nemeckom akademickom prostredí okrem 
potlesku možno bežne poďakovať prednášateľovi klepaním na lavicu alebo 
dokonca dupaním, čo by v našom prostredí bolo výrazom nekultúrnosti 
poslucháčov.
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Nedostatočné ovládanie systému verbálneho správania cudzinci v úst-
nom prejave obvykle nahrádzajú gestami, mimikou, pohybmi rôznych častí 
tela, ktorými dotvárajú obsah výpovede a komunikačný zámer (Pekarovi-
čová, 1997, s. 162). Z pozorovania ich rečového prejavu je zrejmé, že aj 
modely neverbálneho správania sa spolu s jazykovými jednotkami dostáva-
jú do vedomia používateľa cudzieho jazyka obyčajne sprostredkovane, cez 
filter materinského, resp. primárneho jazyka. Známe sú názory, že pohyb 
a gestá počas prejavu sú dané geneticky. Človek, hovoriaci materinskou 
rečou, sa pohybuje a gestikuluje živšie ako pri cudzojazyčnej komunikácii 
(Mistrík, 1999, s. 52). Prejavuje sa tu jednak určitá neistota komunikantov, 
ale aj ich neschopnosť zmysluplne vyjadriť komunikačný zámer. Tu mož-
no nájsť úzku súvislosť medzi jazykovou interferenciou a neadekvátnym 
využívaním mimojazykových prostriedkov v komunikácii cudzincov. Ako 
príklad možno uviesť odlišnú metodiku používania prstov pri počítaní, čo 
môže sekundárne narušiť úspešnosť komunikácie.

Americký študent učiaci sa slovenčinu popri slovnej objednávke jed-
ného piva v istej slovenskej reštaurácii naznačil počet pív ukazovákom, čo 
si čašník vysvetlil podľa našich zvyklostí ako pohrozenie. Zameral sa na 
použité gesto a objednávke správne neporozumel.

V americkej tradícii sa totiž jednotka znázorňuje ukazovákom, teda za-
čína sa rátať od neho a na označenie dva (2) sa k nemu pridáva prostredník, 
ale tri (3) predstavuje malíček, prstenník a prostredník, nie ako by sme oča-
kávali my, v poradí ukazovák, prostredník, prstenník, k nim sa až na ozna-
čenie štyri (4) pridáva aj ukazovák a ako posledný pristupuje palec, ktorý 
spolu s ostatnými prstami predstavuje číslicu päť (5). Podobnú situáciu sme 
zažili s čínskymi študentmi, ktorí po roku štúdia slovakistiky v Číne na 
otázku, koľko lekcií slovenčiny majú za sebou, zhodne na prstoch ukázali 
dva (2), čo sa zdalo veľmi nepravdepodobné, a preto sme sa domnievali, 
že otázke neporozumeli. Po vysvetlení však bolo zrejmé, že v podstate sme 
my neporozumeli ich interpretácii a komunikačný šum mal práve takéto 
neverbálne pozadie. Číňania totiž používajú prsty na označenie číselných 
údajov tak, že odrátavajú príslušnú číslicu od desať (10), preto dva prsty 
(palec a ukazovák) vo výpovedi znamenali, že preštudovali osem (8) lekcií. 
Dvojka (2) sa zobrazuje inými prstami, a to ukazovákom a prostredníkom. 
Náš výklad však nezodpovedal skutočnému spôsobu používania prstov na 
označenie číselných údajov. Ten sa odvíja od domácich tradícií a úzko sú-
visí s čínskym písmom, preto bez pomoci a poznania čínskych zvyklostí 
nemožno správne porozumieť technike zobrazovania čísel pomocou prstov 
(Liang Podstavek, 2016, s. 78). Všetky číslice sa totiž zobrazujú na jednej 
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ruke a využíva sa pritom aj podobnosť číslic s čínskym písmom. Z uvede-
nej skúsenosti vyplýva, že pri interpretácii neverbálnych signálov sa ne-
možno spoliehať len na vlastné poznanie, ale je potrebné poznať aj pozadie 
východiskovej kultúry. 

Pri kontakte s nositeľmi ázijských kultúr, ako sú Číňania, Japonci, Kó-
rejčania je pre Európanov ťažké správne hodnotiť kladné pohyby hlavou aj 
vtedy, ak je namieste záporná odpoveď. Takéto správanie vyplýva z domá-
cej tradície, keď je neprípustné priamo vyjadriť odmietnutie. Zo skúsenosti 
vieme, že šum z našej strany môže spôsobiť aj opačný pohyb hlavou, kto-
rým Bulhari či Gréci vyjadrujú svoje áno alebo nie. Podobné reakcie ko-
munikantov môžu byť prekážkou porozumenia a niekedy nie sú jednoznač-
ným meradlom správnosti osvojenia si jednotlivých jazykových javov  
a komunikačných zvyklostí. V uvedených prípadoch ide o osobitnú formu 
interferencie, čiže o pôsobenie negatívneho transferu, pričom sa získané 
návyky nesprávne prenášajú do cudzojazyčnej komunikácie a narúšajú jej 
úspešnú realizáciu.

Z analýzy ústnych komunikátov cudzincov jednoznačne vyplýva, že 
neverbálne prvky existujú vo vzájomnej interakcii s jazykovými prostried-
kami a v závislosti od objektívnych okolností a subjektívnej skúsenosti 
účastníkov komunikácie sa rozličnou mierou podieľajú na realizácii komu-
nikačného zámeru. Niekedy pôsobia v súlade s nimi a dotvárajú význam 
výpovede, inokedy nahrádzajú nedostatočné ovládanie jazykového kódu, 
často sa však mimojazykové prvky vyskytujú v prejave cudzincov nepri-
merane, nefunkčne. 

Na celkovom komunikačnom efekte sa okrem typických „národných“ 
prejavov podieľajú aj osobnostné predpoklady a temperament komuni-
kantov, ich psychická dispozícia a adaptačné schopnosti. Sémantizácia ne-
verbálnych signálov tvorí didaktický problém vtedy, ak prenášajú špeciálne 
významy, ktoré skrývajú presne vymedzenú funkciu. Možnosť vzájomné-
ho porovnávania poskytujú heterogénne skupiny, kde sa na jednej strane 
ukazuje diferencovanosť v sémantike i frekvencii používania neverbálnych 
prvkov aj v rámci jednej etnickej skupiny, na strane druhej sa jednotlivé 
špecifiká stierajú. Pod vplyvom kontaktu s inými kultúrami používateľ 
preberá aj cudzie návyky a formy správania, pričom si vlastné prostriedky 
neuvedomuje a mnohokrát ich nevie ani identifikovať. Istá rozkolísanosť 
používania sa prejavila aj v ankete, ktorú sme urobili so zahraničnými štu-
dentmi na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Otáz-
ky boli zamerané na prostriedky neverbálneho vyjadrovania pri interperso-
nálnej komunikácii v domácom prostredí. Z odpovedí i konkrétnych reakcií 
respondentov sa dá usúdiť, že zaužívané konvencie sa postupne strácajú  
a neverbálna komunikácia sa tiež vo veľkej miere internacionalizuje. 
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Okrem toho sme zaznamenali, že správanie niektorých študentov sa výraz-
ne odlišuje od štandardnej charakteristiky ich krajanov.

Arabskí študenti z jednej krajiny napríklad neboli jednotní v určova-
ní poradia prstov pri počítaní. Jedni tvrdili, že rátať sa začína od palca, 
druhá skupina označila ako prvý malíček. Typické americké naznačenie 
úvodzoviek pohybom prstov hore pri ústnom prejave sa bežne objavuje aj  
u prednášateľov inej proveniencie. O slovo sa Arabi môžu hlásiť zdvihnutím 
ukazováka, Číňania celou zdvihnutou rukou, prípadne dlaňou, v Taliansku 
je zaužívaný jeden aj druhý spôsob.

Štúdiom cudzích jazykov, kontaktom s inými etnikami a kultúrami sa 
však zaužívané modely správania čiastočne alebo úplne narúšajú a vytvára-
jú sa nové kognitívne štruktúry, ktorými sa riadi komunikácia. Možno po-
vedať, že podobne ako sa do jazykového systému dostávajú cudzie prevzaté 
slová, internacionalizuje sa aj neverbálny prejav. Na ľahšiu a efektívnejšiu 
komunikáciu slúžia zaužívané medzinárodné symboly, značky v rozličných 
oblastiach života, ale v súlade s častejšou migráciou a poznávaním iných 
kultúr sa preberajú aj niektoré cudzie zvyky, gestá, ktoré sa postupne udo-
mácňujú. Typické americké naznačenie úvodzoviek pohybom ukazovákov 
hore sa rozšírilo a stalo sa univerzálnym prostriedkom na vyjadrenie prí-
znakovej situácie aj v našich podmienkach. 

Nejednotnosť používania neverbálnych prostriedkov v prejave inoja-
zyčných  nositeľov pramení často v rozdieloch medzi kultúrnymi a spo-
ločenskými konvenciami, typickými rituálmi východiskovej a cieľovej 
kultúry. Pravidelnou analýzou neverbálnych prvkov, ktorá je súčasťou 
interkultúrnej interpretácie, odkrývame zvláštnosti pri postulovaní, kla-
sifikácii, reflektovaní a uplatňovaní signálov typických pre príslušníkov 
jednotlivých národov, ktorí si osvojujú slovenčinu prezenčne počas pobytu 
na Slovensku a sú v priamom kontakte s ľuďmi, prostredím i životným 
štýlom v našom regióne. Táto bezprostredná skúsenosť chýba účastníkom 
dištančnej formy vzdelávania, ktorá si vyžaduje osobitný výskum nových 
neverbálnych signálov, prípadne modifikáciu vektorov i tradičných komu-
nikačných štandardov. 
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Abstract
Transformation of Specialized Professional Text in the Context of 

Mediatization
In the context of the broad mediatization of social life, medical 

discourse finds its realization not only in the specialized, professional area, 
but also in the sphere of the media. Mediatization of specialized knowledge 
contributes to their popularization, to accessibility of trustworthy 
professional information, to improving the quality of the information space, 
and, as a result, to increasing the medical literacy of the mass addressee. 
However, the mediatization of medical discourse at the same time brings 
the risk of the spreading of destructive social practices. The study presents 
a short survey of the basic theoretical aspects of communication within the 
conditions of global the informatization of the space of communication. 
Special attention is devoted to the notion of mediatization and its theoretical 
interpretation in the contemporary linguistic works. The aim of the research 
is the identification and the analysis of the attributes of mediatization of 
professional medical texts within the media-space, the characteristics of 
the degree of symmetrisation within the explanation of the medical material 
by means of the media language and the ways the media-medical text is 
perceived by the addressee.

Key words: mediatization, medical discourse, media discourse, media-
medical discourse
Kľúčové slová: mediatizácia, medicínsky diskurz, mediálny diskurz, 
mediálno-medicínsky text

Úvod

V podmienkach súčasnej globálnej informatizácie všetkých sfér ľud-
skej činnosti nadobúda komunikácia ako kľúčová súčasť života spoločnosti 
nielen nové formy realizácie, ale zároveň sa významne mení aj jej obsahová 
stránka. V odbornej literatúre sa sformovala predstava o komunikačno-in-
formačnej spoločnosti (Martin, 1988; Castells, 2003, 2010), v ktorej ab-
sentujú zreteľné hranice medzi pojmami komunikácia a informácia: „pod 
pojmom informácia sa skrýva práve komunikácia [...]; informovanejší nie 
je ten človek, ktorý vie viac, ale ten, ktorý je účastníkom väčšieho počtu 
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komunikácií“ (Горошко, 2009, s. 58). V súvislosti s uvedeným zohráva 
mediálny priestor ako jeden zo základných komunikačných priestorov 
s primárnou funkciou persuazívneho informovania osobitnú úlohu v so-
ciálnej jazykovej interakcii. Súčasný mediálny diskurz je svojou štruktú-
rou (žánrovou, obsahovou, funkčnou) heterogénny a disponuje značným 
interakčným potenciálom, predpokladajúc a poskytujúc možnosť dialó-
gu medzi autorom a adresátom. Ide jednak o virtuálny dialóg (v podobe 
reakcií, komentárov, diskusií k publicistickým článkom atď.), jednak 
o dialogickosť realizovanú prostredníctvom rozličných odkazov na výcho-
diskový mediálny text. J. Kraus takúto formu verbálnej interakcie nazýva 
intertextuálnym dialógom (Kraus, 2004, s. 108). Daný typ dialógu sa stáva 
obzvlášť populárnym v aktuálnych podmienkach „radikálnej demokratizá-
cie“, keď je úroveň zapojenia neprofesionálnych komunikantov do oblasti 
profesionálnej komunikácie vysoká (Dolník, 2017, s. 193 – 203). Mediálna 
sféra sa stáva inkluzívnym komunikačným priestorom, otvárajúc možnosti 
voľnej sociomediálnej interakcie. Inklúzia do masmediálneho diskurzu sa 
týka ako odborníkov z najrozličnejších (aj iných ako mediálnych) sfér, tak 
i neodborníkov.

V kontexte širokej mediatizácie spoločenského života nachádza me-
dicínsky diskurz svoju realizáciu nielen v odbornom, profesionálnom, ale 
aj v mediálnom priestore. Na jednej strane je tento jav podmienený prie-
nikom medicínskych poznatkov do sféry neprofesionálneho, každoden-
ného styku. Ľahká dostupnosť medicínskych informácií (opis príznakov, 
prejavov, klinického priebehu a spôsobov liečby rôznych ochorení, spôso-
bov užívania liekov; online dešifrovanie aj veľmi zložitých medicínskych 
diagnóz atď.) vedie k vysokej miere angažovanosti neprofesionála do úzko 
špecializovanej funkčnej sféry. Na druhej strane samotná povaha medi-
álneho diskurzu predpokladá široké inkluzívne možnosti. Médiapriestor 
skutočne predstavuje médium medzi najrozličnejšími oblasťami ľudského 
pôsobenia (politika, veda, vzdelávanie, kultúra atď.) a spoločnosťou ako 
bezprostredným adresátom mediálnych textov.

V rámci tejto štúdie budú interpretované atribúty mediatizácie medi-
cínskeho textu v dôsledku jeho inklúzie do sféry masmediálnej komuniká-
cie, špecifiká percepcie takéhoto komunikátu adresátom cez prizmu jeho 
vplyvu na šírenie určitých sociálnych praktík.

Aktuálny stav problematiky 

Na problém kvalitatívnych zmien vo všetkých sférach pôsobenia spo-
ločnosti a vo fungovaní komunikačného priestoru pod vplyvom médií bolo 
poukázané ešte v druhej polovici 20. storočia, a to kanadským vedcom M. 
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McLuhanom, ktorý ho označil ako „rozšírenie človeka“ 1 (McLuhan, 1964). 
V súčasnosti je rozpracovaný pojem „mediálneho človeka“, ktorého život 
(súkromný, sociálny, ekonomický, kultúrny atď.) si možno iba ťažko pred-
staviť mimo masmediálnej komunikácie (Мансурова, 2010). V podmien-
kach dnešnej digitálnej spoločnosti, charakterizovanej neobmedzeným 
prístupom k elektronickým informačným zdrojom, sa pojem mediatizácia 
stáva čoraz populárnejším v sociologických, filozofických, medialistických 
a jazykovedných výskumoch. V lingvistike existujú rôzne názory na otáz-
ku terminologického výkladu daného pojmu (Шмелева, 2015; Гуреева, 
2016). V rámci tejto štúdie budeme pod termínom mediatizácia rozumieť 
proces kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien v sociálnej komunikácii pod 
vplyvom médií, t. j. štruktúrnu transformáciu verejného diskurzu: médiá 
zaujatím miesta centrálnych komunikačných inštitúcií získali moc tvarovať 
všetky podstatné komunikačné procesy, prebiehajúce vo verejnej sfére, a v 
dôsledku toho i celé sociálne vedomie (Schulz, 2004). 

V súčasných lingvistických prácach je osobitná pozornosť venovaná 
problému mediatizácie rôznych komunikačných sfér: kultúry (Клушина, 
2014; Моргунов, 2013), politiky (Воинова, 2010), reklamy (Коломиец, 
2010), právnej vedy (Третьякова, 2011) atď.

Proces mediatizácie medicínskeho diskurzu ako sféry profesionálneho 
styku sa v súčasných lingvistických bádaniach ukazuje ako málo preskú-
maný, o čom svedčí aj obmedzené množstvo prác venovaných danej prob-
lematike (porov. napr. Пивоварчик, 2018; Таюпова, 2019).

Mediatizácia medicínskeho textu

Okrem tematicky zameraných (špecializovaných) periodík, televíz-
nych a rozhlasových relácií alebo nových médií sú texty s medicínskou 
tematikou vo veľkej miere obsiahnuté aj v tradičných spoločensko-politic-
kých masmédiách. V tejto súvislosti sú z lingvistického hľadiska zaujímavé 
predovšetkým medicínske texty v ich mediálnej interpretácii, ktorá vedie 
k transformácii obsahu, spôsobov jazykového stvárnenia a percepcie.

Ako zdroj empirického materiálu na analýzu atribútov mediatizácie 
medicínskeho textu prostredníctvom jeho začlenenia do masmediálnej ko-
munikácie nám poslúžili texty populárnych slovenských spoločensko-po-
litických novín Sme, a to konkrétne texty pochádzajúce z rubriky Primár. 
Tematické opísanie spomínanej rubriky znie nasledovne: Online zdravotná 
lekárska poradňa. Virtuálne medicentrum. Lekárske poradne, informácie 
o chorobách a liekoch, pomoc pri vašich problémoch. Uvedené tematické 

1 Porov. angl. the extensions of man.
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a cieľové zameranie rubriky predpokladá profesionálny výklad medicín-
skych otázok, avšak v skutočnosti nejde o profesionálnu medicínsku žurna-
listiku, v rámci ktorej by boli autormi článkov osoby bezprostredne späté so 
sférou medicíny. V tomto prípade je obsah rubriky tvorený profesionálny-
mi žurnalistami bez výlučnej špecializácie na medicínsku sféru. Samotný 
názov a opis rubriky má jednoznačne povahu clickbaitu,2 čoho dôkazom 
je aj štatistika prezretí článkov a počet komentárov pod nimi. V aktuálnej 
situácii pandémie koronavírusu popularita danej rubriky výrazne vzrástla 
a tematický okruh článkov sa zúžil na výklady rôznych medicínskych otá-
zok súvisiacich s infekciou vyvolávanou koronavírusom: opis klinických 
príznakov ochorenia, priebehu ochorenia, spôsobov liečby, vplyvu infekcie 
na organizmus, opis ťažkostí a následkov, prevencie, úspešnosti vakcinácie 
atď.

V rámci rubriky majú prevahu texty dvoch publicistických žánrov: in-
terview a tradičný novinársky článok. V prípade interview ide o rozhovor 
s odborníkom zo sféry medicíny kompetentným v objasňovanej téme. Do 
popredia sa dostáva názor experta, ktorý poskytuje výklad konkrétnych 
medicínskych faktov, pracuje so štatistickými údajmi či uvádza príklady 
z vlastnej lekárskej praxe. Úloha novinára spočíva vo výbere relevantných 
otázok, pričom sám novinár plní funkciu média medzi vedeckým svetom 
medicíny a laickým adresátom: snaží sa prispôsobiť (pomocou upresnení, 
výberu synonymných ekvivalentov k úzko odborným termínom atď.) vy-
svetľovaný materiál (porov. napr. článok Lekár Jozef Glasa: Zázračné lieky 
neexistujú3).

Texty novinárskych článkov danej rubriky sa vyznačujú istou štruk-
túrnou a jazykovou schémou, čo je podmienené včlenením medicínskeho 
textu do mediálnej sféry, kde platia osobitné pravidlá a princípy jazykového 
spracovania materiálu. Zároveň ide o inklúziu profesionálneho novinára do 
úzko odbornej sféry medicíny. Ak v interview ako hodnoverný zdroj infor-
mácií vystupuje osoba, s ktorou je rozhovor uskutočňovaný, a teda touto 
osobou je profesionál z medicínskej sféry, tak v článku táto funkcia pre-
chádza na prestížnu medicínsku publikáciu. Úloha novinára spočíva iba vo 
výbere informácií a ich publicistickom výklade. Avšak aj samotný proces 
selekcie informácií od novinára vyžaduje určitú medicínsku gramotnosť, 
ktorá neraz ostáva v pozícii až sekundárnej požiadavky pri mediatizácii 
medicínskeho textu, pretože do popredia vystupuje podmienka aktuálnosti 

2 Definition of clickbait. Dostupné na: https://www.merriam-webster.com/dictio-
nary/clickbait
3 Dostupné na: https://primar.sme.sk/c/22550776/lekar-jozef-glasa-detox-ci-ho-
meopatikum-najskor-ide-ohlupost.html 
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článku, časovej flexibility jeho prípravy a zameranosti na upútanie pozor-
nosti čo najväčšieho počtu ľudí. Na účely analýzy atribútov mediatizácie 
medicínskeho textu prostredníctvom jeho včlenenia do masmediálnej ko-
munikácie sme vybrali článok Vysoké dávky vitamínu C ani zinku pri covi-
de nepomáhajú. Neobstál ani vitamín D.4 Prejavy mediálnej transformácie 
článku je možné pozorovať na úrovni všetkých jeho štruktúrnych častí.

Názov článku bezpochyby plní funkciu „lákadla“ (porov. angl. výraz 
trigger – spúšťač5), priťahujúceho pozornosť adresáta. V súčasnom sloven-
skom diskurze týkajúcom sa pandémie koronavírusu sú vitamíny C a D 
a rozmanité výživové doplnky obsahujúce zinok prezentované nielen ako 
účinná profylaktika, ale tiež ako látky účinné pri boji s novou infekciou. 
V tejto súvislosti titulok, ktorý tvrdí opak, vyvoláva u čitateľa údiv i záujem 
a núti ho zamerať pozornosť aj na samotný text. Naproti tomu sa medicínske 
práce, ktoré predstavujú základ daného publicistického článku, vyznačujú 
prísne odborným charakterom bez hodnotiacich konotácií, čo potvrdzujú 
aj ich názvy: Effect of High-Dose Zinc and Ascorbic Acid Supplementa-
tion vs Usual Care on Symptom Length and Reduction Among Ambulatory 
Patients With SARS-CoV-2 Infection6 a Effect of a Single High Dose of Vi-
tamin D3 on Hospital Length of Stay in Patients With Moderate to Severe 
COVID-19.7 V titulku obsiahnuté tvrdenie o neúčinnosti spomínaných látok 
pri liečbe koronavírusovej infekcie je nasledované krátkym vysvetlením 
v podtitulku: Výsledky liečby boli zanedbateľné. Autor tak prostredníctvom 
tejto jednej vety okrem stručného objasnenia hlavnej myšlienky súčasne 
vytvára aj dojem jej opodstatnenosti, implikujúc predstavu realizácie kli-
nických výskumov, z ktorých boli vyvodené titulkom prezentované závery.

Článok je založený na interpretácii dvoch odborných štúdií z renomo-
vaného medicínskeho časopisu JAMA Network. Autor priamo odkazuje na 
pôvodné pramene: naznačili to dve nové štúdie, ktoré sa ako vôbec prvé 
zaoberali vplyvom bežne dostupných výživových doplnkov na zdravotný 
stav nakazených osôb. Hlavná časť textu je venovaná reprodukcii materiálu 
vykladaného v spomínaných prácach a v komentároch odborníkov dostup-
ných na internete. Na rozdiel od prísne odborne formulovaných pôvodných 

4 Dostupné na: https://primar.sme.sk/c/22598048/vitamin-c-ani-zinok-pri-covi-
de-nepomahaju-neobstal-anivitamin-d.html 
5 Definition of trigger. Dostupné na: https://www.merriam-webster.com/dictio-
nary/trigger
6 Dostupné na: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullar-
ticle/2776305?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaig-
n=ftm_links&utm_term=021221 
7 Dostupné na: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776738 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/trigger
https://www.merriam-webster.com/dictionary/trigger
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zdrojov sa novinový článok vyznačuje výraznými transformáciami ako 
po stránke obsahovej (autor vynecháva opis metodiky klinických výsku-
mov, relevantné štatistické údaje atď.), tak i po stránke jazykovej. V tex-
te absentuje úzko odborná medicínska terminológia, ktorá by vyžadovala 
dodatočný výklad; využívajú sa iba všeobecne známe medicínske pojmy, 
napríklad: imunitné bunky, autoimunitné ochorenia, srdcovo-cievne ocho-
renia atď. Dominuje hodnotiaca lexika: minimálne účinky, zásadný rozdiel, 
nežiaduce účinky, významné rozdiely, žiadny vplyv, extrémne nízke hladiny, 
závažný covid atď.

V závere článku autor uvádza všeobecnú informáciu týkajúcu sa vita-
mínu D: funkciu vitamínu v životných procesoch ľudského organizmu, pri-
rodzené zdroje vitamínu D, odporúčané hodnoty denného príjmu tejto lát-
ky pre ľudí rôznych vekových kategórií. Prostredníctvom hypertextového 
odkazu autor poskytuje údaj o zdroji materiálu: Národný inštitút zdravia.

Text článku je osnovaný na mediálnej interpretácii medicínskych in-
formácií pochádzajúcich z odborných publikácií. Nepotvrdené predbežné 
výsledky klinických výskumov liečiv autor článku prezentuje ako dôkaz 
ich neúčinnosti pri liečení infekcie vyvolanej koronavírusom, a to aj napriek 
tomu, že z pôvodných prameňov vyplýva, že dané závery boli urobené na 
základe prvého a zatiaľ jediného výskumu podobného druhu s nedostatoč-
ne reprezentatívnou vzorkou účastníkov. Je potrebné upozorniť na to, že pri 
takejto mediálnej realizácii medicínskeho textu nejde o vedecko-populárny 
spôsob výkladu materiálu (ani o zámer popularizácie medicínskych poznat-
kov); väčšmi je vhodné usudzovať o mediatizácii odborného textu, keď do 
popredia vystupuje zámer upútania pozornosti a persuázie. Pri výklade ma-
teriálu sa narúša komunikačný princíp akomodačno-asimilačnej symetrie, 
ktorý predpokladá optimálnu rovnováhu medzi stupňom akomodácie ho-
voriaceho a stupňom asimilácie adresáta: novinár objasňuje úzko odborný 
materiál v maximálne prístupnej obsahovo-jazykovej forme (vysoký stupeň 
akomodácie autora), čo nevyhnutne vedie k zníženiu úrovne odbornej au-
toritatívnosti textu, v ktorom je možné z formálno-obsahového hľadiska 
identifikovať dokonca niektoré znaky tzv. fake news (titulok s príznakom 
senzačnosti, voľná interpretácia renomovaných zdrojov atď.).

Takáto mediatizácia medicínskeho textu má bezpochyby negatívny 
vplyv predovšetkým na kvalitu informačného priestoru ako v mediálnom, 
tak aj v medicínskom diskurze. Na jednej strane to vedie k zníženiu dôvery-
hodnosti odborných medicínskych publikácií, na druhej strane zase k nedô-
vere voči masmédiám. Dokazujú to aj komentáre v diskusii pod článkom na 
internetovej stránke periodika: 

Bufly: Zaujimave. Tak uz roky rokuce sa vie, ze vitamin C, zinok, selen 
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su dolezite pri prevencii hlavne virusovych respiracnych chorob. No a po-
tom pride jeden „odbornik“ a zisti, ze specialne covid je extra vynimka a 
tento objav podlozi vyskumom o ktoreho zmyselnosti budu pochybovat aj 
deti ktore sa prave naucili citat. Jaj a este takyto blabol uverejnia na den-
niku, ktory si hovori mainstreamovy;

1644029: [...] zase médiá šíria chaos a dezinformácie, potom sa divíme 
že ľudia už nedôverujú nikomu a ničomu; 

1111968: Neviem preco sa stranka vola primar.sme.sk! Clovek by 
cakal, ze tu bude pisat nejaky studovany odbornik s dlhorocnou praxou; 

1439040: [...] manipulácia vedy. Štúdia tvrdí, zrejme pravdivo, že po-
dávanie vysokých dávok vitamínu hospitalizovaným pacientom nepomôže. 
Nevyplýva z nej, že by sa človek nemal starať o správnu hladinu vitamínov 
pred ochorením. Správny záver z tej štúdie znie: „Starajte sa o správnu 
výživu a dostatok vitamínov PREDTÝM, než sa prípadne nakazíte. Po ocho-
rení je už neskoro). 

Včlenenie medicínskeho textu do masmediálneho priestoru prostred-
níctvom publicistickej interpretácie odborných informácií predstavuje rizi-
ko nielen z hľadiska možnosti rozšírenia deštruktívnych sociálnych prak-
tík, ale aj z hľadiska formovania neadekvátneho mediálno-medicínskeho 
diskurzu.

 
Záver

Lingvistický výskum medicínskeho textu v mediálnej realizácii umož-
ňuje vyvodiť závery o signifikantnej (obsahovej i jazykovej) transformácii 
odborného diskurzu v masmediálnom priestore. Táto skutočnosť je pod-
mienená mediatizáciou medicínskeho textu, keď sa do popredia dostáva 
persuazívna funkcia a informácia je podávaná na spôsob reklamy s cieľom 
upútania pozornosti adresáta a výhodného „predaja“ textu. Novinár ako au-
tor sleduje zámer pritiahnutia pozornosti masového príjemcu a posilnenia 
clickbaitového charakteru svojho textu. Vo výsledku sa pôvodne prísne od-
borný text pretvára jednak z aspektu obsahu, jednak z aspektu jazykového 
spracovania.

Široká informatizácia komunikačného priestoru poskytuje adresáto-
vi (heterogénnemu z hľadiska jeho znalostí, skúseností, predstáv, záme-
rov) príležitosť bezprostredne sa zúčastňovať na ďalšej interpretácii textu 
v zmysle možnosti realizácie virtuálneho dialógu medzi autorom a čitate-
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ľom, medzi samotnými čitateľmi, čo v konečnom dôsledku vedie k aktívnej 
účasti laika na procese formovania informačného priestoru, ktorý ovplyv-
ňuje výber aj rozšírenie určitých sociálnych praktík.

V podmienkach neobmedzeného prístupu k informačno-komunikač-
ným technológiám sa mediatizácia rozličných sfér ľudskej činnosti stáva 
neoddeliteľnou súčasťou prirodzeného fungovania spoločnosti v kontexte 
tzv. štvrtej revolúcie. V komunikačnom priestore dochádza k významným 
premenám predpokladajúcim možnosť širokého sociomediálneho dialógu, 
čo vedie k inklúzii laika do sféry profesionálnej komunikácie a poskytu-
je možnosti inklúzie odborníkov do sféry médií. Takáto interdiskurzívna 
„spolupráca“ v médiasfére prispieva k zvyšovaniu informačnej a komuni-
kačnej gramotnosti masového adresáta, ale zároveň prináša aj riziko späté 
s rozšírením neadekvátnych sociálnych praktík. Prienik medicínskych 
informácií do mediálnej sféry umožňuje hovoriť o formovaní mediálno-me-
dicínskeho diskurzu v jeho textovo-kontextuálnom a inštitucionálnom 
chápaní.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
na základe Zmluvy č. APVV-18-0176 Sociálna inklúzia kultiváciou použí-
vania jazyka. 
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Odborná komunikácia v kontexte výučby slovenčiny ako 
cudzieho jazyka na UNIZA
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Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania 

Abstract
Specialized Professional Communication in the Context of Teaching 

Slovak As a Foreign Language at UNIZA
The paper focuses on the theme of specialized professional 

communication within the education of future graduates of Žilina University 
in Žilina – of foreigners studying their field in Slovak environment and in 
Slovak. At the same time, it reflects the dynamic changes in specialized 
professional communication. The specialized training of future graduates 
of University studies in a foreign language (here in Slovak) has its specific 
features both in the sphere of linguistics and in the sphere of designing 
teaching materials. Hence, the paper will be oriented upon academic 
communication and the related preparation of specialized texts for teaching 
Slovak as a specialized foreign language, with the aim of mediating and 
exercising the typical linguistic constructions occurring in specialized texts 
within their reception and production components which subsequently lead 
to achieving the overall understanding of specialized texts, as well as to 
the ability of the student to produce his or her own specialized professional 
texts. 

Key words: specialized professional conversation, competence in specialized 
professional communication, specialized professional lexis, academic 
discourse, academic communication, pragmatic aspect of teaching
Kľúčové slová: odborná komunikácia, odbornokomunikačná kompetencia, 
odborná lexika, akademický diskurz, akademická komunikácia, pragmatický 
aspekt výučby

Úvod

Odborná komunikácia v cudzom jazyku je aktuálne jednou z výzev, 
ktorým čelí súčasné vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku. Potreba 
efektívne komunikovať v cudzom jazyku aj v profesijnej oblasti sa stá-
va čoraz nástojčivejšia, dokonca zo strany potenciálneho zamestnávateľa 
býva často jednou z požiadaviek pri prijímaní absolventov do pracovného 
pomeru, a to aj v technicky či ekonomicky orientovaných profesiách. Naj-
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mä v kontexte pôsobenia a prílevu zahraničných spoločností, investorov, 
nadnárodných korporácií a podobne sa tak pre absolventov stáva ovládanie 
cudzieho jazyka na určitej úrovni doslova pracovným nástrojom.

V našom príspevku sa venujeme téme odbornej komunikácie v cudzom 
jazyku pri príprave budúcich absolventov Žilinskej univerzity v Žiline 
(ďalej ŽU). Ide však o slovenčinu ako cudzí jazyk pre riadnych študentov 
ŽU, t. j. cudzincov, ktorí sa okrem iného cudzieho jazyka majú naučiť aj 
slovenčinu. Slovenský jazyk si však majú osvojiť nielen ako jazyk určený 
pre potreby jeho praktického používania v oblasti prototypovej sféry ko-
munikácie (súvisiacou so zabezpečením svojich primárnych životných po-
trieb), ale v rámci svojej odbornej profilácie aj ako odborný jazyk, v ktorom 
majú študovať a získavať odborné znalosti a prostredníctvom ktorého sa 
budú neskôr aj dorozumievať či komunikovať – spočiatku, pravda, v rámci 
odborných praxí v priebehu univerzitného štúdia, neskôr i pri výkone svojej 
profesie.1

Odborná komunikácia

V súvislosti s používaním a osvojovaním si jazyka sa v lingvistike stre-
távame s celým súborom tzv. kompetenčných pojmov a z hľadiska výučby 
slovenčiny ako odborného cudzieho jazyka môžeme skonštatovať, že jej 
cieľom je získanie tzv. odbornokomunikačnej kompetencie, ktorá podľa  
J. Pekarovičovej (2000, s. 5) zahŕňa „vecné znalosti o predmete komuniká-
cie, príslušné jazykové znalosti a interpretačnú schopnosť komunikantov“. 
J. Dolník (2009, s. 119) dokonca v súvislosti s osvojovaním si jazyka 
a jeho používaním hovorí o nadobúdaní tzv. orientačnej kompetencie ako 
„o schopnosti orientovať sa v množstve osvojovaných jazykových prvkov 
a štruktúr, ako aj v rozsiahlych možnostiach ich používania“. Podľa neho 
má naša jazykovoorientačná kompetencia dva aspekty, a to jazykovo-soci-
álny a metajazykový. Nazdávame sa, že aj z hľadiska výučby slovenčiny 
ako cudzieho jazyka dominuje ten prvý – jazykovo-sociálny, ktorý vyme-
dzuje ako „skonvencionalizované jazykové reakcie v rámci sociálnych 
interakcií v istom jazykovom spoločenstve“ (Dolník, 2009, s. 119). Kon-
krétne jazykové spoločenstvo môžeme skupinovo vymedziť aj na základe 
parametra odbornosť/profesia/profesionálnosť, a tak skonštatovať, že táto 
jazykovo-sociálna stránka „funguje ako kohézny faktor daného jazykového 

1 Naši študenti pochádzajú najmä z Ukrajiny, Ruska, príp. Bieloruska, čo z hľadiska výuč-
by a aj prípravy učebných materiálov vzhľadom na typologickú i genetickú príbuznosť uve-
dených jazykov zohráva veľmi dôležitú úlohu v zmysle prístupu k didaktizácii odborných 
textov i príprave učebných materiálov, úloh a cvičení.
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spoločenstva a čo si jednotlivec osvojuje, keď sa integruje do tejto komuni-
ty“ (Dolník, 2009, s. 119).

Tak ako pozorujeme rôzne dynamické tendencie v bežnom jazyku, 
k istým posunom dochádza, pravdaže, aj vo sfére odbornej komunikácie. 
Vymedziť by sme si preto mali práve pojem odborná komunikácia, ktorý 
je v súčasnosti taký pertraktovaný aj v oblasti každodennej komunikácie 
bežných používateľov slovenského jazyka.

Odborná komunikácia je nadstavbovou komunikáciou. Ak ju definu-
jeme ako „jazykovú výmenu poznatkov odborného charakteru“ či „akú-
koľvek písanú či hovorenú komunikáciu, ktorej cieľom je sprostredkovať 
odborný obsah“ (Bohunická, 2020, s. 139 – 140), musíme počítať i s jej 
vnútornou diferenciáciou, a to tak vertikálne, ako aj horizontálne. Ak ako 
rozhodujúce klasifikačné kritérium berieme podľa A. Bohunickej (2020,  
s. 145) do úvahy sociálny kontext, v ktorom komunikačná interakcia pre-
bieha, možno ju so zreteľom na typ účastníka rozdeliť na čisto vedeckú 
komunikáciu (vedec), akademickú komunikáciu (adept vedy, študent), 
praktickú odbornú komunikáciu (odborník z praxe) a popularizačnú komu-
nikáciu (laik so záujmom o odbornú tému). S uvedeným členením do istej 
miery koreluje aj Mistríkovo (1997, s. 430) vertikálne rozdelenie náučné-
ho štýlu na vedecko-náučný (vyšší) štýl a populárno-náučný (nižší) štýl. 
Následne v rámci populárno-náučného variantu navrhuje napr. J. Mlacek 
(1996, s. 140) jeho horizontálnu diferenciáciu na praktický odborný štýl, 
školský, resp. učebný štýl a popularizačný štýl v užšom zmysle.

S uvedenými pojmami, resp. klasifikáciou analogicky pracuje aj A. 
Bohunická (2020, s. 145 – 146), ktorá problematiku odbornej komunikácie 
ďalej rozvíja so zreteľom na tzv. komunikačné formácie. Ide o útvary, ktoré 
J. Dolník (2016, s. 197) charakterizuje ako „sociálne útvary vytvorené jed-
notlivcami v opakovaných komunikačných interakciách, v ktorých udržia-
vajú vlastnú komunikačnú kontinuitu s príznakom dejinnosti“. A práve A. 
Bohunická (2020, s. 146) nadväzuje na túto myšlienku a ďalej ju rozpracúva 
v súvislosti s formovaním tzv. „komunikačných štýlov ako relatívne ustá-
lených jazykových útvarov fungujúcich v rámci jednotlivých komunikač-
ných formácií – útvarov sociálnych“. Pričom ak máme na mysli odbornú 
komunikáciu, napr. na akademickej pôde, povedzme v rámci jednotlivých 
študijných skupín/ročníkov/odborov, ide o dočasné zoskupenie účastníkov 
interakcie v rámci danej formácie“, čo má, pravdepodobne, v konečnom 
dôsledku výrazný podiel aj na finálnej podobe jazyka/štýlu súboru výsled-
ných výstupov/komunikátov takejto skupiny (Dolník, 2016, s. 201 – 202).



282

Akademická komunikácia

Akademickú komunikáciu vnímame ako súčasť vedeckého diskurzu, 
vedeckého štýlu či súčasne skôr vedeckej komunikácie. Autori monografie 
Jak napsat odborný text (Čmejrková a kol., 1999, s. 17 – 21) upozorňu-
jú na posuny v chápaní pojmov ako vedecký jazyk, vedecký štýl a pod., 
čo vysvetľujú napríklad tým, že zatiaľ čo „tieto pojmy implikujú jednot-
nosť a homogénnosť, v súčasnosti sa v komunikácii stretávame skôr s va-
rírovaním a heterogénnosťou jazyka aj vo vedeckej komunikačnej sfére“. 
V súvislosti s uvedeným preto navrhujú hovoriť skôr o prechode/posune ku 
komunikácii o vede, resp. o vedeckej komunikácii, nie o vedeckom jazyku. 
A teda aj v rámci akademického prostredia – de facto školského prostredia 
– môžeme hovoriť o používaní nie striktne vedeckého jazyka. Analogicky 
s vyššie spomínanou Mlacekovou (1996, s. 140) horizontálnou klasifiká-
ciou popularizačného štýlu môžeme akademický jazyk vnímať ako súčasť 
školského či učebného štýlu/komunikácie, samozrejme, diferencovane 
v závislosti od rôznych kritérií, ako napríklad orientácia na konkrétneho 
adresáta a rôzne parametre, ktoré ho určujú: stupeň jeho predprípravy, vek, 
typ prípravy a pod.

V prípade vysokoškolského vzdelávania je adresátom skupina dospe-
lých ľudí, ktorí spravidla už majú dostatočné vedomosti a znalosti o pred-
mete svojho štúdia, t. j. relatívne vysoký stupeň predprípravy, a cieľom 
ich vysokoškolského štúdia je uvedené poznatky prehlbovať, prípadne na 
ne neskôr nadviazať formou ďalšieho vedeckého skúmania. V prípade za-
hraničných študentov/cudzincov je však namieste aj otázka ich jazykovej 
pripravenosti na vysokoškolské štúdium v slovenčine.

J. Pekarovičová (2000, s. 3) hovorí, že „predpokladom štandardnej ko-
munikácie v odbornej sfére je jednak osvojenie si základného inventára 
odborných pomenovaní, jednak ovládanie komunikačných stratégií ver-
bálnej aj neverbálnej povahy“. Z hľadiska dosiahnutia úrovne ovládania 
cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre ja-
zyky (2017, s. 28) máme v súvislosti s vysokoškolským vzdelávaním cieľ 
dosiahnuť úroveň B2, ideálne C1. Teda aby bol študent schopný diskutovať 
o nejakej odbornej téme, vyjadriť a zdôvodniť svoj názor, spracovať istú 
tému, napr. v podobe referátu, neskôr semestrálnej či záverečnej práce, aby 
zvládol rozvíjať tému textu bez väčších problémov a myšlienky v ňom zro-
zumiteľne usporiadať.

V rámci získavania odbornokomunikačnej kompetencie má výrazné 
postavenie najmä osvojenie si terminologickej lexiky a možností narábať 
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s ňou.2 Z lingvodidaktického hľadiska je dôležité zohľadniť tak semaziolo-
gický, ako i onomaziologický aspekt práce s odbornou lexikou. Zo sema-
ziologického hľadiska ide napr. o problematiku niektorých systémových 
vzťahov v lexike – synonymie, antonymie či paronymie (osobitne v oblasti 
terminológie). Napr. výrazy mzda a plat nie sú absolútnymi synonymami, 
ale každé z nich má v ekonomickej terminológii svoje miesto, hoci v bežnej 
komunikácii ich vnímame ako sémanticky rovnocenné náprotivky (ekvi-
valenty). Alebo napr. dvojice ako aktíva a pasíva, zisk a strata, náklady 
a výnosy fungujú ako komplementárne antonymá, ale neplatí to napr. v prí-
pade kontradiktorických výrazov typu hotovostný (peniazmi) vs. bezhoto-
vostný (bez peňazí, ale bankovým prevodom, poštovou poukážkou, šekom, 
platobnou kartou, kupónom, darčekovým poukazom, zmenkou...) (porov. 
napr. Orgoňová – Bohunická, 2021, s. 62 – 64). Dôraz treba klásť aj na adek-
vátne používanie paroným v podobe atribútov účtovný/účtovnícky, hospo-
dárny/hospodársky, spotrebný/spotrebiteľský... a ich distribúciu v rôznych 
kontextoch či ich kolokabilitu spravidla s konkrétnymi substantívami. Dô-
ležitá je tiež problematika polysémie (či homonymie?) termínov, bežného 
vs. odborného chápania významu, otázka medzijazykovej homonymie (tzv. 
falošní priatelia, napr. slovné spojenia humanitné vedy, ale humanitárna 
pomoc v slovenčine, hoci v ukrajinčine bežne funguje v oboch kolokáciách 
výraz humanitárny). Relevantná je aj otázka slovotvornej motivácie a od-
vodzovania významu na základe slovotvornej štruktúry lexikálnej jednot-
ky: ak je pomenovanie zakončené formantom -teľ, vieme, že ide o pome-
novanie muža, ktorý spravidla vykonáva nejakú činnosť; výrazy zakončené 
formantom -áreň, resp. jeho závislými variantmi -areň/-iareň, predstavu-
jú pomenovania miesta, kde sa vykonáva nejaká činnosť, alebo sa narába 
s nejakou substanciou a pod. (porov. napr. Horecký, 1971, s. 82 – 87; 141 
– 143).

Onomaziologický aspekt je zasa spojený s otázkami slovotvorby a slo-
votvorného potenciálu odbornej lexiky či problematiky konkurencie domá-
cich a cudzojazyčných ekvivalentov (napr. garantovať vs. ručiť). Ak zo-
berieme do úvahy derivatívnosť ako jednu z kľúčových vlastností termínu 
(Dolník, 2003, s. 180; Masár, 1991, s. 53 – 56), v didaktickom procese ve-
dieme študentov aj k tomu, aby registrovali princípy slovotvornej motivá-
cie, čo v konečnom dôsledku prispieva k jednoduchšej apercepcii termínu. 

2 Pravdaže, vo vzdelávacom procese nemožno opomenúť i ďalšie aspekty výučby sloven-
činy ako cudzieho jazyka, t. j. sústrediť sa komplexne aj na tréning gramatických zručností 
ako precvičovanie častých i menej častých morfologických javov či syntaktických štruktúr; 
avšak v rámci tohto príspevku sústredíme svoju pozornosť najmä na oblasť lexiky, slo-
votvorby a pragmatickú zložku výučby.
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Ako upozorňuje napr. Ľ. Liptáková (2016, s. 171), „slovotvorne motivo-
vané sú približne dve tretiny slovnej zásoby slovenčiny“. Z onomaziolo-
gického aspektu je zas prínosný práve opačný proces, teda aby študenti 
dokázali samostatne (na základe istých znalostí slovotvorných pravidiel 
v slovenčine) utvoriť konkrétne pomenovanie či derivát adekvátny k danej 
komunikačnej situácii. Napríklad od slovies je možné utvoriť deverbatív-
ne substantíva, a to dvojakým spôsobom: jednak pomocou formantu -nie,  
a jednak bezafixálne, t. j. získať → získanie vs. získať → zisk; triasť → 
trasenie vs. triasť → tras, pričom treba upozorniť na to, že uvedené deri-
váty nie sú absolútnymi synonymami a kým prvý variant bez problémov 
funguje aj v bežnej komunikácii, druhý je typický skôr pre vyjadrovanie sa 
v odbornej komunikačnej sfére, tu napr. ekonomickej či medicínskej. Iný 
príklad – od slovies možno tvoriť deverbatívne substantíva na jednej strane 
pomocou slovotvorného formantu -nie, no súčasne aj formantom -ba, napr. 
stavať → stavanie, stavať → stavba; maľovať → maľovanie, maľovať → 
maľba. Druhý derivát je však polysémický a viacvýznamovosť je tu zalo-
žená na implikačnom vzťahu na báze metonymie, pričom prvý význam je 
spravidla synonymný so slovesom, teda vyjadruje činnosť, ďalší význam je 
pomenovaním rezultátu, t. j. výsledku pomenovávanej činnosti.

Na margo konkurencie domácich vs. cudzích odborných lexikálnych 
jednotiek a tiež v súvislosti s už vyššie spomínanou derivatívnosťou aj J. 
Dolník (2003, s. 180) konštatoval, že takáto konkurencia je opodstatnená 
napr. aj v spojitosti s derivačným potenciálom cudzej lexikálnej jednotky 
a súčasne ekonomickosťou i internacionálnosťou cudzích výrazov. Kon-
krétnejšie napríklad investovať vs. vkladať, vložiť, vynakladať finančné 
prostriedky... čas, energiu, námahu (Slovník súčasného slovenského jazyka, 
2011) a funkčné ekonomické deriváty: investovanie, investícia, investičný, 
investor, investorský a pod.). Preto aj túto otázku vnímame v rámci výučby 
slovenčiny ako odborného cudzieho jazyka ako relevantnú a zároveň uži-
točnú a veľmi dôležitú.

V súvislosti s pokusom o komplexné sprostredkovanie adekvátnych 
znalostí v rámci akademického diskurzu nemožno opomenúť i pragmatickú 
zložku výučby slovenčiny ako odborného cudzieho jazyka. Tá sa odzrkad-
ľuje napr. v problematike (ne)zdvorilosti v akademickej komunikácii, ale 
aj v praktických otázkach spojených so štúdiom na vysokej škole. Ide naj-
mä o otázky metodológie, koncipovania či štrukturácie záverečných prác, 
pravdaže, vždy v súlade s internými predpismi a smernicami jednotlivých 
fakúlt. A tiež o otázky tzv. akademickej etiky, napr. pri práci so zdrojovým 
materiálom (citácie, parafrázy, interpretácie východiskového textu a pod.). 
Toto sú, pravda, záležitosti najmä v kompetencii konkrétnych odborných 
pracovísk, avšak aj s ohľadom na aktuálny stav a atmosféru v slovenskej 
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spoločnosti v súvislosti s úrovňou a kvalitou univerzitného štúdia v prípa-
de niektorých vysokopostavených predstaviteľov Slovenskej republiky si 
myslíme, že je nesmierne dôležité prízvukovať tieto problémy a vštepovať 
študentom zásady akademickej etiky.

Záver

V rámci odbornej komunikácie vo výučbe slovenčiny ako cudzieho 
jazyka v univerzitnom prostredí a pri príprave budúcich absolventov (tu cu-
dzincov) na plnohodnotný výkon svojho povolania na Slovensku vnímame 
ako dôležité sústrediť pozornosť na dva aspekty. Po prvé na získanie od-
bornokomunikačnej kompetencie (schopnosti osvojiť si konkrétne pojmy 
nevyhnutné pre efektívne fungovanie v určitej odbornej sfére, porozumieť 
ich obsahu, tiež schopnosti tvoriť náležité odvodeniny a v procese komuni-
kácie s nimi gramaticky adekvátne narábať – utvoriť správny tvar, použiť 
správnu väzbu, vytvoriť správnu syntaktickú konštrukciu atď. – niekoho tu 
môže miasť toľko prízvukovaný výraz „správne“, avšak v súvislosti s tým, 
že hovoríme o odbornej komunikácii, myslíme si, že v danom kontexte 
je uvedený výraz absolútne namieste), t. j. zorientovať sa v problematike 
odbornej komunikácie v príslušnom odbore. Po druhé naučiť sa primera-
ne i zdvorilo reagovať v rozličných komunikačných situáciách spojených 
s profesionálnym pôsobením absolventov u nás.
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Glutinácia ako faktor expresivity v onlinovej publicistike

Vladimír Patráš
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Abstract
Glutination as an expressivity factor in online publicistics 

The paper presents a survey of the crucial theorems of the concept 
of glutination according to the opinions of J. Mistrík, it indicates the 
development, delimitation of effectivity of glutination with regard to the 
structure of the text, stressing the meaning and roles of glutination within 
familiarization, determination and revaluation of the stylistic features of the 
texts. The profiling, contrastively depicted and experimentally supported 
motive of the study is the intention of relating the glutinative instrumentarium 
as an analytical and conceptional tool with its constant and variable 
qualities to a part of today´s electronically conditioned communicates of 
the print type which occur in the web communication sphere. Apart from 
pointing out the advantages of glutination with their value and inspirations 
the paper also indicates the shifts in the compositional plan of part of 
today´s electronically conditioned production with media intendedness.

Key words: stylistics, sentence, paragraph, context, expressivity, glutination, 
means of glutination
Kľúčové slová: štylistika, veta, odsek, kontext, expresivita, glutinácia, 
glutinačný prostriedok 

  

Úvod, motívy a ciele

Počas desaťročí v priam renesančne vytvarovanom vedeckom areáli 
profesora Jozefa Mistríka vcelku nenápadnú, detailisticky, pritom diskusne 
vypracovanú, tak trocha „záveterne chránenú“ plochu, utvára idea a kon-
cepcia glutinácie. Uvedený výstavbový – presnejšie povedané – kontex-
tový spôsob spájania viet navzájom a budovania súvetí je východiskovo 
usadený v gramatike. Prerastá však do poznávania a štúdia textu a zároveň 
viacrozmerne prispieva k štylistickému prehodnocovaniu potenciálu spá-
jacích prvkov, prostriedkov a postupov v oblasti súvetí a vyšších (nadvet-
ných) celkov – odsekov. Je viazaný aj na stavebné modely hĺbkovej štruktú-
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ry textov (slohové postupy), a tak vcelku pohotovo poodhaľuje aj stratégie 
budovania, teda niektoré pragmakomunikačné okolnosti architektúry textu. 

Pojem glutinácie, teoreticko-metodologická priezračnosť a praktické 
uplatňovanie tohto spôsobu pripájania viet a kontextu, širšie aj vytvára-
nia a pôsobenia – opäť mistríkovsky povedané – vektorov komunikácie 
v československých podmienkach od 60. rokov 20. storočia podnetne roz-
širovalo cesty modernej lingvistickej štylistiky založenej na exaktných 
a štruktúrno-systémových princípoch. Glutinácia svojimi kompozičnými 
predispozíciami reflektovala podmienky a výzvy kvantitatívnej a počíta-
čovej lingvistiky. Úspešne, prinajmenšom s porovnávajúcimi ambíciami 
si vyčkala aj na nástup a rozvinutie softvérových výskumných prístupov  
v jazykovede 21. storočia.     

Cieľom týchto pristavení je:
a) prierezovo zvýrazniť východiskové nosné teorémy koncepcie gluti-

nácie podľa J. Mistríka vo vzťahovom videní, 
b) naznačiť vývin, vymedzenie účinnosti glutinácie vo vzťahu k vý-

stavbe textu, 
c) zvýrazniť zmysel, úlohy a výpovednú silu glutinácie pri spoznávaní, 

určovaní a vy/prehodnocovaní štylistických vlastností textov a 
d) neobísť pritom ani otvorenejšie miesta koncepcie, ktoré sa prirodze-

ne viažu na kanonizované výstavbové podmienky vo vymedzených komu-
nikačných situáciách s ohľadom na časový posun, predpoklady a očakáva-
nia účastníkov komunikácie. 

e) Profilovým, pritom kontrastívne vykresleným motívom štúdie je 
zámer či pokus vztiahnuť glutinačné inštrumentárium na časť dnešných 
elektronicky podmienených komunikátov printového typu, ktoré sa uplat-
ňujú vo webovej mediálnej komunikačnej sfére. Glutináciu preto ad hoc 
začleňujem do analytického exkurzu. Tak mienim nasvietiť prirodzený 
rozptyl medzi experimentmi a výsledkami bádaní J. Mistríka a výstavbo-
vými princípmi vrátane osobitostí či priam neuralgických miest v architek-
túre textov umiestňovaných do dnešnej mediálnej krajiny a predurčených 
na plnenie svojho predurčenia. Popri poukazoch na prednosti glutinácie  
s ich konštantnou hodnotou sa teda s využitím konceptu glutinácie pokú-
šam naznačiť posuny v kompozičnom pláne časti dnešnej elektronicky 
podmienenej produkcie s mediálnym predurčením.  

Metodické limity problematiky glutinácie

J. Mistrík predstavil svoju koncepciu glutinácie ako gramatickú 
a kompozičnú záležitosť, ktorá má ambície budovať kontext aktmi postup-
ného pripájania. Udialo sa tak  v jeho štúdii z druhej polovice 60. rokov 
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(porov. Mistrík, 1968). Dopĺňaný a rozvíjaný koncept autor zaradil aj do 
vysokoškolských učebníc štylistiky (Mistrík, 1977, s. 387 – 392; 1989,  
s. 307 – 311). Glutinácia v podobe encyklopedického hesla si našla miesto 
aj v kolektívnej publikácii (Mistrík a kol., 1993). Zo slovenských bádateľov 
sa o glutináciu zaujímala zostava autorov využívanej vysokoškolskej učeb-
nice (Findra – Gotthardová-Štibraná – Jacko – Tvrdoň, 1983, s. 391). Mo-
nografickú pozornosť glutinácii venoval M. Dudok (1987). Zameral sa na 
analýzu jazykových prostriedkov, spájajúcich elementárne textové jednot-
ky v rozmanitých textových typoch. Svojím dielom s ústredným motívom 
glutinácie položil základy kontrastívnej textovej lingvistiky s aplikačným 
ukotvením v prostredí slovenského a srbochorvátskeho jazyka. V českých 
štylistikách nachádzame reflexie na glutináciu prostredníctvom dvojice ter-
mínov glutinační prostředky a konektory (napr. Minářová, 2011, s. 74).         

Jadrom koncepcie sa v súvislosti s parametrom hustoty textu stal glu-
tinačný prostriedok – iniciálový výraz, ktorý sa nachádza na čele samostat-
nej vety alebo súvetia. Každý iniciálový výraz „... má svojské glutinačné 
schopnosti, a tým aj svojský vplyv na štylistický charakter textu“ (Mistrík, 
1977, s. 388; 1989, s. 307). Autor pri klasifikácii a výklade glutinačných 
prostriedkov oprávnene zdôrazňoval potrebu kombinovať systém slovných 
druhov so systémom vetných členov. Kombinovanie podporil poukazmi na 
kontextové pôsobenie vetných členov a nevetnočlenských slovných dru-
hov. Na základe glutinačnej sily, t. j. schopnosti čelných, iniciálových slov 
utvárať pevné, oslabené, príp. slabé väzby medzi súčasťami textu vytvoril 
hierarchickú sústavu piatich glutinačných stupňov. Jednotlivé stupne ohod-
notil číslovkami, pričom 0 = podmet, 1 = predmet, 2 = okolnostné určenie, 
3 = verbum finitum, 4 = konektory. Úrovne zoradil vzostupne od minimál-
neho (0) po maximálny (4) účinok glutinačnej sily. Najmenšiu glutinačnú 
silu v sústave nadobúda podmet; medzivetné vzťahy sú neprítomné, príp. 
oslabené, vety nadobúdajú značný stupeň samostatnosti a sú akontextové. 
Najväčšiu glutinačnú silu v medzivetnom nadväzovaní získava konektor; 
vety sú k sebe pripútané, závislé od seba a od kontextu. Netreba zdôrazňo-
vať, že uvedený potenciál sa odráža v ohraničení normatívneho podložia 
príslušného textového typu ako potrebného predpokladu na výber a na-
sadenie vhodných štylém počas textotvorného procesu. Autor typológiou 
a s podporou frekvenčného kritéria poukázal aj na intonačné charakteristi-
ky textu (tempo a/alebo rytmus textu).

Nespornou výhodou koncepcie je exaktné vymedzenie účinnosti 
medzi trojicou medzivetných vlastností. Ide o spôsoby pripájania, fyzickú 
vzdialenosť medzi glutinujúcimi komponentmi a uplatňovanie spájacích 
prostriedkov. Identifikovanie je vhodné pre akokoľvek rozmerné textové 
súbory a je pohodlne prístupné softvérovému spracovaniu. Ďalším, pritom 
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otvoreným priestorom na využitie glutinácie je štúdium medziodsekových 
väzieb. Glutinácia medzi odsekmi je vcelku nižšia než medzivetná gluti-
nácia (Mistrík, 1989, s. 310). Odsek ako bilaterálna najmenšia členiaca 
nadvetná kontextová jednotka (vymedzenie odseku v uvedenom poňatí 
pozri Findra, 2013, s. 145) sa s ohľadom na svoje „plastické“ charakte-
ristiky závisiace od slohovopostupovej a štýlovej príslušnosti spravidla 
bráni presnému vymedzeniu. Všeobecnejšie možno konštatovať: čím viac 
autorskej individuality, subjektívnych sklonov, (kolokviálnej) spontánnos-
ti, nepripravenosti, (štylizovanej) nehotovosti a pod. sa nasadzuje do textu 
s evidentným dôsledkom vo vzraste expresivity, tým je stupeň glutinač-
nej sily náročnejší na spoznávanie a vyhodnocovanie. Uvedený poznatok 
o glutinácii v službách bezpríznakového a príznakového členenia textu na 
odseky v elektronicky podmienenom prostredí so žurnalistickými ambícia-
mi utvára aj jednu z kľúčových pohnútok štúdie. 

Zistenia a výsledky    

Z hľadiska uvedeného cieľa argumentačne sústreďujem pozornosť na 
prejavy s väzbami na názorovú publicistiku, t. j. žurnalistické produkty, 
ktorých základ tvorí hodnotenie a prejavovanie, resp. utváranie postojov. 
Ako kompozičný skelet sa uplatňuje neostro vymedzený žáner – poveda-
né s J. Findrom (2013) priesečník hĺbkovej (slohovopostupovej) a povr-
chovej (štýlovej) roviny. Pars pro toto mám na mysli autorský komentár 
a weblogový príspevok, ktorý sa v elektronickom prostredí exponuje ako 
produkt hlásiaci sa k žánrom publicistiky racionálneho typu. Znamená to 
v hĺbkovej (obsahovej) rovine aktivizovať výkladový slohový postup so 
slohovoútvarovými sklonmi k úvahe a na povrchovej (formálnej) úrovni 
favorizovať publicistický štýl so súčasťami umeleckého, rečníckeho, podľa 
autorského zámeru a motivickej štruktúry aj náučného štýlu na povrcho-
vej rovine. Vo  webovej žurnalistike, internetovej žurnalistike, resp. inter-
netovej publicistike (synonymické terminologické vymedzenia používa 
Bednář, 2011) je namieste pričleniť ďalšie, výraznejšie štylisticky poňaté 
identifikátory, ktoré poukazujú na jestvovanie štýlotvorných faktorov. Ide  
o nevyhranenosť povrchovej štrukturácie textu, štylistickú disparátnosť, 
protirečivosť a heterogénnosť jazykového výrazu (Findra, 1998, s. 109), 
ďalej: stratu súkromnosti, dialogickosť, kolokvializovanie dorozumievania 
pod vplyvom multimodálneho prostredia, preexponovanú expresívnosť, 
gestačnosť a verbálnu (seba)exhibíciu (pozri Patráš, 2014, s. 185). 

Komentár ako názorový žáner (diferencované žánrové vymedzenie 
komentárovej produkcie prináša Rončáková, 2019, s. 113 – 115) všeobec-
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ne počíta s osobným (subjektívnym) postojom pôvodcu, s prítomnosťou 
argumentácie a vypointovania, sugestívnosťou a s hodnotiacim ladením. 
Kvalifikovane vybudovaný komentár by nemal rezignovať na podnecova-
nie a tvárnenie kľúčových myšlienkových operácií (analýza, porovnávanie, 
vyhodnocovanie, syntéza, zovšeobecňovanie, interpretácia). Žánrové 
vlastnosti webového komentára sa z kompozičného hľadiska modelovo 
presadzujú a potvrdzujú prostredníctvom titulku, poditulku a perexu, citátov 
a parafráz priamej reči, variabilnej vetnej štruktúry a upútavania pozornosti 
v textových jadrách. Z hľadiska cieľov štúdie je osobitne zaujímavé spo-
znanie glutinačnej sily, ktorá sa objavuje pri členení textu na odseky, pôsobí 
na rozhraniach odsekov a je ovplyvňovaná ich (preexponovanou) početnos-
ťou.  

Webový produkt, v našom prípade komentár s jeho odvodeninami či 
súbežcami (weblogom/blogpostom, podcastom, rozborom, úvodníkom, re-
cenziou a i.) teda odráža aj technologické osobitosti svojho elektronického 
prostredia. V krajnom rozpoložení vznikajú anomálie, vyskytujú sa prejavy 
pohrávania s typografickou stránkou textu, objavujú sa manieristické sklo-
ny a pod. Stopy sa odhaľujú najmä na členení textu do odsekov. S oporou  
o dlhodobé skúmanie webovej žurnalistickej komunikačnej sféry printo-
vého typu poznamenávam: v elektronickom prostredí je zrejmá a silnejúca 
tendencia každú vetu, príp. málopočetný súbor 2 – 3 viet vymedziť do sa-
mostatného odseku s prvoplánovým efektom grafického „prevzdušnenia, 
prečesania“ textu. Vyčleňovanie každej vety do osobitného odseku tak utvá-
ra podmienky na vzrast príznakovosti a na (nemienené) upútanie pozornos-
ti. Dôležité je preto poskytnúť príjemcovi indíciu na pochopenie počinu, 
a tak v ňom podporiť efektívne spracovanie a zažitie textového posolstva. 
V elektronicky podmienenom prostredí sa tak spravidla nedeje. Opačným 
extrémom je zliatok, teda celý text bez odsekového aktivizovania.  

Prostredníctvom kontrastívne ladeného experimentu sa pozrime na 
problematiku glutinácie cez dvojicu typovo vymedzených webových pro-
duktov. Ich autori majú značné skúsenosti s verejným diskurzom vrátane 
mediálnej komunikačnej sféry a vypestovali si zručnosti tvoriť názoro-
vé texty v rámcoch svojich komunikačných kompetencií. Dodajme: obi-
dva prístupy k budovaniu autorskej stratégie a k členeniu textu na odse-
ky sú vo webovom spravodajstve obvyklé. V publicistike racionálneho 
i emocionálneho typu častosť odsekového členenia vzrastá, pravdaže, 
s rozmanitými dôvodmi. 

Prvý príspevok pars pro toto zastúpený 20 vetami pochádza od akade-
mického pracovníka – literárneho vedca a aktívneho pôvodcu umeleckých 
textov. Príspevok je umiestnený na portáli jedného zo značne sledovaných 
alternatívnych periodík, pôsobiacich v slovenskom mediálnom priestore. 



294

Charakteristickým príznakom produkcie je majestátny odsek s jemnými 
odchýlkami v plošnom pokrytí. Druhou ukážkou je úryvok taktiež s 20 
vetami z populárno-náučnej reakcie na aktuálne spravodajstvo s pred-
ložením profesijne motivovaného názoru prispievateľa, ktorý je okrem 
celospoločenskej pozornosti známy aj vysokou sledovateľnosťou svojich 
príspevkov v internetovej tlači. Text je umiestnený na stránkach hlavnoprú-
dového e-periodika s mienkotvorným profilom. Vzorka už na prvý pohľad 
zaujme nápadnosťou odsekového vymedzenia vo verzii „jedna veta/nízka 
početnosť viet = jeden odsek“.    

Príklad č. 1 predstavuje etalón so základným (bezpríznakovým, noci-
onálnym) uplatnením výstavbovej stratégie, obvyklej aj v printovom pros-
tredí. Členenie textu je charakteristické  pre písomné prejavy vybudova-
né na princípe všetkých textových modelových štruktúr. Neupozorňuje na 
seba a nenápadne slúži na spriehľadňovanie významového toku textu (je 
rešpektovaná úloha odseku podľa J. Findru, 2013, s. 147). Príklad č. 2, t. j. 
druhý spôsob – pravdaže, pri porovnaní s tradičnými podmienkami media-
lizovania – vstúpil do internetového prostredia a ustaľuje sa ako kompozič-
no-komunikačný hybrid s aktualizovaným odsekovým delením, zreteľne  
s príznakovým a expresívnym prídavkom. Nápadné členenie na odseky 
ako prejav súzvuku a zároveň napätia medzi syntaktickou a odsekovou 
architektonikou kontextu vo vzťahu s hĺbkovým zameraním celého textu 
(konštatácie J. Findru, 2013, s. 146) nepripadá do úvahy. V druhej ukážke 
sa totiž motív tohto druhu viaže na „inštrukciu“ podporovanú obsahovou 
modelovou štruktúrou – výkladovým slohovým postupom založeným na 
vzťahových sieťach. V tomto prípade nejde o aktualizované odsekové čle-
nenie, ale o prejav autorského úsilia príznakovo posilniť členiaci, nie vä-
zobný potenciál odseku takmer výhradne vymedzeného vete. Každý odsek 
by teoreticky bolo možné aj očíslovať. Z kompozičného hľadiska by sa 
tak pritlmila očakávaná explikatívnosť (výkladovosť) podporujúca názor, 
postoj a presviedčanie. Do popredia by ráznejšie vystúpila enumeratívnosť 
(vypočítavanosť) poukazujúca na posilnenie faktografického základu prí-
spevku.   

Do oboch príkladov zapracúvam označenia odsekov v podobe malých 
a veľkých písmen. Na medzivetnej úrovni do vzoriek nasadzujem glutinač-
né stupne podľa typológie a metodiky J. Mistríka. Zavedené indexovanie 
si nachádza miesto v tabuľke a slúži na pružnejšie orientovanie sa pri vy-
hodnocovaní a interpretáciách. Následne zameriavam pozornosť na medzi-
odsekové stupne glutinácie. V prieniku vetnej a medziodsekovej glutinácie 
poukazujem na faktor (indikovanej) expresivity v oboch typologicky vy-
hranených textoch umiestnených v onlinovom priestore.         
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Príklad č. 1:
Vychovávame k (ne)vzdelanosti a (ne)kultúrnosti?
A. L.

Bratislava 3. februára 2016

a)
V súčasnom období sa neustále stretávame s konštatovaním, že nám 

rastie značne hlúpa a nevzdelaná generácia. (3) Pripomíname, že aj nekul-
túrna. (1) Vinníkov možno jasne pomenovať, spoločnosť, žiaľ, vytvorila 
podmienky, aby im takéto pôsobenie umožnila. ((3) Neodvážime sa tvrdiť, 
že cielene, hoci tomu veľa skutočností napovedá.)

b)
(2) Keď hovoríme o vinníkoch, máme na mysli predovšetkým inter-

net a súkromné televízne masmédiá. (0) Informácia politikov, predhodená 
davu, o rozpočte na školstvo, v rámci zdrojov rozdelených medzi jednotlivé 
ministerstvá najvyššom, nie je celkom férová. (1) Pri sledovaní výdavkov 
určených na výchovu a vzdelávanie mládeže v posledných rokoch môžeme 
konštatovať, že sa minuli obrovské sumy na zavádzanie internetu do škôl 
a školských zariadení. (3) Zbohatli na tom hlavne vybrané firmy, ktoré sa 
dostali k zákazkám, nie školy.

c)
(0) Internetizácia má, prirodzene, svoje pozitíva, hlavne o nich sa na 

verejnosti hovorí a prostredníctvom nich sa propaguje a pretláča takmer do 
všetkých oblastí spoločenského života. (0) Jej negatíva sú skryté, zámerne 
zamlčiavané, bagatelizované, ale o to nebezpečnejšie.

d)
(0) Prínos internetizácie do kapitoly vzdelávania sa môže, ak použi-

jeme širšie kritériá (ale tiež zdravý rozum), javiť aj ako diskutabilný. (0) 
Internet študenta nenápadne presviedča, že vlastne nemusí nič vedieť. (0) 
„Všetko je na nete“, stačí len kliknúť a budeš múdry. (3) Ak potrebuješ 
názor na nejaký problém, udalosť a dianie, môžeš si ho stiahnuť a prezen-
tovať ako vlastný, prípadne ako dôkaz, že sa „vyznáš“. (0) Internet ponúka 
získanie informácie bez námahy, oberá žiaka o túžbu po iniciatívnom vzde-
lávaní sa, o aktivitu a radosť z objavovania poznatkov. (3) Nenúti ho, aby 
zapojil mozog, „naštartoval“ premýšľanie, aby hľadal súvislosti medzi fak-
tami, sám prichádzal na ich využitie a vyvodzoval vlastné uzávery. (3) Robí 
z neho pasívneho prijímateľa informácií bez fantázie. (3) Nenapovie mu, 
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ktorá z nich je užitočná pre život, ktorá z neho robí eticky a s prehľadom 
konajúceho vzdelanca, a ktorá má nulovú hodnotu, prípadne prijímateľa 
dezorientuje alebo deformuje. (3) Mieša nekultúrny a často nebezpečný 
brak a bulvár s nadčasovými pravdami. (2) Prívržencovi internetu našepká-
va, že čítať knihy, kvalitnú beletriu je vlastne zbytočnosť a mrhanie času. 

[ ... ]

Príklad č. 2:
Policajný prezident Kovařík už mal byť vo väzbe, lebo pomáhal pá-

chateľom trestnej činnosti sa ukryť. Žilinka, Kovařík a Remeta, každý 
svojím dielom, úspešne rozkladajú trestné konanie

 
28. júla 2021 16:27  stefanharabin

Prokurátor Remeta tvrdí že vyšetrovateľka Diana Santusová postupo-
vala zákonne a v jej postupe nezistil procesné pochybenie.

A.
(4) Iba policajt Kovařík, v trestnom konaní podriadený Remetovi, 

úmyselne zmaril akciu, pri ktorej mali byť zadržaní obvinení z krivých vý-
povedí, ktorí sú teraz záhadne nezvestní.

B.
(2) Nesporne zákonný postup vyšetrovateľky Santusovej v akcii za-

meranej na zadržanie podozrivých členov skupiny „takáčovcov“ Csabu 
Dömötöra, Mateja Zemana a Petra Petrova, bol nezákonne zastavený.

C.
(0) Vyšetrovateľka informovala dozorového prokurátora, že potom, čo 

v ranných hodinách bol zadržaný jeden z obvinených, v priebehu 15 minút 
jej bolo oznámené, že prebiehajúci zásah na zaistenie všetkých troch obvi-
nených je zastavený.

D.
(1) Pokyn na prerušenie akcie vydal policajný prezident Kovařík z dô-

vodu, že vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby mala obísť svojho nadria-
deného a pred svojím riaditeľom zatajiť informácie o tom, že sa bude vy-
konávať zásah.

E.
(2) Keby mu niečo oznámila, už nič zákonne, by určite nemohla robiť.
F.
(1) Nadriadeným v tomto smere ale bol len a len dozorujúci prokurátor 

a nie Kovařík.
G.
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(0) Kovařík si sám svojvoľne preveril zákonnosť zásahu. (1) Kým kon-
krétne bol o preverenie zásahu záhadne požiadaný, však Kovařík neuviedol.

H.
(3) Bol to Mikulec, alebo Matovič?
I.
(0) Kovařík povedal aj to, že pokyn k prerušeniu akcie vydal preto, 

že o zásahu nevedel riaditeľ Úradu inšpekčnej služby a že celú situáciu 
spôsobila vyšetrovateľka Santusová „nerešpektovaním interných právnych 
predpisov“.

J.
(0) Krajský prokurátor Remeta, ktorého prokuratúra, spis dozoruje 

označil zásah Kovaříka za skutočne neštandardný. (1) Konanie policajného 
prezidenta Kovaříka si nevie vysvetliť a zdôraznil, že týmto vysoko ne-
štandardným zásahom došlo k zmareniu zaistenia dvoch podozrivých osôb. 
(3) Ak by aj boli podozrenia na postup vyšetrovateľky a bolo by potrebné 
skúmať okolnosti žiadosti na nasadenie síl a prostriedkov, toto sa obvykle 
rieši po vykonaní zásahu.

K.
(0) Remeta mediálne rojčil o neštandardnom zásahu Kovaříka, no Ko-

vaříkov zásah nebol neštandardný, ale zjavne nezákonný.
L.
(0) Remeta totiž skonštatoval že vyšetrovateľka Santusová postupova-

la zákonne a v postupe vyšetrovateľky nezistil žiadne procesné pochybenie.
M.
(0) Postup Kovaříka bol evidentne nezákonný a Remeta ho mal rovno 

začať trestne stíhať za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a podať 
okamžite súdu návrh na jeho vzatie do väzby a nie vyplakávať, že Kovařík 
konal neštandardne.

N.
(4) Iba „údajne“ porušenie interných predpisov jednoducho nemôže 

byť nadradené Trestnému poriadku, pritom samotný dozorový prokurátor 
bez najmenších pochybnosti konštatoval, že vyšetrovateľka postupovala 
zákonným spôsobom.

O.
(0) Policajt Kovařík vulgárne a pritom i verejne marí zákonnosť postu-

pu dozorujúceho prokurátora.
P.
(0) Policajt ale musí rešpektovať prokurátora, tak ako prokurátor musí 

počúvať sudcu.

[ ... ]
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Diskusia a závery

Pred interpretáciou zistení a vyvodením niektorých poznatkov z po-
stupného pripájania viet a nadvetných (kontextových) útvarov je namieste 
vybrať, predstaviť a usúvzťažniť základné kvantitatívne údaje z experimen-
tu podľa metodiky glutinácie.

Tabuľka 1  Textové vzorky z hľadiska vetnej a odsekovej štruktúry 
a glutinačnej sily
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Dáta nadobudnuté prieskumom signalizujú niekoľko osobitostí. Výbe-
rovo uvádzam okolnosti vzťahujúce sa k nosným motívom a cieľom štúdie. 

Vo vzťahu medzi celkom a časťami textu (všeobecnými a špecifickými 
podmienkami) je zrejmé, že priemerný stupeň glutinácie v oboch prípa-
doch poukazuje na spoločné, príp. porovnateľné výstavbové východiská 
a blízkosť žánrových štruktúr s ich vcelku zreteľným normatívnym po-
tenciálom. Odlišnosť sa črtá v miere zastúpenia a v konfigurácii hlavných 
a podporných modelov, ktoré spolupôsobia v hĺbkovej a povrchovej štruk-
túre textu. Druhotnosť ich aktivizovania označujeme v tabuľke prostredníc-
tvom zátvorky a v nej pridaným znamienkom „+“ pri kvalifikátore.  

Kvalitatívne odlišná situácia sa javí pri vyhodnocovaní relácií medzi 
početnosťou viet v odseku, hodnotou príslušných glutinačných prostried-
kov v každej vete a priemerným stupňom glutinácie v tom-ktorom odseku. 

Textový úryvok č. 1 pozostáva zo štvorice odsekov s rozmanitou 
početnosťou viet. Zastúpenosť sa nachádza v rozpätí 2 – 10 viet. Kratšie 
odseky a) a b) vykazujú každý sám osebe oproti priemeru celku pestrejší 
rozptyl glutinácie. Krátky odsek c) s 2 súvetiami sa exponuje ako nosná 
motivická pasáž schopná zastupovať celý text. Glutinačný stupeň 0 pou-
kazujúci na vysoký stupeň samostatného jestvovania je pritom presvedči-
vou indíciou tejto interpretácie. Rozmerný odsek d) s 10 vetami sa svojím 
glutinačným stupňom blíži hodnote celku. Preukazuje sa ako zomknutejší 
s estetizujúcim podložím využívaným napr. v esejistike a rétorike: použitie 
slovies v rovnakom iniciálovom postavení so zhodnou gramatickou kategó-
riou evokuje rytmizujúce sklony. Glutinačný reťazec so stupňom glutinácie 
3 v polovici počtu viet v odseku túto osobitosť potvrdzuje. Medziodseková 
glutinácia je na nižšom stupni, je symetrickejšia, „hladšia“ ako medzi ve-
tami v odseku. Uvedené konštatovanie podporuje symetrický glutinačný 
stupeň (3 – 2) na konci odseku a) a na začiatku odseku b). Podobný výskyt 
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(0 – 0) nachádzame na konci odseku c) a na začiatku odseku d). Možnosti 
na ruptúry sú však odlišné: pri medzivetnom vzťahu so značnou samostat-
nosťou viet sa zalomenie textu do odseku stáva faktom; pri uvoľnenejšom 
vzťahu sa zalomenie do odseku v nasledujúcej konštrukcii stáva záležitos-
ťou autorovej voľby. Potvrdzuje sa tak zistenie J. Mistríka o rozmanitom 
stupni medziodsekovej a medzivetnej glutinácie (Mistrík, 1989, s. 310). 
Prístup k tvorbe a recepcii textu svojho druhu signalizuje rezonancie zážit-
kovosti a apelatívnosti – vlastnostiam častejším pre názorovú publicistiku 
poverenú plniť nenápadné persuazívne predurčenie. 

Textový fragment č. 2 sa preukazuje ako súbor kompletných dvojčlen-
ných viet a/alebo jednoduchých súvetí so zreteľnou príslušnosťou k písom-
nej forme dorozumievania. Formálna (štruktúrno-systémová) a vizuálna 
stereotypnosť vetného inventára zväčša s nízkou glutinačnou silou (stupeň 
glutinácie 0 – 1) je štandardným ukazovateľom prítomnosti zaangažova-
ných slohovopostupových a štýlových noriem. Objektívne tematicko-rema-
tické usporiadanie súčastí viet oslabuje aj zreteľnú expresivitu v dôsledku 
nenáležitých ruptúr. Odseky A., H. a N. so stupňom glutinácie 3 a 4 si 
kompozične, sémanticky a pragmaticky zasluhujú aj grafické nadpojenie 
na predchádzajúce konštrukcie a vytvorenie robustnejších odsekov, pod-
porujúcich výkladový slohovopostupový model a náučný štýl. Prevažujúci 
počet viet (9 z 19) v úryvku operuje s iniciálovými slovami s glutinačným 
stupňom 0. Takéto samostatné konštrukcie sa z hľadiska glutinačných stup-
ňov nebránia vyčleneniu do samostatných odsekov. Možnosti na ruptúry sú 
oproti prvej ukážke omnoho väčšie a pri medzivetnom vzťahu so značnou 
samostatnosťou viet sa zalomenie textu do množstva odsekov stáva tolero-
vaným, hoci nad vnímaním celistvosti prevažuje zameranosť na jednotlivi-
ny. Početnosť jednovetných odsekov však viacnásobným stereotypným až 
manieristickým výskytom prekrýva grafickú „rozlámanosť“ textu a príjem-
covým očiam zastiera prírastok expresivity. Potvrdzuje sa platnosť konšta-
tácie J. Mistríka, že v prejavoch s dorozumievacou funkciou pri nedodržaní 
hierarchie textových ruptúr danej glutináciou viet možno právom hovoriť 
o narúšaní logických i základných štylistických prístupov (Mistrík, 1977, 
s. 391). V novinovom printovom spracovaní by fragmentarizovaný text ne-
obstál. Vo webovom variante si však naň zvykáme aj s dôsledkami, ktoré 
členitosť vnáša do dorozumievania v žurnalistickej komunikačnej sfére. 
Prístup k textovému typu svojho druhu signalizuje podporu pojmovosti  
a faktografickosti – vlastnostiam s vyššou mierou výskytu v spravodajstve 
a s aktualizačno-agitačným predurčením. 

Pravdaže, zásady uvedené do niektorých súvislostí sa rozvoľňujú pri 
aktuálnom členení (funkčnej perspektíve) vety, ktoré uprednostňuje jadro 
výpovede do čelného postavenia. Prepólovanie poradia téma – réma nezried-
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ka kooperuje so syntaktickou kondenzáciou a je obvyklé v spravodajstve. 
Rozvinutie úvah v tejto línii však už presahuje akčný rádius štúdie.

Vo webovej publicistike racionálneho typu bez presvedčivého pozna-
nia účelu a účinkov niet primnoho dôvodov na vydeľovanie jednotlivých 
viet do osobitných odsekov a na nápadnú početnosť odsekov. Ak sa takýto 
postup objavuje častejšie, stáva sa príznakovým a podmieňuje vzrast expre-
sivity samotného textu. Uvedené sklony sa uplatňujú ako analógia známa  
z iných, nezriedka spontánnejších, takmer výhradne dialogických/dialogi-
zovaných prejavov elektronického onlinového komunikačného styku. Mám 
na mysli čet, e-mailing, diskusné príspevky na elektronických nástenkách 
periodík, záplavu elektronických aplikácií s efektnou formalizovanou 
štrukturáciou hlásiacich sa o prijatie (voľné, resp. platené zabezpečovanie) 
a využívanie v osobných komunikátoroch, post- texty v prostrediach sociál-
nych sietí a pod. V uvedených rozpoloženiach sa umocňuje sústredenosť na 
typografickú stránku nezriedka „predpripravených“ šablón s „vynúteným“ 
rámcovaním obrazovkou počítača, príp. komunikátora. V takomto svetle sa 
ocitá aj indícia o technologickom vplyve až „diktáte“ a uzuálnom tlaku ne-
zriedka blahovoľných až nekonvenčných odporúčaní netikety (internetovej 
etikety). 

Kvantitatívne osnovanej glutinácii nemožno uprieť postavenie a úlohu 
pozoruhodného, pritom pohodlného a prístupného nástroja, predurčeného 
pre náročného, kompetentného pôvodcu, šíriteľa a príjemcu medializova-
nej produkcie. Koncepčne obstojí aj v obdobiach vývinových posunov, do-
tykov a prienikov v teoretických koncepciách, metodologických náhľadoch 
a perspektívach.

Na okraj: výzva tvorivo čerpať z mistríkovských bádaní sa viaže aj na 
vzdelávacie podmienky. Glutinácia vedno s konexiou a rekurenciou sa ro-
zoberá a vyučuje v rámci syntaxe, menej už v programoch mediálnych štú-
dií. Myšlienka, koncepcia, metodika a praktické konzekvencie glutinácie 
sú „v pohotovosti“ v komunikačných sférach a situáciách, ktoré v časoch 
svojho zrodu a rozvíjania realisticky predpokladal, očakával či prínosne 
skúmal jej iniciátor a tvorca a ktorých dnešná produkcia je „poznačená“ 
elektronicky podmieneným priestorom a prostrediami.     

Príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA  
č. 1/0662/22 Hodnotový potenciál kontextovej expresivity v onlinových no-
vinách a časopisoch.
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Стратегическая роль мифологизации при 
формировании PR-дискурса

Лариса Селезнева
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, 
филологический факультет

Abstract
Strategic Role of Mythologization in the Formation of PR Discourse

The study focuses on explaining the process of mythologization and its 
role in the formation of PR discourse. The analysis of empirical material 
has shown that mythologization plays a strategic role in the formation of 
PR discourse. Mythologization is a targeted process based on the effort to 
hide the real intention (to gain profit), to create a positive picture of the 
corporation, and achieve the required perlocutional effect. The trademark 
acquires a symbolic meaning: it becomes a symbol of e.g. prestige, power, 
wealth; in an imaginary way it is manifested in the idealized imagination 
about the corporation as some exemplary model which it should be able to 
approach. That means that mythologization can be viewed as a strategy of 
the formation of a possible world of the PR discourse with its own value 
orientation: glory, success, leadership, uniqueness, popularity, prestige. 

Key words: PR discourse, mythologization, intention, subject, discourse 
analysis.
Ключевые слова: PR-дискурс, мифологизация, интенция, субъект, 
дискурс-анализ.

Мифическое присутствует повсюду, где составляют фразы, 
где рассказывают истории.

Р. Барт „Мифология сегодня“

Введение

Стратегическая роль мифологизации при формировании PR-дис-
курса обусловлена его онтологической спецификой, которая заключа-
ется в том, что (1) субъектом дискурса выступает корпорация, реали-
зующая в своей онтологии принцип корпоративности и выполняющая 
генерирующую роль при формировании дискурса; (2) объектом дис-
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курса выступает корпорация – для формирования и бытия PR-дискурса 
характерен процесс самообъективации, который связан с реализацией 
принципа отстранения и формированием диалогических отношений 
„с самим собой“; (3) в PR-дискурсе преобладает генерализованно-про-
тагонистическая форма авторства, т.е. субъект является распространи-
телем информации о самом себе.  Мифологизация представляет собой 
процесс генерации вымысла на базе реальных событий, что предпо-
лагает создание мифа. Под мифом обычно понимают недостоверный 
рассказ, выдумку, вымысел, оторванное от действительности изложе-
ние каких-либо фактов, событий. О мифе в рамках дискурс-анализа 
упоминал Ю. С. Степанов, анализируя работу П. Серио о советском 
политическом дискурсе: „Не является ли дискурс всегда, в том чис-
ле и в наши дни, выражением какой-то мифологии?“ (Степанов, 1995,  
с. 38). 

Данное предположение как раз становится понятным  в рамках 
теории возможного мира, который в лингвистических исследованиях  
понимается как ментальный мир, материализованный в языковом зна-
ке (Вардзелашвили, 2003; Бабушкин, 2001; Иванова, 2001; Касевич, 
1988; Павиленис, 1983; Хинтикка, 1980).  Дискурс-анализ расширил 
применение этого понятия и стал использовать его как формообразу-
ющую категорию (Звегинцев, 2008; Степанов, 1995; Столнейкер, 
1985).

Возможный мир в этом плане может быть рассмотрен как кон-
структ, в котором реализована связь между сферой воображаемого и 
символического (Пульчинелли, 1999, с. 209). Воображаемое и симво-
лическое проявляется в PR-дискурсе в процессе мифологизации, когда 
субъект дискурса  генерирует вымысел на базе реальных событий для 
создания о себе позитивного представления у реципиента. 

Например, одним из приемов формирования позитивного пред-
ставления о  корпорации является прием „абстрактной номинации“, 
в основе которого используется процесс наименования обозначаемых 
объектов при помощи абстрактной лексики, которая включает слова 
с отвлеченным значением качества, состояния, действия. Семантика 
таких номинаций отображает качество или признак в отвлечении от 
производителя действия или носителя признака, что и создает обоб-
щенный и размытый образ обозначаемого. 

Например, высказывание Мы даем людям уверенность и надеж-
ность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремле-
ния и мечты (Сбербанк). Такие высказывания имеют значение реаль-
ности данной ситуации и отнесенности к настоящему времени, а также 
значение субъекта ситуации - типизированного „мы“. Наименование 
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субъекта выдвинуто в начало предложения, что представляет собой 
семантически „сильную позицию“ и подчеркивает активность субъек-
та, но при этом субъект не персонифицирован, „усреднен, максималь-
но обобщен“ (Солганик, 2006, с. 194). В подобных конструкциях ис-
пользуются неполные сочетания: уверенность – в чем?, надежность 
– чего?, сделать жизнь лучше – по сравнению с чем?,  устремления – к 
чему?, мечты – о чем?, что  отражает абстрактную референтную си-
туацию, которая может относиться к любой корпорации в роли субъ-
екта. Результатом использования приема  „абстрактной номинации“ 
становится особая логика возможного мира PR-дискурса: в частности, 
в данном высказывании понятия уверенность, надежность, устрем-
ления, мечты людей составляют основную цель корпорации, или мис-
сию банка, что подменяет реальную цель – получение прибыли. 

Объектное поле мифа

Объектное поле мифа составляют предметы и события  реально-
го мира. А. Ф. Лосев называл это свойство мифа „мифической отре-
шенностью“, которая представляет собой „отрешенность от смысла и 
идеи повседневных фактов, но не от их фактичности. Миф фактичен 
ровно так, как и все реальные вещи; <…> Вещи в мифе, оставаясь 
теми же, приобретают совершенно особый смысл, подчиняются со-
вершенно особой идее, которая делает их отрешенной“ (Лосев, 2001, 
с. 135 – 136). Поэтому в мифе действуют не законы реальности, а свои, 
сформированные и семиотически выраженные законы, и референция 
направлена от языкового объекта к факту действительности. Многие 
объекты мифа и связи между ними существуют только в созданном 
воображаемом мире. Например,  легко увидеть формирование мифа в 
рекламе: Цены тают на глазах (реклама Эльдорадо), Радуга цветоч-
ных ароматов (реклама Skittles), И в моей жизни был Валера. И звали 
ее Рита (реклама чая „Принцесса Нури“). 

Миф, коррелируя с реальной действительностью, создает свой 
особый мир, в котором „можно констатировать наличие разных степе-
ней реальности“ (Лосев, 2001, с. 51): от мифа-сказки, в котором лоша-
ди чуют майонез (Его лошадка снег не чует! Лошадка чует майонез!! 
– реклама майонеза Махеев), до реальных историй, связанных с быто-
выми ситуациями: мытье посуды (реклама посудомоечной машины), 
приготовления салатов (Время делать оливье! – Реклама колбасы ТМ 
„Папа Может“) и т.п. В мифе действуют не законы реальности, а свои, 
сформированные и семиотически выраженные законы. Обращают на 
себя внимание разного рода аномалии:  синтаксические, семантиче-
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ские, стилистические (см. подробнее Левин, 1998, с. 392 – 419). На-
пример, только в мифологическом мире рекламы возможно деление 
двух палочек Twix на левую и правую, производство этих палочек на 
разных фабриках и соперничество между ними.1 

Роль мифологизации в формировании бренда

Символическое значение приобретает бренд – наименование тор-
говой марки и воображаемое проявляется в идеализированной моде-
ли корпорации, которая показывает корпорацию как некий стандарт, 
к которому надо стремиться. В соответствии с этим мифологизацию 
можно рассматривать как стратегию формирования возможного мира 
PR-дискурса со своими ценностными ориентирами: известность, 
успех, лидерство, уникальность, популярность, престижность.  

Г. Л. Тульчинский отмечал, что „наиболее продвинутый“ бизнес, 
по свидетельству, создаёт собственную мифологию, а на её основе – 
бренд, который представляет собой образ той или иной торговой мар-
ки, созданный компанией-производителем (Тульчинский, 2011, c. 192).  
Бренд является важной составляющей PR-дискурса.  Например, в ос-
нове бренда компании PepsiCo лежит миф о молодости и празднике: 
Новое поколение выбирает Pepsi; в основе бренда Toyota – миф о на-
дёжности, престижности и достатке:  Управляй мечтой; Воплощение 
динамики и стиля; Понеслась по кочкам. 

Наименование торговой марки (бренд) может стать символом 
успешности, уникальности, известности, престижности, лидерства и 
т.д. и закрепить в своем наименовании ценностные ориентиры мифа и 
ожидания (имиджевые или статусные) аудитории. Так, наименование 
торговой марки (бренд) является символом успешности (Mercedes-
Benz: В счет будущих свершений), символом комфорта (Bosch: Раз-
работано для жизни), символом качества (Xiaomi: Integrity motivates 
actions, Compliance safeguards navigation/Добросовестность опреде-
ляет действия, гарантирует соблюдение требований (перевод наш 
– Л .С.)) и т.п. и закрепить в своем наименовании ценностные ориен-
тиры мифа и ожидания аудитории. Причем предпочтения аудитории 
меняются, что приводит к смене ценностных ориентиров и изменению 
содержания бренда. 

Так, для компании Мегафон цифровизация стала приоритетным 
направлением деятельности, начиная с мая 2017 года: The world is 

1 Доступно на: https://twix.ru/

https://twix.ru/
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changing so do we, transforming into Russian integrated telecommunications 
operator/Мир меняется, и мы вместе с ним, трансформируясь в ком-
панию интегрированных цифровых коммуникаций.2 Мегафон, чьим 
имиджевым слоганом была фраза По-настоящему рядом и миссией 
бренда ‒ Помогать поддерживать эмоциональную связь с близкими, 
переходит от доминанты „близости“ к доминанте „развития“, форму-
лируя суть бренда ‒ Развиваем цифровой мир (Driving Digital World) и 
миссию компании ‒ Подключаем возможности. Сильную позицию в 
фразах занимают глаголы несовершенного вида, которые передают на-
правленность на достижение результата, при этом модальным элемен-
том такого употребления является то, что „внимание концентрирует-
ся на стремлении к достижению результата, который еще не стал или 
вообще не становится реальностью“ (Русская грамматика, 1980, т. 
1, с. 605). Это оказывает на адресата косвенное, манипулятивное воз-
действие. В тексте Видения закрепляется  образ передовой и лучшей 
компании: используется цифровая номинация и превосходная степень 
прилагательного: Выбор № 1 и лучший партнер для жизни.3 „Первый“ 
и „лучший“ ‒ вот те составляющие позицию лидера, которые лежат в 
основе имиджа и не требуют доказательств в создаваемом мифологи-
ческом мире. Использование в концепции Мегафон начинается с тебя 
дейктических местоимений, к которым относится местоимение 2-го 
лица, повышает эмоциональную составляющую сообщения и показы-
вает непосредственную физическую вовлеченность адресата в комму-
никацию (Падучева, 1996, с. 258).  

 Мифическая история компании Мегафон составлена как рассказ 
от первого лица – некоего субъекта, который является носителем зна-
ния о пользе бренда, в которой выделено две стороны – рациональная 
и эмоциональная.  

Рациональная
Комфорт. Я знаю, что мой оператор обеспечивает меня мобиль-

ной связью  высокого качества, а это значит, что я могу позвонить, 
или выйти в Интернет в любой момент. Доступность. Я знаю, что в 
салонах и интернет-магазине МегаФона представлен широкий ассор-
тимент оборудования, и я всегда найду тот девайс, который хотел, 
на выгодных условиях, пользуясь рассрочкой, скидками, и участвуя в 
акциях. Простота. Мне легко выбрать тариф, опцию, услугу, так 
как у МегаФона понятное описание продуктов, прозрачные условия, 
легкое управление счётом через сайт или приложение. Качество. Я 

2 Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=Sg--tG_y32Y)
3 Доступно на: https://corp.megafon.ru/about/mission_and_strategy/ 
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знаю, что МегаФон постоянно улучшает качество связи, увеличивает 
количество базовых станций, обеспечивая бесперебойное общение и 
высокую скорость интернета последнего поколения.

Эмоциональная 
Принадлежность. Даже если я нахожусь далеко от дома, то 

знаю, что близкие рядом со мной. Радость. Я получаю удовольствие 
от того, что всегда могу поделиться новостями и узнать о событи-
ях в жизни друзей и родных. Уверенность. Я знаю, что буду на свя-
зи с домом в любой момент и в любом месте. Качество. Я выбираю 
для себя и своей семьи продукты и обслуживание высокого качества  
(Brendbook В2C, 2016, с. 5).

Текст строится как перечисление тех преимуществ, которые дает 
человеку использование данного бренда. Мегафон, как и любой дру-
гой объект в мифе, получает новое значение, символическое, и выра-
жает некие новые свойства:  успешность, уникальность, известность, 
престижность, лидерство и т.д. Другими словами, „языковое выраже-
ние может конструировать объект, а сам объект в таком случае станет 
«отражением» языкового выражения“ (Миловидов, 2016, с. 100).

Смена стратегии мифологизации

При построении PR-дискурса корпорации стратегия мифологи-
зации может изменять содержание бренда, когда один миф  сменяет 
другой.  Так, например, поступила компания, занимающаяся про-
изводством макарон „Знатные“. В 2007 году ЗАО „1-ая Макаронная 
Компания“ вывело на федеральный рынок бренд – макароны „Знат-
ные“. Мифологическая история, которая легла в основу бренда, была 
составлена с учетом распространенного мнения о традиционном каче-
стве отечественного продукта, который выпускали раньше. Макаро-
ны „Знатные“ были представлены как продукт, обладающий высоким 
качеством, при производстве которого учитываются отечественные 
традиции XIX века. В мифологическом пространстве это было обу-
словлено тем, что макароны производили на  фабриках, построенных 
на рубеже XIX и XX веков в Петербурге и Москве.  В рекламных мате-
риалах годом начала производства макарон „Знатные“ значился 1883 г.

Директор по маркетингу компании так объяснил концепцию брен-
да: „Мы хотели создать «макароны серебряного века» – напомнить 
российскому потребителю нашим продуктом о производственных, 
кулинарных и культурных традициях той эпохи“ (Евстигнеева, 2007). 
Поэтому рекламным слоганом стала фраза: Сто лет традиции и ка-
чества. 
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Перлокутивный эффект состоял в том, чтобы внушить аудитории, 
что макароны „Знатные“ делаются по проверенным рецептам в духе 
столетних традиций. Для усиления эффекта на центральных телеви-
зионных каналах был показан рекламный ролик, главным героем ко-
торого стал один из первых российских фабрикантов Н. И. Бландов, 
который в начале ХХ века купил макаронную фабрику на 3-ей Ры-
бинской улице в Москве и активно занялся производством макарон. 
Данный исторический факт был положен в основу мифологизации, 
стратегическая роль которой заключалась в ориентации адресата на 
восприятие высказываний как воссоздающих реальный мир, в кото-
ром принципы производства макарон, заложенные Бландовым, сохра-
няются и до настоящего времени: Знатный выбор и знатное качество.  

В настоящее время содержание бренда „Знатные“ представле-
но другим мифом, который строится на распространенном мнении о 
высоком качестве итальянских макарон: Макароны „Знатные“ про-
изведены из лучшей российской пшеницы на новейшем итальянском 
оборудовании при непосредственном участии экспертов из Италии – 
хранителей уникальных ЗНАНИЙ о секретах изготовления их люби-
мого национального блюда (ОАО „ЭКСТРА М“, URL).  Имиджевым 
слоганом является фраза: Под контролем итальянских экспертов. 
Сделано в России. Экспертом выступает итальянец Андреа, который 
выполняет роль рассказчика в мифологической истории. 

В качестве нарратива используется упрощенная схема произ-
водства макарон, этапы которого носят метонимические называния: 
Мельница – Месильная камера – Вакуумная камера – Обдувка и сушка 
– Камера охлаждения – Русское золото. Миф показывает, что мака-
роны „Знатные“ не только создаются под постоянным контролем экс-
перта, но и представляют собой результат упорного труда, сложного 
производственного процесса от пшеничного поля до аккуратной упа-
ковки.  Перлокутивный эффект мифологизации связан с внушением 
реципиенту того, что итальянское качество возможно и в России. Объ-
ект мифа – макароны „Знатные“ наполняется такими символически-
ми значениями, как  русское золото, итальянское качество, лучшие 
традиции, и в пространстве мифа референт получает два наименова-
ния –  макароны и паста. 

Таким образом, мифологизация играет стратегическую роль в 
формировании позитивного имиджа корпорации. Бренд, представля-
ющий наименование торговой марки компании, или наименование 
субъекта дискурса, становится символом необходимых качеств. Та-
кая референция, направленная от языкового знака к объекту действи-
тельности, является фактом двойной референции в PR-дискурсе. При  
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этом в рамках дискурс-анализа корректно говорить, как отмечает В. А. 
Миловидов, не столько о референции в классическом ее понимании, 
сколько о референциальных механизмах (Миловидов, 2016, с. 103), 
которые направлены на формирование мира дискурса с его нормами и 
правилами.  То, что языковое выражение конструирует дискурсивный 
объект, стало понятно в рамках теории возможных миров и дискурс- 
анализа, и референциальный механизм дискурса направлен от язы-
кового высказывания к действительности для декларации некоторого 
положения дел как существующего.
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Abstract
Characteristics of Media Discourse, with Focus on Linguistic 

Interactions
The paper focuses on media discourse about a street name that has been 

re-named after a controversial personality. The analysis is based on the 
concept of discourse in the sense of a particular kind of social activity, co-
creator of the social world, hence also a means of creating and reproducing 
social models. The author follows the process of the creation and reception 
of linguistic interactions in the discourse, and the relations between them. 
The author´s attention is also devoted to “coherence ruptures” in online 
debates and to their causes.

Key words: media discourse, contextualization, linguistic interactions, 
online debates, “coherence ruptures”
Kľúčové slová:  mediálny diskurz, kontextualizácia, jazykové interakcie, 
online debaty,  „koherenčné ruptúry“ 

Úvod

V príspevku venujeme pozornosť mediálnemu diskurzu, ktorý sa 
uskutočnil v roku 2015 v súvislosti s premenovaním ulice v Prievidzi po 
kontroverznej osobnosti Maxa Broseho. Bol jedným z mnohých diskurzov, 
v ktorých prebieha jazykové vyrovnávanie sa dotknutých spoločenstiev so 
symbolickým ne/včleňovaním kontroverzných už nežijúcich prominent-
ných osobností do verejného priestoru, s ich ne/ponechaním v ňom. Z tema-
tického hľadiska diskurzy orientované týmto smerom sú nadčasové a pre-
sahujú rámec jedného sociokultúrneho spoločenstva. Početné diskurzy na 
tému symbolického ne/včleňovania určitých už nežijúcich prominentných 
osobností do verejného priestoru, ich ne/ponechania v ňom prebiehajú 
z rôznych dôvodov v súčasnosti aj na Slovensku, v Česku, Nemecku, Poľ-
sku a v iných  krajinách. Venovali sme im určitú pozornosť v predošlých 
publikáciách (porov. Dobrík, 2018, 2020). Tieto diskurzy nie sú rýdzo aka-
demickou záležitosťou. Dohody relevantných diskurzných aktérov, ktoré 
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medzi nimi vznikajú, nielenže môžu pozmeniť existujúci register (honorifi-
kačnej) urbanonymie konkrétneho mesta, ale môžu tiež do istej miery pozi-
tívne alebo negatívne pôsobiť na hodnotový svet spoločenstva dotknutého 
mesta, aj na hodnotový svet spoločenstiev, ktoré ho presahujú.  

Premenovanie ulice v médiách 

Keďže sa v príspevku zameriavame na analýzu mediálneho diskurzu 
o zmene názvu ulice po Maxovi Brosem (ďalej používame iniciály jeho 
mena a priezviska – M. B.), načrtneme z jeho života tie skutočnosti, ktoré 
súvisia s týmto diskurzom. Bol nemeckým konštruktérom, zakladateľom 
firmy a podnikateľom ešte v období pred nástupom nacizmu. V roku 1933 
vstúpil do Hitlerovej Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany 
(NSDAP), zastával funkciu predsedu miestnej Obchodnej a priemyselnej 
komory či pôsobil na ríšskom ministerstve hospodárstva. Závody, ktoré 
mu patrili, vyrábali počas druhej svetovej vojny súčiastky do vojenskej 
techniky a munície. Za rozvoj zbrojárskeho priemyslu v období nacistickej 
vlády dostal niekoľko ríšskych vyznamenaní. Zamestnával aj ľudí nútene 
nasadených z okupovaných štátov. Po vojne ho súd v rámci denacifikácie 
označil za podporovateľa zločinného režimu a udelil mu vysokú finančnú 
pokutu. Po tomto súdnom rozhodnutí sa vrátil k podnikaniu. Až do roku 
2015 bol na Slovensku neznámy, pokiaľ nemecká spoločnosť Max Bro-
se,1 ktorá je pomenovaná po ňom, neprejavila záujem investovať v mes-
te Prievidza. Jednou z požiadaviek dedičov – majiteľov firmy a zároveň 
v tom čase potenciálnych investorov – bolo premenovanie ulice, na ktorej 
by bol postavený nový závod, po M. B. Schválenie tejto požiadavky vyvo-
lalo rôzne jazykové stvárňovanie tejto skutočnosti v mediálnom priestore, 
konkrétne v celoštátnych denníkoch Pravda a Nový čas, tiež v regionálnom 
týždenníku My Horná Nitra zastrešenom celoštátnym denníkom SME. Nový 
čas je najčítanejším bulvárnym denníkom na Slovensku, Pravda patrí do 
kategórie serióznych celoštátnych denníkov a My Horná Nitra k serióznym 
týždenníkom. Komunikáty sa vyznačujú žánrovou rôznorodosťou. Patria 
do kategórie publicistických analytických žánrov (komentár, glosa) a pre-
važne do publicistických informačných žánrov (rozšírená správa). Súčas-
ťou mediálneho diskurzu boli tiež online debaty čitateľov denníkov Pravda 
a My Horná Nitra, v ktorých reagovali na predchádzajúce texty. Pravda 
uverejnila nasledujúce texty: Pomenovanie ulice po nacistovi má na stole 
prokurátor (v ďalšej časti príspevku ho označujeme ako text 1);  Ako si 

1 Spoločnosť Brose sa radí k piatim najväčším dodávateľom automobilového priemyslu. 
Zameraná je na vývoj a výrobu mechatronických systémov pre dvere, sedadlá a motory.
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kúpiť dejiny (v ďalšej časti príspevku ho označujeme ako text 2). Nový čas 
uverejnil text Obrovský škandál v Prievidzi: Z názvu ulice väčšine prebehne 
mráz po chrbte! a My Horná Nitra text Pomenovanie ulice v Prievidzi po 
zakladateľovi nemeckej firmy skúma prokuratúra. 

Rámcová charakteristika diskurzu na pozadí sledovaných cieľov 

Východiskom analýzy komunikátov je koncept diskurzu ako „[...] isté-
ho druhu sociálneho konania, spolukonštituenta sociálneho sveta, a teda aj 
prostriedku vytvárania a reprodukcie sociálnych vzorov. Diskurz sa chápe 
buď v nadväznosti na vnímanie textu ako aktuálnej komunikačnej udalosti, 
a teda sa kladie otázka, čo sa deje v rámci takých udalostí, alebo ako fe-
nomén, ktorý patrí do systému konštituentov sveta“ (Dolník, 2009, s. 311 
– 312). 

Podľa J. Dolníka súvisí predstava idealizovaného systemizovaného 
skúmania predmetu prostredníctvom diskurznej analýzy s postupným kla-
dením otázok, ktoré vyplývajú zo základnej otázky, prečo je daný komu-
nikát taký, aký je, a prečo nie iný. Otázky sa týkajú  závislosti existencie 
daného komunikátu od faktorov, ktoré je potrebné špecifikovať (op. cit. 
2009, s. 312). V príspevku si všímame vytváranie a recipovanie jazykových 
interakcií a vzťahy medzi nimi, ktoré sledujeme v kontexte ich výskytu ako 
emergentné konštrukcie, ktoré sú tiež prejavom mimojazykového kontextu. 
Okrem toho sledujeme v určitom rozsahu aj to, čo diskurzní aktéri využi-
li z ponuky jazykových výrazových prostriedkov aj nejazykových znakov 
v danom kontexte. V súvislosti s jazykovým a iným sociálnym konaním 
diskurzných aktérov (v ďalšom texte používame skratku DA) je na mieste 
spomenúť pojem kontextualizácia, ktorý kladie dôraz na proces aktívneho 
utvárania kontextu, t. j. ako diskurzní aktéri toto stávanie sa kontextom 
uskutočňujú. Teoretické rozpracovanie kontextualizácie Johnom Gumper-
zom (1982) sa neobmedzuje na tradičný poznatok, že význam jazykových 
výrazových prostriedkov je určovaný kontextom ich použitia, ale zdôraz-
ňuje, že použitie jazykových výrazových prostriedkov ich kontext vytvára 
(Nekvapil, 2017). V prakticky orientovaných častiach textu sú implicitne 
zahrnuté poznatky a myšlienky O. Orgoňovej (2018), D. Slančovej (2003).

Jazykové interakcie v kontexte analyzovaného diskurzu

V diskurze o názve ulice Max Brose (názov ulice patrí z onomastickej 
perspektívy k honorifikačným urbanonymám) vytvorili DA početné jazy-
kové interakcie buď priamo (v online debate), alebo vyjadreniami, ktoré 
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vtiahli novinári do svojich textov „zvonku“, t. j. z iných textov. Teraz sa už 
zameriame na vytváranie a recipovanie jazykových interakcií.  

Počiatočná (východisková) jazyková interakcia mediálneho diskurzu 
bola: 

 
→ požiadavka potenciálneho investora na premenovanie ulice → 
schválenie (nového) názvu ulice poslancami:

„[...] prievidzskí poslanci 22. septembra premenovali Západnú ulicu 
v priemyselnom parku na Max Brose. Išlo o jednu z požiadaviek nemeckého 
investora, ktorý v parku postaví výrobný závod“ (autor textu – My Horná 
Nitra).2 

Táto východisková interakcia následne predstavovala silný podnet pre 
tvorenie ďalších jazykových interakcií:

[...]  → schválenie nového názvu ulice (poslancami) → odmietnutie 
nového názvu ulice (časťou verejnosti):

„Obrovský škandál v Prievidzi: Z názvu ulice väčšine prebehne mráz 
po chrbte!“ (názov textu – Nový čas);

„Nešťastné rozhodnutie mestských poslancov v Prievidzi možno zvráti 
prokuratúra“ (názov textu 1 – Pravda);

„Je to hrozné, keď v dnešnej dobe ideme premenovávať ulice po nacis-
tovi [...]“ (členka OV SZPB3 – Pravda text 1);

„To naozaj musíme z každého zahraničného investora robiť akéhosi 
poloboha, že mu na všetko pritakáme?“ (autor textu 2 – Pravda);

„[...] Ešte, že nechcel investor každý deň jednu pannu a premenovať 
mesto...“ (online debata k textu 1 – Pravda).

[...] → odmietnutie nového názvu ulice (časťou verejnosti) → po-
žiadavka, návrh (adresované parlamentu) na zrušenie nového ná-
zvu ulice:

„Požiadame poslancov mestského zastupiteľstva v Prievidzi, aby zru-
šili svoje rozhodnutie [...]“ (predseda SZPB – Pravda text 1);

„Jeden z poslancov navrhol, aby zmenu názvu, ktorú predtým jedno-
hlasne schválili, zrušili“ (autor textu – Nový čas).

2 Za jednotlivými vyjadreniami uvádzame ich autorov (aj zdroj textu), aby bolo zrejmé, 
ktorí diskurzní aktéri a prostredníctvom akých  jazykových výrazových prostriedkov sa po-
dieľali na rozvíjaní diskurzu. 
3 OV SZPB – Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
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[...] → požiadavka, návrh (adresovaná parlamentu) na zrušenie no-
vého názvu ulice  → odmietnutie požiadavky, návrhu: 

„Paradoxné však je, že z 25 poslancov s týmto návrhom súhlasili iba 
traja“ (autor textu – Nový čas).

[...] → odmietnutie nového názvu ulice (časťou verejnosti) → po-
danie žiadosti na prokuratúru o preskúmanie nového názvu ulice:

„[...] Vyzveme aj prokuratúru, aby začala v tomto prípade konať“ 
(SZPB –  Pravda text 1).

[...] → podanie žiadosti na prokuratúru o preskúmanie nového ná-
zvu ulice → skúmanie podnetu:

„Riešime, či nedošlo k spáchaniu trestného činu propagácie hnutí sme-
rujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd“ (hovorca Krajskej proku-
ratúry v Trenčíne – Nový čas).

Napriek tomu, že médiá venovali premenovaniu názvu ulice značnú 
pozornosť, nenašli sme v mediálnom priestore text, v ktorom by bola za-
komponovaná kľúčová jazyková interakcia:

 
[...] → skúmanie žiadosti na prokuratúre → zamietnutie žiadosti,4 
prípadne jazyková interakcia  → [...] – podanie žiadosti na prokura-
túru o preskúmanie nového názvu ulice  → zamietnutie žiadosti. 

V niektorých textoch sa vyskytla aj nasledujúca jazyková interakcia:

požiadavka potenciálneho investora na premenovanie ulice  → 
schválenie nového názvu → akceptovanie nového názvu ulice:

„Gregor Schölgen, renomovaný historik, prišiel k záveru, že Max Bro-
se nebol presvedčeným národným socialistom a všetko jeho konanie slúžilo 
k ochrane svojej rodiny, zamestnancov, ako aj samotnej spoločnosti Brose 
[...]“5 (z informácií, ktoré poskytla spoločnosť Brose mestu Prievidza – My 
Horná Nitra).  

4 Prokuratúra žiadosť určite zamietla, pretože Max Brose je v súčasnosti súčasťou registra 
názvu ulíc, ktoré sú uvedené na oficiálnej stránke mesta.
5 Spoločnosť Brose požiadala historika Gregora Schölgena o vypracovanie stanoviska 
vo veci ne/spolupráce M. B. s nacistickým režimom. Glosa Ako si kúpiť dejiny v denníku 
Pravda je alúziou na rozhodnutie Gregora Schölgena.
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V niektorých komunikátoch boli prítomné tiež opravné interakcie, kto-
ré sú sformulované v podmieňovacom spôsobe. Ide v nich o možnú opravu 
jazykového (sociálneho) konania zo strany aktéra A za predpokladu, že ak-
tér B prijme určité rozhodnutie:

„O tom, že Max Brose je bývalý nemecký nacista, som nemal ani 
tušenia. Ak sa preukáže pravdivosť týchto tvrdení, považujem to za vážny 
problém a mesto by sa malo tým zaoberať. Zároveň si myslím, že názvoslovná 
komisia by sa mala do budúcna precíznejšie zaoberať jednotlivými návrhmi  
vrátane historických súvislostí“ (poslanec mestského zastupiteľstva – 
Pravda text 1).

Podmienená jazyková interakcia je prejavom znalosti jej autora o tom, 
že rozhodnutia súdnej moci (prokuratúry) sú záväzné pre zákonodarnú i vý-
konnú moc „vo veľkej“ aj komunálnej politike.

Vychádzajúc z uvedených a aj ďalších jazykových interakcií sa uka-
zuje, 

1. že rozvíjanie začiatočnej (východiskovej) jazykovej interakcie zá-
visí od jednotlivých diskurzných aktérov, ich sociálneho statusu 
(sociálnej pozície), motivácie (záujmu), skúsenostného poznania, 
hodnotových preferencií;

2. výrazné zastúpenie expresívnosti v jazykových interakciách, ktoré 
odmietli nový názov ulice. Autormi expresívnych vyjadrení boli 
napr. členovia SZPB, ktorí zažili v nejakej podobe prejavy politiky 
nacizmu (fašizmu) na sebe alebo predkoch (rodičoch, starých rodi-
čoch atď.). Vo vyjadreniach je prítomná adherentná aj inherentná 
expresívnosť.   

Koherencia a „koherenčné ruptúry“ v online debate

Rozvíjanie nemoderovaných písomných online debát môže byť náhle 
ukončené. Jedným zo spôsobov, ako k tomu môže dôjsť, je, že po určitom 
podnete nenastane primeraná, očakávaná reakcia. Online debata, ktorá na-
sledovala po texte Pomenovanie ulice v Prievidzi po zakladateľovi nemec-
kej firmy skúma prokuratúra v týždenníku My Horná Nitra, skončila neo-
čakávane v tom zmysle, že jej druhá replika, ktorej súčasťou bola otázka, 
otvárala priestor na odpovede, a tým aj ďalšie rozvíjanie debaty: 

A: „Búrka v šerblíku... a ani to nie [...]“
B: „No, k Brosemu sa nevyjadrím, nemám dosť info, poobzerám 

sa po nejakých. Len sa spýtam tých rozhorčených – Ulica Stanislava 
Mečiara v PD neprekáža?“
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Vytváranie či udržiavanie koherencie textu v nemoderovaných písom-
ných online debatách je výlučne v rukách každého z jej účastníkov. Viacerí 
z ich účastníkov reagovali často vyjadreniami, ktoré vychádzali z ich život-
ných skúseností, napr.:

„Hej, poslanci ulice premenujú, a ľudia, aby si brali dovolenky a čaka-
li v radoch na nové papiere.“

Autor vyjadrenia signalizoval, že so zmenou názvu ulice vzniká pre jej 
obyvateľov nutnosť vybaviť si nanovo všetky identifikačné doklady – ob-
čiansky preukaz, vodičský preukaz atď. 

Mnohí z debatérov sa vo vyjadreniach viac alebo menej výrazne 
odchyľovali od témy. Keďže  sú anonymní, zahalení rôznymi prezývkami, 
dá sa len predpokladať, že ruptúry v koherencii spôsobovali tí s nižšou 
úrovňou kognície, s nedostatočnou pripravenosťou kultivovane komu-
nikovať v zmysle vzájomného akomodačno-asimilačného vyrovnávania 
a s nedostatočnou pripravenosťou rešpektovať konverzačné maximy:

A: „My sme taký hrdý národ ako za korunu pištoľ. Nevidíš tie fa-
šistické reakcie? Slovák by zapredal aj vlastnú mater, keby mu za ňu 
zaplatili.“ 

B: „Opäť si berieš do papule Slovákov? Umy zadnicu usákovi.“ 
           
Z dvojice po sebe idúcich replík je zrejmé, že ich autori porušili kon-

verzačné maximy, najmä kategóriu vzťahu (postulát relevantnosti): „Ne-
odkláňaj sa od témy“ tým, že autor repliky A prešiel od debaty o novom 
názve ulice k neopodstatnenému generalizovanému osočovaniu Slovákov, 
na ktoré zareagoval autor repliky B slovnou invektívou na autora repliky A. 

K výrazovým prostriedkom aktérov online debaty

V jazyku aktérov online debaty boli prítomné viaceré zo znakov, ktoré 
opísali O. Orgoňová a A. Bohunická v súvislosti s charakteristikou jazyka 
slovenskej internetovej publicistiky. Jazyk slovenskej internetovej publicis-
tiky má isté nadnárodne známe znaky, ktoré označujú autorky ako netspe-
ak. Znaky netspeaku sa všeobecne vnímajú ako opak znakov tradičného 
preskriptívneho jazyka: namiesto formálnosti sa uprednostňuje neformál-
nosť, namiesto znakov písomného prejavu sa preferujú znaky ústnosti (hoci 
v písme) (2018, s. 137 – 139). Na príkladoch uvádzame niektoré zo znakov 
netspeaku, ktoré sa vyskytli v online debatách:
a) kreativita, ktorá sa prejavuje vo vytváraní okazionalizmov 

a neologizmov; tieto sú často alúziami o. i. na osoby pôsobiace v politi-
ke, napr. „Len aby mastnohlavca nenapadlo premenovať nejakú ulicu 
v PP na odporúčanie kamaráta z Kyjeva.“ Slovo „mastnohlavec“ zo-
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stáva dodnes prezývkou exprezidenta Kisku, ktorú používajú jeho ná-
zoroví oponenti. V kontexte témy a cieľov príspevku má opodstatnenie 
dodať, že vyjadrenie o „mastnohlavcovi“ patrilo z hľadiska dodržiava-
nia koherencie online debaty k tým, ktoré ju porušovalo;

b) hravosť a dôvtip: v nasledujúcej replike sú hravosť a dôvtip založené 
na viacvýznamovosti slova stolica (stolica – 1. sedadlo v podobe la-
vice alebo väčšej stoličky, .... 5. vylučovanie výkalov z ľudského tela 
(KSSJ, 2003, s. 768)) a obraznosti, ktorá zosilňuje odmietajúci pohľad 
jedného z online debatérov na schválenie nového názvu ulice. Autor 
repliky zároveň dúfal, že prokuratúra zamietne vo svojom rozhodnutí 
poslancami schválený názov ulice: „Dúfam, že ten prokurátor, nepo-
loží ten papier6 namiesto stola na stolicu:-)). Nakoľko Slovensko nepo-
trebuje ďalší justičný škandál:)).“; 

c) na zvýraznenie určitých slov, na ozvláštnenie textu, prípadne ako pre-
jav emocionality sa v nápadne zvýšenej miere používa interpunkcia 
a rôzne iné znaky, napr. hviezdičky, zdvojené (znásobené) výskyty hlá-
sok, kombinácie veľkých a malých písmen, súčasťou grafických vari-
ácií znakov sú hravé kombinácie znakov a smajlíkov (emotikonov) so 
slovami. Autor nasledujúcej repliky potreboval zvýrazniť voluntatívnu 
modálnosť prostredníctvom veľkých písmen určitého tvaru modálne-
ho slovesa, aby poukázal na to, že premenovanie ulice bolo predčasné, 
pretože spoločnosť Brose ešte nevytvorila pracovné príležitosti: „Ono 
to tak dopadne, keď mestskí poslanci nerozmýšľajú. Spoločnosť Brose 
ešte len CHCE zamestnať 600 ľudí a je otázne či aj zamestná [...].“

d) nespisovné (expresívne slová, formulácie a frazémy):
A: „My sme taký hrdý národ ako za korunu pištoľ. Nevidíš tie fa-

šistické reakcie? Slovák by zapredal aj vlastnú mater, keby mu za ňu 
zaplatili.“ 

B: „Opäť si berieš do papule Slovákov? Umy zadnicu usákovi.“

Expresívnosť anonymných online debát často presiahla únosnú etickú 
hranicu, a tak boli ich súčasťou popri dôvtipných postrehoch a kreáciách 
aj hrubé, urážlivé prejavy. Napr. „Stará škaredá ropucha hajlovala o sto-
šesť.“ Vyjadrenie je alúziou na britskú kráľovnú Alžbetu II. z obdobia jej 
detstva; z hľadiska dodržiavania koherencie textu online debaty patrilo tiež 
k tým, ktoré ju porušovalo.
e) Typickou vlastnosťou internetového jazyka sú mimoriadne časté jazy-

kové chyby. Online debaty o premenovaní neboli v tomto iné. 

6 Papierom označil online debatér podnet na zrušenie názvu ulice Max Brose, ktorý podal 
SZPB na prokuratúru. 
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Záver

V príspevku o symbolickom ne/včlenení kontroverznej osobnosti do 
verejného priestoru v podobe názvu ulice sme sa zamerali na vytváranie 
a recipovanie jazykových interakcií a vzťahy medzi nimi. Osobitnú úlohu 
vo vytváraní diskurzu mali autori publicistických textov, ktorí včleňovali 
do nich na základe ich selektívno-preferenčných mechanizmov interakčné 
vyjadrenia vybraných osobností (diskurzných aktérov). Zapojenie autorov 
publicistických textov do tvorenia diskurzu sa prejavilo aj tak, že súčasťou 
vyjadrení boli ich postoje k novému názvu ulice a osobe, po ktorej je po-
menovaná. Dokladom toho sú názvy viacerých publicistických textov. Vý-
ber jazykových prostriedkov, ktoré použili diskurzní aktéri, spoluurčovali 
viaceré faktory: ich motivačný (záujmový) a hodnotový svet, sociálny sta-
tus, úroveň kognície, ne/schopnosť kultivovane komunikovať. Expresívne 
výrazové prostriedky boli vo veľkej miere súčasťou vyjadrení diskurzných 
aktérov, ktorí odmietli premenovanie ulice, pretože Maxa Broseho vnímali 
prvoplánovo alebo výlučne ako osobu, ktorá spolupracovala s nacistickým 
režimom. 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu MŠVV 
SR VEGA 1/0472/20 Xenizmy v nemeckých a slovenských komunikátoch.
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Структура медиажанра в просодическом аспекте (на 
примере теленовостей)

Светлана Барышева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
факультет журналистики

Absract
The Structure of the Mediagenre within the Prosodic Aspect (on the Ex-

ample of TV News)
The structure of TV news has four parts: greeting, announcement of 

themes, main body, conclusion. The analysis of the discourse of TV news 
announcers shows that in the prosodic form of the structural parts of this 
mediagenre there exist certain specific prosodic features (of general and 
individual character).

Key words: mediastylistics, mediagenre, prosodics, intonation structure, 
melody.
Ключевые слова: медиастилистика, медиажанр, просодика, 
интонационная конструкция, мелодика. 

Мелодика – ключевой параметр просодической организации 
речи 

В. Б. Касевич отмечал, что при первом восприятии звучащей 
речи „опорной  точкой“ для выдвижения гипотезы о семантике 
предложения становится именно интонация. Вследствие этого 
внимание к мелодической стороне речи, знание функций интонации 
и мелодических контуров русской речи (в разных концепциях 
„интонационных конструкций“ или „тональных контуров“), владение 
мелодическим „репертуаром“ является одним из главных показателей 
профессионализма в „речевых“ профессиях, включая ведущих радио 
и телевидения. 

Известно, что в каждом языке существуют свои объективные 
закономерности мелодического оформления речи. Для русского 
языка они были описаны в 60-е годы ХХ века Е. А. Брызгуновой 
(1981, 1984), которая ввела 7 основных типов мелодических ри-
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сунков и назвала их интонационными конструкциями (ИК).1 Кон-
цепция Е. А. Брызгуновой является примером фонологического 
подхода к интонации (интонационная фонология). В дальнейшем 
предпринимались попытки уточнения и расширения мелодического 
корпуса русского языка (например, в классификации Л. Л. Касаткина, 
сменившего термин ИК на ТК – тональный контур).

Интонация может формировать смысловые зависимости между 
частями фразы (на письме они передаются соответствующими 
знаками препинания): Напишу письмо1, прочитаю газе1ту, схожу на 
по1чту. Напишу письмо3 – прочита1ю газету, схожу на по1чту. Напишу 
письмо3, прочитаю газе3ту – схожу на по1чту.

Интонация может смещать или усиливать коннотативное 
содержание слов и фразы. Общеизвестны слова А. С. Макаренко о 
10 модально-экспрессивных вариантах произношения фразы Иди 
сюда!, слова К. С. Станиславского – о 40 возможных ситуациях при 
произношении фразы Сегодня вечером,   Б. Шоу – о 50 способах про-
изнесения слова да и 500 способах произнесения слова нет.

Помимо семантической нагрузки мелодика выполняет и чисто 
служебную функцию организации речевого потока: мелодика 
объединяет фонетические слова в такты (каким-либо типом ИК) и 
вместе с тем членит поток речи (сигнал нового такта – средний тон). 

Мелодика участвует в  выражении эмоций и подтекста. Например, 
резкий слом тона может сигнализировать о сильном эмоциональном 
переживании человека.

Отметим, что просодические параметры – очень сложный 
предмет изучения, которому свойственна „многомерная сложность“ 
(Т. М. Николаева). Кроме того, просодические параметры языка 
характеризуются наибольшей бессознательностью, скрытостью и 
автоматизированностью навыков. В классической работе „Ударение 
и тон в языке и речевой деятельности“ приводится показательная 
характеристика просодики: „Просодические явления выделяются 
главным образом о т р и ц а т е л ь н о: это остаток, который образуется, 
если мы „вычтем“ средства сегментного характера“ (Касевич – 
Шабельникова – Рыбин, 1990, с. 6).   

1 При анализе языкового материала нами используется классификация  
Е. А. Брызгуновой. Дополнительно  в работе  введен  тип ИК-8 как зеркальный к ИК-5 
(по аналогии с  классификацией тональных контуров Л. Л. Касаткина). В текстах также 
использованы другие знаки  транскрипции устной речи: медленный темп (разрядкой), 
удлинение звуков (двоеточием), эллипсис звуков (скобками).
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Задача исследования

Задача исследования: описание просодических особенностей (на 
примере мелодики) речи телеведущих и тележурналистов; выявление 
наличие корреляции между мелодическими типами и структурными 
частями такого медиажанра, как теленовости.

Структура теленовостей четырехчастна: приветствие, анонс тем, 
основная часть, заключение. С просодической точки зрения же мы 
можем говорить о трехчастности новостного жанра: блок-приветствие 
(приветствие и анонс), основная часть, блок-заключение.

Мелодические особенности приветствия и заключения

Приветствие и анонс часто „сливаются“ в один блок и оформляются 
в единое целое с помощью ИК-повышений. Так, очень частотны блоки-
приветствия с неконечными повышениями и конечным понижением 
тона: 
♦ Меня зовут Наталья Ро6галева Эт(о) программа „Экспе6ртный 
совет“ / И мы начина1ем  / 
♦ Это „Итоги недели“ В эфире губернского телеканала „Томское 
вре(6)мя“ Подведем  с вами их вместе Меня зовут Павел Соловье3в 
Здравствуйте / 
♦ Это „Темa дня3“ Спасибо что остаётесь с на6ми Мы продолжа1ем  / 
♦ Об уника5льном прое5кте и впечатлениях расскажут г[о:2]сти на-
шей сту1дии / Это руководитель ассоциации де2тских и молодё2жных 
общественных объединений / Елена Колмыкова Елена здра6вствуйте 
/ и участники археологической экспедиции Вадим Богомо4лов 
Здравствуй.

Подобно начальным блокам-приветствиям оформляются 
завершающие блоки-прощания журналистских материалов, в которых 
повышение тона свидетельствует о спаянности фраз внутри блока.

Особенности мелодического оформления основной части

Что касается срединной, то есть основной, части, то здесь следует 
оговорить важность двух позиций основной единицы звучащей речи  – 
синтагмы, позиция которой может быть конечной и неконечной. 
По интонационным нормам последний такт фразы оформляется 
интонацией понижения (ИК-1), неконечные такты интонируются 
либо ровным тоном (ИК-2), либо повышением, что лучше, так как 
повышение тона – это сигнал незавершенности. Повышением тона 
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характеризуются ИК-3, ИК-4 и ИК-6.
В связи со сказанным мы может разделить все тексты на две 

группы: с сильным варьированием мелодики в неконечных тактах 
и с „монотонным“ тоном, когда ведущий предпочитает одну из ИК, 
например ИК-6: В Нягани откры(6)лась продовольственная ярмарка 
Порядка ¦ полу2тора десятков сельхозтоваропроизводи6телей 
привезли северя6нам с юга Тюменской о(6)бласти мясо мед молочные 
проду6кты Среди них кстати сыр на итальянской закваске тюменского 
произво(1)дства // Посетил ярмарку и врио главы региона Александр 
Мор Он прибыл в Нягань с рабочим визи6том После дегустации и 
короткого общения с товаропроизводи6телями он рассказал какие 
дополни2тельные меры поддержки они получат уже / в ближайшее 
время // [Тюменская обл., 16.08.2018].

Приведем примеры значительного мелодического варьирования 
неконечных тактов: 

1) О домашнем сыре с тми3ном колбасе и нарядах се2то на 
Пско2вщине известно уже мно(1)го Но самой отличи3тельной чертой 
этого малого наро6да ¦ с уве2ренностью можно назвать му2зыку / Свой 
гимн сеты могут исполнять очень до2лго  А в народных пе6снях спло2шь 
импровизация Соли(3)ст придумывает свою ча5сть ¦ буквально на ходу5 
// Фестиваль „Сето ма3й“ это возможность передавать тради2ции 
и истории народа се(1)то Уча5стники уве5рены Необычная му6зыка 
привлекает молодё2жь Именно с по5мощью неё5 можно сохрани3ть / 
культурное наследие / (ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6) [Псковская область, 
29.08.2018].

2) Здравствуйте Эфир росси2йского информационного канала 
продолжает программа „Интер(в)ью1“ / Археологи в России сегодня 
отмечают свой профессиональный праздник / Один из наиболее 
интере2сных памятников археологии Нижнего Поволжья  [нрзб] 
городище в Астраханской области / Регулярно там проходят 
экспедиции специалистов из н[а:]шего и соседних регио:6нов / В 
раско5пках и рабо5те полевой  лаборатории приняли участие  / и 
астраханские шк[о:2]льники  Об уника5льном прое5кте и впечатлениях 
расскажут  г[о:2]сти нашей сту1дии / Это руководитель ассоциации 
де2тских и молодё2жных общественных объединений / Елена 
Колмыкова Елена здра6вствуйте / и участники археологической 
экспедиции Вадим Богомо4лов Здравствуй [и:] / Тимур [нрзб]  Ну 
прежде всего наверно нужно расска(з)ать о само3м проекте Д[а(3):] 
Потому что ¦ прежде чем отпр[а4]виться в экспедицию все ребята 
прошли какие-то заочные испытания да Что это было //  (ИК-2, ИК-
4, ИК-5, ИК-6) [Астрахань. Вести. 15.08.2018].
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3) Здравствуйте / Междунаро(6)дный фестиваль военно-
исторической реконструкции „Сибирский ого3нь“ вно(3)вь 
представит исто(6)рию и бы(3)т прошлых столетий / Он пройдет 
одиннадцатого ию4ня  в поселке Большо2й Аёшка Маланского  райо(1)на 
/ Зри2телям покажут турни3р ла2тников площадки Первая мирова1я 
Отечественная война тысяча восемьсот двена2дцатого  года / 
раннего и позднего средневеко3вья  / а также площа(3)дки посвященные 
периоду Великой Отечественной войны1 / Будут показательные 
выступле6ния интерактивные площа6дки ярмарка концерт  Возмо(5)

жно вы уже быва5ли на таких реконструкциях  / В нашем регионе они 
проходят каждый го3д / Тогда вы зн[а:2]ете насколько это зре2лищно 
и увлека2тельно / Если не доводи4лось участвовать в фестивале 
/ такая возможность / е(1)сть / Обо всем подробнее  расскажем 
сего1дня Вместе со мной в студии программы „Отдельная те4ма“ 
руководитель исторического общества Сибирского федерального 
окру6га Екатери6на / Бо(1)лдырева  / Екатерина / Валентиновна 
здравствуйте / До фестиваля осталось совсе2м мало времени Скажите 
[ə:] сего2дня какие остались приготовления Что2 происходит Все5 ли 
успе5ли  Гото5вы ли костю5мы  Гото5вы ли площа5дки //  (ИК-2, ИК-3, 
ИК-4, К-5, ИК-6) [Новосибирская обл., Телеканал ОТС, 06.06.2018].

Тенденции мелодического оформления телевыпусков

Отмечаемый мелодический „разнобой“ может свидетельствовать 
о наличии нескольких тенденций в современном информационном 
теледискурсе.

Во-первых, о потере прежних стилевых коннотаций у неконечных 
ИК-повышений. Так, в интолоногии ХХ века  ИК-3 трактовалась как 
разговорная (создает стиль живой речи), ИК-4 – официальная, ИК-6 – 
торжественно-поэтическая: 
Московское вре3мя / двенадцать часо1в. (оттенок разговорной речи)
Московское вре4мя / двенадцать часо1в. (оттенок официальной речи)
Московское вре6мя / двенадцать часо1в. (оттенок поэтической речи)

В настоящее время большинство исследователей считает, что 
эти стилевые различия перестали быть релевантными. И мы можем 
услышать выпуски новостей как с преобладанием ИК-2, так и ИК-3 и 
ИК-6, так и с целым „веером“ контуров. 

Во-вторых, о тенденции к разговорности, к отходу от 
„информационного стиля речи“, господствовавшего в информацион-
ных программах в ХХ веке и характеризовавшегося преобладанием 
такой ИК, как ИК-4. 
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Частные факторы, влияющие на мелодическое оформление 
телевыпусков

Приведем еще несколько частных наблюдений.
1) При сопоставлении речи ведущих информационных программ 

и речи журналистов мелодическая „палитра“ ИК может контрастиро-
вать: в речи ведущих она более сдержанная, что хорошо в этих случаях 
маркирует эти два разных типа речи. Например,

(Ведущая): В Магадане московские фото3графы Кирилл Уютнов 
и Екатерина Васягина представили снимки российских запов2дников В 
областной библиотеке имени Пу3шкина прошла презентация рабо3т 
сделанных за три года Материал / Кристины Ворониной // (ИК-2 и 
ИК-3); 

(Журналист за кадром): Всю5 свою сознательную жи5знь Кирилл 
Ую2тнов и Екатери5на Вася5гина занимаются фотогра2фией / Сна-
чала это было увлече2нием но по3зже москвичи осозна1ли что цифро-
во5й рисунок для них / важне5е рутинного графика гео2лога / и глав-
ного бу[г]а(1)лтера. (ИК-2, ИК-3, ИК-5) [Магадан. Культура. Вести. 
07.08.2018]. 

Или другой пример – (Ведущая): Фестиваль Арт-газо2н прошел 
в Магадане Общественная организация «Поколе3ние»  и молодые 
активисты хотят разнообра2зить отдых калумчан / На Гороховом 
поле устроили бесплатные фотозо2ны проводили ма2стер классы / В 
атмосферу летнего праздника окунулась ¦ и Дарья Лаптева // (ИК-2, 
ИК-3);

(Журналист за кадром): Необы5чная площа5дка под открытым 
небом собрала людей всех возрасто́в / Две тысячи челове8к  посетили 
фестива8ль Арт-газон / Его6 в Магадане провели во второй раз // (ИК-
5, ИК-6, ИК-8) [Магадан. Культура. Вести. 07.08.2018].

2) Отметим и важность такой составляющей информационной 
коммуникации, как тема. Если это экономическое обозрение, то фоно-
стиль изложения будет практически монотонным: Добрый вечер В 
студии Тимур Бигму(6)рзин Время Реальной экономики Вре[мʼа:] / сно-
ва обратиться к экологической проблема(1)тике / Поговорим об эколо-
гии через призму экономических проблем или если хотите обратимся к 
теме экономического ро2ста  Оце2ним как он этот рост связан с той 
же / экологией / Я не хочу вас запутать Просто даже фонетически 
эти два слова [э]кономика и [э]кология схожи / И это неудивительно 
Ведь у них общий ко(1)рень ¦ экос / с греческого дом /  Но2мус перево-
дится как закон /  Соотве[цв]енно экономика это наука о зако(6)нах 
или о но2рмах ведения домашнего хозяйства / или проще говоря наука 



329

о принципах рационального хозяйствования / Экология / если перево-
дить дословно/ наука о доме / или если хотите наука [а] ¦ сбереже2нии 
дома / то е[с’] все очень переплетено / взаимосвязано /вытекает одно 
из другого / Мы все понимаем невозможно развивать произво(3)дство 
усложнять орудия труда3 без нанесения уро2на природе без ущерба 
экологической безопасности страны // [Татарстан «Реальная экономи-
ка»  23.07.2018].

Норма в мелодике

Говоря о мелодической норме в самом общем смысле, следует от-
метить, что она не является жесткой. Можно согласиться с мнением, 
что по отношению к интонационной норме параметры оценки „пра-
вильно/неправильно“ определяются следующим образом: неправиль-
но  только то, что непонятно или что многозначно (вызывает разное 
толкование). В остальных случаях активизируется эмоционально-экс-
прессивная, модальная или стилистическая функция интонации.

Нормой конечного такта следует признать ИК-1 или ИК-2. Нор-
мой неконечного такта можно признать любую ИК, кроме ИК-1. 

Что касается конечных тактов, то в новостном телеэфире в по-
давляющем большинстве фиксируются нормативные ИК-1 и ИК-2. 
ИК-повышения могут встретиться и в других частях текста, также вы-
полняя функции скрепы предложений: 
♦ Возмо(5)жно вы уже быва5ли на таких реконструкциях  / В нашем 
регионе они проходят каждый го6д / Тогда вы зн[а:]ете насколько это 
зрелищно и увлекательно  // 
Нежелательными следует признать только постоянные повышения в 
конечных тактах повествовательных предложений: 
♦ Полонский мог действовать не оди3н а в составе-[ǝ:] организован-
ной преступной гру3ппы Разбираться с этим вроде бы даже ¦ будет 
генеральный прокуро3р Ну так это или нет [ə] покажет / вре6мя Пока 
же мы [ə] знаем чтó / удовлетворено было не только хода[тас]тво 
защиты [о]-во[зр]ащении документов в прокурату6ру но и хода[тас]
тво прокуратуры о продлении ареста Если бы его не́ продлевали уже 
через несколько дней / Полонский должен был бы / выйти на свободу 
а теперь будет сидеть в сизо3 / по крайней мере до двадцать первого 
октября Что же касается / доводов защи6ты т[о:] адвокаты Полон-
ского / считают что / обвинение было составлено негра3мотно но 
[и:] вообще оно несостоятельно // 
♦ Ну а сегодня ждем медалей в соревнованиях пó синхронным прыж-
кам в воду среди мужчи3н Наш[у:] страну в финале представляют 
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Виктор Миненба6ев и Илья Заха2ров Перспектива выиграть золото 
реальна в спортивной гимна3стике Сегодня финал также в мужском 
/ командном многобо6рье Надежда нá фехтовальщиц Софью Великую 
и Яну / Игоря3н  и / представителей стрельбы из пневматической вин-
товки и сте3ндовой стрельбы // [Вести-24, 08.08.2016]. 
♦ Ну а сейча[с:ǝ] новости сп[о:4]рта / Об этом расскажет о них Алек-
сандр Абра6мов Саша здра3вствуй // [Вести-24, 08.08.2016].

Особенно нежелательны однотипные ИК.

Выводы
1. Структура теленовостей четырехчастна: приветствие, анонс 

тем, основная часть, заключение. С просодической точки 
зрения же можно говорить о трехчастности новостного жан-
ра: блок-приветствие (приветствие и анонс), основная часть, 
блок-заключение.

2. В просодическом оформлении телепрограмм наблюдается 
действие нескольких тенденций: тенденции к стиранию сти-
левых отличий между ИК-3, ИК-4 и ИК-6 и тенденции к раз-
говорности.

3. На просодическую организацию теленовостей влияют некото-
рые факторы: например, „ролевой“ и тематический.

4. Мелодическая норма менее жесткая, чем другие языковые 
нормы. Можно говорить о рекомендательном характере нор-
мы: в конечных тактах предпочтительная ИК-1 или ИК-2, в 
неконечных – любая, кроме ИК-1.   

ЛИТЕРАТУРА
БРЫЗГУНОВА, Е. А.: Звуки и интонация русской речи. Москва: Рус. 

яз., 1981.
БРЫЗГУНОВА, Е. А.: Эмоционально-стилистические различия 

русской звучащей речи. Москва: 1984.
КАСАТКИН, Л. Л.: Современный русский язык. Фонетика: учеб. 

пособие для студ.учреждений высш. проф. образования. Москва: 
Издательский центр „Академия“, 2014.  

КАСЕВИЧ, В. Б.: Труды по языкознанию. Под ред. Ю. А. Клейнера. 
СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. ун-та, 2006. 

СВЕТОЗАРОВА, Н. Д.: Роль фразовой интонации в речевой 
деятельности и возможности ее моделирования. In: Фонология 



331

речевой деятельности. СПб.: Изд-во С.-Петербургского 
университета, 2000.

СВЕТОЗАРОВА, Н. Д.: Интонационная система русского языка.  
Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

Контакт:
Кандидат филологических наук, доцент Светлана Фридриховна 
Барышева 
МГУ имени М. В. Ломоносова
Факультет журналистики
Кафедра стилистики русского языка
e-mail: baryshevasf@yandex.ru



332
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Abstract
Narrative Analysis of a Multimedia Story

The study analyses the specific narrative features and the creative 
potential of a multimedia story as a new format of a media text which 
represents the combination of various ways of combining the coding of 
information: written text, photographs, video, audio, animated graphics. 
The multimedia do away with the limitations stemming from the usage 
of an exclusively verbal code and they enable a polymodal presentation 
of narrative instances and various opinions in the multimedial story. 
The polycode means of the digital storytelling complex which enables 
the immersion of the addressee into the story, and creates the effect of 
the presence. The specific character of the multimedia presentation of 
primary narrative categories determines the dominant techniques of the 
engulfing narration. These techniques include the detailed reconstruction 
of the scenes, the structuring of the chronological sequence of events, the 
changing points of view, and they are realized by the integration of verbal 
and non-verbal means.

Key words: digital storytelling, multimedia story, narrative, engulfing 
narration, longread.
Ключевые слова: цифровой сторителлинг, мультимедийная история, 
нарратив, иммерсивное повествование, лонгрид.

Введение

Современная парадигма гуманитарных наук в целом и лингви-
стики в частности характеризуется так называемым медиальным 
поворотом (Чернявская, 2015, с. 122), следствием которого является 
выдвижение в качестве объекта исследования сложных семиотиче-
ских феноменов, совмещающих вербальные и невербальные способы 
транслирования информации. 

В условиях новой информационно-коммуникативной среды про-
исходит конвергенция средств массовой информации, в результате 
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которой возникают новые жанры и форматы медиатекстов. Журнали-
сты активно используют гипертекстовые возможности для создания 
оригинальных произведений, ярким примером чему служит мульти-
медийная история, определяемая как новый вид медиатекста, функци-
онирующий в онлайн-среде, характеризующийся комбинацией текста, 
фотографий, аудио, видео, анимированной графики (Stevens) и вклю-
чающий интерактивные элементы (Deuze, 2004, с. 140). 

Цель исследования заключается в выявлении новых возможно-
стей наррации, которые обеспечиваются синтезом вербальных и не-
вербальных элементов и реализуются как процесс творческой инте-
ракции адресанта и адресата мультимедийной истории. 

Составляющие термин „мультимедийная история“ компоненты 
задают векторы научного анализа: экспрессивные возможности поли-
кодового текста являются объектом мультимедиальной стилистики, а 
повествовательная структура истории находит наиболее адекватную 
интерпретацию в рамках нарратологии. 

Мультимедиальная стилистика – новая научная дисциплина, ос-
новные принципы которой сформулированы Б. Тошовичем (Тошович, 
2018, с. 131 – 147), – объединяет методы традиционной стилистики 
и семиотики, что позволяет решить целый ряд исследовательских за-
дач: выявить эмоционально-экспрессивные приемы, возникающие в 
результате совместного использования вербального и невербального 
кодов, установить соотношение мультимедиальности и экспрессивно-
сти, охарактеризовать типы экспрессивного воздействия при переклю-
чении кодов. 

Исследование креативного потенциала мультимедийной истории 
как нового формата сторителлинга органично вписывается в пробле-
матику нарратологии. Если в рамках традиционного нарратива речь 
шла о возможностях воплощения нарратива в различных жанровых 
формах с ограничениями, накладываемыми языком как знаковой си-
стемой, то в мультимедийном нарративе основополагающей становит-
ся проблема синтеза медиа, их синтагматики. 

Нарративный анализ позволяет исследовать специфику мульти-
медийной презентации наррации, особенности представления пове-
ствовательных инстанций и точки зрения в мультимедийной истории, 
способы передачи чужой речи, не ограниченные рамками вербального 
кода. 

Фундаментальное для нарратологии разграничение события, о 
котором рассказывается, и события рассказа в условиях цифрового 
сторителлинга приобретает особое значение, связанное с вторжением 
технологий в сферу наррации и активной ролью адресата в коммуни-
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кативном процессе, определяющей интерактивный характер развер-
тывания истории. 

Результаты исследования

Новые технологии расширяют возможности нарративной жур-
налистики, что приводит к возникновению феномена цифрового сто-
рителлинга – рассказывания историй с помощью мультимедийных 
средств. В теории повествования нарратив понимается как менталь-
ный конструкт, который может быть воплощен путем использования 
различных кодов, различных знаковых систем, „разыгран“ различ-
ными медиа. Трактовка медиа в данном случае носит не трансмисси-
онный, а семиотический характер: медиа определяются как способы 
кодирования информации, как языки наррации. Выявление специ-
фики повествовательных возможностей мультимедийного нарратива 
опирается на его сопоставление с традиционным нарративом – моно-
медийным, монокодовым повествованием, представленным вербаль-
ным текстом.1 В традиционном повествовании базовые нарративные 
категории – рассказ (telling) и показ (showing) – репрезентируются 
исключительно вербальным способом, в то время как мультимедий-
ный нарратив служит ярким примером поликодового текста, в котором 
используются как вербальные, так и невербальные способы передачи 
информации. 

Цифровой (трансмедийный) сторителлинг представлен в первую 
очередь таким типом медиатекстов, как мультимедийная история, име-
нуемая иначе мультимедийной статьей, сноуфоллом, мультимедий-
ным лонгридом. Многие мультимедийные истории уже стали класси-
кой, сформировав своего рода библиотеку цифрового сторителлинга, 
например: Firestorm (The Guardian), A Game of Shark and Minnow 
(The New York Times), The Russia Left Behind (The New York Times), The 
Dream Boat (The New York Times), Wrappers Delight (The Telegraph), 
Out In The Great Alone (ESPN), „День, когда началась война“ („Ком-
мерсантЪ“), „Америка заколоченных небоскребов“ („Комсомоль-
ская правда“), „Земля отчуждения“ („КоммерсантЪ“), „Вежливые 
люди“ („Meduza“), „Дни затмения“ (Lenta.ru), „Конец Советов: 20 
лет“ (Lenta.ru).

Символические знаки языка, характеризующиеся условной свя-

1 Отметим, что иногда под традиционным нарративом понимается текст, в котором 
наряду с вербальным способом означивания используются статичные изображения: 
фотографии, рисунки, карикатуры и т.п.
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зью означающего и означаемого, объединяются в рамках мультиме-
дийной истории с иконическими знаками, знаками-образами. В ре-
зультате адресат может не только воображать описываемые сцены, как 
это происходит при чтении традиционного нарратива, но и наблюдать 
их так, как если бы они происходили перед его глазами. Ключевым 
понятием, определяющим своеобразие мультимедийной истории, ее 
воздействующий потенциал, выступает иммерсивное повествование – 
способ презентации нарратива, способствующий погружению читате-
ля в мир событий, интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности 
адресата в историю.

В мультимедийной истории задействован более широкий спектр 
средств означивания, чем в печатных журналистских текстах. Коли-
чественный и качественный состав способов кодирования информа-
ции в мультимедийном повествовании определяется исследователями 
по-разному. Так, финский ученый Т. Хииппала выделяет девять се-
миотических элементов мультимедийного повествования:  текст, фо-
тографию, видео, карту, дизайн (макеты), анимацию, динамическую 
иллюстрацию, статическую иллюстрацию, статическое изображение – 
Text-flow, Photography, Dynamic image-flow, Map, Page-flow, Animation, 
Dynamic illustration, Static illustration, Static image-flow (Hiippala, 
2017). Российский исследователь Д. Г. Качанов рассматривает десять 
семиотических элементов мультимедийных проектов: текст, фото-
графии, видео, иллюстрации, анимации, аудио, инфографику, карты, 
таймлайны, выносные цитаты. Помимо названных элементов, подле-
жащих квантификации, выделяются также не поддающиеся подсчету 
элементы: дизайн и навигация (Качанов, 2020, с. 87). Все элементы 
мультимедийного повествования находятся в отношениях взаимодо-
полнительности. 

Для лингвистики наибольший интерес представляют мультиме-
дийные истории с доминированием вербального текста. Эталоном та-
кого вида мультимедийной истории служит материал Snow Fall: The 
Avalanche at Tunnel Creek, размещенный в декабре 2012 года на сайте 
The New York Times. История о лыжниках, попавших в снежную лави-
ну в Каскадных горах недалеко от Вашингтона, рассказана с помощью 
фото, видео, аудио, интерактивной графики, панорам 3D и вербально-
го текста, включающего около 16 тысяч слов и разделен ного на 6 глав. 
Заглавие материала стало использоваться параллельно с мультимедий-
ной историей как терминологическая номинация нового типа медиа-
текстов. Более того, в английском языке появился глагол to snowfall, 
означающий ʻсоздавать качественные мультимедийные историиʼ: Can 
we „Snowfall“ this? (Dowling & Vogan, 2015, c. 209). Материал получил 
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Пулитцеровскую премию за искусную интеграцию мультимедийных 
элементов (deft integration of multimedia elements). В понятии интегра-
ции заложено принципиальное отличие эталонной мультимедийной 
истории от ее подобий, которые используют мультимедийные элемен-
ты в качестве внешнего сопровождения для традиционного письмен-
ного текста. Подобного рода формат рассказа истории получил мета-
форическое название Christmas tree, подчеркивающее декоративный 
характер мультимедийных элементов, их факультативность по отно-
шению к тексту. Креативный потенциал мультимедийной истории в 
полной мере раскрывается только при интеграции всех способов сто-
рителлинга, всех медиа, и вербальных, и невербальных, в единый ан-
самбль.

Несмотря на то, что текст занимает центральное место в эталон-
ной нарративной истории, он комбинируется с другими способами 
передачи информации, и эта комбинация обладает большим иммер-
сивным потенциалом (Kulchitskaya & Galustyan, 2015, c. 224), способ-
ствует погружению читателя в историю. 

Анализ особенностей реализации повествовательных приемов в 
мультимедийном нарративе основан на выделении ведущих нарратив-
ных категорий, способствующих достижению иммерсивного эффекта 
и эстетическому воздействию на адресата.

Повествовательная модель Snow Fall может быть рассмотрена как 
прототипическая нарративная структура мультимедийной истории, 
на которую в той или иной степени ориентированы все последую-
щие материалы данного формата. На основе исследования способов 
реализации мультимедийными элементами в Snow Fall трех ведущих 
нарративных категорий – сцены, событийной структуры, точки зре-
ния – нидерландский нарратолог К. ван Крикен выявила ведущие по-
вествовательные техники эталонной мультимедийной истории. Это 
детальная реконструкция сцен, структурирование хронологической 
последовательности событий и смена точек зрения (Van Krieken, 2018, 
c. 123).

Повествовательная техника детальной реконструкции сцен пред-
полагает использование всех семиотических элементов мультиме-
дийного нарратива: вербального текста, аудио, видео, изображений, 
графической анимации. Подробные описания обстановки событий в 
текстовом формате активизируют воображение адресата, в то время 
как невербальные элементы способствуют погружению в историю, 
дают возможность воспринимать сцены с позиции непосредственных 
наблюдателей (например, видео с места события, снятое одним из 
участников события; аудио с записью шума сходящей лавины). 
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В композиции Snow Fall использован характерный для художе-
ственной литературы прием – начало рассказа in media res, начало с 
середины, так называемая композиционная ретардация, создающая 
эффект вовлеченности в описываемые события, сопричастности ге-
рою, оказавшемуся в критической ситуации. Основной корпус исто-
рии демонстрирует хронологическую событийную структуру с ретро-
спективными вставками. Ретроспекция маркируется как на языковом 
уровне – посредством лексем, отсылающих к прошлому, так и на не-
вербальном уровне – путем включения архивных черно-белых фото-
графий.

Смена точек зрения на речевом уровне обеспечивается включе-
нием в авторский третьеличный нарратив высказываний участников 
событий с помощью конструкций прямой и косвенной речи. Пря-
мая речь представлена как в текстовом воплощении, так и в видео- и 
аудио материалах. В том случае, если аудио и видео дублируют зафик-
сированные в тексте высказывания участников, они служат подтвер-
ждением достоверности приведенных в тексте цитат, а также позво-
ляют усилить иммерсивный эффект. Переключение внешней точки 
зрения на внутреннюю осуществляется путем использования глаголов 
ментальной деятельности, перцепции, эмоционального восприятия, а 
также показом событий в видеоматериалах с позиции их участника, 
его глазами (съемка зафиксированной на шлеме лыжника камерой). 
Таким образом, повествовательная техника чередования точек зрения 
реализуется за счет комбинации текста, аудио и видео. 

Ориентация на Snow Fall как на образец цифрового сторителлин-
га обусловливает обращение к разработанным в этой мультимедийной 
истории повествовательным техникам и приемам в последующих про-
ектах. Ярким примером творческого использования повествователь-
ных приемов прототипического мультимедийного нарратива служит 
российский лонгрид „Земля отчуждения“ (далее – „ЗО“)2. 

Своеобразие мультимедийной истории „ЗО“ заключается в том, 
что пространство в ней тематизировано: оно не выступает в качестве 
фоновой категории, а становится центральной фигурой повествова-
ния. История структурируется в терминах топоса. Маршрут, доро-
га-путешествие – тематический и структурный стержень лонгрида 
„ЗО“. Названия глав фиксируют основные пункты маршрута журна-
листской группы: Чернобыль. 12 км до ЧАЭС – Реактор – Припять. 
3 км от ЧАЭС – Куповатое. 32 км от ЧАЭС. Нарративная техника 
реконструкции сцен реализуется здесь в первую очередь путем фикса-

2 Доступно на: https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl
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ции наблюдаемых в определенном фрагменте мира объектов. На вер-
бальном уровне для этой цели показательно использование бытийных 
предложений, построенных по модели локализатор – бытийный гла-
гол – имя бытующего предмета, например: Здесь в кабинетах  оста-
лись  сотни советских учебников, тетради на проверку учителю, ста-
рые карты, макеты мировых достопримечательностей (в том числе 
Кремля), колбы с заспиртованными рыбами для уроков по биологии; 
В детском саду в комнате для игр застывшие сцены: куклы друг на-
против друга, железные машинки, стоящие в ряд, конструкции из 
кубиков, потрепанные мягкие игрушки и пластмассовый олимпий-
ский мишка. Направляемый взглядом фокализатора, читатель создает 
ментальные образы описываемых предметов. Эффект погружения в 
пространство истории усиливается путем привлечения невербальных 
элементов. Так, за вербальной реконструкцией сцены: В пыльных об-
ветшалых коридорах валяются стеклянные колбы, выцветшие меди-
цинские журналы, санитарные «утки». В больничных палатах стоят 
ржавые пружинистые кровати, в операционной – стол с нависшими 
фонарями – следует фотогалерея, позволяющая адресату сопоставить 
мысленные образы с реальными, подтверждающая достоверность ин-
формации и усиливающая иммерсивный эффект. Фотогалерею сме-
няет видеоматериал, в котором эффект погружения достигает пика: 
камера фиксирует проход по помещениям больницы, и в ее объектив 
попадают наполняющие ее объекты, как если бы адресат наблюдал их 
своими глазами. 

С точки зрения реализации одной из ключевых нарративных ка-
тегорий – темпоральности – „ЗО“ представляет собой хронологиче-
ское повествование. Порядок описания ситуаций в мультимедийной 
истории воспроизводит временную последовательность событий в 
реальной действительности. Основной темпоральной формой пове-
ствования выступает настоящее время глагола в транспозиционном 
употреблении, так называемое настоящее репортажа – основное мор-
фологическое средство создания эффекта присутствия: На КПП „Ди-
тятки“ приезжих встречают сотрудники милиции, три рыжих кота 
и рыжий пес; При подъезде к Припяти дозиметр начинает все чаще 
пищать. На развилке стоит въездная стела „Припять 1970“ (одно из 
главных мест для фото туристов), а рядом — неприметная желтая 
табличка „рудий ліс“ („рыжий лес“). 

В то же время в историю включены многочисленные экскурсы в 
прошлое: находящееся в центре повествования пространство рассма-
тривается в аспекте тех последствий, которые повлекло за собой глав-
ное событие – авария на ЧАЭС (cм. подзаголовок материала – „Черно-
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быль и его окрестности после аварии“). Переход к ретроспективному 
повествованию может маркироваться как вербальными средствами 
(формами прошедшего времени глагола; темпоральными маркерами, 
например: в мае 1986 года; в 1998 году; в 1980-е; на момент аварии; 
в конце апреля 1986 года; вскоре после аварии), так и невербальны-
ми. Описание хроники чернобыльской аварии предваряется полно-
экранным видео съемок ЧАЭС сразу после катастрофы. Погружению 
адресата в события прошлого способствует и сопровождающая видео-
материал аудиозапись переговоров диспетчеров, оповещающих о про-
изошедшей аварии. 

Если в Snow Fall ведущим невербальным средством переключения 
повествования на ретроспективный режим выступали фотографии, то 
в „ЗО“ эту функцию выполняют видеоматериалы. В мультимедийную 
историю включены хроникальные видеосюжеты, отсылающие ко вре-
мени, предшествующему аварии или следующему непосредственно за 
катастрофой (видео 1985 года, снятое в школе в Припяти; видео 1985 
года, на котором запечатлен последний Новый год перед аварией; ви-
део эвакуации жителей 27 апреля 1986 года). Видеоматериалы не толь-
ко документируют прошлое, но и оказывают сильное эмоциональное 
воздействие на адресата, способствуют сопереживанию истории. 

Возможности цифрового сторителлинга наглядно демонстрирует 
пример представления информации о будущем событии – строитель-
стве нового безопасного конфайнмента (НБК). Вербальное описание 
события, в котором задействованы формы будущего времени глаголов 
(будут завершены, надвинут, загерметизируют): Арку (высота – 108 м, 
длина – 162 м, ширина – 257 м) для обеспечения безопасности рабо-
чих строят не над самим поврежденным реактором, а на специально 
оборудованной площадке в стороне от него. После того как работы 
над ней будут завершены, НБК весом 29 тыс. тонн по рельсам надви-
нут на старый саркофаг и загерметизируют – сопровождается ани-
мационным видеороликом, моделирующим предстоящую установку 
НБП. Формат мультимедийной истории позволяет визуализировать 
события, относящиеся к сфере будущего, не отступая от принципов 
достоверности и фактологичности. 

Нарративная категория точки зрения представлена в первую оче-
редь субъективно-речевым планом, и в „ЗО“ организующим центром 
повествования выступает журналистский нарратив, в который вклю-
чаются элементы чужой речи. Нарратор одновременно выступает в 
роли фокализатора, непосредственного наблюдателя сцен. Речь ак-
торов вводится в журналистский нарратив в основном посредством 
конструкций косвенной речи, например: Гиды рассказывают, что у 



340

строителей конфайнмента, живущих в Славутиче и ездящих на рабо-
ту на электричке, есть игра – считать из окна лосей. До этого их кол-
леги говорили, что зимой на главной площади Припяти изредка могут 
пробежать кабаны; В марте 2015 года директор департамента ядерной 
безопасности ЕБРР Винс Новак заявил, что для завершения работ по 
строительству требуется еще около €615 млн. Пересказанная чужая 
речь сопровождается указанием на источник информации, обеспечи-
вая ее достоверность. 

Однако драматизация повествования, согласно постулатам нар-
ративной журналистики, достигается на субъективно-речевом уров-
не в первую очередь включением конструкций прямой речи. Специ-
фика реализации этого приема в „ЗО“ обусловлена тем, что прямая 
речь представлена не на уровне вербального текста, а посредством 
невербальных медиа. Для мультимедийного проекта были записаны 
интервью с экспертами и с ликвидаторами аварии, которые воспро-
изводятся в видеоформате. Видеорежим позволяет фактографически 
фиксировать чужую речь и дает возможность адресату услышать и 
увидеть эмоциональные реакции интервьюируемого. Максимальный 
эффект эмоциональной вовлеченности адресата в историю достигает-
ся в финальной главе, в которой полноэкранное видео воспроизводит в 
беседу журналистов с самым знаменитым самоселом чернобыльской 
зоны – восьмидесятитрехлетней Ганной. 

Присутствие субъекта речи в журналистском нарративе маркиро-
вано показателями персуазивности (кажется, скорее всего, пожалуй): 
Здесь до сих пор действует комендантский час, но местными он, 
кажется, воспринимается как изжившая себя формальность; Один 
реактор такого типа не достроен на Курской АЭС и, скорее всего, 
уже никогда не будет введен в эксплуатацию; Больница Припяти 
наравне со школой и детсадом является, пожалуй, одной из главных 
достопримечательностей для туристов. Персуазивные показатели 
неуверенности говорящего фиксируют позицию наблюдателя, предла-
гающего вероятностную интерпретацию событий, а не всеведущего 
нарратора. Подобная фокусировка событий наиболее приближена к 
позиции адресата. Заданная повествовательная перспектива разви-
вается невербальными медиа: так, видеосъемки производятся через 
стекло движущегося автомобиля, с аудиальной передачей фоновых 
шумов, сопровождающих передвижение журналистской группы. Оче-
виден иммерсивный эффект такого способа презентации наррации. 

В середине повествования наблюдается включение дейктическо-
го местоимения мы, сопровождаемого перволичной формой множе-
ственного числа глагола-сказуемого (заходим) и осуществляющего 
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референцию к коллективному автору нарратива: В спальне одной из 
квартир, в которую мы заходим, среди кучи раскиданных вещей и 
мусора можно обнаружить конспекты по химии студента младших 
курсов с аккуратными схемами, начерченными фломастером. Погру-
женность адресата в мультимедийное повествование позволяет ему 
подключиться к инклюзивному мы, что способствует размыванию 
границы между повествовательными инстанциями нарратора и нар-
рататора.

Мультимедийный сторителлинг трансформирует традиционные 
роли автора и читателя. Технологически сложный мультимедийный 
продукт требует, с одной стороны, коллективного участия профессио-
налов в его создании, коллективного авторства, а с другой стороны, 
наличия у адресата цифровых компетенций. Целый ряд мультимедий-
ных элементов носит интерактивный характер и требует активации 
адресатом. Нелинейность и интерактивность мультимедийного исто-
рии предоставляют адресату свободу выбора в продвижении через 
элементы мультимедийного нарратива. Задачей адресанта является 
обеспечение эффективной навигации, но именно адресат осущест-
вляет выбор определенной последовательности мультимедийных эле-
ментов, выступая не пассивным потребителем контента, а соавтором 
мультимедийной истории.

Стирание границы между коммуникативными ролями адресанта и 
адресата нашло отражение в термине prosumers, который использует-
ся для обозначения аудитории новых медиа. Prosumers одновременно 
выступают и потребителями, и производителями контента. Мультиме-
дийный сторителлинг базируется на синтезе цифровых технологий и 
творчества (Выровцева, 2016, с. 51 – 56), субъектами которого высту-
пают и адресант, и адресат. 

В ряде исследований мультимедийная история именуется муль-
тимедийным лонгридом. Лонгрид представляет собой журналистский 
текст большого объема с глубокой проработкой темы. Мультимедий-
ный лонгрид отличается от печатного лонгрида мультимедийностью 
и нелинейностью, и, как следствие, он может существовать исключи-
тельно в цифровой среде. Востребованность лонгридов в современ-
ной массовой коммуникации отражает тенденцию, противополож-
ную тенденции твиттеризации медиатекстов, сокращению их объема. 
Лонгриды формируют ядро так называемой новой, или нарративной, 
или литературной журналистики. Принципы новой журналистики, 
сформулированные одним из ее основоположником – американским 
журналистом и писателем Томом Вулфом, основываются на использо-
вании в журналистских произведениях таких литературных приемов, 
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как развитие повествования путем смены сцен, широкое использо-
вание достоверных диалогов, показ истории глазами очевидца (точ-
ка зрения третьего лица), насыщение текста деталями (Wolfe, 1975). 
Реализация этих принципов приводит к сближению журналист ского 
и литературного творчества. Успех журналистских произведений 
большого объема в современной массовой коммуникации связывают 
с мультимедийным форматом подачи материала. 

Заключение

Перефразировав знаменитое утверждение Маршалла Маклюэна, 
можно определить сущность цифрового сторителлинга следующим 
образом: The multimedia is the message. Значимость плана выражения, 
представленного комбинацией мультимедийных элементов, позволяет 
говорить о реализации в мультимедийной истории креативной функ-
ции сообщения. Коммуникация в сфере мультимедийного сторител-
линга носит не механистический, а деятельностный характер, подра-
зумевающий не пассивное потребление контента, а сотворчество со 
стороны адресата.

Цифровой сторителлинг знаменует новый этап развития нарра-
тивной журналистики. Мультимедийный контент демонстрирует ин-
теграцию технологий в процесс наррации, способствующую созда-
нию драматизированного захватывающего журналистского нарратива. 
Благодаря своему креативному потенциалу мультимедийная история 
органично вписывается в тенденцию эстетизации массмедиа.

В то же время необходимо отметить, что большой объем текста 
и перегруженность мультимедийными элементами затрудняют вос-
приятие, обусловливают его фрагментарность. Так, рассчитанный на 
много часовое восприятие материал Snowfall по статистическим дан-
ным потребляется в среднем за 12 минут. Это свидетельствует о прин-
ципиальном расхождении нарративных стратегий адресанта и адреса-
та. Перед конвергентной журналистикой стоит задача поиска новых 
форм привлечения и удержания внимания аудитории. 

Перспективы исследования мультимедийной истории как нового 
вида медиатекста связаны с каталогизацией и классификацией экс-
прессивных ресурсов мультимедиа, с изучением когнитивного и эмо-
ционального воздействия мультимедийного способа презентации нар-
рации на аудиторию, с сопоставительным анализом стилистических 
эффектов традиционного и мультимедийного нарративов.
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Abstract
Style of Youth Magazines

The paper studies the style of magazines for youth and in accordance 
with this their style was studied with regard to those linguistic levels which 
offer the largest extent of research material. Those levels are: phono-
stylistic, grapho-stylistic and lexical-stylistic. The aim is to find out the 
basic principles typical for each of them and according to these levels to 
highlight the function of linguo-stylistic means in magazines for youth.

Key words: magazines for youth, style, phono-stylistics, grapho-stylistics, 
lexical stylistics
Ključne riječi: časopisi za mlade, stil, fonostilistika, grafostilistika, 
leksikostilistika 

Uvod

Različiti mediji – štampa, radio, televizija, a posljednjih decenija i in-
ternet – dio su naše svakodnevnice. Iako postoje razlike u njihovoj prisut-
nosti i brojnosti publike kojoj se obraćaju, oni su moćno sredstvo utjecanja 
na ljude. Kako je to utvrdio McLuhan (2008, s. 24), „podsvjesno i poslušno 
prihvaćanje njihova djelovanja pretvorilo je medije u zatvore bez zidova za 
njihove ljudske korisnike“. 

Štampani mediji, u koje se ubrajaju časopisi, novine i knjige, smatraju 
se individualnim medijima1 (Roberts i drugi, 1999, prema Ilišin – Marino-
vić Bobinac – Radin, 2001, s. 132), a predmet naše analize u ovom radu je 
jedna vrsta časopisa, i to časopisi za mlade. I pored njihove popularnosti, 
„danas na tržištu izlazi tek nekoliko specijaliziranih magazina i tjednika 
namijenjenih djeci i mladima“ (Ilišin – Marinović Bobinac – Radin, 2001,  
s. 31), što može biti objašnjeno ograničenim krugom njihovih čitalaca.

Naime, časopisi za mlade namijenjeni su populaciji od približno 13 

1 Osim štampanih medija, u individualne medije se ubrajaju i neinteraktivni mediji s ekra-
nom (televizija, video i filmovi) i audiomediji (CD, muzičke trake i radio) (Roberts i drugi, 
1999, prema Ilišin – Marinović Bobinac – Radin, 2001, s. 132). 
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do 19 godina, a njeni pripadnici su rođeni i odrasli uz internet i nove te-
hnologije. Sve se to jasno reflektira u njihovoj tematici i načinu prezen-
tacije sadržaja. Tako su najprisutnije teme iz svakodnevnog života, koje 
uključuju: školu, ekologiju, ponašanje mladih, prijateljstvo, film, sport, 
muziku, porodicu, zatim tema zaokupljenosti izgledom, što obuhvata dvije 
podteme: modu i sadržaje vezane za izgled, i, na kraju, tabu teme: seks, 
ljubav i ovisnost (Ilišin – Marinović Bobinac – Radin, 2001, s. 136). Sve 
ove sadržaje prati veliki broj fotografija i ilustracija, a u časopisima se daju  
i posteri slavnih osoba, pretežno iz svijeta muzike, filma, mode i, nešto 
manje, sporta. Također, povremeno se koriste ikonice i smajliji, čitaoci 
časopisa upućuju se na određene veb-stranice, a velik je broj i leksema i 
skraćenica iz engleskog jezika. 

Način na koji su jezičkim sredstvima predstavljeni ovi sadržaji jeste 
glavni predmet analize u radu, a njegov korpus za istraživanje čini popular-
ni časopis za mlade OK (brojevi 326, 331, 338, 343 i 349), dok se značen-
ja nekih leksema preuzimaju iz Rječnika bosanskoga jezika (skraćenica: 
RBJ). Sve uočene osobine analiziranog časopisa istražuju se iz ugla funk-
cionalnosti jezičkih sredstava u datom kontekstu.

Fonostilistički nivo

U časopisima za mlade nije zabilježen velik broj fonostilističkih po-
java. Ipak, uočen je glasovni simbolizam određenih primjera, koji počiva 
na činjenici da se određenim fonemama mogu „evocirati i potencirati neka 
značenja“ (Katnić-Bakaršić, 2001, s. 216). U skladu s tim, u primjerima: 
Tada se jedva znala potpisati, ha ha! (OK, 349, s. 6); ˂...˃ gdje si ih samo 
našla ˂ ...˃  hahahaha. (OK, 349, s. 43); Ja bih želio probati kako je to ima-
ti dugu kosu, he he! (OK, 349, s. 18); ha ha dočarava glasan smijeh (RBJ,  
s. 350), a he he zlurad, podrugljiv smijeh (RBJ, s. 357). Višestruko ponavl-
janje navedenih uzvika uobičajeno je u časopisima za mlade, a ukazuje na 
stepen jačine opisivane emocije, postupka ili geste, u ovom slučaju, smi-
jeha. 

I produženi izgovor nekih uzvika može ukazivati na stepen jačine opi-
sivane emocije, kao u primjerima: Aaa, tako dakle. (OK, 349, s. 52); ˂...˃ 
auuu, crveni ruž je bio posvuda ˂...˃  (OK, 349, s. 43) – a je uzvik kojim 
se izriče iznenađenje, zatečenost, nevjerica (RBJ, s. 1), dok se uzvikom au 
iskazuje iznenađenje, čuđenje, žaljenje, divljenje (RBJ, s. 35).   

Nekim se uzvicima, pak, oponašaju određene emocije ili zvukovi: Uf, 
kad se dvadesetak ljudi odjednom upusti u neku raspravu ˂...˃  (OK, 349, 
s. 24). Uzvik uf izražava neugodno iznenađenje, nestrpljenje, nelagodu i sl. 
(RBJ, s. 1368), što se postiže glasovima tamne boje zvuka, kakvi su vokal 
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u i konsonant f (Barić et al., 1997, s. 46).
Pored ovih primjera, u časopisima za mlade zabilježene su i ono-

matopeje, kojima se oponašaju ljudski i životinjski glasovi te zvukovi iz 
prirode: Moji prijatelji su sto puta veći cooleri od mene, šmrc! (OK, 349,  
s. 5); Nisam primijetila konobara koji se stvorio iza mene s tacnom punom 
svakakvog pića. I – BUM! (OK, 331, s. 57). Onomatopejom šmrc opo-
naša se prateći zvuk plakanja, dok bum „dočarava zvuk koji se čuje kad šta 
jako eksplodira“ (RBJ, s. 100), u ovom slučaju zvuk nastao od polomljenog 
stakla velikog broja čaša i buka koja pri tome nastaje. 

Od četiri tipa glasovnog simbolizma – tjelesni, imitativni, sinestezijski 
i konvencionalni (Hinton – Nichols – Ohala, 1994, prema: Katnić-Bakaršić, 
2001, s. 217) – u navedenim primjerima zastupljen je imitativni glasovni 
simbolizam, koji obuhvata onomatopejske riječi i uzvike (Isto). 

Sa druge strane, sinestezijski glasovni simbolizam, koji predstavlja 
„akustičku simbolizaciju neakustičkih fenomena – upotrebu glasova, into-
nacije, prozodije za izražavanje veličine ili nekih drugih svojstava predme-
ta“ (Katnić-Bakaršić, 2001, s. 217), zastupljen je u sljedećim primjerima: 
˂...˃ a to znači samo jedno: jaaaako puno uzbuđenja. (OK, 349, s. 66); Oni 
koji podržavaju 4K su jaaako skupi ˂...˃  (OK, 331, s. 25) i: Mmmm, zvuči 
neodoljivo ˂...˃  (OK, 349, s. 64), gdje se upotrebom ponovljenih glasova 
izražava brojnost i raznovrsnost uzbuđenja (prvi primjer), velika količina 
novca potrebna za kupovinu kamere (drugi primjer) i velika primamljivost 
opisivane pojave (treći primjer). 

U časopisima za mlade glasovni simbolizam ima istu funkciju kao i u 
svakodnevnom govoru – ekspresivnu. 

U tekstovima čitalaca, koji su sastavni dio časopisa za mlade, uočene su 
i restriktivne metaplazme na fonološkom nivou, odnosno fonometaplazme, 
od kojih navodimo jedan primjer: Buljila sam u njega k’o neka glupača. 
(OK, 349, s. 52). Naime, termin metaplazma označava „gramatičku formu 
nastalu deformacijom gramatičkog etalona, dodavanjem ili oduzimanjem 
određenog strukturnog elementa“ (Tošović, 1990, s. 17), a zavisno od toga 
da li se element dodaje ili oduzima nastaju prostriktivne i restriktivne me-
taplazme. U navedenom primjeru oduzet je strukturni element – veznik a 
iz poredbene čestice kao – čime se oponaša supstandardna govorna reali-
zacija, tipična po neartikulaciji izvjesnih glasova, najčešće vokala. Upravo 
tom funkcijom ova fonometaplazma postaje i stilistički relevantna, naročito 
kada joj se doda poređenje razgovornoga karaktera, s pejorativnom sastav-
nicom glupača.   
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Grafostilistički nivo

Časopisi za mlade na grafostilističkom planu odlikuju se brojnim sred-
stvima za privlačenje pažnje svoje publike. Naslovi i nadnaslovi redovno 
su pisani velikim štampanim slovima, u raznim bojama, a nije neuobičajeno 
da se ikonicom2 (npr., srce): COOL SERIJA❤  (OK, 343, s. 5) i smajlijima3 
(veseli, tužni, plačni itd.): HRABRI VITEZ  (OK, 343, s. 5), ZBOGOM 
JUGHEAD?! 😥  (OK, 338, s. 10) pored naslova izriče dodatni komentar, 
u kojem je sadržan dominantni osjećaj, odnosno raspoloženje. Crystalov 
(2006, s. 42) zaključak da su smajliji jedno od distinktivnih obilježja jezika 
elektronskih poruka i internetskih ćaskanja (Crystal, 2006, s. 42) danas se 
može proširiti i na ikonice, ali je primjena i jednih i drugih u časopisima 
za mlade očito nadišla primarne okvire upotrebe. Naravno, komentar uz 
naslov može se izreći i jednom riječju, obično iz engleskog jezika, koja je 
pri tome istaknuta kurzivom: SJEĆATE SE ROSSA LYNCHA? WOW! (OK, 
338, s. 12).    

Pored toga, u časopisima za mlade naročito je zanimljivo korištenje 
oblačića, inače prepoznatljivog obilježja stripovnog stila, u kojem funk-
cioniraju kao konvencionalni znak za repliku. Njihovom upotrebom u ča-
sopisima za mlade ukazuje se na konstruiranost tako uokvirenih verbal-
nih komentara – bilo da su to „izgovorene“ rečenice pripisane nepoznatim 
osobama s fotografija iz časopisa: Njih baš i ne zanima utakmica, izgleda 
˂...˃  (OK, 338, s. 7) ili rečenice koje pripadaju unutrašnjem govoru tih 
osoba: ZAŠTO BAŠ SVE CURE IMAJU DEČKA, A JA SAM JOŠ UVIJEK 
SOLO???? (OK, 338, s. 20). Korištenje velikih slova za vikanje/vrištanje 
i ponovljenih znakova interpunkcije također je tipično za stripovni stil ali  
i za komunikaciju na internetu, a oboje su veoma bliski tinejdžerskoj popu-
laciji, s kojom se i na taj način nastoji uspostaviti kontakt i zadobiti njihova 
pažnja. Iako ova sredstva imaju određenu dozu ekspresivnosti, poruka koja 
se njima prenosi ipak je jednoznačna i svodi se na jednu, veoma istaknutu 
emociju.     

2 Ikona se u savremenom bosanskom jeziku upotrebljava u dva značenja: 1. hist. umj. rel. a. 
slika sveca, božanstva ili svetog prizora izrađena u drvetu ili na platnu u bizantijsko-pravo-
slavnoj umjetnosti b. općeito, mala slika ili lik 2. inform. sličica na kompjuterskom ekranu 
koja se aktivira kompjuterskim mišem a predstavlja određenu datoteku ili program“ (RBJ, 
s. 382). Deminutivni oblik ikonica upotrebljava se u svakodnevnoj komunikaciji za razne 
sličice kojima se prikazuju ljudi, emocije, predmeti i sl. 
3 Više o razlikama u tumačenju termina smajli (engl. smiley) u Šehović 2018. 
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Leksikostilistički nivo

Za razliku od prethodna dva nivoa, časopise za mlade odlikuje veoma 
bogata leksička stratifikacija, a upotrijebljene lekseme obično ispunjavaju 
različite stilske funkcije. Međutim, u ovom radu se analiziraju samo žar-
gonizmi – lekseme po kojima se ovi časopisi izdvajaju među ostalim. 

Naravno, žargonizmi su lekseme koje su obilježje govora pripadnika 
svih društvenih grupa, svih dobi, ali nejednake učestalosti upotrebe. Opće-
nito, razlozi njihove upotrebe mogu se tražiti u čovjekovoj sklonosti prema 
igri (Jespersen, 1970, s. 130) ali i težnji da se iskaže vlastita jezička kreati-
vnost i originalnost (Šehović, 2009, s. 145). 

Kada govorimo o njihovim jezičkim osobinama, žargonizmi „redov-
no zadržavaju gramatički sistem jezika kojem pripadaju, ˂...˃ ali svoju 
funkcionalnu jezičku distinktivnost grade na specifičnoj leksici, menjajući 
značenje postojećim rečima, najčešće uz pomoć postupaka metaforizacije 
(ali i na druge načine)“ (Radovanović, 1986, s. 176). Ovaj zaključak po-
tvrđuju i primjeri iz časopisa za mlade: najviše je onih gdje se značenje 
postojećih riječi mijenja metaforizacijom: banda, ‘grupa mladih ljudi koji 
se međusobno druže’: Jedva čekam vidjeti ostatak bande. (OK, 349, s. 7); 
kliker, ‘oštroumna osoba, onaj koji brzo shvata; klikeraš’: ˂...˃ a on je bio 
veći kliker za matematiku od mene (OK, 349, s. 52); starci, ‘roditelji’: ˂...˃ 
htjela si prespavati kod prijateljice, ali starci ti ne dopuštaju (OK, 349, s. 
49); spoj, ‘ljubavni sastanak’: Toga dana išla sam na spoj s Mirom (OK, 
349, s. 43); koma, ‘vrlo loše stanje; vrlo loš’: ˂...˃ dočekala sam dostavl-
jača ˂...˃ u koma izdanju! (OK, 349, s. 43); piliti, ‘dosađivati kome’: ˂...˃ 
pa sam Nikolu već od svog trećeg srednje počela piliti da me priprema za 
prijamni ispit. (OK, 349, s. 52); švrljati, ‘obilaziti’: ˂...˃ ja bih radije malo 
švrljala po dućanima (OK, 331, s. 31). Pored ovog postupka, značenje se 
mijenja i primjenom sinegdohe: lik, ‘osoba’: ˂...˃ činio mi se kao full pri-
stojan lik (OK, 349, s. 52); kontrasta: lud, ‘veoma simpatičan i šarmantan’: 
Najviše me veseli moja prijateljica Ema koja je totalno luda i zabavna (OK, 
331, s. 16) i hiperbole: milijun/milion, ‘bezbroj’: ˂...˃ šalje milijun poruka 
˂...˃  (OK, 349, s. 50). 

Žargonizmi nastaju i na druge načine – skraćivanjem osnovne riječi: 
blam (: blamaža), simpa (: simpatija; simpatičan/na), vibra (: vibracija), 
pozz (: pozdrav), komp (: kompjuter), mob (: mobitel), buraz (: burazer), 
a ponekad i dodavanjem sufiksa na skraćenu osnovu: telka (: televizija), 
fotka (: fotografija), profić (: profesionalac), ročkas4 (: rođendan). U pojedi-

4 U ovom je primjeru izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti, s neočekivanim č um-
jesto ć, koji je bezvučni parnjak zvučnog suglasnika đ ispred bezvučnog k. 
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nim slučajevima, „sufiksi postaju nosioci specifične žargonske obojenosti“ 
(Bugarski, 1997, s. 118), što se u navedenim primjerima odnosi na sufiks 
-kas, koji nije zabilježen u tvorbenom inventaru sufiksa našeg jezika. Dje-
limično, ova se tvrdnja odnosi i na sufiks -ić, koji je prisutan u inventaru 
imeničkih sufiksa našeg jezika, ali bez žargonske note koju ima u primjeru 
profić. Pored toga, moguće je i uduplavanje završnog suglasnika, kao u 
leksemi pozz, čime se postiže njena naglašena zvučnost. 

Od ostalih izvedenica, možemo izdvojiti imeničke sa sufiksom -ić, koji 
ima deminutivno značenje (šlaufić) i značenje odricanja vrijednosti čemu 
(filmić), te izvedenicu sa sufiksom -anac (prespavanac). Ona je nastala od 
osnove glagola prespavati i sufiksa -an(a)c, a upravo su izvedenice s ovim 
sufiksom od glagolske osnove malobrojne (Klajn, 2003, s. 57) i redovno 
markirane. Leksema je primjer djelovanja zakona jezičke ekonomije, bu-
dući da se njom zamjenjuje izraz iz engleskog jezika pyjama party, koji se 
može prevesti samo višečlanom konstrukcijom ‘odlazak na noćenje kod 
prijatelja/ice radi zabave’.

Također, zabilježeno je i reduciranje dvočlane supstantivne sintagme 
(pridjev i imenica) na: pridjevski član okrnjene osnove, kojem se doda-
je nastavak -a: pozitiva (: pozitivan/na stvar, osoba i sl.) i pridjevski član 
neokrnjene osnove, kojem se dodaje sufiks -jak: neugodnjak5 (: neugodna 
situacija).

Navedeni primjeri žargonizama iz časopisa za mlade zastupljeni su u 
tematskim poljima koja oslikavaju interese mladih a obuhvataju sljedeće 
oblasti: život slavnih, stil života mladih, škola/obrazovanje, novac, moda, 
kozmetika itd.: faca, ‘osoba’: ˂...˃ neke slavne face više vole da ih drugi 
voze (OK, 349, s. 4); sister6, ‘općenito, za obraćanje osobi ženskog spola’: 
Hej, sister, nemoj nikome reći ˂...˃  (OK, 349, s. 6); frajer, ‘mladić, mo-
mak; zgodan mladić’: ˂...˃ najveći frajer u školi i moja dugogodišnja sim-
patija ˂...˃  (OK, 349, s. 43); simpa, ‘simpatija’: Bio je to moj simpa (OK, 
331, s. 57); simpa, ‘simpatičan/na’: Zasad se čini da si mu jako simpa. (OK, 
331, s. 66); frend, ‘prijatelj’: Svi moji frendovi kupuju ˂...˃  (OK, 349,  
s. 5); vibra, ‘ono što utječe na atmosferu, raspoloženje’ (RBJ, s. 1431): 
Željeli bismo probati i ˂...˃  možda neku malo drugačiju, više umjetničku 
vibru ˂...˃  (OK, 349, s. 18); pozitiva, ‘ono što nosi predznak pozitivnosti 
(osoba, stvar i sl.)’: Moja čista pozitiva je moja najdraža pjevačica Aria-

5 U primjeru je izvršeno jotovanje. 
6 U radu su primarno analizirani žargonizmi koji nisu porijeklom iz engleskog jezika jer bi 
njihova analiza znatno povećala obim rada. Međutim, kada je neki žargonizam porijeklom iz 
engleskog jezika veoma frekventan u ovim časopisima, ipak je odlučeno da se navede, kao 
što je to slučaj u ovom i još manjem broju primjera. 
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na Grande. (OK, 331, s. 16); pozz, ‘pozdrav’: Pozz, oprostite ako smetam 
˂...˃  (OK, 331, s. 15); komp, ‘kompjuter’: No, čim sam sjela za radni stol 
da vidim što je s kompom ˂...˃  (OK, 331, s. 28); mob, ‘mobitel’: ˂...˃ htio 
sam doznati tvoj broj moba ˂...˃  (OK, 331, s. 68); faks, ‘fakultet’: ˂...˃ 
prvo završiti srednju školu, a zatim upisati faks. (OK, 349, s. 6); štreber, 
‘osoba koja uči bez razumijevanja, napamet’: A onda je štreber Martin ne-
stao ˂...˃  (OK, 349, s. 52); nabubati, ‘naučiti (ob. bez razumijevanja, 
napamet)’: Sad mi se baš ne da slušati, pa ću to nabubati kasnije! (OK, 
349, s. 25); tulum, ‘zabava’: Ipak, viđeni su kako s tuluma za Noć vještica 
odlaze zajedno ˂...˃  (OK, 349, s. 9); ročkas, ‘rođendan’: ˂...˃ kako ne zna 
što da radi za svoj ročkas ˂...˃  (OK, 349, s. 12); prespavanac, ‘odlazak 
na noćenje kod prijatelja/ice radi zabave’: Najbolji provod s frendicama mi 
je prespavanac ˂...˃  (OK, 349, s. 6); profić, ‘profesionalac’: „Naučit ću 
matematiku kao profić ˂...˃“ (OK, 349, s. 52); šlaufić, ‘mali stomak’: „Ni 
strije, ni celulit, ni šlaufiće ˂...˃“ (OK, 349, s. 51); filmić, ‘film nedovoljno 
kvalitetna sadržaja’: „˂...˃ za koji snima filmiće totalno različite tematike 
˂...˃“ (OK, 349, s. 19); burazov (: buraz ‹ burazer), ‘bratov’: ˂...˃ i to uz 
pomoć zgodnog burazovog frenda. (OK, 349, s. 52); super, ‘odličan, izu-
zetan, fantastičan’: ˂...˃ koji se na Instagramu oprostio od voljene serije  
i super ekipe! (OK, 349, s. 7); super, ‘odlično, izuzetno, fantastično’: Stvar-
no se super slažemo (OK, 349, s. 6).

Analizirani primjeri potvrđuju i jednu dosad malo isticanu činjenicu: 
u ranijem periodu (do 90-ih godina 20. vijeka) bilo je puno više žargoniza-
ma porijeklom iz njemačkog jezika nego što je to danas slučaj. U korpusu 
bilježimo sljedeće primjere žargonizama germanizama: fora (njem. vor), 
frajer (njem. Freier), šlauf (njem. Schlauch), štreber (njem. Streber) (RGA, 
s. 98, 99, 219, 246), a njih je u žargonu općenito znatno više: cener, štek, 
štela, zicer itd. (RGA, s. 69, 238, 239, 271), da navedemo samo neke.    

Osim toga, većina dosad navedenih žargonizama novijeg je datuma,  
a od onih koji u istom značenju datiraju iz ranijih perioda možemo navesti 
npr.: frajer, koma, lova, nabubati, super, štreber7 itd. Naime, malobrojni 
su žargonizmi koji u posljednjih dvadeset godina nisu potpuno nestali ili 
promijenili značenje, što korespondira s činjenicom da 90% žargonizama 
nestane svakih 15 godina8 (Keith – Burridge, 2007, s. 71). 

Također, žargonizmi su zabilježeni i u naslovima članaka: Fotke s eki-

7 Od navedenih žargonizama, postoje pisane potvrde iz 1939/1940. godine za: frajer, lova, 
štreber (Hamm 1939/1940, s. 245, 246, 247), dok su ostali žargonizmi iz drugih perioda koji 
nisu tako precizno utvrđeni, ali zasigurno nisu novijeg datuma postanka.   
8 Zaključak izveden na temelju istraživanja studentskog žargona na Univerzitetu Sjeverne 
Karoline Chapell Hill. 
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pom (OK, 349, s. 21); Ostala sam paralizirana pred telkom! (OK, 331, 
s. 1); Kad se kupaš u lovi! (OK, 349, s. 11); Blam stoljeća! (OK, 349, s. 
43); Neugodnjaci koji se pamte! (OK, 349, s. 43). Naslovi su jake pozicije 
teksta, a u časopisima za mlade oni prvenstveno imaju konativnu i ekspre-
sivnu funkciju. Zbog odsustva poetske funkcije u ovim naslovima, pojedini 
autori zaključuju da je riječ o transparentnoj prenaglašenosti kiča (Jovano-
vić, 2010, s. 107), što je preoštra ocjena, naročito imajući u vidu njihovu 
primarnu funkciju. 

U bilo kakvoj analizi leksike (ne samo žargonizama) na određenom 
korpusu treba analizirati i uzroke njihove upotrebe, a najrašireniji su slje-
deći: nastojanje da se iskaže individualna emotivno-ekspresivna i stilska 
kreativnost u upotrebi jezika, popuna lakuna u jeziku primaocu i jezička 
ekonomija. Svaki od ovih faktora može imati značajnu ulogu. No, u časo-
pisima za mlade, koji se osvjetljavaju iz ugla stilistike, dominantan je prvi 
faktor, što ne znači da i jezička ekonomija nema svog udjela. Pored toga, u 
povećanoj upotrebi žargonizama ogleda se težnja autora tekstova da iskažu 
solidarnost9 sa svojom (tinejdžerskom) publikom i na taj način joj se pri-
bliže i zaokupe njenu pažnju. 

Zaključak

Časopisi za mlade ne obuhvataju velik korpus, što je u uskoj vezi sa 
ograničenim krugom njihovih čitalaca. Nakon provedene analize njihova 
stila, i to po lingvističkim nivoima – fonostilističkom, grafostilističkom  
i leksikostilističkom – koji nude najviše materijala za istraživanje, utvrđeno 
je sljedeće: 

1. Uzvike i onomatopejske riječi u ovim časopisima odlikuje imitativni 
i sinestezijski glasovni simbolizam, čija je funkcija ekspresivna. 

2. Naslovi i nadnaslovi redovno su pisani velikim štampanim slovima, 
u raznim bojama, a ikonicama i smajlijima pored naslova daje se dodatni 
komentar, u kojem je sadržan dominantni osjećaj, odnosno raspoloženje. 
Verbalni komentari osoba iz časopisa prikazuju se u oblačićima, tipičnim za 
stripovni stil, ali se oblačićima u ovom slučaju svjesno ukazuje na konstru-
iranost tih komentara. U časopisima za mlade koristi se još jedan postupak 
koji je odlika stripovnog stila, ali i komunikacije na internetu – velika slova 
za vikanje/vrištanje i ponovljeni znakovi interpunkcije. 

3. Časopise za mlade odlikuje veoma bogata leksička stratifikacija,  
a upotrijebljene lekseme ispunjavaju različite stilske funkcije. No, u radu 

9 Nastoji se prikazati unutargrupnom iako je malo vjerovatno da su autori tekstova ili barem 
većina njih u ovim časopisima tinejdžeri. 
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je provedena analiza samo žargonizama budući da su ove lekseme jedna od 
prepoznatljivih odlika časopisa za mlade. 

Žargonizmi u časopisima za mlade nastaju na brojne načine (metafo-
rizacijom, skraćivanjem riječi, sufiksalnom tvorbom), a njihova je funkcija 
pokazati solidarnost s tinejdžerskom čitalačkom publikom, za koju se oče-
kuje da ih koristi i poznaje njihova značenja. Također, oni su izraz težnje ka 
ekspresivnom izražavanju i stilskoj kreativnosti u upotrebi jezika, te spon-
tanosti, koji su preferirani u časopisima ovoga tipa. Nešto rjeđe, žargonizmi 
su sredstvo za postizanje jezičke ekonomije. 
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Abstract
Neologisms in Internet Communication About Corona Virus

The paper focuses on the specific lexical features of internet 
communication about corona virus. In particular, we aim at occasionalisms 
and neologisms the forming of which was stimulated by the current socio-
political situation. We understand the notion of fixed units within two 
mutually related aspects, namely on the level of word-formation/lexical 
creativity and on the level of practically occurring discourse. We have come 
to the conclusion that above all the “internet” publicistic and colloquial 
style (in the terminology of B. Tošovič the non-official part of internet 
communication) is becoming a certain workshop and a place of testing the 
word-formative potential and evolution of linguistic systems. Within the 
aspect of practical discourse we point out that the process of introducing 
naming units manifests strategies of pathologization of behavior, 
somatization, sacralization, social problematization and politization. At 
the same time, however, we state that “word-creation” processes also have 
a positive effect in the sense that humour and irony represent a manner to 
handle negative and tragic phenomena.

Key words: pandemic, word-formation, discourse, internet communication, 
neologisms, occasionalisms
Kľúčové slová: pandémia, slovotvorba, diskurz, internetová komunikácia, 
neologizmy, okazionalizmy

Máloktorá udalosť v uplynulých desaťročiach zdynamizovala za také 
krátke obdobie slovnú zásobu ako ochorenie COVID-19 vyvolané korona-
vírusom SARS-CoV-2, ktoré sa objavilo, a teda aj začalo modelovať v rôz-
nych jazykoch v decembri 2019 a ktorého výskyt bol v marci 2020 Svetovou 
zdravotníckou organizáciou kvalifikovaný ako pandémia. Niektorí ruskí 
lingvisti hovoria v tejto súvislosti až o formovaní pandemického novojazu 
(Sokolova, 2021; Temirgazina, 2020), a teda celého pandémiou determino-
vaného znakového systému. Svedectvom nesmierneho rozmachu týchto se-
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miotických procesov je tematický Slovník ruského jazyka koronovírusovej 
epochy (2021; ďalej len ako „SRJKE“) fixujúci okolo 3500 nových alebo 
aktualizovaných výrazov – ojedinelé dielo, ktoré bolo publikované v čase, 
keď sme finalizovali článok, a predstavujúce zároveň veľmi zaujímavé vý-
chodisko pre perspektívny komplexnejší komparatívny výskum. 

Za špecifikum vyššie uvedeného diania možno považovať to, že potreba 
komunikovať nové reálie sa objavila prakticky na všetkých pomyselných in-
štitucionálnych úrovniach (veda, medicína, politika, verejná správa, médiá, 
kultúra, náboženské organizácie, rodina) celospoločenského diskurzu ako 
virtuálneho, historicky definovaného korpusu výpovedí (Busse – Teubert, 
2013, s. 16 – 17) usúvzťažnených so sociálnou praxou. Príznačné v tejto sú-
vislosti je tiež to, že vznik nových pomenovaní a významov sa nestával a ne-
stáva predmetom reflexie len producentov odborného, vedeckého diskurzu, 
ale výrazy sú pertraktované a vyčleňované aj v publicistike a neformálnej 
komunikácii nositeľov jazyka, vrátane tej, ktorá prebieha na sociálnych sie-
ťach. Ako príklad môžeme uviesť také artikulované а zavádzané kategórie 
„ľudovej“ lexikografie, ako napríklad коронавирусный/ковидный новояз, 
лексикон коронавирусной эры, лексикон времeн пандемии, система 
„коронаслов“, ковид-словарь, коронаречь, коронасленг, „ковидная“ 
лексика, ковидные слова, вирусные/заразительные/ковид-неологизмы, 
словарь COVID-19 atď. 

V článku sa zameriavame na lexikálne špecifiká ruskojazyčnej inter-
netovej komunikácie o koronavíruse, pričom slovenskojazyčná interneto-
vá komunikácia vystupovala pri našich pozorovaniach v polohe pendantu. 
Konkrétnejšie sa venujeme neologizmom a ťažiskovo okazionalizmom, 
ktorých vznik bol stimulovaný aktuálnou spoločenskou situáciou. Interne-
tovú komunikáciu chápeme ako typ „elektronicky podmienenej“ (Patráš, 
2014) rečovej interakcie, pričom táto podmienenosť sa premieta minimál-
ne do takých vektorov komunikácie, v terminológii J. Mistríka (1999), 
akými sú komunikanti, komunikačná situácia, forma kontaktu a výrazové 
prostriedky. Vychádzali sme z predpokladu, že kým neologizmy ako jazy-
kové jednotky pomenovávajúce „relatívne nový pojem alebo novú reáliu“ 
(Mistrík, 1997, s. 75) budú realizované v obidvoch častiach internetového 
priestoru – „oficiálnej“ i „neoficiálnej“ (porov. Tošovič, 2015, s. 56 – 57), 
okazionalizmy ako „inovačné prostriedky v reči“ (Orgoňová – Bohunická, 
2011, s. 194), ktoré „neprenikajú do jazyka“ (Orgoňová – Bohunická, 2011, 
s. 191), sa budú vyskytovať ťažiskovo v „neoficiálnej“ časti internetového 
priestoru – na rôznych fórach a sociálnych sieťach predstavujúcich miesto, 
kde sa, často aj kolektívne, „tvoria“ a môžu byť okamžite predmetom vedec-
kej i laickej reflexie. Vzhľadom na obmedzený rozsah nášho príspevku sa, 
samozrejme, dotkneme len slovotvorných, resp. tvorivých tendencií, ktoré 
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sa nám na základe našich doterajších pozorovaní javia ako najpríznačnejšie 
pre obohacovanie jazyka a reči. Celkom prirodzene nám z nich vyplynuli 
aj úvahy o diskurzných (v zmysle objasnenom vyššie) tendenciách, ktoré 
s nimi súvisia. Materiál sme excerpovali priebežne v období od júla 2020 
až po august 2021 v ruskojazyčnom a slovenskojazyčnom segmente inter-
netu, mnohé z ruských príkladov sú fixované aj v SRJKE, o ktorý sme sa 
pri finalizácii článku opierali. 

Slovotvorné a „tvorivé“ aspekty

V kontexte pandémie sa v ruštine objavili nové pomenovania prakticky 
na základe všetkých pomenovacích postupov. Z neologizmov vznikajúcich 
polysémizáciou jestvujúcich pomenovaní treba spomenúť predovšetkým 
neosémantizmus коронa (koruna) evokujúci v súčasnosti v ruskojazyčnom 
prostredí predovšetkým koronavírus, resp. chorobu, ktorú vyvoláva, a oka-
zionalizmy vznikajúce na jeho báze a aktualizované v neformálnej komuni-
kácii a v textoch publicistického štýlu: коронованный (ten, kto ochorel na 
COVID-19  ⟶  porov. „Коронованные особо: как вести себя при первых 
признаках COVID-19“, interview, internetové vydanie denníka Izvestija; 
„Коронованный бизнес: как предприниматели Башкирии выжили в 
пандемию“, reportáž, portál gtrk.tv) a  раскоронованный (ten, kto preko-
nal COVID-19, resp. to, čo je zbavené koronavírusovej infekcie ⟶ porov. 
„Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины 
от COVID-19“, správa, internetové vydanie denníka Izvestija). Jednot-
ka je súčasťou celého radu kompozít: коронапауза, коронапроявления, 
коронапаника, коронасмерть, коронабесие,  коронафобия, 
коронапсихоз, коронаапокалипсис, коронакризис, коронафейки (vo vý-
zname „nepravdivé informácie o koronavíruse/chorobe, ktorú spôsobuje“), 
коронавраньe, коронатерроризм a i. V slovenčine sú analogické kom-
pozitá podľa našich pozorovaní menej frekventované a pristupuje sa skôr 
k riešeniu so zhodným prívlastkom (koronavírusové opatrenia, koronaví-
rusové reštrikcie, koronavírusové obmedzenia, koronavírusové ochorenie 
atď.), no nemožno hovoriť o ich absencii – najčastejšie sa v internetových 
zdrojoch vyskytujú také ako koronakríza, koronasituácia, koronačísla [po-
rov. „Korona bude teraz týždne klesať. Ľudia zomierajú ďalej, len nie sú 
v koronačíslach“, správa, internetový denník Aktuality.sk]).

Podobne ako do slovenčiny, aj do ruštiny bol prebraný kľúčový termín 
COVID-19 (akronym utvorený z pomenovania coronavirus disease 2019) 
realizovaný v slovenčine v moduse písma aj menej transparentnejšie ako 
Covid-19. Pri zapojení do textov „internetového“ publicistického a hovoro-
vého štýlu (porov. Tošovič, 2015) sa zvykne v oboch jazykoch vynechávať 
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atribút „19“, ktorý je veľmi pravdepodobne pociťovaný producentmi vý-
povedí ako redundantný,1 a frekventovane fixujeme skrátené pomenovanie 
covid či slovakizovaný variant kovid (napr. v internetovom vydaní denníka 
Pravda), resp. v ruštine КОВИД (alebo grafický variant v latinke – CO-
VID), ковид, Ковид.2 V tejto podobe funguje slovo ako východiskové po-
menovanie pri tvorení nových slov (nielen podstatných a prídavných mien, 
ale aj slovies3 a prísloviek), a to:

 a) derivačným spôsobom, 
napr. ковидник [hovorový výraz pomenovávajúci covidového pacien-

ta, ktorý sa však na rozdiel od slovenského výrazu coviďák, utvoreného po-
mocou sufixu -ák majúceho v slovenčine často „príznakový ráz“4 (Horecký 
– Buzássyová – Bosák, 1989, s. 56), používa v tomto význame aj v spra-
vodajských textoch („больницу №12 в Волгограде перепрофилируют 
для лечения ковидников“; správa, agentúra Vysota 102), alebo covidové 
oddelenie/nemocnicu/miesto, kde sa šíri koronavírus („что творится в 
«красных зонах» обсерваций ... «ковидников», как их называют сами 
врачи...“; reportáž, internetový denník Newslab; „...ее заразили, сослали 
в этот ковидник и заморили там...“; reportáž, mediálny projekt Rádia 
Sloboda – Sever. Realii)];  

ковидница [feminatív ku ковидник; hovorový výraz pomenovávajú-
ci covidovú pacientku („Дневник «ковидницы». Всем привет! Решила 
написать, пока помню более-менее свое состояние. Пишу для того, 
чтобы помочь тем, кто заболеет...), hovorový výraz pre miesto, kde 
izolujú osoby s pozitívnym testom („... на неделю заперли в местной 
ковиднице...“), na sociálnych sieťach sme fixovali použitie jednotky v rám-
ci kompozita aj vo význame lekárka, ktorá sa špecializuje na pacientov 
s covidom-19 („... врач-ковидница выписала“), ale aj ako pomenovanie 
žúru počas pandémie („У вас уже была ковидница?“)];

ковидари[j] [pomenovanie pre nemocnicu/oddelenie špecializujúce sa 
na covidových pacientov, bežne sa používa aj v spravodajských textoch 
(„ковидарий на почти 250 коек открыли в томском Дворце спорта“; 

1 K zapojeniu termínov do textu porov. I. Masár (1987).  
2 I. V. Baškova píše v súvislosti s ruskou internetovou komunikáciou až o 11 rôznych rusi-
fikovaných grafických podobách pomenovania choroby (Baškova, 2020, s. 689 – 692). 
3 Porov. aj slovenské „covidovať“, ktoré fixujeme v oficiálnej i neoficiálnej časti internetu. 
(„Firmy nakupujú, ako keby sa necovidovalo“; správa, internetový denník Aktuality.sk [vý-
znam sa tu buduje na pozadí ako keby sa nechumelilo]; „...rád by som vedel, aké sú štatistiky 
úmrtí na iné choroby, alebo tu budeme covidovať, ako dementi?!“, komentár pod článkom 
internetového vydania denníka Sme.
4 Porov. dopravák, bezpečák, baleťák. Ojedinelé kovidník, ktoré sme fixovali v komen-
tároch na konšpiračnom webe (porov. konspiratori.sk) Badatel.net, možno považovať za 
„jazykovú stopu“ iného diskurzu.
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správa, agentúra Interfax], 
постковидь[j]е [hovorový výraz pre obdobie po prekonaní covid-19, 

používa sa v neoficiálnej časti internetu – na fórach a sociálnych sieťach 
(Не болейте там и постарайтесь не грустить, это постковидье 
такая дрянь, по себе знаю, но повоюем еще!; перенести гонку на 
постковидье, а запланированное время употребить на...)]

b)  kompozičným spôsobom (ковидофоб, ковидагностик, 
ковидоносец),

c) derivačno-kompozičným spôsobom (ковидидиотский), 
d) tzv. krížením, blendingom (napr. ковидаст [ковид + педераст], ku 

kríženiu porov. Böhmerová, 2010). 

Príznačné je, že v prípade tvorenia slov sufixáciou pozorujeme pri 
mnohých jednotkách s ruským sufixom tendenciu k polysémii (porov. 
ковидник, ковидница), podobne aj v slovenčine frekventovaný hovorový 
výraz coviďák (aj ako: koviďák, pričom v publicistických textoch sa výraz 
dáva často aj do úvodzoviek, čím sa upozorňuje na jeho štylistickú príznač-
nosť) fixujeme vo význame: 

a) nakazený koronavírusom („... A tak necoviďáka hodia na oddelenie 
s coviďákom a už je aj on coviďák.“; komentár pod článkom internetového 
vydania denníka Nový Čas; „Ak sa zistí, že niekto bol na svadbe „koviďák“, 
celá rodina sa dá testovať a šírenie vírusu sa dostane pod kontrolu...“;  
z blogu); 

b) ovplyvnený pandémiou covid-19 („Generácia coviďákov: Čo bude 
s tínedžermi po tom, ako pandémia skončí?“; interview, internetový denník 
Topky.sk); 

c) ochorenie covid-19 („Napriek problémom, ktoré nám v tejto dobe 
stále spôsobuje nešťastný „Koviďák“ sa usporiadateľom napokon predsa 
podarilo usporiadať prvé podujatie sezóny...“; správa, portál Motorsport 
Media). 

Posledný nadobudnutý význam je zaujímavý aj z hľadiska diskurz-
ných aspektov. Vychádzajúc z toho, že v slovenčine sa jednotky so su-
fixom -ák používajú prioritne pri pomenovávaní osôb, môžeme v danom 
prípade, aj vzhľadom na veľké začiatočné písmeno, uvažovať o intuitívnej 
personifikácii choroby (podobne aj v pomenovaní Koroňák) – ak je choro-
ba predstavená v jednej osobe – humanizovaná, stáva sa uchopiteľnejšou, 
pochopiteľnejšou a môže sa proti nej aj ľahšie postupovať a bojovať. Tiež 
je vhodné poznamenať, že oveľa frekventovanejšie je vnímanie covidu-19 
ako ženskej entity, čo súvisí jednak s gramatickým rodom nadradenej jed-
notky choroba, jednak s memetickým označením „hnusoba“, ktoré spopu-
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larizoval bývalý premiér a súčasný minister financií I. Matovič. 
Okrem jednotky ковид, COVID (vyše tisíc slov v SRJKE) možno na 

základe SRJKE za ďalšie kľúčové východiskové slová epochy považovať 
nasledovné: корона/коронавирус (vyše 1 100 slov), карантин (vyše 250 
slov), зум, ZOOM (vyše 220 slov) (SRJKE, 2021, s. 16), ale napríklad aj 
маска, изоляция či вакцина. 

Veľmi zaujímavá z hľadiska slovotvorného potenciálu jazyka a slov-
nej tvorivosti je skupina slov s  morfémou Zoom/Зум. Keďže online plat-
forma Zoom bola v Rusku najvyužívanejšou pri online výučbe a práci, je 
pochopiteľné, že fixujeme v hniezde s týmto koreňom veľký počet neolo-
gizmov a okazionalizmov. Azda najfrekventovanejšou jednotkou je slove-
so зумиться [komunikovať na platforme Zoom], ktoré vzniká na pozadí 
takých slov ako общаться, чатиться (četovať/chatovať) či эсемеситься 
(esemeskovať). V slovenčine nadobúda sloveso zoomovať popri význa-
me priblížiť, zväčšiť rovnaký význam ako v ruštine. Ako príklad môžeme 
uviesť úryvok z listu výkonného riaditeľa pre Slovensko v Skupine Slovak 
Telekom (zvýraznené autorkami článku): „Aj sestričky a ošetrovatelia po-
žičiavajú vlastné telefóny svojim, často starším pacientom, aby sa mohli 
aspoň cez videohovor vidieť so svojimi rodinami. A to sú obrovské obje-
my dát. To najmenej, čo môžeme urobiť, je, že Vám ich darujeme, aby ste 
mohli i naďalej skypovať, zoomovať či fejsbukovať. Je to to najmenej, ako 
Vám to všetko môžeme odplatiť.“5 Ako koreňová morféma sa však jednot-
ka v ruskej internetovej komunikácii predovšetkým ocitá v centre intenzív-
nej jazykovej hry, ktorá sa opiera o okazionálnu slovotvorbu. Ako príklady 
možno uviesť slovotvorný rad: обеZOOMеть/обеЗУМеть (na pozadí výz-
namu slovesa обезуметь ⟶ zošalieť, zblázniť sa vzniká význam „byť psy-
chicky unavený z dištančného vyučovania, práce z domu“), беZOOMие/
беЗУМие, беZOOMец/беЗУМец; jednotky ako Homo ZOOMus a jej 
kalk Человек раZOOMный,6 зум-вечеринка (večierok, žúr na platforme 
Zoom), зумчилка (vzniká na pozadí slangového výrazu pomenovávajúceho 
učiteľku ⟶ училка) a i. 

Potvrdzujú to slová J. A. Zemskej, ktorá v súvislosti s ruským kon-
textom už pred dvoma desaťročiami hovorila o nástupe „veku okaziona-
lizmov“ (Zemskaja, 2000, s. 128). Tie už nie sú len doménou umeleckej 
literatúry (predovšetkým poézie), ale hojne prenikajú aj do masmédií, kon-

5 Dostupné na adrese: https://svls.sk/vszp-a-slovak-telekom-dakuju-slovenskym-zdravot-
nikom-bezplatnymi-internetovymi-datami/.
6 Dostupné na adrese: http://anglorussian.co.uk/2020/06/05/arcc-quarantene-zooming-
project-homo-zoomus-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%
BA-%D1%80%D0%B0zoom%D0%BD%D1%8B%D0%B9/.
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zekventne sa zaznamenávajú lexikografmi (Minejeva, 2015, s. 62 – 64; po-
rov. SRJKE, 2021, s. 7). Tak napríklad júnové rozhodnutie moskovských 
orgánov týkajúce sa toho, že navštevovať masové podujatia a gastronomic-
ké prevádzky môže len osoba s QR kódom, ktorý má človek právo získať, 
ak je „plne zaočkovaný“, má negatívny PCR-test, alebo prekonal covid-19 
za posledných šesť mesiacov, vyvolalo jednu z mnohých vĺn slovotvornej 
aktivity. V súčasnosti (júl 2021) je na Instagrame 12 000 postov s hashta-
gom #qrкод, čo svedčí o pozornosti a reflexii, ktorá sa tomuto opatreniu 
dostáva v neoficiálnej časti internetu, kde sa objavil aj memetický výraz 
QRепостные (крепостные ⟶ nevoľníci). V slovenskojazyčnom segmen-
te sú podobné prejavy toho, čo filológ M. Epštejn terminologizoval ako 
najkratší slovesný žáner – tzv. jednoslovia (однословие), t. j. „umenia jed-
ného slova, ktoré obsahuje novú myšlienku alebo obraz“ (Epštejn, 2017, s. 
407), podľa našich pozorovaní zriedkavejšie. Na Slovensku neexistujú ani 
obdobné medializované, kultivujúce a stimulujúce aktivity ako súťaž Slovo 
roku konajúca sa v Rusku od roku 2007, ktorá zahŕňa o. i. aj kategóriu (au-
torský) Neologizmus/Neofrazéma. Výnimku predstavuje azda len komuni-
ta združená okolo facebookovej skupiny Doslovníčka, ktorú v súčasnosti 
(júl 2021) sleduje okolo 3 000 osôb. Tu fixujeme také „jednoslovia“ ako 
karante (bezkontaktné bojové umenie), beztestne (absencia platného Covid 
testu), sputno (pocit skľúčenosti a frustrácie z riadenia pandemickej situá-
cie), testival (umelecké podujatie organizované za prísnych hygienických 
podmienok), očkávanie (čakanie na očkovanie), rúčko (prekrytie horných 
dýchacích ciest dlaňou), očkočovať (cestovanie za vakcínou do vzdialených 
destinácií), záhradničie (dovolenková destinácia v pandemickom období) 
a i., ktoré predstavujú výrazy zachytávajúce v jednom slove kvintesenciu 
doby.

Diskurzné aspekty

Spôsob rozprávania o chorobe COVID-19, systém výpovedí artikulo-
vaných v jej kontexte produkuje určité objekty, kategórie a pozície, ktoré 
môžu subjekty v rámci diskurznej formácie „rastúcej“ okolo dominanty 
„COVID-19“ obsadiť (porov. Foucault, 2002, s. 165). Príznačné pritom je, 
že väčšina pomenovaní materializujúcich tieto pozície má štylistický kvali-
fikátor „hovorový“. Práve v komunikácii neodborníkov – predovšetkým v 
publicistických textoch a textoch „internetového“ hovorového štýlu, sa totiž 
objavuje spontánne vymedzovanie vo vzťahu k aktuálnej situácii (popiera-
nie vs. nepopieranie existencie koronavírusovej pandémie, resp. ochorenia 
COVID-19 a jeho tragických následkov), voči rôznym názorom, presadzo-
vaným politikám a epidemiologickým opatreniam (zhromažďovanie, nose-
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nie rúška, očkovanie atď.). Pre skupinu „odmietačov“ a „popieračov“ fixu-
jú ruskí jazykovedci početné pomenovania – deriváty, kompozitá alebo tzv. 
blendy.7 Ako príklady môžeme uviesť tieto: ковигист [ковид + пофигист 
(пофиг ⟶ príslovka; fuk, jedno)], ковидоскептик ковид-диссидент/
диссидентка, ковид-нигилист, ковидоотрицал, ковидоотрицала, 
ковидоотрицальщик, ковидоотрицатель [отрицать ⟶ odmietať, 
popierať, neuznávať], ковидоразгильдяй [отрицать ⟶ odmietať, po-
pierať, neuznávať], ковид-идиот/ковидиот/-идиотка, безмасочник/
безмасочница, антимаскер, антимасочник, голомордый [морда ⟶ 
papuľa], безперчаточник, антикоронавирусник, антиперчаточник, 
антикоронавирусник, погулянцы, антистатистик,  вакцинофоб atď.

Pozícia „dodržiavateľov“ opatrení je v reči „popieračov“ a „od-
mietačov“ artikulovaná ako ковидаст [ковид + педераст], ковид-
истерик, ковидобес, ковидоид, ковидоидиот, ковидолюб, ковидоман, 
ковидопаникeр, ковидопаникующий, ковидофоб, ковидофреник, 
ковидствующий [ковид + жидовствующий], ковидятел [ковид + дятел 
(hlupák)], ковидпсиx, короноик [корона + параноик], ковидосектант, 
вакци-NAZI (výraz použil poslanec Štátnej dumy Alexej Žuravľov), 
ковидофашист, масконос atď.

V prípade oboch skupín pomenovaní sa okrem explicitnej formulácie 
postoja (podpora/odmietanie) stávame svedkami rozmanitých stratégií ná-
lepkovania – pozornosť producenta výrazu sa sústreďuje na jeden špecific-
ký aspekt, pomocou ktorého sú osoby/skupiny rozoznávané a zaraďované 
k „iným“, „druhým“ (Issers, 2008, s. 174), mnohé z komponentov majú 
pritom silný evaluačný komponent, sú sémanticky vyprázdnené a v da-
nom lingvokultúrnom priestore slúžia na označenie absolútneho nepria-
teľa (nacista, fašista). Z hľadiska stratégií môžeme na základe jednotiek, 
ktoré vstupujú do blendov/kompozít, uvažovať o patologizácii správania 
„iných“, a to predovšetkým v skupine pomenovaní pre pozíciu „dodržia-
vateľov“ opatrení (-псиx, -истерик, -паникeр, -фоб, -идиот, -дятел, 
-френик, -параноик), sakralizácii (ковидствующий, -бес, -сектант), 
somatizácii (голомордый, безперчаточник, масконос) а sociálnej proble-
matizácii (-NAZI, -фашист). 

Aj v diskurznej formácii s dominantou „COVID-19“ sa podobne ako 
v iných konfliktogénnych diskurzoch, v rámci ktorých prebieha diskurz-
né konštruovanie opozícií kolektívnych subjektov, prejavuje produktív-
nosť modelu tvorenia stigmatizujúcich pomenovaní pomocou jednotky 
педераст (porov. napr. либераст, толераст, импераст), ale aj pomocou 
sufixu -оид. Ten je tradične v ruštine súčasťou podstatných mien pome-

7 Podľa SRJKE.
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novávajúcich životnú alebo neživotnú entitu podobnú tej, ktorá je pome-
novaná motivantom, napr. ромбоид, планетоид, кристаллоид („Gram-
matika-80“, 1980, s. 203). Ako uvádza ruská akademická gramatika, tento 
slovotvorný model je produktívny v oblasti odbornej terminológie (op. 
cit.). Predovšetkým v oblasti neoficiálnej časti internetu však v posledných 
rokoch pozorujeme nárast okazionalizmov zdieľajúcich túto sémantiku, 
pričom ako motivant vystupuje a) priezvisko politika (napr. зюганоид, 
навалоид, ale aj путиноид), pri ktorých môžeme uvažovať o sémantizácii 
„tvor, ktorý sa podobá/kopíruje názory dejateľa XY“, alebo b) názov ideo-
logického prúdu (либероид), kde sa veľmi pravdepodobne význam buduje 
aj na pozadí lexémy гуманоид (humanoid), a jeho aktualizáciou sa prob-
lematizuje schopnosť pomenovávanej osoby (samostatne) uvažovať, resp. 
vôbec racionálne uvažovať, keďže humanoid je tvor, ktorý sa podobá na 
človeka, ale človekom nie je. Jednotku ковидоид môžeme na základe kon-
textov, v ktorých sa realizuje, sémantizovať ako osobu, ktorá podporuje epi-
demiologické opatrenia a slovo covid je najfrekventovanejšou jednotkou jej 
lexikóna, jeho nadmerné používanie je niečo, čo ju určuje (porov. „В этот 
прилет на Землю мы стали свидетелями зарождения новой расы 
землян. Мы назвали их Ковидоиды – по наиболее присутствующему 
слову в их лексиконе на момент нашего визита на Землю.“; blog).

V slovenskojazyčnom segmente sa podľa našich pozorovaní pri arti-
kulácii pozícií frekventovane stretávame s explicitným vyjadrením postoja, 
a síce združenými pomenovaniami popierači COVIDU/covidu, odmietači 
očkovania (aj ako: antivaxeri). V komentároch k článkom internetových 
vydaní printových médií fixujeme aj výrazy rúškofili, rúškofóbi, vakcinofili, 
strašiči, pri ktorých aktualizácii sa patologizuje konanie označovanej sku-
piny. Fixovali sme tiež jednotku covidovec, pri ktorej môžeme, vzhľadom 
na to, že v slovenčine názvy osôb podľa príslušnosti k nejakému hnutiu, 
resp. názvy stúpencov istej osoby sa tvoria sufixom -ec/-ovec (Horecký – 
Buzássyová – Bosák, 1989, s. 56), uvažovať aj o politizácii.

Záver

V kontexte pandemickej situácie sme sa stali svedkami intenzívnych 
slovotvorných procesov, ktoré súviseli s akútnou potrebou pomenovať 
novovzniknuté reálie. Nové jednotky sa objavovali prakticky na všetkých 
inštitucionálne podmienených úrovniach a prakticky na základe všetkých 
pomenovacích postupov. Naše pozorovania potvrdili, že nové jednotky sa 
objavovali predovšetkým v textoch „internetového“ publicistického a ho-
vorového štýlu, kde sa naplno využíval a testoval slovotvorný a tvorivý 
potenciál jazyka. Ktoré z nich sa ustália a ktoré sa ocitnú na periférii a stanú 
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sa pre ďalšie generácie len svedectvom ducha doby, budeme, samozrejme, 
môcť povedať až s väčším časovým odstupom. Už dnes však môžeme skon-
štatovať, že zanechávajú hmatateľnú stopu v spoločnosti, a to minimálne 
v tom zmysle, že v nej nakreslili pomyselné deliace línie. Diskurz rastúci 
okolo dominanty COVID-19 sa ukázal ako nesmierne konfliktogénny. Pri 
pomenovávaní subjektov/kolektívnych subjektov na základe ich postoja 
ku kľúčovým témam v nich „vyrokovávaných“ dochádza k vyčleňovaniu 
iných, druhých, zavádzaniu pozícií, ktoré môžu zaujať. Podľa našich pozo-
rovaní sa v týchto procesoch najfrekventovanejšie uplatňuje stratégia pa-
tologizácie správania, somatizácie, sakralizácie, sociálnej problematizácie 
a politizácie. Bolo by však asi chybou vnímať slovotvorné a tvorivé aktivity 
len v tomto aspekte. Hry s jazykom, humor a irónia, ktoré k nemu patria, 
predstavujú totiž z nášho pohľadu aj stratégiu, ako sa vyrovnať s negatív-
nymi a tragickými javmi a v tomto zmysle plnia aj dôležitú psychologickú 
funkciu. 

Tento príspevok je súčasťou grantového projektu KEGA 003UK-4/2021 
Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika.
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Abstract
Postmodern (Media) Essay (Based on Interpreting Michal Havran’s Texts)

In connection with the fact that Professor Jozef Mistrík was one of the 
first Slovak linguists who abstracted the essay as a relatively independent 
model of textual structure, and even included essayistic style among 
primary linguistic functional styles, in our paper we aim at the explication 
of the phenomenon of essay, with the aim of updating it with regard to the 
conditions of contemporary media discourse, as well as the new trends in 
the stylistics of the digital era. With regard to this aim we have dealt with 
the interpretation of essayistic texts of the well-known media guru Michal 
Havran which, in our opinion, represent the postmodernist variant of the 
media essay.
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Hoci vedecká i publikačná činnosť jubilujúceho profesora Jozefa 
Mistríka má encyklopedický a viacpólový lingvistický charakter, predsa 
len najbližšia mu bola jazykovedná štylistika – v jeho ponímaní nesúca 
prívlastok systémová alebo funkčná –, o čom svedčí aj jeho postupne do-
pracovávané mohutné kompendiálne dielo Štylistika (1985/1989/1997), 
resp. Štylistika slovenského jazyka (1969/1977) či ešte predtým Praktic-
ká slovenská štylistika (1961/1963). J. Mistrík nielen definitívne odčlenil 
jazykovednú štylistiku od literárnovednej a zosystematizoval dovtedajšie 
poznatky o jazykových (funkčných) štýloch a slohových (tematických) 
postupoch, ale aj opísal pomerne ucelený inventár jazykových i mimoja-
zykových (neverbálnych) prostriedkov, ktoré možno využiť pri štylizácii, 
čím výrazne obohatil jednak štylistiku teoretickú, kreujúc a upevňujúc jej 
základné i rozširujúce terminologické názvoslovie, jednak aj tú interpre-
tačnú, spočívajúcu na identifikovaní (dešifrovaní) použitých jazykových 
prostriedkov v texte v ich vzájomných vzťahoch (porov. Horváth, 2016, 
s. 22 – 23) s ohľadom na ich funkciu, štylistickú hodnotu, autorský zámer 
a ďalšie kľúčové parametre danej komunikačnej situácie. 
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Prirodzene, z pohľadu súčasných interdisciplinárne až transdiscipli-
nárne orientovaných vedeckých prúdov štylistiky zameraných už nielen 
na písané monologické texty, ale aj texty hovorené a dialogické, možno 
Mistríkovej koncepcii štýlu a štylistiky kadečo vyčítať, jedno však zostá-
va nemenné. Fakt, že sa Jozef Mistrík spolu s Františkom Mikom a jeho 
výrazovou koncepciou štýlu a štylistiky (Miko, 1970) natrvalo zapísali do 
dejín slovenskej štylistiky a že tvoria jej pevné, konštrukčné jadro, ktoré 
nemožno obísť ani pri koncipovaní súčasných štylistických teórií zame-
raných na výskum širokej škály diskurzov v digitálnej ére (bližšie pozri 
Bohunická, 2020). Inak povedané, ich odkaz je v štylistike trvalo prítomný 
aj po päťdesiatich rokoch od vydania ich kľúčových vedeckých publikácií, 
čo z nich robí – povedané dnešným jazykom scientometrie – excelentný 
vedecký tím.  

Mistríkov záujem o esej a esejistický štýl

Do veľkej miery osobitým predmetom záujmu vo vzťahu k štylistickej 
profilácii J. Mistríka bola esej a jej metodologicky nadradený, generalizo-
vaný esejistický štýl. Predpokladáme, že tento záujem prirodzene vyplynul 
z početných interpretačných sond do sféry umeleckých (beletristických) 
textov slovenských spisovateľov, ktorých knižné tituly vychádzali v me-
dzivojnovom i povojnovom období. Táto pomerne mohutná produkcia diel 
umeleckej literatúry vyvolala aj prudký rozmach literárnej kritiky. A práve 
literárnokritické state písané po slovensky slovenskými literárnymi ved-
cami, ale nielen nimi, nesú početné znaky u nás už v tomto období etab-
lovaného esejistického štýlu. J. Mistrík teda len presunul svoju pozornosť 
z analýzy beletrie na literárnu kritiku, ktorá je s ňou úzko zviazaná, a vy-
tvoril tak kultúrne podmienený, t. j. slovenský teoretický model eseje, kto-
rý predstavuje porovnávací základ aj tu prezentovaných interpretačných 
sond do textov Michala Havrana ml. V praktickej, kreatívno-rezultatívnej 
rovine potom za prototyp slovenskej eseje budeme považovať texty trojice 
našich najproduktívnejších slovenských esejistov minulého storočia, a to 
A. Matušku, V. Mináča a M. Rúfusa, ktorých esejistická tvorba zároveň 
reprezentuje pomyselné krajné póly v rámci esejistického zaznamenávania 
skutočnosti – matuškovskú esej s výrazným sklonom k experimentovaniu v 
oblasti výrazu, mináčovskú vedeckejšiu esej a rúfusovskú esej inklinujúcu 
k rozsahovo kratšiemu publicistickému variantu eseje.1

1 Práve umenie, veda a publicistika tvoria akési triangulačné body, na priesečníku ktorých 
sa nachádza esej ako špecifická textová reprezentácia. Zároveň predpokladáme, že súčasná 
postmoderná esej sa bude čoraz viac približovať k publicistickému pólu vzhľadom na fakt, 
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Samotná esej zaujala J. Mistríka natoľko, že vo svojej hierarchizovanej 
klasifikácii štýlov priradil z nej vychádzajúci esejistický štýl k primárnym 
jazykovým funkčným štýlom napriek tomu, že si musel byť vedomý, že 
má odvodený (hybridný, lomený) charakter, a teda v enumerácii štýlov by 
mal mať tento špecifický štýl celkom zákonite až sekundárne postavenie. 
O tom, že J. Mistrík situoval esejistický štýl na primárnu metodologickú 
úroveň, pravdepodobne rozhodol fakt, že na vertikálnej žánrovej osi bola 
esej tradične zaraďovaná k vysokým, ba dokonca najvyšším (kráľovským) 
žánrom podobne ako niektoré prestížne žánre náučného a umeleckého štýlu 
(dizertácia, rozprava, polemika, epos, román, tragédia a pod.). Práve je-
dinečná konfigurácia spomínaných dvoch primárnych štýlov tvorí funda-
ment eseje, hoci, ako ďalej konštatuje, „esejistický štýl hraničí i so štýlom 
beletristických žánrov publicistiky, kognitívne menej náročnými žánrami 
populárno-náučného štýlu a v mnohom i so štýlom rečníckym“ (Mistrík, 
1974, s. 323). Tak či onak platí, že esejistický štýl v sebe spája na jednej 
strane prvky vecnosti a na strane druhej prvky estetickosti, čiže esejista pri 
jej komponovaní akoby bojoval s dvomi naoko protichodnými tendenciami 
– tendenciou po faktografickosti a – na opačnej strane – tendenciou po ex-
kluzivite výrazu. „Faktografické údaje sa vyjadrujú nákladnými prostried-
kami. Vecnosť sa prekrýva a strieda s hravosťou výrazu“ (op. cit., s. 323), 
čo kladie pomerne vysoké nároky na intelektuálne schopnosti i štylistickú 
bravúru autora – esejistu. Ten síce pracuje s faktami, radí ich však voľne, 
bez zdanlivého logického poriadku a zároveň sa vyhýba strohému, nená-
padnému vyjadrovaniu, ale, práve naopak, využíva pri tom nanajvýš ori-
ginálne, neošúchané a príťažlivé umelecko-estetické jazykové prostriedky.

V súlade s tým štandardný, prototypový variant žánru eseje, rozšírený 
v slovenských kultúrnych podmienkach a vychádzajúci ešte z archetypál-
nej montaignovskej tradície (Montaigne, 2007)2 je podľa J. Mistríka (1975, 

že dnešná spoločnosť a jej protagonisti sú pod výrazným vplyvom médií a mediálnej (vir-
tuálnej) reality. 
2 Narážame tu na fakt, že v súčasnosti sa žánrom eseje označujú aj také texty, ktoré majú 
s vyčleneným prototypom eseje zaužívaným v našich kultúrnych podmienkach pramálo 
spoločné. V angloamerickej tradícii sa pod esej zaraďujú aj študentské, resp. akademické 
texty úvahového či dokonca naratívneho charakteru, pri koncipovaní ktorých si autor najprv 
musí preštudovať príslušnú literatúru vzťahujúcu sa na danú tému a potom napísať stať, 
v ktorej okrem iného vyjadrí svoj osobný postoj (porov. Osvaldová, 2008, s. 6 – 7). Navyše, 
ako pripomína J. Suk (2008, s. 12 – 13), v súvislosti s fenoménom eseje netreba zabúdať 
ani na ďalšie konverzné žánrové modely vychádzajúce z uplatňovania iných než čisto jazy-
kovo-textových médií, ako napríklad výtvarnú esej, fotografickú esej, filmovú, resp. audio-
vizuálnu esej a pod. Všetky tieto tendencie dokazujú jednak to, že esej je žánrom nanajvýš 
synkretickým (divergentným) a jednak, že jej žánrové komponenty jazykovej i nejazykovej 
povahy sa môžu vyskytovať aj v mnohých iných novodobých žánroch a subžánroch.  
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s. 85) „kratší úvahový, duchaplne, vtipne a živo napísaný žáner o vedec-
kom predmete alebo aktuálnej spoločenskej otázke, v ktorom autor uplat-
ňuje svoj osobný postoj.“ Zjednodušene povedané, esej možno chápať ako 
vyšší, sofistikovanejší druh úvahy, pričom na druhej strane aproximuje až 
k žánru fejtónu. Od klasickej úvahy sa esej odlišuje už spomínanou voľnos-
ťou až exotickosťou vo výraze, je mozaikovitá, fragmentárna, myšlienkovo 
i jazykovo nekompaktná. V porovnaní s fejtónom je zase menej priamo-
čiara, skôr polemická než konštatačná, všeobecnejšia, abstraktnejšia, no 
pritom nadčasová a často vyznieva apelatívne až zaujato. Slovník eseje je 
pomerne nápadný, lexikálne bohatý a variabilný, čo vyplýva z požiadavky 
kvetnatosti esejistického štýlu. Obsahuje širokú škálu lexikálnych jedno-
tiek od jednovýznamových exaktných termínov a intelektuálnych slov, cez 
knižné slová a viacvýznamové metaforické apelatíva až po subjektívno-si-
tuačné a emocionálno-expresívne jednotky, ktorých hodnota sa aktualizuje 
až v danom jedinečnom kontexte. V dôsledku kolokvializácie viacerých 
diskurzov v súčasnosti a stierania rozdielov medzi písanými a hovorenými 
textami predpokladáme, že aj slovník postmodernej eseje sa bude do istej 
miery kolokvializovať, na čo explicitne upozorníme pri interpretácii zvo-
lených textov.    

Charakteristika interpretovaných textov M. Havrana ml.  

Interpretovať v najvšeobecnejšom zmysle znamená povedať niečo 
iným, často jednoduchším, zrozumiteľnejším spôsobom, a tak preniknúť 
do podstaty nejakého javu (porov. Horváth, 2020), v našom prípade odha-
liť význam a zmysel istej textovej štruktúry reprezentujúcej určitý žánrový 
model. V intenciách toho pristúpime v našej štúdii k zámernej dekonštruk-
cii (dekompozícii) vybranej trojice esejistických textov s cieľom interpre-
tovať ich po formálnej, kompozičnej, štylistickej, obsahovej (tematickej) 
a ideovo-pragmatickej stránke. Pri analýze zvolených textov sa budeme 
opierať o metódu jazykovoštylistickej interpretácie, založenej na identifi-
kácii, klasifikácii a axiologizácii kľúčových, resp. nápadných štylistických 
prvkov zastúpených v daných textoch – tzv. štylém a čiastočne aj o lin-
gvistickopragmatickú kontextovú interpretáciu, pomocou ktorej budeme 
dekódovať ich myšlienkovú, resp. ideovú bázu. Keďže pragmatika obracia 
našu pozornosť na široko chápaný kontext a znalosti komunikantov, pri 
interpretácii inkriminovaných textov je nevyhnutné prihliadať na viaceré 
možné kontextové súvislosti (kultúrno-historické, geopolitické, ďalej auto-
rov osobnostný, sociálny, vzdelanostný, svetonázorový profil a pod.), ako 
aj disponovať primeranými intelektuálnymi kvalitami a interpretačnými 
skúsenosťami, aby Havranove texty boli pochopené v čo najväčšej kom-
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plexnosti a zmiernili sme tak dopady tzv. interpretačného relativizmu.3    
Ako to vyplýva i z názvu nášho príspevku, na interpretáciu sme si zvolili 

trojicu textov z autorskej produkcie renomovaného slovenského novinára, 
publicistu, spisovateľa,4 moderátora,5 no pôvodne vyštudovaného protes-
tantského teológa6 Michala Havrana ml., ktorý je – okrem iného – považo-
vaný aj za presvedčeného ľavicového liberála7 a prominentného člena tzv. 
bratislavskej kaviarne.8 Interpretované texty, pôvodne publikované v den-
níku SME, pochádzajú z jeho knihy Besnota (v kresťanskom štáte). Tvorí 
ju celkovo 27 textov stredného rozsahu kompozične rozdelených do troch 
celkov: Salónna teológia, Besnota v kresťanskom štáte a Z bratislavskej ka-
viarne. Hoci ide o žánrovo nejednoliate (heterogénne) texty, viaceré pod-
ľa našej mienky inklinujú k žánru eseje, resp. novodobému variantu post-
modernej (mediálnej) eseje. Postmodernej preto, že ide o texty vznikajúce 
v 21. storočí a odkazujúce na krízu kultúry, literatúry a myslenia v druhej 
polovici 20. storočia. Ako v tejto súvislosti uvádza J. Suk (2008, s. 17), „po-
stmoderní relativismus jako by zpochybnil i samo místo a působnost kulti-
vovaného esejistického sdělení v běžném kulturním provozu,“ v dôsledku 
čoho sa preskupili aj kritériá na hodnotenie eseje. Nemusia ju už písať len 
velikáni svetovej literatúry, doktori filozofie či iní naslovovzatí odborníci, 
ale aj bežní ľudia. Jazyk eseje je prístupnejší masám a jej odkaz často ne-
prekračuje individuálny rozmer, nehovoriac o tom, že vplyvom postmoder-
ny sa z eseje stal aj pomerne silný marketingový nástroj (Horváth, 2013,  
s. 44 – 45). Sekundárny prívlastok „mediálny“ sme vo vzťahu k súčasnej 
eseji aktualizovali zase preto, že ide o texty, ktoré sa k adresátovi (čitate-
ľovi) dostávajú prostredníctvom novodobých globálnych komunikačných 
kanálov, medzi ktorými výsostné postavenie majú digitálne médiá vrátane 
čoraz populárnejších sociálnych sietí.  

Výber príslušných troch textov bol vzhľadom na ich globálnu tému zá-
merný a subjektívne motivovaný. Prvý text Sme súčasťou Západu? A čo je 

3 Pod týmto, zatiaľ pracovným termínom chápeme nemožnosť úplného interpretačného prie-
niku do kognitívnej sféry autora, čím dochádza k nevyhnutnej relativizácii interpretačných 
úsudkov, ako aj potenciálnej nadinterpretácii zo strany interpretujúceho subjektu.   
4 V spoluautorstve s Marošom Hečkom vydal Michal Havran ml. v roku 2013 román Kan-
didát, ktorý bol neskôr vcelku úspešne sfilmovaný pod rovnomenným názvom.  
5 Od roku 2014 moderuje Michal Havran ml. vo verejnoprávnej RTVS publicistickú dis-
kusnú reláciu Večer s Havranom.  
6 Ako na to poukazuje obálka interpretovanej knihy Besnota (v kresťanskom štáte), Michal 
Havran ml. sám seba označuje za salónneho teológa.  
7 Michal Havran ml. založil a viedol ľavicový internetový portál jetotak.sk.  
8 O príslušnosti k tejto neortodoxnej názorovej a sociálnej skupine svedčí napríklad aj jeho 
esej Čo nezažijete v práci, ani na poli, iba v kaviarni publikovaná rovnako tak v knihe Bes-
nota (v kresťanskom štáte). Táto esej však nebola zaradená do výskumného súboru.
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vlastne ten Západ? je štylisticky najvariabilnejší s najväčším štýlovým roz-
ptylom použitých výrazových prostriedkov od odborných a knižných slov 
až po hovorové slová a emocionálno-expresívne lexikálne jednotky. Jeho 
témou je geopolitika, presnejšie otázka geopolitickej príslušnosti Sloven-
ska a Slovákov k Západu, resp. ku kultúre a hodnotám západnej civilizácie. 
Druhý interpretovaný text s názvom Pápež František má odvahu hovoriť 
aj ako občan sme zaradili do výskumného súboru z dôvodu štvordňovej 
návštevy Svätého Otca, pápeža Františka, na Slovensku krátko po kona-
ní predmetnej konferencie v dňoch 12. až 15. septembra 2021. Kľúčovou 
otázkou, na ktorú sa v ňom snaží autor nájsť odpoveď, je to, akú úlohu hrá/
má hrať cirkev v modernej občianskej spoločnosti založenej na princípoch 
pluralitnej demokracie a rešpektovania práv všetkých jej členov. Tretí in-
terpretovaný text – esej s názvom Protestujúci učitelia. Ako sme na nich 
zabudli? – sa tematicky viaže takpovediac k neuralgickému problému po-
stavenia učiteľov na Slovensku a ich neadekvátnemu finančnému ohodno-
teniu. Keďže takmer všetci z nás patria do učiteľskej (akademickej) obce, 
tento problém sa nás výsostne dotýka bez ohľadu na autorom prezentované 
názory a postoje. 

Interpretačné sondy do vybranej trojice esejistických textov Mi-
chala Havrana ml.

Ako sme už naznačili, prvý z interpretovaných textov – esej Sme sú-
časťou západu? A čo je vlastne ten Západ? – je zo štylistického hľadiska 
najpozoruhodnejší a podľa našej mienky najviac zodpovedá vyššie vyčle-
nenému geneticky staršiemu prototypu slovenskej eseje. Má celkový rozsah 
859 slov a kompozične je rozdelený do 15 približne rovnako rozsiahlych 
odsekov. Kľúčovým tematickým slovom je tu Západ, resp. západná civili-
zácia a jej obraz v očiach, lepšie povedané v mysliach iných, nezápadných 
kultúrnych spoločenstiev vrátane nás – Slovákov. Autor v nej prezentuje 
svoj postoj k západným politicko-mocenským a vojenským štruktúram, 
túžbu aj rozčarovanie z vedomia príslušnosti k elitám Západu, no záro-
veň upozorňuje na nebezpečenstvo povrchného, neujasneného vnímania 
našej prozápadnej orientácie, ktorá – parafrázujúc Havrana – nie je výsa-
dou, o ktorú sa už nedá prísť, ale skôr právom, ktoré si treba ctiť a svojím 
myslením a konaním posilňovať. Dokazujú to nasledujúce fragmenty textu: 
„Stali sme sa súčasťou Západu veľmi jednoducho: vzburou a odmietnutím 
neslobody. Slovensko a celú strednú Európu neurobili súčasťou Západu 
spory o vierovyznanie a kultúrne roztržky, ale konflikt medzi sebadeštruk-
tívnymi pohnútkami a atavizmom k primitívnej predstave o slobode. (...) 
Nie sme jasnou súčasťou Západu. Nemáme to dedičné ani garantované.  
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V postsexuálnych časoch Houellebecquovho moderného západného člove-
ka nás naše vnútorné rozpoloženie ťahá niekde inde a v tomto pohybe nám 
nedokážu zabrániť ani inštitúcie a aliancie.“ 

Napriek tomu, že geopolitika ani zahraničná politika Slovenskej re-
publiky rozhodne nie je vzhľadom na vzdelanostný profil Michala Havrana 
ml. jeho doménou, s prezentovanými postojmi i faktami sa možno stotožniť 
a ak aj nie, vedie to čitateľa k hlbšiemu zamysleniu sa a tvorbe vlastných 
názorov a hodnotiacich súdov, čím sa aktualizuje potrebný svojrázny dia-
logický charakter eseje, ako aj odkrýva jej kognitívny rozmer. Na druhej 
strane, niektoré z použitých analógií a prirovnaní pôsobia trochu „surovo“ 
a sú vložené do textu akoby na efekt, hoci sa v nich dnešný (najmä mla-
dý) čitateľ ľahšie zorientuje než v biblických či antických citátoch hojne 
zastúpených v textoch našich starších esejistov. Konkrétne ide o hypertex-
tové (exoforické) odkazy na niektoré obchodné artikle alebo na postavy 
a diela súčasnej komerčnej kinematografie: „Všetci chceli Západ, Milku  
s glukózovým sirupom, deodorant Fa na smradľavé východoeurópske pa-
zuchy, niektorí knihy a Kronen Zeitung. (...)  Potrvá roky, kým prestanú 
Briti považovať Poliakov za najnižšiu kastu z pakistanského vidieka a 
Francúzi sa naučia, že nie všetko za Stuttgartom je kulisou pre Tintinove 
dobrodružstvá a Borata. A prejdú generácie, kým si Západ uvedomí, že tu 
nežijeme v područí šialených barónov s nemeckými menami a ruskými ná-
pismi na obchodoch...“   

Z lexikálneho hľadiska v interpretovanej eseji dominujú cudzie slová 
a odborné výrazy, ktorými autor poukazuje na svoju intelektuálnu dispono-
vanosť i znalosť témy, napríklad: kontúry, uniformita, intimita, archetyp, 
atavizmus, anglosaský utilitarizmus, neviditeľná kolonizácia, postsexuálne 
časy, historický determinizmus, naratívne schémy a pod. V prudkom kon-
traste s tým stoja emocionálno-expresívne štylémy a hovorové slová, ktoré 
oslabujú silu i presvedčivosť autorskej výpovede vo vzťahu k téme, a tak 
redukujú pragmatický potenciál celého textu. Ide o výrazy typu smradľavé 
východoeurópske pazuchy, solárko, vychcanosť, veža (v zmysle hi-fi stereo 
sústavy), juhoši a pod. Nápadnou lexikálnou štylémou je aj archaický gra-
matický tvar vytrysknuvší, ktorý morfosyntakticky zaraďujeme k aktívnym 
particípiám préterita (činným príčastiam minulým) a ktorý dobre reprezen-
tuje prvky štylistického experimentovania s tvarom, resp. výrazom. 

V čase, keď obyvatelia Slovenska ešte stále žijú dozvukmi z návštevy 
Svätého Otca u nás a médiá rôznych názorových prúdov hodnotia zmysel 
jeho odkazu, sa druhá z Havranových interpretovaných esejí s názvom Pá-
pež František má odvahu hovoriť aj ako občan publikovaná po prvýkrát 
presne 17. júna 2015 javí ako nadčasová. Je evidentné, že autor v čase pí-
sania svojho textu nemohol ani len tušiť, že súčasný pápež poctí svojou 



373

návštevou Slovensko, no o to zaujímavejší je fakt, že myšlienky v eseji pre-
zentované obsahovo veľmi dobre korešpondujú s väčšinou aktuálne publi-
kovaných žurnalistických príspevkov na túto tému. Inak povedané, druhý 
analyzovaný text pôsobí dojmom, akoby bol vytrhnutý zo súčasnej mien-
kotvornej tlače. Chvála pápeža za jeho spôsob i štýl komunikácie a prístup 
k niektorým marginalizovaným skupinám je rovnako tak prítomná vo vy-
branej eseji, ako aj v mediálnych výstupoch posledných dní. V dôsledku 
toho čitateľ môže nadobúdať pocit, že z pohľadu neoliberálneho názorové-
ho spektra esej neprináša nič nové, len rekapituluje relatívne známe indície 
a fakty. 

Ak sme pri interpretácii predchádzajúceho textu tvrdili, že jeho téma 
celkom nezodpovedá autorovej vzdelanostnej a odbornej profilácii, táto 
esej je toho opakom. Michal Havran ml. ako vyštudovaný protestantský 
kňaz má, prirodzene, k otázkam praktickej teológie spočívajúcim predo-
všetkým na šírení Božieho slova, resp. kresťanskej viery veľmi blízko, 
čoho dôkazom je, že vo svojich vyjadreniach je oveľa konkrétnejší i adres-
nejší. Zámerom autora, ktorý je bez ťažkostí postrehnuteľný už od prvého 
odseku interpretovaného textu, je vyzdvihnúť prínos pápeža Františka pre 
veriacich a – paradoxne – i neveriacich alebo tých pochybujúcich, a tak 
poukázať na jednu z možností obnovy dôvery v katolícku cirkev v časoch 
silnejúceho sekularizmu. Dokumentujú to nasledujúce pasáže z interpre-
tovaného textu: „(Pápež František) pochopil podstatu biblického verša 
,buďte soľou zemeʽ a od nástupu do úradu vrátil rímsky katolicizmus do 
spoločnosti v úlohe seriózneho partnera. Za svoje pomerne krátke pôsobe-
nie sa mu podarilo obsahom svojich výrokov odkloniť kresťanskú kultúru 
od sveta píár komunikácie smerom k podstate. (...) Tieto operácie mali do 
istej miery reštartovať neformálny katolicizmus. Nevinný, radostný, taký, 
aký verejnosť nepovažuje za zničený spolupôsobením s politikou. Pápež 
František tieto formy naďalej využíva, no pridal k nim niečo, čo kresťanom 
na tejto úrovni chýbalo, čoho sa báli a netrúfali si to prevádzkovať. Pontif 
prišiel s konceptom verejnej angažovanosti a univerzálnymi posolstvami 
zrozumiteľnými aj pre tých, ktorí prestali chodiť do kostolov a náboženstvo 
považujú iba za kultúrnu identitu.“ V duchu tejto komunikatívnopragma-
tickej textovej stratégie sa snaží Havran vytvoriť obraz pápeža Františka 
ako novodobého záchrancu katolíckej cirkvi, vyzdvihujúc pritom princípy 
občianskej spoločnosti. 

Z lexikálneho hľadiska najpozoruhodnejším prvkom interpretovanej 
eseje sú textové synonymá, ktoré Havran využíva na pomenovanie pápež-
skej funkcie. Pápeža Františka raz označuje latinizmom pontif, na inom 
mieste ho zase považuje za postmoderného pápeža či dokonca Márque-
za súčasnej vrcholovej teológie, ale nevyhýba sa vo vzťahu k nemu ani 
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pomerne profánnym až administratívnovecným či publicistickým označe-
niam typu súčasný šéf Vatikánu alebo šéf katolíckej cirkvi. Vrcholom tejto 
lexikálnej hry so synonymami je silno emocionálno-expresívne označenie 
väčšinového kléru za vyžratých cirkevných hodnostárov s poruchou testos-
terónu, ktoré Havran aktualizuje v kontradikcii s vystupovaním aktuálneho 
pápeža. V ďalších ohľadoch sa analyzovaná esej vyznačuje skôr menej ná-
padnou lexikou, v ktorej autor kombinuje odborné výrazy s neutrálnymi, 
pričom z hľadiska frekvencie prevažujú tematicky motivované slová sú-
visiace s náboženstvom a náboženskou kultúrou, ako napríklad mystický 
obsah, ekumenické kresťanstvo, iniciačný rozmer, náboženský narcizmus, 
pietistické doktríny, reakcionárske myslenie, démonická bytosť, apokalyp-
tické riekanky, ezoterický bľabot, metafyzická barlička, emancipované mys-
lenie a pod. Analogicky ako v prvom interpretovanom texte, ani tu nechýba 
intertextuálny (hypertextový) odkaz na americkú komerčnú kinematografiu 
– tentoraz na známy seriál Akty X, ale aj odvolávka na legendárny hudobný 
festival Woodstock či ekonomický týždenník The Economist, ktorého pred-
platné, ako autor trochu zbytočne poznamenáva, si zrušil krátko potom, ako 
v ňom označili súčasného pápeža za leninistu.     

Posledný zo sledovaných textov, esej Protestujúci učitelia. Ako sme na 
nich zabudli?, je svojím rozsahom 958 slov usporiadaným do 15 odsekov 
najrozsiahlejším z interpretovaných textov. Ako na to explicitne odkazuje 
i titulok zložený z jednej jednočlennej neslovesnej (mennej) deklaratívnej 
vety a jednej interogatívnej dvojčlennej vety, globálnou témou textu sú 
učitelia, ich sociálny status, v širšom meradle potom problematika vzde-
lávania na Slovensku. Autor, prirodzene, danú tému redukuje na isté jej 
aspekty, pričom do popredia stavia finančné ohodnotenie učiteľov, ktoré je 
nepostačujúce, resp. ako tvrdí v závere, je „na úrovni vreckového mŕtvych 
Egypťanov, aby mohli vyplatiť záhrobného prievozníka.“ V intenciách 
toho by bolo štylisticky vhodnejšie a pragmaticky transparentnejšie použiť 
v druhej časti titulku inú modálnu schému interogatívnej výpovede obsa-
hujúcu explicitne modálne sloveso môcť v zápore – namiesto Ako sme na 
nich zabudli? radšej použiť konštrukciu Ako sme na nich mohli zabudnúť? 
Z perspektívy modálnosti vety a komunikačných funkcií výpovede (bliž-
šie pozri Ivanová, 2016; Grepl – Karlík, 1998) totiž nami transformovaný 
variant lepšie reprezentuje ilokučnú funkciu výčitky, ktorá popri oznámení 
tvorí jadro celej pragmatickej orientácie textu.   

Ťažko povedať, či zámerom M. Havrana ml. bola hlbšia analýza po-
stupnej dehonestácie učiteľskej profesie alebo len apel na zamyslenie sa 
nad týmto skutkovým stavom, ale zo sémanticko-pragmatického hľadiska 
jeho esej vyznieva ako séria klišé a torzovitých fráz. Dokazujú to motivic-
ké prvky ako nevyhnutnosť ďalšej práce popri zamestnaní pri vykonávaní 
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učiteľského povolania, kalciové injekcie na hlasivky, tabuľkové platy, uči-
teľský stav ako ťahač kultúry, obdiv k fínskemu modelu školstva a pod. 
Vari najvýraznejšie je táto neoriginálnosť prítomná v nasledujúcom frag-
mente interpretovaného textu: „... od učiteľov očakávame, aby z detí uro-
bili všetko to, čím sme sa nestali my, že budú hovoriť po čínsky a mať 
startupy v Dubaji, písať veľké generačné romány a objavovať obývateľné 
planéty a to všetko za minimálne investície...“ Hoci esej ako žáner nemá 
ponúkať hotové riešenia ani vyčerpávať zvolenú tému, je bytostne závislá 
od inovatívneho uchopovania istého výseku objektívnej reality, resp. od 
jeho aktualizovania v nových alebo doposiaľ neprebádaných významových 
a iných kontextových súvislostiach. Dovolíme si konštatovať, že práve táto 
charakteristika interpretovanému textu chýba, čo z neho robí skôr textovú 
reprezentáciu žánru komentára než eseje. 

Z lexikálnej stránky táto esej nijako nevybočuje z už naznačeného 
Havranovho individuálneho autorského štýlu, v ktorom kombinuje od-
borné, percepčne náročné monosémantické lexikálne jednotky s tými ho-
vorovými, pričom sa nevyhýba ani emocionálno-expresívnym štylémam. 
Nanajvýš príznakovým spôsobom je však v tejto eseji riešená syntaktic-
ko-kompozičná stránka. Až 7 z celkového počtu 15 odsekov je tvorených 
jedinou vetou, resp. rozvitou súvetnou syntaktickou konštrukciou (ostatné 
odseky dvoma vetami, v dvoch prípadoch troma vetami). Hranice odse-
kov tak splývajú s hranicami viet, čo vytvára tenziu medzi syntaktickou 
a hypersyntaktickou (nadvetnou) štruktúrou textu. Najnápadnejšie sa toto 
napätie prejavuje v treťom odseku, ktorý má síce rozsah 156 slov, no je 
tvorený jediným niekoľkonásobným zloženým súvetím obsahujúcim rôz-
ne modifikácie vetnej stavby (parentézy, pričlenenia a pod.). V doslovnom 
prepise uvádzame celú túto percepčne pomerne náročnú pasáž textu, ktorá 
však dobre dotvára kolorit esejistického písania: „Jednoducho neviem, ako 
sa to stalo, trvalo to dvadsaťpäť rokov, no slovenské školstvo, nie celé, 
nemyslím na špecializované ústavy SAV, je na kolenách, podrazené, rozko-
pané a funguje v ňom už iba zápal a odhodlanie ľudí, ktorí v slabej chvíli 
uverili, že hodnota krajiny a jej intelektuálny výkon sa odvíjajú od školstva, 
čo je, samozrejme, v našich podmienkach zjavným nedorozumením, keďže 
všetci, aj absolventi našich škôl, už pochopili, že jediné, čo tu nemá naozaj 
žiaden zmysel, čo k ničomu nevedie a vytvára iba problémy, ekonomické 
aj vo vzťahoch, je nejaká intelektuálna ambícia, snaha niečo pochopiť a do-
konca predstierať, ako sa zvykne v západnej Európe, že to je práca a mala 
by byť platená, nie zo zvyškov eurofondov, čo ostali po výstavbe piatej 
avenue s lavičkami v poslednej lazníckej dedine, ale poriadne, teda aspoň 
primerane, nie pre mobil a túžbu ísť si aspoň raz za tri roky odpočinúť nie-
kam k moru, a nie do zotavovne ROH na Domašu.“
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Interpretačné postrehy a čiastkové závery

Trojica interpretovaných textov M. Havrana ml. z jeho knižnej kom-
pilácie Besnota (v kresťanskom štáte) vydanej v roku 2015 jasne dokazuje 
vnútornú dynamiku žánru eseje, a to na rovine diachrónnej i synchrónnej. 
V rámci diachrónie dochádza v žánri eseje k pohybom minimálne na dvoch 
osiach: 1) od prirodzenej intelektuálnosti k intelektuálnosti pózickej až ar-
tificiálnej, ktorú dokumentujú niektoré síce originálne, no na druhej stra-
ne pomerne násilné či provokatívne metafory, hyperboly a analógie; 2) od 
knižnosti k hovorovosti, čo dokazujú mnohé kolokvializmy nachádzajúce 
sa v interpretovaných textoch, ako napríklad bazoš, šestkový ajfón, vychca-
nosť, solárko a pod. Niežeby matuškovská alebo mináčovská esej neobsa-
hovala hovorové slová, no ich výskyt nie je motivovaný snahou zapáčiť sa 
širšiemu publiku či šokovať. V rámci synchrónie potom Havranove texty 
reprezentujú publicistický variant eseje s výraznejším príklonom k žánru 
komentára alebo dokonca glosy.   

Ak pre slovenskú esej dvadsiateho storočia bola typická väčšia či men-
šia tendencia k výrazovej ekvilibristike na úrovni slova i vety, tento atribút 
sa dostáva v postmoderných (mediálnych) esejistických textoch M. Havra-
na ml. do úzadia, čím esej stráca časť zo svojej žánrovej exkluzivity. Rov-
nako tak v interpretovaných textoch chýbajú citátové výroky od antických 
či osvietenských mysliteľov a nadčasové biblické obrazy, ktoré dodávajú 
eseji nielen punc už spomínanej intelektuálnosti, ale aj časovej univerzál-
nosti. V tejto súvislosti sa zdá, že autor si vystačí s vlastnými tvorivými 
analógiami a nepotrebuje ich podoprieť všeobecne uznávanými dielami 
epochálneho charakteru. Pri skúmaní lexikálneho inventáru sme zistili, že 
výskyt latinizmov je suplovaný prítomnosťou anglicizmov, napríklad fast-
food, startupy, piata avenue, šestkový ajfón a pod., tak typických pre súčas-
ný verejný diskurz. Iný pôvod i funkciu majú aj intertextuálne, resp. hyper-
textové odkazy, na ktoré bola esej vždy veľmi bohatá. Knižné tituly sú 
u Havrana nahrádzané inými, dalo by sa povedať modernejšími  médiami, 
pričom často ide o audiovizuálne diela pofidérnej kvality. Menší priestor sa 
tiež ponúka čitateľovi na uvažovanie, čo vyplýva z autorovho neochvejné-
ho presvedčenia o neexistencii protiargumentov k jeho tvrdeniam a posto-
jom. Polemický štýl eseje je tu nahrádzaný konštatačným tónom, čím sa, 
prirodzene, oslabuje i kognitívny rozmer eseje, keďže myšlienkovo-logické 
postupy využívané autorom sú pomerne ľahko dešifrovateľné a v dôsledku 
toho pre čitateľa menej atraktívne.

Aj na interpretovanej trojici textov je badateľné, že médium eseje sa 
ani v súčasnosti nevyskytuje v žánrovo čistej, nehybridizovanej podobe, 
že esej nie je vyčerpávajúcou analýzou istého pálčivého problému, ne-
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ponúka hotové riešenia, ale skôr nabáda čitateľa k ďalšiemu uvažovaniu 
a navyše fascinuje svojím nápadným, miestami až exotickým slovníkom 
a zapamätania hodnými analógiami a obrazmi. Celkovo možno konšta-
tovať, že postmoderná (mediálna) esej – ako novodobý variant pôvodne 
montaignovského vynálezu zasadeného do podmienok súčasnej multime-
diálnej spoločnosti – stráca čosi zo svojho odborného, umelecko-výrazo-
vého i pragmatického (apelatívneho) potenciálu. Dalo by sa povedať, že 
esej „scivilnela“, čo v najjednoduchšom poňatí značí, že sa otvorila širšie-
mu okruhu potenciálnych autorov i čitateľov. To nás privádza k idei, že po 
vzore občianskej žurnalistiky, občianskej vedy a iných podobných inklu-
zívnych modelov (najnovšie pozri Dolník, 2021; Orgoňová, 2020) je nača-
se stimulovať diskusiu aj o občianskej esejistike ako autorsky i čitateľsky 
prístupnejšej modalite esejistického zaznamenávania skutočnosti. O tom, či 
starobylý prototyp eseje prežije túto postmodernú metamorfózu rozhodne 
aj to, do akej miery sa adaptuje na súčasnú éru digitálnej kultúry.  

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0111/20 
Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti.
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Súčasná podoba slovenčiny vo vojvodinských 
elektronických a printových médiách

Juliana Beňová
Univerzita v Belehrade, Filologická fakulta 

Abstract
Contemporary Slovak in the Electronic and Print Media in Vojvodina

The paper presents the picture of the contemporary state of Slovak in 
the electronic media in Vojvodina. It observes the language of the Slovak 
community as a productive enclave-based language outside the territory 
of Slovakia. The modern Slovak of Vojvodina functions in various spheres 
of communication. It is a naturally developing language, it is not isolated, 
and it enters into contacts above all with the dominant Serbian. Slovak 
in Vojvodina can be characterized as a language with dynamic features 
in which it is necessary to accept several extralinguistic specific features. 
The language of the media within all its spheres is influenced by objective 
factors that create its overall form. Slovak in the media in Vojvodina 
manifests considerable features of lowering of the grammatical and lexical 
competence of the originators of communication. It manifests features of 
dialectal usage, on the morphological and syntactic levels we can identify 
instances of interference with Serbian, on the phonetic level we can perceive 
unnatural intonation, and on the lexical level we find an unnatural number 
of borrowings from Serbian. Hence, on all linguistic levels it is gradually 
becoming hybridized, and thus its vitality and endurance is relativized.

Key words: the character of Slovak in Vojvodina, enclave-based language, 
Slovak in contact with Serbian, differentiating linguistic means, media-
based discourses
Kľúčové slová: podoby slovenčiny vo Vojvodine, enklávny jazyk, slovenčina 
v kontakte so srbčinou, diferenčné jazykové prostriedky, mediálne 
komunikáty

Slovenský jazyk je základným prostriedkom komunikácie nielen na 
Slovensku, ale v najrozličnejších funkciách a podobách prekračuje zeme-
pisné hranice. Už niekoľko storočí sa rozširuje najmä smerom na juhový-
chod Európy a do rozrastajúcich sa slovenských diaspór a enkláv, kde sa 
prejavuje v rozmanitých formách, varietach a variantoch. Je preto dôležité 
o slovenčine uvažovať nielen v binárnych opozíciách a kategóriách, ako to 
robí deskriptívna a preskriptívna lingvistika, ale aj v graduálnych kategó-
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riách, kde legitímne miesto zaujímajú i prostriedky a útvary registrované 
v slovenských zahraničných enklávach a diaspórach. Otvára sa nám tak 
priestor pre pluricentrický koncept slovenčiny, keď do predmetu výsku-
mu „zaraďujeme jazyk početných slovenských spoločenstiev za hranicami 
Slovenska“ (Dudok, 2013, s. 15). O modernej slovenčine preto uvažujeme 
spolu s profesorom Miroslavom Dudokom ako o „pluricentrickom jazy-
ku, ktorý sa nevyvíja v celej svojej komplexnosti iba v materskej krajine, 
ale má charakter moderného jazyka i v početných slovenských enklávach“ 
(Dudok, 2002, s. 43). V minoritnej komunite žijúcej mimo hraníc materské-
ho národa sa nepochybne objavujú špecifiká spojené s prostredím, v kto-
rých si jazykové komunity udržiavajú svoj jazyk. V slovenčine používanej 
mimo územia Slovenska sú úplne prirodzené stopy podmienok, v ktorých 
sa slovenčina formovala a uplatňovala. Predstavujú ich „osobitosť a kon-
štituent rozmanitosti, diferencovanosti slovenského jazyka“ a výrazne pod-
čiarkujú fakt, že slovenčina existuje „ako jednota v rozmanitosti“ (Dolník, 
2010, s. 181). Variabilné manifestácie jazyka v interpersonálnej a verejnej 
komunikácii v slovenských enklávach tak možno v istom zmysle chápať 
ako špecifické prejavy zvukového, morfologického a lexikálneho bohatstva 
slovenčiny.

Ak hovoríme o jazyku slovenskej komunity mimo územia Slovenska, 
dodnes je produktívny enklávny jazyk a jazyk diaspóry. Predmetom nášho 
skúmania je jazyk Slovákov žijúcich vo Vojvodine, v troch geografických 
oblastiach (Báčka, Banát, Sriem). Už koncom 18. storočia opustili prvé ro-
diny Slovákov svoju vtedajšiu vlasť a v rámci niekoľkých migračných vĺn 
sa usadili v najjužnejších oblastiach Uhorska, aby tu zveľadili miesta spus-
tošené Osmanmi a začali písať vlastnú históriu. Ako prisťahovalci si uve-
domovali potrebu zachovania homogénnosti v rovine rodinných tradícií, 
spoločenských a morálnych hodnôt, ale aj jazyka a kultúry. Slovenčina vo 
Vojvodine koexistuje už takmer tri storočia, najprv paralelne s maďarčinou, 
nemčinou a inými jazykmi, v súčasnosti v koexistencii a konkurencii so srb-
činou, ako jedna zo živých a životaschopných realizácií jazyka mimo úze-
mia Slovenska. Jazyk vojvodinských Slovákov sa formoval v podmienkach 
odlúčenia od materskej krajiny a stal sa predmetom odborného výskumu 
vojvodinských i slovenských lingvistov. Vo Vojvodine sa už desiatky rokov 
skúma slovenčina v kontakte so srbčinou a s inými jazykmi, pričom lingvis-
tické práce zamerané na slovenčinu vo vojvodinskom prostredí spracúvajú 
a teoreticky ozrejmujú špecifické jazykové javy, ktoré sú podmienené mi-
mojazykovými (sociálnymi, historickými a územnými) okolnosťami života 
vojvodinských Slovákov.1

1 Kontaktologické práce o slovensko-srbskom bilingvizme, jazykové príruč-
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Podoby slovenčiny vo Vojvodine

Moderná vojvodinská slovenčina funguje v rozmanitých komunikač-
ných sférach, vo verejnej i súkromnej komunikácii, je to jazyk, ktorý sa 
prirodzene neustále vyvíja, nie je izolovaný, vstupuje do kontaktu s inými 
jazykmi. Slovenčinu vo Vojvodine možno dnes charakterizovať ako jazyk 
s dynamickými prejavmi, v ktorom je potrebné akceptovať viaceré lingvis-
tické aj extralingvistické špecifiká. O súčasných trendoch vo vývoji jazyka 
vo Vojvodine a o jeho reálnej podobe sa dnes hovorí viac než inokedy, a to 
najmä v súvislosti s formovaním jazykového povedomia mladšej a strednej 
generácie (zvyšovanie osobnej jazykovej kultúry, jazykové vzdelávanie, in-
terpretácia stavu a fungovania prirodzeného jazyka) a nepochybne aj v sú-
vislosti s úsilím znemožňovať jazykovú asimiláciu.

Ak teda nazeráme na jazyk, ktorý používajú Slováci vo Vojvodine, 
konštatujeme, že tu nemožno hovoriť o jednotnej podobe jazyka. Okrem 
toho, predmetný jazyk je potrebné sledovať a chápať ako dynamický jav, 
ktorého podoba je koncipovaná rozmanitými sociálno-kultúrnymi činiteľ-
mi. Slovenčina vo Vojvodine je „rozpoznateľná vo všetkých jej variantoch, 
od nárečovej až po jej spisovnú podobu“ (Koruniak, 2015, s. 117). Vo voj-
vodinskej slovenčine tak rozpoznávame tri jazykové variety: 1. nárečovú, 
subštandardnú, nespisovnú varietu; 2. štandardnú, hovorovú varietu slo-
venčiny; 3. spisovnú, prestížnu, kodifikovanú varietu slovenčiny – všetky 
používané v písomnej i hovorenej podobe, v súkromnom i verejnom styku, 
v rozmanitých sociálnych vrstvách. Dnešnú jazykovú situáciu vo Vojvo-
dine tak charakterizuje v každodennom styku: 1. alebo používanie „náre-
čia“; 2. alebo používanie tzv. kreolčiny – hovorovej podoby slovenčiny;  
3. a napokon používanie spisovnej slovenčiny (avšak značne „prešpikova-
nej“ srbizmami).

Otázka stavu, potreby a ďalšieho vývinu spisovnej slovenčiny sa pre 
mnohé národné a menšinové organizmy javí v súčasnosti nesmierne zá-
važnou najmä z perspektívy jazykovej politiky a jazykového plánovania 
v tom najširšom chápaní týchto pojmov. Za dôležitú a nepochybne vplyv-

ky a učebnice pre Slovákov vo Vojvodine pripravila Mária Myjavcová s cieľom 
„odstraňovať odklony od spisovnej slovenčiny“ a u používateľov jazyka docieliť 
schopnosť „odlišovať“ slovenčinu od srbčiny (Myjavcová, 2009, s. 7 – 8). Sys-
tematický a komplexný výskum slovenčiny vo Vojvodine podáva Miroslav Du-
dok, ktorý konštatuje existenciu dvoch podôb jazyka: „enklávna a diasporálna 
slovenčina, rozvíjajúca sa ako diverzifikovaný jazyk s pluricentrickými charakte-
ristikami v rámci verejných komunikačných sfér a interpersonálnej komunikácie 
a s výrazným citom pre diglosiu“ (Dudok, 2008, s. 21).
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nú komunikačnú rovinu jazyka z aspektu jazykovej politiky a následne aj 
úrovne jazykovej praxe možno považovať sféru mediálnej komunikácie 
(stav jazyka v printových a elektronických médiách). Problematiku jazyko-
vo-komunikačného správania vybranej jazykovej komunity (používateľov 
slovenčiny vo Vojvodine) sledujeme preto na pozadí printových a elektro-
nických komunikátov publikovaných na území Srbskej republiky. Vďaka 
jazykovým javom sledovaným vo vojvodinských médiách môžeme získať 
reálny obraz o stave používania slovenského jazyka vo Vojvodine.

Špecifický výskum hovorenej podoby slovenčiny v médiách bol re-
alizovaný v rámci projektu Súčasná slovenčina v srbských a slovenských 
elektronických médiách, ktorého cieľom bolo vytypovať, zmapovať a vy-
hodnotiť jazykové prostriedky indikujúce „jednak súčasný stav a jednak dy-
namiku prehovorov v elektronických médiách v dvoch rozličných sférach 
s nerovnakým statusom slovenčiny, t. j. ako majoritného i ako minoritného 
jazyka“ (Kralčák, 2015, s. 8). Projekt sa zameriaval na vedecké skúmanie 
a konfrontačnú analýzu komunikátov realizovaných v slovenských a srb-
ských elektronických médiách so zámerom reflektovať súčasný stav slo-
venčiny vo vojvodinskej enkláve.2 Jednotlivé javy zvukovej, morfologic-
kej, syntaktickej a lexikálnej roviny podrobne a spoľahlivo opísal profesor 
Juraj Glovňa v štúdii Stav vojvodinskej slovenčiny ako enklávneho jazyka, 
keď jazykovú situáciu slovenčiny vo Vojvodine charakterizoval pomocou 
troch okruhov otázok „dotýkajúcich sa vlastného jazykového (vnútrojazy-
kového) rozmeru, medzijazykového rozmeru a napokon mimojazykovej 
dimenzie“, pričom za rozhodujúce pre jazykovú charakteristiku považuje 
medzijazykovú a vnútrojazykovú dimenziu (Glovňa, 2018, s. 87). V štúdii 
J. Glovňa prostredníctvom jazykových rovín ukazuje, aké diferenčné jazy-
kové prostriedky sa „oproti spisovnej slovenčine na Slovensku“ objavujú 
práve v publicistike a ich zdrojom je „buď vnútrojazyková dimenzia (pre-
dovšetkým prvky slovenského nárečového rázu alebo „sprostredkované 
srbizmy“), alebo medzijazyková dimenzia (predovšetkým všetky typy sr-
bizmov, ktoré sa preberajú priamo zo srbčiny)“ (Glovňa, 2018, s. 88).

2 Výskum slovenčiny používanej v dvojakých sociálno-komunikačných podmienkach bol 
realizovaný v rokoch 2013 – 2015 v rámci riešenia projektu VEGA č. 10694/13 pod názvom 
Súčasná slovenčina v srbských a slovenských elektronických médiách. Výstupom projek-
tu bol rovnomenný zborník príspevkov o súčasnom stave slovenčiny vo Vojvodine, ako 
ju reflektuje dynamická sféra elektronických médií. Závery výskumu dokumentujú viaceré 
špecifiká vojvodinskej enklávnej slovenčiny, ktorých pôvod možno nájsť v dvoch prame-
ňoch – v tradičnom, silnom nárečovom základe a v úzkom kontakte so srbčinou. Zdrojom 
najpočetnejších osobitostí je podľa viacerých autorov príspevkov práve „slovensko-srbský 
bilingvizmus príznačný pre absolútnu väčšinu používateľov slovenčiny v tomto priestore“ 
(Kralčák, 2013, s. 9).
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Popri vedeckých, lingvistických, teoretických prácach venovaných 
stavu slovenčiny vo Vojvodine nájdeme aj množstvo praktických publikácií 
zameraných na komunikačné aktivity vojvodinských Slovákov. Ide tu najmä 
o praktické jazykové (gramatické) príručky a jazykovedné publikácie napí-
sané priamo pre „slovenské jazykové spoločenstvo vo Vojvodine“ s cieľom 
odstraňovať „odklony od spisovnej slovenčiny“ používanej v „materskom 
jazykovom spoločenstve“ vojvodinských Slovákov (Myjavcová, 2009, s. 
7). Viaceré publikácie vznikli na základe sledovania jazykového správania 
príslušníkov vojvodinského jazykového spoločenstva, pričom ich autori 
upozorňujú najmä na ľahostajnosť voči materinskému jazyku a na nekritic-
kú otvorenosť voči cudzím slovám.3 Príspevky o správnom používaní slov 
a chybách v slovenčine možno nájsť aj v pravidelných rubrikách časopisov 
(v mesačníku Rovina sú to rubriky Dobroducháreň a Poučky a v týždenníku 
Hlas ľudu sa nachádza rubrika nazvaná JazykOmyly) či v televíznom vysie-
laní RTV2 (Rádio-televízia Vojvodiny 2), kde už niekoľko rokov vysielajú 
reláciu Dobroducháreň/deFrázovanie pripravovanú pedagógmi a študent-
mi z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 
zameranú na najvypuklejšie odklony od jazykovej normy. V posledných 
rokoch sa stretávame tiež s množstvom aktivít v podobe tvorivých dielní, 
školení či kurzov, počas ktorých je používateľom slovenčiny vo Vojvodine 
sprostredkúvaná spisovná slovenčina a lektori upozorňujú najmä na návra-
tové (opakujúce sa) chyby v slovenčine.

3 V praktických jazykových príručkách Jazykové omyly 1 (2013), Jazykové omyly 2 (2017) 
a Jazykové omyly 3 (2019) s podtitulom Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov sa 
Anna Horvátová (porov. Horvátová, 2017)  zaoberá chybami, ktoré sa najviac vyskytu-
jú v reči vojvodinských Slovákov. Napríklad v druhom diele príručky autorka v krátkych 
príspevkoch uvádza nespisovnú alebo nesprávne použitú podobu slov, vysvetľuje, ako dané 
slovo správne použiť, a podrobnejšie hovorí aj o písaní priamej reči, pomlčky, spojovníka 
a čiarky. Výskum v oblasti používania slovenského jazyka medzi novinármi vo Vojvodi-
ne uskutočnila Monika Necpálová, ktorá absolvovala výskumnú stáž v redakcii týždenníka 
Hlas ľudu. Výsledkom jej skúmania je kniha, ktorá má upozorňovať na zažité nesprávne 
výrazy alebo gramatické odchýlky najmä v žurnalistike. Autorka vytvorila aj zoznam často 
sa opakujúcich problematických slov s cieľom pomôcť žurnalistom, ktorí si chyby neuve-
domujú a dopúšťajú sa ich podvedome (Necpálová, 2015). Podrobné praktické jazykové 
vademékum pripravila pre čitateľov Mária Myjavcová, ktorá sa prostredníctvom jazyko-
vej čítanky usiluje zvýšiť osobnú jazykovú kultúru najmä učiteľov, ktorí sú rozhodujúci 
činitelia pri sprostredkúvaní poznatkov o spisovnej slovenčine. Cieľom autorky je zaplniť 
medzeru jestvujúcu pri rozširovaní kvalifikovaných informácií o stave a používaní spisovnej 
slovenčiny vo Vojvodine. Rozoberané jazykové javy posudzuje a vysvetľuje z hľadiska spi-
sovnej slovenčiny, ale kritérium spisovnosti uplatňuje pružne a tak, aby bola rešpektovaná 
konkrétna jazyková situácia (Myjavcová, 2009).
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Reálny stav slovenčiny v slovenských vojvodinských médiách

Niektorí slovenskí i vojvodinskí lingvisti konštatujú, že vo všetkých 
sférach verejného styku používajú vojvodinskí Slováci kultivovanú spisov-
nú slovenčinu. Na mysli majú kodifikovanú spisovnú slovenčinu, ktorá sa 
používa dnes na Slovensku. Vojvodinská intelektuálna elita, tvoriví publi-
cisti, spisovatelia, učitelia, farári, administratívni pracovníci a mnohí iní sa 
pri používaní spisovnej podoby usilujú dodržiavať zásady kodifikovanej 
spisovnej slovenčiny, k čomu im často pomáhajú už spomínané publikácie, 
školenia a kurzy. Za všetky spomeňme aspoň tie kurzy, ktoré organizujú 
najvyššie národnostné inštitúcie Slovákov v Srbsku – Národnostná rada 
slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a jeden z jej výkonných orgá-
nov Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Najmä novinári uvítali Kurzy jazykovej kultúry, ktoré pre nich zor-
ganizoval Výbor pre informovanie NRSNM spolu s Asociáciou sloven-
ských novinárov. Profesor Juraj Glovňa na kurze jazykovým redaktorom, 
redaktorom a novinárom hovoril o kodifikovanej spisovnej slovenčine, 
o základných kodifikačných príručkách slovenského jazyka, venoval sa 
štylistickej stránke žurnalistických textov a najmä problematike kalkov 
zo srbčiny. Absolventi kurzu sa vyjadrili, že najužitočnejšou časťou 
seminára bola jeho praktická stránka, keď analyzovali či opravovali ne-
náležité tvary v konkrétnych článkoch. Ďalším zo vzdelávacích kurzov 
bol Edukačný kurz pre novinárov ŽUR-ŠKOLA, ktorý celé desaťročie or-
ganizoval Výbor pre informovanie NRSNM, s finančnou podporou Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s cieľom vzdelávať spolupracovníkov 
slovenských vojvodinských médií a zveľaďovať sieť dopisovateľov. Výbor 
pre informovanie NRSNM pripravil aj dvojdňový Seminár pre novinárov 
a moderátorov slovenských vojvodinských médií (seminár finančne podpo-
ril Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí).

Aký je dosah týchto kurzov, si môžeme overiť v praxi, v jednotlivých 
printových a elektronických komunikátoch. Už po prečítaní titulkov k nie-
ktorým článkom (všetky z týždenníka Hlas ľudu z roku 2019) je preuká-
zateľné, že enormné úsilie školiteľov a lektorov sa v mnohých prípadoch 
míňa účinku: „Dejiny karikatúry na priestoroch Juhoslávie; Republiková 
súťaž recitátorov; Prístup k EÚ v roku 2025 úprimne nereálny; Taký festi-
val nám bol potrebný; Plány na bežný rok; Incident vo fókuse; Titul sa im 
usmieva.“ Pri čítaní periodickej tlače (Hlas ľudu, Rovina, Vzlet), počas sle-
dovania slovenských relácií produkovaných RTV2 či pri počúvaní učiteľov 
slovenského jazyka, redaktorov, verejných činiteľov prichádzame k záveru, 
že slovenčina vo Vojvodine sa nachádza v „žalostnom“ stave a často je pre 
používateľa spisovnej slovenčiny na hranici zrozumiteľnosti.
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Je zrejmé, že tento stav je výsledkom dlhoročného vývinu slovenčiny 
v enklávnom prostredí, keď podobu jazyka ovplyvňujú objektívne faktory: 
enklávny spôsob existencie, vplyv nárečí, reálne existujúci bilingvizmus 
a najväčším faktorom ovplyvňovania je supremácia srbčiny v komuni-
kačnej sfére. Rozhodujúce jazykové faktory „postihujú“ všetky jazykové 
roviny. Na druhej strane, mnohí používatelia jazyka ani nemajú záujem 
„adaptovať“ systémové javy do vlastného diskurzu (tu máme na mysli re-
daktorov, verejných činiteľov, novinárov i učiteľov). Prejavy v médiách sú 
plné problematických tvarov, často sú texty nezrozumiteľné. Nepochybne 
to súvisí aj s faktom, že novinári pri spracovaní správ najmä zo srbských 
mediálnych zdrojov uvedú do slovenského textu srbizmus, pretože adek-
vátny slovenský ekvivalent nepoznajú alebo si myslia, že nimi zvolená 
podoba lexikálnej či syntaktickej jednotky je správna, teda slovenská. Vý-
sledkom takéhoto prístupu sú potom texty, v ktorých je diskrepancia medzi 
odovzdaným a prijatým v zmysle uplatňovania spisovnosti viac než zjavná.

Ako eklatantný príklad uvedieme mediálne správy (texty) reflektujúce 
už spomínané Kurzy jazykovej kultúry a Seminár pre novinárov a moderá-
torov slovenských vojvodinských médií, ktoré boli uverejnené na interne-
tových stránkach NRSNM pod názvom Úspešný začiatok kurzu jazykovej 
kultúry (správa z 29. marca 2010) a Zdokonaľovanie novinárov a moderá-
torov v Báčskom Petrovci (správa zo 17. decembra 2017). Akú „úspešnosť“ 
kurz mal, je evidentné už z prvých riadkov správy, ktorej autorom/autorkou 
je pravdepodobne účastník/účastníčka kurzu (text nie je signovaný):

„Začiatok kurza, ktorý sa cyklicky bude opakovať raz do mesiaca, bol 
výnimočne úspešný, keďže sa odozvalo 30 slovenských vojvodinských 
mediálnych pracovníkov z pokrajinskej, ale aj lokálnej úrovne. Jazykovú 
dielňu mal na starosti jazykovedec zo Slovenskej republiky – prof. PhDr. 
Juraj Glovňa, CSc. (...) Na praktických príkladoch prof. Glovňa poukázal 
na niektoré kalky v slovenskej vojvodinskej slovenčine, poukázal na 5 dô-
vodov prečo zachovať mäkké Ľ v slovenčine a sprítomnil pravidlá písania 
veľkých písmen na začiatku viacslovných pomenovaní.“4

„Počas dvoch dní trvania semináru, desiati frekventanti cez praktické 
cvičenia a skupinovú prácu zdolali techniku a kultúru reči v mediálnom 
prejave, psichologické zásady pri verejnom vystupovaní, verbálne a never-
bálne zložky prejavu v elektronických médiách, ako aj pravidlá interpretá-
cie tekstu. O to sa postarali eminentný odborníci hovorenej reči a mediál-

4 Správa pod názvom Úspešný začiatok kurzu jazykovej kultúry dostupná na: http://
www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/391-uspes-
ny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kul-
tury

http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury
http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury
http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury
http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury/391-uspesny-zaciatok-kurzu-jazykovej-kultury
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ného prejavu zo Slovenska (...), ktorí mali príležitosť v Srbsku pobudnúť 
už druhý krát, a svoje vedomosti podeliť ako s novými tak aj so skúsenými 
novinárami a moderátorami slovenských vojvodinských médií.“5

Vo verejno-komunikačných prostriedkoch, paradoxne dokonca v tex-
toch, ktorých obsahom je práve otázka zdokonaľovania sa novinárov a mo-
derátorov v oblasti spisovnosti a jazykovej kultúry, je osvojovanie spisov-
nej slovenčiny a jej praktické používanie problematické. Oproti spisovnej 
slovenčine sledujeme v praxi závažné diferenčné jazykové prostriedky. Je 
badateľné, že všetky diferenčné lingvistické prostriedky (vyznačené vyššie 
v texte) majú svoj prameň v dvoch základných rozmeroch: 1.intralingválny 
rozmer – do spisovnej slovenčiny sa dostávajú prvky nárečového rázu ale-
bo sprostredkované srbizmy a 2. interlingválny rozmer – srbizmy preberané 
priamo zo srbčiny (Glovňa, 2018, s. 88). Rozhodujúce jazykové faktory 
„postihujú“ pritom všetky jazykové roviny.

V sledovaných publicistických textoch nachádzame v morfologickej 
rovine značné interferencie v používaní predložiek (dotyčný pán sa na 
funkciu dostal; škola pre dizajn a digitálny marketing); symptomatická je 
rodová interferencia v cudzích i domácich slovách (a nakoniec vyhabka-
la konštatáciu; na základných štúdiách); problematické sú tiež adjektívne 
derivačné morfémy (pochutnali na srňacom paprikáši); zmeny nastávajú 
pri používaní zvratných a nezvratných slovies (medzi ktorými sa niektorí 
z nich zbili dáždnikmi) a pri presune medzi slovesami v časovacích triedach 
(prečítala otázku, ktorú postavovala v parlamente) a časté je aj nadužívanie 
dejových substantív (štvrtá gitariáda Vojvodiny). V syntaktickej rovine sú 
príznakové konštrukcie z nárečového podložia slovenčiny, kde sa okrem 
nárečia uplatňuje aj srbská datívna väzba (bolo mi tu zaujímavo; dôležitá mi 
bola konverzácia); prítomná je vysoká frekvencia komparatívnych foriem 
na úkor superlatívu a nad aktívnymi konštrukciami prevažujú pasívne. Pod 
tlakom dominujúcej srbčiny sa najdynamickejšie mení lexikálna rovina ja-
zyka, keď do lexiky prenikajú čoraz častejšie výpožičky zo srbčiny, pričom 
osobitý „vpád“ srbizmov do slovenčiny možno pozorovať práve v admi-
nistratívnom štýle a v publicistike (vynikajúci baletník; dizajn zvuku pod-
pisuje; štátna príslušnosť Republiky Srbsko; predsedníčka vlády Republiky 
Srbsko; Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky; 
Finančný plán Domu zdravia; v Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Ko-
vačica).6 Okrem toho sa v slovenských vojvodinských médiách vyskytujú 

5 Správa pod názvom Zdokonaľovanie novinárov a moderátorov v Báčskom Petrov-
ci dostupná na: http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/
item/1574-zdokonalovanie-novinarov-a-moderatorov-v-bacskom-petrovci
6 Všetky príklady uvádzame z textov uverejnených v týždenníku Hlas ľudu v r. 2019 – 2020.

http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/1574-zdokonalovanie-novinarov-a-moderatorov-v-bacskom-petrovci
http://www.rada.org.rs/sr/aktivnosti/aktivnosti-odbora-za-informisanje/item/1574-zdokonalovanie-novinarov-a-moderatorov-v-bacskom-petrovci
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aj archaizmy a dialektizmy, ktoré majú svoju oporu v nárečovom úze.

Aká je teda slovenčina vojvodinských Slovákov?

Treba tu rozlišovať dve veci. Slovenčina, ktorú používajú vojvodinskí 
Slováci v každodennej komunikácii, je silne preniknutá nárečovým úzom 
– najmä v slovnej zásobe si zachováva mnohé archaické a nárečové prvky 
– a zároveň v nej pozorujeme neprimerané množstvo srbizmov. V morfolo-
gickej a syntaktickej rovine možno sledovať hojné interferencie so srbčinou 
ako kontaktovým jazykom (predložkové gramatické väzby, príznakové po-
suny v časovacích triedach, rodová interferencia, nadmerné využívanie pa-
sívnych konštrukcií). Neprimerané, až prehnané mäkčenie najmä v slovách 
cudzieho pôvodu [gyňekológ, koľega, ľexika, ľiťeratúra, ťeľefón, toľero-
vať] a neprirodzená intonácia, ktorá vzniká pod vplyvom systému akcento-
vania v srbskom spisovnom jazyku (štyri akcenty a neprízvučná dĺžka bez 
akcentu) zas spôsobujú, že najmä Slovákom žijúcim na Slovensku sa môže 
vojvodinská slovenčina javiť ako veľmi ľubozvučná. Táto štandardná, ho-
vorová podoba slovenčiny však obsahuje veľa srbských slov, uplatňujú sa 
v nej srbská morfológia a syntax a často môže byť pre Slováka zo Sloven-
ska nezrozumiteľná. Pod vplyvom srbského jazyka sa do slovenčiny dostá-
vajú mnohé srbské lexémy, alebo ich poslovenčená podoba, čím dochádza 
najmä k posunu v sémantike, ako to dokumentujú nasledujúce príklady: 
„A ja som ťa pekmezovým chlebom chránila a ty mi tu prétiš a zanovétaš!; 
Nemoj tu stáť, choj už vykľúčiť ten šporhet!; Sa mi baš svíďaš, mvož vodiť 
lásku s tebov.; Pod bandérov sa smúvali, ani neprimétili, že ich kéva hľadí.; 
Ja som tu zadĺžený za treníranie klincov!; Ja som na ten liek odporná.“

Na druhej strane, slovenčina printových aj elektronických médií, ďalej 
jazyk používaný v úradoch, školách, v kostoloch a iných verejných inštitú-
ciách sa usiluje zachovávať znaky kultivovanej a kodifikovanej spisovnej 
slovenčiny. Túto podobu jazyka sledujú najmä lingvisti pôsobiaci vo Vojvo-
dine, ktorí sa v jazykovedných prácach usilujú upozorňovať na problema-
tické javy, prispievať k lepšiemu poznaniu slovenského jazyka a upevňovať 
jazykové povedomie u členov slovenského jazykového spoločenstva. Ako 
sme však ukázali, ani mediálna komunikácia sa nevyhýba silnému vplyvu 
srbčiny a pozorujeme v nej znižovanie gramatickej a lexikálnej kompeten-
cie pôvodcov komunikátov.

Slovenčina vojvodinských Slovákov sa vo všetkých jazykových ro-
vinách postupne hybridizuje. Vnútorná hranica jazyka je značne narušená 
a do hovoreného štandardu vstupuje nárečový úzus a dominujúca srbčina. 
Nával srbizmov pozorujeme najmä v lexike a morfológii. Jednu z príčin 
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tohto stavu možno nájsť v ústupe „od enklávnej monolingválnosti a v in-
tenzívnom posilňovaní bilingválnosti, resp. v redukovaní komunikácie 
v slovenčine“ (Glovňa, 2018, s. 92). V spojení s oslabovaním komunikácie 
v slovenčine a s pragmatickými faktormi (štúdium na srbských školách, 
sledovanie médií prevažne v srbčine, srbčina ako štátny jazyk) tak dochá-
dza k vzniku akejsi kreolčiny, ktorej už nasledujúce generácie hovoriacich 
slovenčinou (z materskej krajiny) nebudú možno rozumieť. A tak hoci slo-
venčina vo Vojvodine vždy sledovala a akceptovala kodifikačné zmeny 
v jazyku, ktoré prichádzali zo Slovenska, dnes si už brázdi vlastnú cestu, 
cestu pluricentrického enklávneho jazyka. Jej vitalita a pretrvanie sa tak 
relativizuje. Dokedy zostane prostriedkom dorozumievania pre všetkých 
Slovákov môže byť otázkou času, vôle i možností slovenského jazykového 
spoločenstva vo Vojvodine.
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Abstract
Jozef Mistrík and the Research of the Media Language

The many-sided scholarly work of Jozef Mistrík also incorporates  
a part of research oriented upon the language of the mass media. J. Mistrík 
viewed this phenomenon from several perspectives, not focusing only on 
stylistics, although in this area his texts constitute the basis of the Slovak 
linguistic investigation of publicistic style. In this context, he paid attention 
to various rhetorical questions and transgressions to the sound level of lan-
guage, too, but also to text composition or linguistic culture. Jozef Mistrík 
was also member of the editorial board of the periodical Otázky žurnalisti-
ky (Questions related to Journalism), and he co-operated with Novinársky 
študijný ústav (Journalistic Research Institute). Numerous of his texts were 
published in cooperation with the Slovak Radio, and he is the author of 
Slovník tlače (Dictionary of the Press). The aim of the present paper is to 
point out the principal attributes of the language of the media as perceived 
by Mistrík, as well as the methods with the help of which he investigated the 
language of the media, with stress on Slovník tlače.

Key words: Jozef Mistrík, media-linguistics, language of the media, lin-
guistics, stylistics, mass-media communication, media 
Kľúčové slová: Jozef Mistrík, medialingvistika, jazyk médií, lingvistika, 
štylistika, masmediálna komunikácia, médiá

„Jazyk novinára je jediný jeho pracovný nástroj, no iba vtedy, ak sa 
chápe moderne – veľmi široko, a nie len v rámci školských gramatík alebo 
pravidiel pravopisu. Ale aj pre jazykovedca je jazyk iba vtedy pracovným 
cieľom, keď sa poníma v širokých kontextoch a kontaktoch, a nie iba v rám-
ci strohých lartpourlartistických poučiek, ústiacich v čierno-biele áno – 
nie“ (Mistrík, 1982, s. 13). 

V uvedenom citáte, ktorý pochádza z odborného textu J. Mistríka Jazyk 
nie je len skloňovanie, lingvista zdôraznil fakty, ktoré platia pre jazyk mé-
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dií1 dodnes a zároveň informácie podal svojím osobitým štýlom, na ktorý 
upozornili viacerí jeho kolegovia i nasledovníci. Napríklad Ján Sabol, ktorý 
zdôraznil hutnosť, názornosť a metaforickosť Mistríkovho vedeckého vý-
kladu, a zároveň aj zmysel pre skratku, koncíznosť a schopnosť „vystihnúť 
podstatu vecí a vidieť aj na malej ploche široké súvislosti a kontexty“ (Sa-
bol, 1991, s. 25). Spomínaný text Jozefa Mistríka som si ako úvodný citát 
nezvolila náhodne, ide totiž o referát, ktorý autor predniesol na konferencii 
o jazyku a štýle tlače, rozhlasu a televízie v roku 1982. Sám Jozef Mistrík 
naň a konkrétne na tézu v nadpise tohto článku odkazoval aj vo svojich 
ďalších textoch o jazyku médií a považoval ho za akýsi slogan.2

Dielo Jozefa Mistríka v kontexte medialingvistiky3

Jozef Mistrík ovplyvnil charakter slovenskej lingvistiky svojou 
všestrannou činnosťou v mnohých oblastiach. V dejinách našej jazykovedy 
nájdeme len zopár osobností, ktoré boli aktívne ako v teoretickej, tak i v 

1 V štúdii pracujem s termínom jazyk médií, ktorý vnímam ako „komplexný súbor 
jazykových znakov, využívaný masovými médiami v rámci masmediálnej komunikácie, 
ktorý vnímame širšie ako termín publicistický štýl, no užšie ako mediálny diskurz. Štylis-
tické definície presahuje najmä v oblasti lingvopragmatiky, z hľadiska mediálneho diskurzu 
treba povedať, že slovné spojenie jazyk médií explicitne nepomenúva filozofické konštrukty, 
zameriava sa vyslovene na jazykové znaky a vlastnosti masmediálnej komunikácie s nimi 
súvisiace“ (Stanková, 2020, s. 73). V období, v ktorom bádal a publikoval J. Mistrík, sa 
na pomenovanie tohto fenoménu používali rôzne názvy (jazyk tlače, jazyk rozhlasu, jazyk 
televízie, publicistický štýl, novinársky štýl, jazyk/štýl prostriedkov masovej komunikácie, 
jazyk hromadných oznamovacích prostriedkov...), z ktorých sú niektoré v slovenskej ling-
vistike používame dodnes, ako napríklad publicistický štýl. Po zmene režimu aj J. Mistrík 
v roku 1995 pracoval s označením jazyk masmédií.
2 Napríklad aj v štúdii o výskume jazyka médií v Novinárskom študijnom ústave: „Článok 
zakončím svojím sloganom, ktorý som už doteraz sto ráz opakoval a ktorý znovu podčiarku-
jem: Jazyk nie je len skloňovanie a časovanie. A živý jazyk nie je iba doménou jazykovedy, 
lebo jazyk a jazyková komunikácia, to sú dve veci“ (Mistrík, 1995, s. 240). 
3 „V najširšom slova zmysle možno medialingvistiku chápať ako súčasť lingvistiky, ako ja-
zykovednú subdisciplínu, ktorá skúma mediálne texty, komunikáty. Nemožno ju považovať 
len za aplikovanú lingvistiku, je do veľkej miery i disciplína teoretická – pracuje s normami, 
predstavami o tom, aký by mal byť jazyk médií, aké by mal mať vlastnosti, aké funkcie by 
mal spĺňať atď. Je to veda preskriptívna i deskriptívna súčasne. Rozsah sémantiky pojmu 
mediálny text robí z medialingvistiky metodologicky i tematicky mnohotvárnu lingvistic-
kú subdisciplínu. Medialingvistika skúma jazyk médií ako znakovú entitu, ako významový 
konštrukt aj ako súčasť (masmediálnej) komunikácie. Uvažujeme teda o semiotickom, sé-
mantickom i pragmatickom aspekte medialingvistiky. Rovnako je dôležitý i štrukturalis-
tický prístup, skúmanie jednotlivých jazykových rovín jazyka médií (zvuková rovina pri 
televíznej či rozhlasovej žurnalistike atď.) až k štylistike a textovej lingvistike. Zásadný výz-
nam má pochopiteľne i teória spisovného jazyka, najmä oblasť jazykovej kultúry a prípadné 
zvažovanie mediálneho jazyka ako vzoru spisovného jazyka“ (Stanková, 2020a, s. 856).
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praktickej oblasti. Máloktoré osobnosti sa venovali viacerým oblastiam lin-
gvistiky a zanechali takú stopu ako Jozef Mistrík. 

V predkladanom príspevku sa zameriam na vedeckú činnosť J. Mistríka 
v kontexte jazyka médií. Práve Jozef Mistrík spolu s ďalšími významnými 
slovenskými jazykovedcami, najmä Jánom Horeckým, Františkom Mi-
kom a Ábelom Kráľom, prispeli v druhej polovici 20. storočia k rozvoju 
skúmania jazyka médií v slovenskej lingvistike.4  

Prvá konotácia pri spojení substantív Mistrík a žurnalistika je zrejme 
pre väčšinu lingvistov, novinovedcov, učiteľov a študentov slovenčiny pub-
licistický štýl v takých kontúrach, ako ho predstavil vo svojej Štylistike. 
Pohľad na sylaby a informačné listy predmetov zameraných na slovenský 
jazyk v študijných programoch žurnalistika, mediálne či masmediálne štú-
diá na slovenských univerzitách, didaktický význam jeho štylistiky potvr-
dzuje.5 

Pozornosť jazyku médií venoval J. Mistrík aj vo svojej knihe Kapi-
tolky zo štylistiky či v žánrologickej príručke Žánre vecnej literatúry, kto-
rá obsahuje kapitolu Žánre a útvary publicistického štýlu (Mistrík, 1974,  
s. 101 – 166). Tak ako pri Štylistike, aj pri tejto knihe treba poznamenať, že aj 
po takmer polstoročí je stále relevantným zdrojom informácií v žánrológii, 
a to v rámci pedagogického i vedeckého procesu.6

Cieľom tejto štúdie je na jednej strane odprezentovať obraz jazyka mé-
dií, tak ako ho vnímal J. Mistrík, a na druhej strane ukázať aj to, akými 
metódami sa k definíciám a charakteristikám v tejto oblasti dopracoval. Aj 
metodologický aspekt má v tomto kontexte svoj význam, pretože viaceré 
metódy, ktoré J. Mistrík využíval, dnes nie sú v slovenskej medialingvistike 
bežné – a práve na ich význam z pohľadu súčasného skúmania jazyka médií 
by som rada týmto textom poukázala.

Ak nazeráme na dielo Jozefa Mistríka cez prizmu medialingvistiky, 
treba osvetliť kontext. Jozef Mistrík spolupracoval s Novinárskym štu-
dijným ústavom aj so Slovenským rozhlasom. Jazyku médií venoval po-
zornosť vo svojich štúdiách a odborných článkoch a výskum tejto oblasti 

4 Toto tvrdenie vychádza nielen z vlastných skúseností s publikáciami spomínaných ling-
vistov pri výskume medialingvistiky na Slovensku, ale aj z konštatovania novinovedca Mi-
loša Marka v otváracom prejave na vedecko-praktickej konferencii o jazyku a štýle v tlači, 
rozhlase a televízii (Marko, 1982, s. 5). 
5 S Mistríkovou Štylistikou pracujú napríklad vyučujúci a študenti na UKF v Nitre (št. 
program: žurnalistika, Filozofická fakulta), na UPJŠ v Košiciach (št. program: masmedi-
álne štúdiá, Filozofická fakulta), na UK v Bratislave (št. program: žurnalistika, Filozofická 
fakulta).
6 Na túto knihu odkazujú autorky a autori v aktuálnych učebniciach žánrov pre žurnalistov. 
Napríklad Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre (Bučková – Rusňáková, 
2017) či Žurnalistické žánre (Rončáková, 2014). 
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modernizoval aj popularizoval. Pri pohľade na jeho bibliografiu je zrejmé, 
že J. Mistrík venoval praktickým otázkam spisovného jazyka v masových 
médiách nemalú pozornosť. Publikoval aj texty, ktoré by sme dnes mohli 
prirovnať k jazykovej poradni, napríklad v časopise Televízia.7 Rovnako 
je aj autorom publikácií Jazykové okienko 1 (Mistrík, 1957) a Jazyko-
vé okienko 2 (Mistrík, 1958), ktoré boli vytvorené pre novinárov z praxe  
a ktoré vydal Československý rozhlas v Bratislave. V 60. – 80. rokoch bý-
val aj aktívnym účastníkom metodických seminárov v rozhlase, v ktorých 
sa spolu s ďalšími odborníkmi a praktikmi venovali konkrétnym otázkam 
na pomedzí žurnalistiky a slovenského jazyka. 

V rokoch 1969 – 1970 bol členom redakčnej rady novinovedného ča-
sopisu Otázky žurnalistiky, v ktorom taktiež publikoval svoje štúdie. Jozef 
Mistrík bol aj organizátorom konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase 
a televízii, ktorá sa konala v Smoleniciach 8. a 9. apríla 1982. 

Napriek tomu, že jazyk médií nebol primárnou oblasťou jeho záujmu, 
venoval tejto problematike systematickú pozornosť. 

Metodológia výskumu

Na základe dostupného súpisu publikačnej činnosti J. Mistríka uverej-
ňovaného v diele Slovenskí jazykovedci8 i v časopise Slovenská reč9 som 
v jednotlivých názvoch jeho textov vyhľadávala základy kľúčových slov 
– médiá, masový, publicistika, žurnalistika, noviny, tlač, rozhlas, televízia, 
titulok. Na základe tohto som z množiny jeho publikovaných textov uve-
rejnených v danom súpise (N = 735) vybrala tie texty, ktoré sa podľa názvu 
textu alebo publikácie zaoberali problematikou jazyka médií, tzn. obsaho-
vali základ minimálne jedného z uvedených slov.  

Pochopiteľne, ukazuje sa riziko, že by sa do výskumnej vzorky nedo-
stali také texty, ktoré neobsahujú v názve základ z ani jedného zo stanove-
ných slov. Tomu som sa snažila predísť práve tým, že som do výskumnej 
vzorky nezaradila len také texty, ktorých názvy obsahovali hľadané reťaz-

7 Časopis Televízia bol spoločensko-kultúrny týždenník, ktorý vydávalo vydavateľstvo 
Pravda v rokoch 1965 – 1991. V súčasnosti pokračuje pod názvom Eurotelevízia, ide teda 
o najstarší programový časopis na Slovensku. 
8 Dostupné aj v elektronickej podobe na <https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_ja-
zykovedci/>.
9 DVONČ, Ladislav: Súpis prác Jozefa Mistríka za roky 1953—1970. Slovenská reč, 36, 
1971, č. 2, s. 113 – 124. DVONČ, Ladislav: Súpis prác prof. Jozefa Mistríka za roky 1971 — 
1979. Slovenská reč, 46, 1981, č. 1, s. 52 – 61. DVONČ, Ladislav: Súpis prác prof. Jozefa 
Mistríka za roky 1980—1989. Slovenská reč, 56, 1991, č. 1, s. 37 – 50. DVONČ, Ladislav: 
Súpis prác prof. Jozefa Mistríka za roky 1990 – 1999. Slovenská reč, 65, 2000, č. 3, s. 171 
– 180. 
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ce, ale i také texty, ktoré vyšli v publikáciách obsahujúcich minimálne je-
den zo zmienených základov slov. Tak sa do výskumnej vzorky dostala aj 
spomínaná štúdia Jazyk nie je len skloňovanie, ktorá bola uverejnená aj  
v konferenčnom zborníku Jazyk a štýl tlače – ten J. Mistrík zostavil. 

Po selekcii opísanou metódou som pracovala so vzorkou textov (N = 
26), v ktorých sa J. Mistrík venoval otázkam jazyka médií. Zo všetkých 
Mistríkových publikovaných textov tvoria teda texty zamerané na žurna-
listiku a jej jazyk 3,5 %. Zo žánrového hľadiska dominujú štúdie, ale vo 
výskumnej vzorke sú aj popularizačno-náučné texty – články, novinárske 
prejavy (správy), diskusný príspevok, zborník a rámcové časti textov (napr. 
úvod a záver). Z časového hľadiska boli texty publikované v rozmedzí ro-
kov 1961 – 1995.

V tejto časti štúdie by som rada predstavila aj základné okruhy tém, 
ktorým J. Mistrík v skúmaných textoch venoval pozornosť, a to ako z hľa-
diska novinovedy, tak i z hľadiska jazykovedy. 

V slovenskej novinovede je zaužívaná tendencia deliť žurnalistiku 
podľa typu média na tlač, rozhlas a televíziu. Samozrejme, v súčasnosti už 
pracujeme aj s ďalšou entitou – internetom. Najviac textov z výskumnej 
vzorky (N = 12) možno považovať za univerzálne, lebo sa v nich J. Mistrík 
venoval jazyku médií všeobecne, z hľadiska médií je najviac skúmaných 
textov o rozhlase (N = 9), potom o televízii (N = 5) a len 2 sa venujú otáz-
kam jazyka slovenskej tlače. 

Súvisí s tým aj to, že Jozef Mistrík sa vo svojich textoch venoval prob-
lematike štylistiky publicistiky všeobecne (Mistrík, 1968a), ale aj tlače 
(Mistrík, 1968b), rozhlasu (Mistrík, 1970) i televízie (Mistrík, 1969), a vo 
viacerých textoch vo výskumnej vzorke zdôrazňoval aj rozdiely medzi šty-
listikou daných troch typov médií, napríklad v kontexte titulkov (Mistrík, 
1977). Viaceré z týchto textov sa opierajú o semiotický prístup. 
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Obrázok 1 Zameranie medialingvistických textov J. Mistríka (zdroj: 
autorka)

J. Mistrík na jazyk médií nazeral najčastejšie cez optiku štylistiky, za-
oberal sa však aj rétorikou, lexikológiou či kompozíciou textov (špeciálne 
problematikou titulkov). Mnohé z týchto konštatovaní vidno aj v názvoch 
skúmaných textov. (Obr. 2)

Obrázok 2 Názvy skúmaných textov Jozefa Mistríka (zdroj: autorka)
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Vedecký pohľad Jozefa Mistríka na jazyk médií je, ako som už nazna-
čila, zaujímavý aj z hľadiska metodologického. Napriek tomu, že – laic-
ky povedané – čítanie Mistríkových vedeckých a odborných textov nie je 
„ťažké“, nie každý čitateľ si uvedomí ich pevné metodologické podložie. 
Autorovo zameranie na skúmanie frekvencie slov a využívanie štatistic-
kej (kvantitatívnej) lingvistiky prinieslo aj do skúmania jazyka médií veľa 
dôležitých a originálnych poznatkov. V našej výskumnej vzorke takéto 
výskumy reprezentujú napríklad Slovník tlače – Novinársky frekvenčný 
slovník (Mistrík, 1968b) či kapitola Štylistika novinárskej tvorby (Mistrík, 
1968a, s. 134 – 157) v treťom diele edície Žurnalistika v tlači, rozhlase 
a televízii. Štatistickú štylistiku J. Mistrík využil aj pri bádaní, ktorého vý-
sledky publikoval v knihe Žánre vecnej literatúry10 (Mistrík, 1993, s. 437). 

Využívanie štatistickej metódy so sebou prináša okrem exaktných 
dát aj potrebu ich grafického spracovania v podobe grafov, tabuliek a rôz-
nych schém. I tieto prvky textu majú v stanovenej výskumnej vzorke svoje 
miesto. Ako príklad možno uviesť grafické prvky napríklad v spomínanej 
kapitole Štylistika novinárskej tvorby. Na ilustrácii (Obr. 3) je naznačené 
rozloženie slov – substantív, zámen a slovies v umeleckom texte Posledná 
prekážka od Andreja Chudobu v periodiku VPRED. 

Obrázok 3 Rozloženie slovných druhov (zdroj: Mistrík, 1968a, s. 140) 

10 Dokonca pri hesle „štatistická štylistika“ sa v Encyklopédii jazykovedy uvádza, že tieto 
metódy „sa úspešne využívajú aj v textológii pri zisťovaní autorstva a pri klasifikácii žán-
rov“ a ako príklad je v zátvorke uvedená práve kniha Žánre vecnej literatúry (Mistrík, 1993, 
s. 437).
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Samozrejme, J. Mistrík využíval aj iné metódy. Z hľadiska praktického 
aspektu jazyka médií napríklad pracoval so štylistickou interpretáciou, aby 
poukázal na nesprávne štylizované vety či časti textov. Takto bol koncipo-
vaný napríklad text Jazyk a štýl textov umelecko-dokumentárnej publicisti-
ky (Mistrík, 1983, s. 71 – 84) – ten odznel na metodickom seminári Feature 
v rozhlasovej praxi v roku 1982.

Metodológiu pri skúmaní jazyka médií vo svojich textoch J. Mistrík 
vysvetľoval tak, aby dané metódy a postupy mohli využívať aj iní odbor-
níci. Takúto explanačnú časť obsahuje napríklad viackrát spomínaný text 
Štylistika novinárskej tvorby, v ktorom sú úvodné pasáže venované štýlu vo 
všeobecnosti a jeho prvá kapitola má názov Výskum štýlu matematicko-šty-
listickou metódou (Mistrík, 1968a, s. 133 – 157). V nej J. Mistrík vysvet-
ľuje jednotlivé postupy, ktoré možno využiť pri skúmaní štýlov a postupne 
prechádza k otázkam publicistického štýlu. Podobne metodológiu výskumu 
prezentoval aj v Slovníku tlače, ktorému budem venovať pozornosť v na-
sledujúcej časti. 

Retrospektívu a perspektívu slovenskej medialingvistiky aj s dôrazom 
na jej metódy a postupy predstavil J. Mistrík vo svojej prehľadovej štúdii 
v Otázkach žurnalistiky (Mistrík, 1995, s. 237 – 240) pri príležitosti 40 
rokov od vzniku Novinárskeho študijného ústavu. Výskum jazyka médií 
v slovenskom kontexte charakterizoval takto: „Zatiaľ však, čo v prvých ro-
koch výskumu sa začali rozvíjať metódy výskumu štýlu a kompozície novi-
nárskeho textu (J. Mistrík), neskôr sa prešlo k literárno-vedno-filozofickým 
postupom v novinárskych prejavoch. Takto sa odkrývali sémantické vlast-
nosti novinárskych textov a hľadali sa vyjadrovacie prostriedky (výrazové 
kategórie – F. Miko) na ich prezentáciu“ (Mistrík, 1995, s. 237).

Slovník tlače

Vzhľadom na charakter publikácie a jej jedinečnosť by som v tejto 
časti svojho textu rada predstavila Novinársky frekvenčný slovník s pod-
názvom Slovník tlače, ktorého autorom je Jozef Mistrík a v roku 1968 ho 
vydal Inštitút pre výskum masových komunikačných prostriedkov v Brati-
slave. Ide o relatívne útlu publikáciu – brožúru, ktorá podľa informácií v ti-
ráži vyšla v náklade 300 kusov a bola vydaná ako „interný študijný materiál 
pre potreby redakcií novín a televízie“ (Mistrík, 1968b, s. 75).

Práve Slovník tlače ponúka viaceré možnosti, ako pristupovať k výsku-
mu jazyka médií – J. Mistrík pracoval primárne so štatistickou (kvantita-
tívnou) metódou, vychádzal pri tom z materiálu, ktorý mal k dispozícii pri 
práci na frekvenčnom slovníku slovenčiny – Frekvencia slov v slovenčine 
(1969). Prvú časť publikácie tvorí kvalitatívna analýza výsledkov výsku-
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mu – výskumná vzorka Slovníka tlače bola 145 827 slov a 36 338 lexikál-
nych jednotiek pri indexe opakovania 4 (Mistrík, 1968b, s. 4). 

Touto metódou J. Mistrík charakterizoval jazyk tlače najmä z lexiko-
logického hľadiska. No treba uviesť, že informácie, ktoré v prvej časti tejto 
publikácie odprezentoval, majú presah do ďalších jazykových rovín a de-
finujú publicistický štýl (na príklade tlače). Jazyk slovenskej tlače podľa 
jeho zistení charakterizuje informačnosť na úkor zrozumiteľnosti, čo sú-
visí aj s faktom, že publicistický štýl má najnižší index opakovateľnosti 
zo všetkých štýlov (Mistrík, 1968b, s. 5). Z hľadiska štýlovej príslušnosti 
má publicistický štýl najvyššie zastúpenie cudzích slov (Mistrík, 1968b,  
s. 8) a z hľadiska slovnodruhovej príslušnosti mu dominujú mená, „keďže 
je enumeračný a pojmový“ (Mistrík, 1968b, s. 19). Ďalšiu dôležitú charak-
teristiku jazyka tlače určujú slovesá, ktoré sa podľa J. Mistríka v publicis-
tike vyskytujú prevažne v minulom čase a v tretej osobe (Mistrík, 1968b, 
s. 22). 

Stručné informácie, ktoré uvádzam o Novinárskom frekvenčnom slov-
níku, majú za cieľ zdôrazniť potenciál štatistickej metódy aj v súčasnej me-
dialingvistike. Takýto typ výskumov napríklad aj v spolupráci so Sloven-
ským národným korpusom môže viesť k vecnému, presnému a odbornému 
popísaniu jazyka médií ako dynamického fenoménu. Objektívny prístup 
k jazyku médií môže napomôcť nielen k jeho lepšiemu poznaniu, ale aj 
zvyšovaniu jeho úrovne. 

Namiesto záveru

„Ak sa doteraz pracovalo individuálne iba na poznávaní novinárske-
ho jazyka, bude treba pracovať kolektívne na výskume jazyka všetkých 
masmédií – so zvýšenou starostlivosťou o rozhlas a televíziu. Bude potreb-
né konfrontačne viesť výskum so starostlivosťou o uplatňovanie v praxi“ 
(Mistrík, 1995, s. 240). 

Ak si doplníme v uvedenom citáte k rozhlasu a televízii internet a soci-
álne siete, ukazuje sa, že perspektíva, ktorú načrtol Jozef Mistrík slovenskej 
medialingvistike, je stále aktuálna. V zmenených a stále sa meniacich spo-
ločensko-politických podmienkach, ktoré formujú (reformujú a niekedy aj 
deformujú) tvár našej vedy a pedagogického procesu, pôsobia vyššie uve-
dené slová o čosi naliehavejšie. 
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Parasyntax jako struktura nízko frekventovaných částí 
textu. Hapax legomenon prostředkem textové koheze

Dan Faltýnek – Ondřej Kučera
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Abstract
Parasyntax As a Structure with Low-Frequency Parts of the Text.

Hapax Legomenon As Means of Text Cohesion
Following Josef Mistrík‘s concept of stylém we would like to incorporate 

low-frequency lexicon into this specific group of language devices. Based 
on the distribution of low-frequency lexicon analysis we will show that low-
frequency lexicon has a regular occurrence in the author’s texts – i.e. it 
is a cohesive device. The common notion of text cohesion assumes that 
texts „hold together“ based on inter-sentences coreferential relations and 
grammatical agreement. Contrary to that we would like to show that texts 
„hold together“ based on the author‘s preferred lexical forms distributed 
in the wide text range as well. This part of the low-frequency lexicon is 
understood as a/ author’s regularly preferred lexical expression, b/ author’s 
preferred content expressed without direct connection with the actual 
context.

Key words: stylém, text cohesion, low-frequency lexicon, hapax legomena, 
authorship attribution, forensic standard, cluster analysis
Klíčová slova: stylém, textová koheze, nízko frekventované lexikum, hapax 
legomena, určování autorství, forenzní standard, klastrová analýza

Co říká lingvistika o nízko frekventovaných částech textu

Cílem tohoto textu je vysvětlit vztah nízko frekventovaných částí textu 
ke konceptu textové koheze, tzn. textové soudržnosti z hlediska formální 
výstavby textu (oproti koherenci jakožto soudržnosti obsahové; tyto dva 
koncepty se nám ale v průběhu výkladu nedaří oddělovat). Mluvíme-li  
o nízko frekventovaných částech textu, myslíme tím slovní formy nebo 
fráze (fráze ve smyslu prosté kombinace slov v textu, nikoliv z hledis-
ka syntaktické závislosti, v souvislosti s nízko frekventovaným lexikem, 
viz Faltýnek, 2020). Nízkou frekvencí rozumíme výskyt jednotky v textu  
s frekvencí 1: hovoříme pak o hapax legomenech jakožto jedno-výskytech 
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lexikálních jednotek v určitých textech; mezi nízko frekventované lexikum 
zahrnujeme i slovní formy s frekvencí vyšší než 1, dis legomena (frekvence 
2), tris legomena (frekvence 3) atd., všeobecně semihapaxy (Hladká – No-
votná – Karlíková, 2017).

V návaznosti na Faltýnek – Matlach (2020) pojímáme hapax legome-
na odlišně vzhledem ke způsobu, jakým text analyzujeme. Texty můžeme 
srovnávat: A/ na základě všech hapax (dis-, tris- apod.) legomen vysky-
tujících se v nich. B/ Zároveň můžeme k vyjádření podobnosti textů pou-
žít určitou část z hapax legomen v nich obsažených (např. 1000 hapaxů z 
kaž dého textu). To činíme proto, abychom vyjádřili míru určitosti autorské 
identifikace textu vzhledem k délce analyzovaného textu (tzn., že pokud 
určitý text nabízí ke srovnání právě 1000 hapaxů, pak vzhledem k dřívějším 
analýzám za užití 1000 hapaxů identifikujeme autora s 89 % úspěšností, viz 
Faltýnek – Matlach – Owsianková, 2020; jsme si zároveň vědomi faktu, že 
text o určité délce a počtu hapax legomen je hodnocen na základě výbě-
ru z textu rozsáhlejšího, což může distribuci nízko frekventovaného lexika 
ovlivnit). Zároveň tak zjišťujeme, jak rozsáhlá skupina hapax legomen činí 
z autora jedinečného jazykového uživatele. C/ Pro srovnání textů může-
me rovněž využít náhodný výběr slov a hapax legomena pak extrahujeme  
z něj, a to s analogickým vyjádřením úspěšnosti identifikace autora jako  
v případě B. Zároveň můžeme náhodný výběr slov z určitého textu opako-
vat a vyjádřit, s jakou pravděpodobností není klastrování vybraných textů 
do určitých skupin náhodné. Hapax v náhodném výběru slov z textu může 
mít ve zdrojovém textu frekvenci vyšší než 1. Tímto postupem určujeme 
forenzní standard pro texty různé délky a pro náhodné výběry slov z určité-
ho textu o určitém rozsahu (pro češtinu a další jazyky jej z hlediska analýzy 
hapax legomen určuje Faltýnek – Matlach, 2020).

Vzhledem k popisu jazykových plánů jsou hapax legomena chápána 
jako projev jazykové potenciálnosti (Novotná, 2013; v návaznosti na No-
votnou pak Faltýnek – Lacková – Owsianková, 2020). Tzn. že hapax lego-
mena ukazují do jazykového systému na jeho produktivní (hojně užívané) 
části, např. na substantiva se zakončením na -ost (např. promořenost), ad-
jektiva se zakončením na -ový (např. kovidový) nebo na prefixaci za použití 
předpony bio-, anti- (např. biopotravina, antibabiš). Mezi hapax legomeny 
v textu/korpusu se zároveň nachází mnoho okazionálních jevů – např. tvary 
s potenciální vidovou variantou (zúskostňovat), složeniny (psychospisova-
tel, trojprstost; část příkladů je převzata z Faltýnek – Lacková – Owsian-
ková, 2020, s. 26). Zároveň mezi hapax legomeny v rozsáhlém korpusu na-
cházíme mnoho jevů jazykovému systému periferních (vlastní jména, cizí 
slova, neologismy, zkratky, značky nebo číslice), nebo jevů nejazykových 
(překlepy, odlišnosti vzhledem k typografické normě apod.).
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Výše zmíněná jazyková perifernost hapaxů je typická pro větší korpusy 
textů. V běžných textech (rozhovory, články, knihy) mají hapax legomena 
z většiny povahu standardní slovní zásoby. Jejich specifická povaha je dána 
specifickým kontextem, v němž se vyskytují: Hapax legomenon je v textu 
obsaženo proto, že vyjadřuje specifický jev, vlastnost nebo okolnost, kte-
rou ve zbylém textu kontext znovu k vyjádření nenabízí. Přítomnost nebo 
nepřítomnost lexikálních forem v podobě hapax legomen v textu má proto, 
jak nám říkají tradiční teoretické předpoklady, povahu nahodilou.

Hapax legomena dle předchozích charakteristik tvoří periferní součást 
jazyka nebo konkrétního textu. Oproti této jazykové a textové perifernosti 
se ovšem staví fakt, že procentuální zastoupení hapax legomen v textu se 
pohybuje mezi 40 % až 60 % (Fenxiang, 2010), v závislosti na délce textu 
a typologii jazyka (krátký text má počet hapax legomen vyšší, delší text 
flexivního jazyka vyšší než text jazyka analytického apod.). Vysoký počet 
hapax legomen obsažených v textu nás ovšem  konfrontuje se skutečnos-
tí, kdy je při lineárním čtení textu přinejmenším každé třetí plnovýzna-
mové slovo hapaxem. Lingvistická teorie zároveň přítomnost těchto slov  
v textu vysvětluje jejich vztahem k aktuálnímu kontextu. Říká, jak jsme 
poznamenali v předchozím odstavci, že jsou vzhledem ke struktuře jazyka  
a struktuře textu náhodné (van Dijk, 2008). S tímto předpokladem se záro-
veň lingvistika dívá na strukturu rozsáhlého textu (pomineme-li výjimky 
jako Hřebíček 1989, 1992, 2007; Andres, 2009; Andres a kol., 2012). Po-
slední rovinou popisu, která disponuje formálními prostředky textové vý-
stavby a zároveň využívá prostředky jazykového systému (morfosyntax), je 
v lingvistické teorii chápána rovina hypersyntaktická. Jinak řečeno, jedná 
se o rovinu mezivětného navazování (Halliday – Hassan, 1976; Hirschová, 
1989). Vyšší textové celky, stejně jako hapax legomena v nich obsažena, 
jsou považovány vzhledem k řízenosti aktuálním kontextem za náhodné, 
nevystavěné na základě určitých formálních kritérií. Tento lingvistický po-
hled na text výstižně vystihují z pozice teorie textu Robert-Alain de Beau-
grande a Wolfgang Dressler: „What is expected within the norms of the 
language overall may be unexpected within a given context, (...) When we 
move beyond the sentence boundary, we enter a domain characterized by 
greater freedom of selection or variation and lesser conformity with es-
tablished rules“ (de Beugrande – Dressler, 1981, s. 17).

Leonard Bloomfield zároveň explicitně formuluje předpoklad, že do-
sah jazykových struktur končí na rovině věty: „It is evident that the senten-
ces in any utterance are marked off by the mere fact that each sentence is 
an independent linguistic form, not included by virtue of any grammatical 
construction in any larger linguistic form“ (Bloomfield, 1933, s. 170).
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Struktura nízko frekventovaného autorského lexika 

V předešlých studiích jsme ukázali (Faltýnek, 2020; Faltýnek – Ma-
tlach 2020; Faltýnek – Matlach – Owsianková, 2020), že nízko frekvento-
vané lexikum má oproti očekávání – jednak v lingvistické teorii, viz výklad 
výš, jednak v oblasti určování autorství (viz např. Evert a kol., 2017) – pra-
videlnou strukturu v autorských textech. Ukazuje se, že autor opakovaně 
užívá ve svých odlišných textech určitý soubor nízko frekventovaného le-
xika. Jedná se částečně o prostředky funkční textové povahy – částice, mo-
dální slovesa, zájmena apod., z větší části však jde o slova obsahová. Z toho 
můžeme usuzovat na fakt, že autor nejen že s nízkou frekvencí opakovaně 
volí podobné způsoby strukturace textu, ale s nízkou frekvencí opakovaně 
tematizuje určité skutečnosti.

Autor je jedinečnou kombinací opakovaných nízko frekventovaných 
prostředků jednoznačně určitelným individuem ve srovnání s texty jiných 
autorů. Zároveň tyto prostředky tvoří nevědomou součást autorovy výstav-
by textu, která nese rysy charakteristického výběru mezi funkčně alter-
nativními jazykovými prostředky (Baayen – Halteren – Tweedie, 1996). 
Nízko frekventovaná slova, která autor ve svých různých textech opakova-
ně používá, budeme nazývat superhapaxy (navazujeme na Amelin a kol., 
2018; Katz, 1996; Mikros, 2009; Savoy, 2012; Rybicki – Eder 2011). Náš 
přístup k této části slovní zásoby spočívá v tom, že se od klastrové analý-
zy sloužící k identifikaci autora vracíme zpět k určitým slovním formám  
a snažíme se interpretovat jejich vztah ke struktuře textu. Mají tyto slovní 
formy přímý vliv na výstavbu textu, jeho strukturu, respektive texturu (Tár-
nyiková, 2009)?

Dynamika nízko frekventované části autorského stylému

V tomto oddíle doplňujeme k předchozímu výzkumu pozorování toho, 
jak se chová autorské nízko frekventované lexikum jakožto součást autor-
ského stylému v textech odlišného časového vzniku. Chceme tak doplnit 
evidenci o proměnlivosti, nebo naopak stabilitě autorského stylému, jak je 
formulován Josefem Mistríkem (1997). Ve smyslu stylistické konzistence 
autorských textů pojímají téma Eder (2016), Amelin s kolektivem podob-
ný typ analýzy používají na vyznačení evoluce autorského stylu (2018).  
V souvislosti s konceptem interakční stylistiky, pojetí stylu jako dynamic-
kého faktoru textu (Orgoňová – Bohunická, 2018), chceme potvrdit tuto 
dynamičnost a zároveň chceme upozornit na významnou stabilitu autorské-
ho stylému ve vývoji v čase. Vývoj autorského stylému v čase ukazuje ana-
lýza textů Jaromíra Nohavici (Obrázek 1). Kontextovou citlivost ve smyslu 
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interakční stylistiky ukazuje analýza textů Dominika Feriho v oddíle Dis-
tribuce superhapaxů  (Obrázek 5). Stabilitu autorského stylému ve vývoji 
v čase ukazuje analýza mluvených projevů českých politiků (Obrázek 2).

a) Styl textu je autorem aktivně vytvářen na základě aktuálního kon-
textu a je tedy specifikován celým komplexem zasazení textu do 
komunikačního rámce (Orgoňová – Bohunická, 2018); na to usu-
zujeme vzhledem k tomu, že texty se na základě nízko frekventova-
ného lexika klastrují s citlivostí na typ komunikátu – viz klastrová-
ní blogů Dominika Feriho mimo klastr jeho projevů v poslanecké 
sněmovně, blogy jsou zároveň různotematické a vzájemně se ne-
klastrují těsně (Obrázek 5).

b) Autorský stylém z hlediska nízko frekventovaného lexika má sta-
bilní povahu, autor nevědomě užívá určité prostředky ze soubo-
ru jazykově synonymních prostředků s nízkou proměnlivostí (viz 
autorský klastering textů s odlišnou tematikou, stylem a vzdálené 
doby vzniku: klastrování projevů českých politiků na Obrázku 2, 
jedná se o přepisy mluvených projevů, texty vznikly v letech 2013 
a 2017; texty jsou dostupné z https://oltk.upol.cz/materiály).

Pro ilustraci časového vývoje části stylému v podobě hapax legomen 
uvádíme klastrovou analýzu hapax legomen v textech Jaromíra Nohavi-
ci (texty byly převzaty z http://www.nohavica.cz/, datum přístupu: 12. 7. 
2021). Z jednotlivých alb byly vyňaty texty písní obsažených na některém 
z předešlých alb, aby nedocházelo ke klastrování alb s částečně totožným 
obsahem. Rozsah vzorků se pohybuje od 725 slov (Osmá barva duhy) do 
3186 slov (Mikymauzoleum). V horní části grafu nacházíme pozdější Noha-
vicova alba, tzn. s vyšším pořadovým číslem, ve spodní části grafu naopak 
alba dřívější (nižší pořadové číslo). Ačkoliv alba netvoří striktní časovou 
řadu, autorský Nohavicův styl je zde s patrností rozdělen do dvou polovin 
s částečným zachováním časové posloupnosti. Album Osmá barva duhy 
porušuje rozdělení patrně vlivem malé rozsáhlosti vzorku (do analýzy vstu-
puje pouze 289 hapax legomen). Analýza potvrzuje předpoklad dynamiky 
autorského stylu.

http://www.nohavica.cz/
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Obrázek 1 Srovnání textů alb Jaromíra Nohavici za užití kosinové nepodobnosti 
zobrazené hierarchickým klasteringem s použitím Wardovy metody (Murtagh – Le-
gendre, 2014). V grafu jsou uvedeny názvy alb a pořadí, v jakém vycházely.

Obrázek 2 Srovnání vzorků mluvených projevů českých politiků z let 2013  
a 2017. Vzorky byly srovnány stejným způsobem jako vzorky u Obrázku 1.
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Distribuce superhapaxů

Distribuci autorských superhapaxů ukážeme na příkladu textů Domi-
nika Feriho.

K analýze byly použity projevy Dominika Feriho v Poslanecké sně-
movně Parlamentu České republiky mezi 20. 11. 2017 a 12. 7. 2019. Tex-
ty jsou dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/index.htm, 
datum přístupu: 29. 6. 2021. Projevy byly rozděleny do 4 vzorků podob-
né velikosti (Feri1_1: 4858 slov; Feri1_2: 5616 slov; Feri2_1: 5308 slov; 
Feri2_2: 6764 slov). Texty ve vzorcích jsou řazeny chronologicky, dle čí-
selného označení. Na základě metodiky popsané v Hapax remains (Fal-
týnek – Matlach, 2020) bylo vyselektováno nízko frekventované lexikum 
opakující se v těchto vzorcích při autorském klasteringu vzorků. Pro ukáz-
ku byly vzaty jen hapaxy vyskytující se nejméně ve třech ze čtyřech vzorků 
ve všech čtyřech vzorcích (jedná se o 111 hapax legomen; hapax legome-
na vyskytující se v alespoň dvou vzorcích – tzn. majících odpovědnost za 
autorské klastrování, je v analýze 653: výskyty v grafu neuvádíme z toho 
důvodu, že graf by byl nepřehledně zaplněn). V tabulce můžeme pozorovat 
proporcionální distribuci hapaxů v autorském textu.

Obrázek 3 Distribuce superhapaxů ve vzorcích z projevů Dominika Feriho  
v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Graf zobrazuje umístění hapax legomen 
odpovědných za klastrování všech čtyř vzorků. Černé čáry umístěné v rámečcích 
jednotlivých vzorků (Feri_půlka1_1 atd.) odpovídají lineárnímu umístění hapax 
legomen v textu. Údaj s označením Hits udává počet za klastrování odpovědných 
hapaxů umístěných v jednotlivých textech, údaj Chars vyjadřuje počet grafémů v 
textu.

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/index.htm
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Vzorky projevů Dominika Feriho z Poslanecké sněmovny ČR jsme 
zároveň srovnali s jeho blogy na iDnes (dostupné z: https://feri.blog.idnes.
cz/, datum přístupu 3. 7. 2021). Vzorky těchto blogů obsahují: Feri_blog 
iDnes1: 3407 slov a Feri_blog iDnes2: 3006 slov.  

Obrázek 4 Klastrování projevů Dominika Feriho v Poslanecké sněmovně ČR  
a jeho blogů na iDnes.cz. Klastrování bylo provedeno na základě hapax legomen 
přítomných ve vzorcích srovnaných kosinovou nepodobností, zobrazení bylo pro-
vedeno formou vícerozměrného škálování (Torgerson 1952). Umístění vzorků: 
Horní levý kvadrant: Feri_půlka1_1, Feri_půlka2_2; horní pravý kvadrant Feri_
blog iDnes1; spodní levý kvadrant: Feri_půlka1_2, Feri_půlka2_1; spodní pravý 
kvadrant: Feri_blog iDnes2.

Pokud vezmeme srovnání vzorků Feriho blogů, můžeme z hlediska 
distribuce superhapaxů zjistit, že hapaxy rozhodující při klastrovní textu 
nejsou příliš frekventované. Jedná se asi o každé šedesáté slovo v textu. 
Musíme ale zdůraznit že superhapax je zde definován jako výskyt slova 
jakožto hapaxu v nejméně třech textech ze čtyř. Pokud srovnáme hapaxy  
v obou polovinách Feriho projevů, pak rozhodující hapax nalézáme jako 
každé 37 slovo v textu. Vycházíme-li pak z klasteringu na základě náhod-
ných výběrů slov z textu (viz Faltýnek – Matlach, 2020) pak můžeme kon-
statovat následující distribuci superhapaxů pro náhodný výběr 5000 tisíc 

https://feri.blog.idnes.cz/
https://feri.blog.idnes.cz/
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slov ze všech vzorků Dominika Feriho z Obrázku 6 (Poslanecká sněmovna 
i blogy): v náhodném výběru 5000 slov z těchto vzorků se 291 slov vysky-
tuje v pěti až třech vzorcích, to znamená, že každé 19 slovo v textu je autor-
sky decisivní a spadá do autorského stylému jakožto jedinečné kombinace 
autorsky preferovaných nízko frekventovaných slovních forem. Jako au-
torsky desicivní jsou však v tomto případě i hapaxy vyskytující se alespoň 
ve dvou vzorcích, těch je v náhodném pětitisícovém výběru 1118. To zna-
mená, že alespoň každé 4,5 slovo v textu spoluvytváří specifickou autor-
skou kombinaci hapaxů a reprezentuje způsob, jakým autor volí prostředky  
v nízko frekventovaném spektru lexika.

Diskuze

Diskusi k tématu role nízkofrekventovaného lexika v textové kohezi 
shrneme v následujících pěti bodech: 

Nízko frekventované lexikum jako součást stylému
Na základě předložených analýz zjišťujeme, že v autorských textech 

se pravidelně vyskytuje určitá část nízko frekventovaného lexika. Toto le-
xikum charakterizuje autora jako jedinečného uživatele daného jazykového 
systému – při analýze určování autorství textu zjišťujeme, že identifikovat 
můžeme autora při zahrnutí určitého množství hapaxů do analýzy (v závis-
losti na typu analýzy, jazyka a stylu textu, viz Faltýnek – Matlach, 2020). 
Pravidelná preference určitého nízko frekventovaného lexika pak spolu  
s dalšími jazykovými prostředky spoluutváří autorský stylém (Mistrík, 
1997), specifický soubor jazykových prostředků užívaných jednotlivcem.

Nízko frekventované lexikum jako textově vzdálený znak textové koheze
Ukazuje se, že jsou nízko frekventované lexikální formy opakovaně 

užívané autorem distribuovány rovnoměrně napříč celým textem. To zna-
mená, že v textu se pravidelně vyskytuje skupina nízko frekventovaných 
slov, a to s rovnoměrným zastoupením v rozsahu celého textu, která mají 
ve struktuře textu obligatorní zastoupení. Tyto autorské prostředky mají 
zároveň požadavky na zapojení do konkrétní části textu včetně struktury 
věty a mezivětného navazování (Halliday – Hasan, 1976; Hischová, 1989). 
Superhapaxy jako oligatorní prostředek struktury rozsáhlého textu tak spo-
luurčují kohezivní skladbu textu.
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Textová koheze a koherence založená na opakování nízko frekventova-
ného lexika v autorských textech
Pokud procházíme nízko frekventované lexikum odpovědné za klast-

rování autorských textů, zjišťujeme, že se skládá ze souboru nejrůznějších 
slov. Nacházíme zde slova obsahová i textově funkční prostředky (zájme-
na, částice, modální slovesa). Vrátíme-li se k umístění těchto slov v textu, 
zjišťujeme, že tyto prostředky slouží nejen k výstavbě textu, ale přispívají 
k jeho věcnému obsahu (k souboru referovaných jevů a jejich atributů). 
To znamená, že autor jednak volí své oblíbené způsoby vyjádření, ale také 
opakovaně některé skutečnosti pojmenovává. Tam, kde jsme původně oče-
kávali konstitutivní roli kontextu (kontext ve smyslu kontextu slovního 
nebo situačního, viz Hirschová, 2009), hraje dominantní roli z hlediska po-
doby textu autorká preference explikovat určitý jazykový obsah (explicitně 
k tomu van Dijk, 2008, 1977; oproti van Dijkovi ukazujeme na závislost 
kontextu na struktuře textu).

Rozsah autorsky vázané nízko frekventované slovní zásoby
Autorské superhapaxy mají velmi proměnlivou podobu v závislosti na 

délce textu a na počtu srovnávaných textů. Při zvětšování délky analyzova-
ného textu sice roste počet superhapaxů, některé ze superhapaxů, které vy-
dělovaly autora při atribuční analýze, naopak získávají vyšší frekvenci a do 
autorských profilů rozsáhlejších vzorků nevstupují. Zároveň je ale může-
me v množině superhapaxů znovu naleznout, pokud analyzujeme náhodné 
vzorky textu, nebo pokud vzorek v analýze dělíme – slovo s frekvencí 2, 3 
apod. pak může být v náhodném výběru slov z textu nebo při dělení vzorku 
opět hapaxem. Přístupy k analýze textu na základě superhapaxů jsou tedy 
velmi citlivé na způsob dělení vzorků a velikost výběru náhodných vzorků. 
Superhapaxy vzhledem k tomu zahrnují širší množinu než slovní formy  
s frekvencí 1. Texty analyzujeme vzhledem k výskytu proto, abychom vy-
bírali takové nízko frekventované jevy, které mají homogenní distribuci  
v textu (pokud bychom brali v potaz frekvenci dva, vybírali bychom i tako-
vé slovní formy, které se vyskytují na jednom místě v textu vlivem opako-
vání v návaznosti na konkrétní tematiku).

Parasyntax
Soubor preferovaného autorského nízko frekventovaného lexika, který 

se v autorových textech v obměnách opakovaně objevuje, nemá povahu 
lineární textové/jazykové jednotky. Tyto lexikální jednotky se v textu ne-
vyskytují v určitém pořadí (respektive nezjišťovali jsme takový typ jejich 
distribuce). Naopak ale vstupují do textu vytvářeného na základě pravidel 
daných textovou linearitou – to se týká kromě všech nižších rovin jazyko-
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vého systému (mimo distinktivní rysy) i syntaxe jakožto skladby věty a 
přesahů větu strukturujících prostředků v mezivětném navazování (analo-
gická je situace v mezirovině morfonému). O autorsky opakovaném nízko 
frekventovaném lexiku proto pracovně hovoříme jako o parasyntaxi. Zá-
roveň: Pokud bychom u výskytu autorských superhapaxů nalezli lineární 
závislosti, mohli bychom vyznačit autorské diskurzivní vzorce jako hyper-
tematickou strukturu vyjádření.

Parasyntax představuje rovinu lexiko-gramatických forem (slov, pří-
padně slov v určitém tvaru či v určitém slovním spojení), které se s níz-
kou frekvencí obligatorně vyskytují v textech určitého autora – o těchto 
formách mluvíme jako o superhapaxech. Superhapaxy představují  takové 
pozice v textu, kde autor opakovaně volí určitý typ vyjádření oproti jiným, 
která mu nabízí jazykový systém. O parasyntaxi proto mluvíme jako o pa-
ralelní rovině vedle lineární roviny textu, z níž jsou z rejstříku paradig-
matických variant systematicky vybírány určité formy. Superhapaxy jsou 
zároveň taková místa v textu, kde se aktuální kontext podřizuje autorskému 
způsobu vyjádření.

Poznámka na závěr

Lingvistika v posledních dekádách věnovala velké úsilí objektivizaci 
popisu jazykových norem na základě zpracování rozsáhlých jazykových 
dat. Gramatický popis např. vychází z korpusů národních jazyků čítajících 
sta miliony slovních forem. V tomto směru hraje vysoká frekvence stu-
dovaných jevů dominantní roli, protože nízko frekventované jevy nemají 
dosah do popisu jádra jazykového systému a představují vůči němu výjim-
ky zařaditelné pod hlavičku variant regionálních, sociálních, atd., všeobec-
ně stylových. Jak jsme ukázali, množství těchto jevů zároveň představuje 
přibližně polovinu textového materiálu, kterou tak často dáváme stranou.  
A to v závislosti na skutečnosti, že její strukturní vlastnosti jsou rozpuštěny  
v korpusu textů různého původu. Vrátíme-li do hry autora textu, kterému 
humanitní disciplíny už před půlstoletím vyhlásily smrt, ačkoliv on je pů-
vodcem strukturace nízko frekventovaných jevů, čeká na nás zbylých něko-
lik desítek procent textu s jeho strukturními vlastnostmi, dosud neznámými.

Článek vznikl v rámci projektu Sinophone Borderlands, reg. No. CZ.0
2.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791, Excellent research.
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Nepravá hypotaxe v spontánních mluvených projevech

Jana Bílková
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.

Abstract
Pseudo-Hypotaxis in Spontaneous Spoken Discourse

Non-genuine hypotaxis has been and continues to be the object of long-
term discussions concerning its stylistic validity. The notion of syntactic 
anomaly on which the description of non-genuine hypotaxis is based, 
causes a certain cautiousness and uncertainty in connection with assessing 
its standard character, and above all the stylistic appropriateness of the 
co-called non-genuine subsidiary clauses. In spite of this it is evident 
that at present non-genuine hypotaxis has a firm place in standard usage. 
We can find it in various forms in all stylistic areas of both written and 
spoken communication. The paper is devoted to dealing with its presence in 
spontaneous spoken discourse, and it answers the question to what extent 
non-genuine hypotaxes form part of spoken usage, and in what forms, 
contexts and functions they are used by speakers in non-official spoken 
discourse.

Key words: sentence, hypotaxis, non-genuine subsidiary clauses, spoken 
text, corpus of spoken Czech
Klíčová slova: souvětí, hypotaxe, nepravá věta vedlejší, mluvený text, 
korpus mluvené češtiny 

1. Podstata nepravé hypotaxe
Příspěvek je věnován tzv. nepravé hypotaxi (hypotaktické koordinaci), 

tj. hypotaktickému spojení dvou významově souřadných (paralelních) pro-
pozic. Hlavní pozornost je věnována uplatnění nepravé hypotaxe v nefor-
málních mluvených rozhovorech. 

Hypotaktické spojovací prostředky (hypotaktické konjunkce a rela-
tiva) se v současné češtině sekundárně uplatňují i tam, kde se primárně  
a bezpříznakově využívají spojovací prostředky parataktické. Hypotaktic-
ky připojená významově souřadná věta se v české syntaktologii tradičně 
označuje jako nepravá věta vedlejší. Zaměříme se na dva typy nepravých 
vět vedlejších, a to:

a) vztažné věty pokračovací (věty uvozené vztažným zájmenem vyjad-
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řující děj následující v čase po ději věty předchozí – věty pseudoatri-
butivní);1 

b) nepravé vedlejší věty účelové (věty uvozené spojkou aby vyjadřující 
následný děj, který je v kontrastním vztahu k ději věty předchozí – 
věty pseudoúčelové).

V obou případech jde o vyjádření časové následnosti. K souvětnému 
spojení vět vyjadřujících dva po sobě jdoucí děje se v češtině primárně 
využívá souřadicí spojka slučovací (Otevřela dveře do předsíně a po pár 
minutách je zase zavřela.) a pro zdůraznění toho, že jsou takové děje v ně-
jakém směru v rozporu, souřadicí spojka odporovací (Otevřela dveře do 
předsíně, ale vzápětí je zase zavřela.). Využití hypotaktické spojky (Otevře-
la dveře do předsíně, aby je vzápětí zase zavřela.) nebo vztažného zájmena 
(Otevřela dveře do předsíně, které vzápětí zase zavřela.) je v případě jak 
prosté časové následnosti, tak následnosti kontrastně-porovnávací vnímáno 
jako příznakové. 

2. Postoje k nepravé hypotaxi

Nepravé věty vedlejší byly a jsou předmětem dlouhodobých diskusí 
ohledně jejich vhodnosti a stylové platnosti. Kontrastně porovnávací věty 
se spojkou aby (věty pseudoúčelové) byly do 30. let minulého století strikt-
ně odmítány jako gramatické chyby, a to ve všech kontextech, bez výjimky 
(srov. např. Gebauer – Ertl, 1924, s. 95; Gebauer – Trávníček, 1930, s. 399). 
Příruční slovník jazyka českého připustil (v hesle aby) jedinou výjimku, 
kdy lze větu tohoto typu použít, a to je poetické vyjádření smrti: Ulehla, 
aby více nevstala. (Hálek); Usnul, aby se už neprobudil. (Olbracht) (srov. 
též Haller, 1940, s. 6; Opravil, 1947, s. 28). Jako formulační chyby byly 
pseudoúčelové věty kritizovány na stránkách Naší řeči ještě v 60. letech 
minulého století (Kafková, 1960; Novotný, 1961) a nedoporučovali je ani 
Havránek – Jedlička v České mluvnici z r. 1960 nebo Šmilauer ve 3. vydání 
Novočeské skladby z r. 1966. Jako syntaktické chyby byly v 1. pol. mi-
nulého století prezentovány i časově navazovací věty vztažné (věty pseu-
doatributivní). Jednotliví autoři je hodnotili jako „nevhodné“ (Haller, 1940,  
s. 303), „nesprávné“ (např. Dvořáček, 1931, s. 108), „neústrojné“ (Trávní-
ček, 1949, s. 545). V 60. letech 20. století se jim dostalo již většího pocho-
pení, nicméně autoři i nadále varovali uživatele jazyka před jejich nadměr-

1 V lingvistické literatuře se setkáváme i s označením vztažné věty nepřívlastkové (Daneš, 
2009), věty kvaziatributivní (Straberger, 2007) nebo neomezovací (nerestriktivní) věty po-
kračovací a navazovací (Karlík, 2016).
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ným užíváním a doporučovali jako vhodnější vyjádření parataktické (srov. 
např. Bauer ‒ Grepl, 1965, s. 152).

Už v průběhu 60. let a zejména pak v letech 70. se hodnocení nepravé 
hypotaxe začalo postupně měnit a začala nacházet své přímé zastánce mezi 
významnými českými syntaktiky. V roce 1963 vyšla v Naší řeči studie F. 
Daneše, v níž jsou nepravé věty spojkové prezentovány nikoli jako gra-
matické chyby nebo formulační nedostatky, ale jako syntaktické inovace, 
projev přirozeného jazykového vývoje. Podobné obhajoby se brzy nato do-
čkaly i nepravé vedlejší věty vztažné. Bez jakýchkoli kritických výhrad je 
ve svých pracích ze 70. let popsali K. Svoboda (Svoboda, 1972, s. 111) a A. 
Jedlička (1974, s. 152 – 154). K obhajobě nepravé hypotaxe se připojil i J. 
Mistrík (1985, s. 229). Nepravou hypotaxi považoval za „moderný a pro-
duktívny vyjadrovací prostriedok“, ve vědeckých textech dokonce „často 
nevyhnutný“. 

V posledních dvou desetiletích se v základních syntaktických pracích  
s nepravou hypotaxí počítá jako se syntaktickým prostředkem, který má 
v jazykovém vyjadřování (i spisovném) své místo (srov. např. Straberger, 
2007; Daneš, 2009). Popis tohoto syntaktického typu je však i dnes zalo-
žen na představě syntaktické anomálie. Tuto představu významně posiluje 
tradiční termín nepravá věta vedlejší, neboť „nepravost“ vyvolává logicky 
spíše negativní konotace. Z toho pak pramení i jistá opatrnost při posuzo-
vání jak spisovnosti, tak formulační vhodnosti takových konstrukcí, častá 
varování před nadužíváním tohoto typu vět a výzvy k pečlivému zvažování 
jejich použití. Není však pochyb o tom, že se nepravá hypotaxe stala po-
stupně součástí spisovného úzu.

3. Stylová distribuce nepravé hypotaxe

Nepravé věty vedlejší jsou tradičně spojovány zejména s odborným 
diskurzem a s publicistikou,2 což koresponduje se stylovou normou tex-
tů věcného stylu. Tuto stylovou distribuci jsme ověřovali v předchozích 
korpusových šetřeních zaměřených na výskyt nepravé hypotaxe v součas-
ných psaných textech (viz Bílková 2020 a, 2020 b), k čemuž jsme využili 
korpus SYN 2015, reprezentativní synchronní korpus složený z textů od-
borných, publicistických a beletristických. Tento výzkum potvrdil vázanost 
nepravé hypotaxe na texty odborné a publicistické, ačkoli věty pseudoúče-
lové byly s podobnou frekvencí jako v textech odborných a publicistických 
nalezeny i v textech uměleckých, a to jako prostředky poetizační.  

2 Srov. např. Jedlička, 1974, s. 152 – 154; Havránek – Jedlička, 1981, s. 400; Mistrík, 1985, 
s. 229; Čechová, a kol., 1997, s. 190; Grepl – Karlík, 1998, s. 367, Hubáček, 1987, s. 149.
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4. Korpusový výzkum

Cílem navazujícího korpusového výzkumu bylo ověřit míru uplatnění 
nepravé hypotaxe v neformální komunikaci mluvené, tj. zjistit, zda mluvčí 
v spontánních mluvených rozhovorech nepravé věty vedlejší užívají, a po-
kud ano, s jakými významy a v jakých kontextech.  

Jazykový materiál jsme získali prostřednictvím Českého národní-
ho korpusu (ČNK), konkrétně korpusu neformálních mluvených dialogů 
ORAL v1.3 

Pracovali jsme s náhodným vzorkem o 500 dokladech vět uvozených 
relativem který a s náhodným vzorkem o 500 dokladech vět uvozených 
spojkou aby. 

4.1 Vztažné věty pokračovací v korpusu Oral v1

V náhodném vzorku o 500 dokladech vět uvozených vztažným 
zájmenem který (se substandardními (mluvenými) variantami kterej/kerej) 
byly pouze 4 doklady pokračovacích vztažných vět. Jeden z nich (dialog 
(1)) navíc představoval, jak se v kontextu ukázalo, hlasité čtení psaného 
textu. 

(1)4

A: prosim vás znáte tu anketu že jo
B: hmm
A: dělá se to každým rokem takže tady sou informace 
(čte a komentuje) @ po vyplnění anketních lístků požádají učitelé ně-
koho ze studentů aby lístky sebral a vložil do obálky takže vy jakožto 
jediná žena 
B: (smích)
A: feministky by mě sežraly samozřejmě ale @ nejsme v Kanadě (.) 
vložil do obálky obálka se pak přelepí štítkem přes který se student 
podepíše

3 Korpus ORAL v1 vznikl spojením mluvených korpusů ORAL a obsahuje přes 5 milionů 
textových slov.  
4 Jednotliví mluvčí jsou v přepisech označeni písmeny A a B. Tečka v závorce odpovídá 
krátké pauze, dvě tečky v závorce delší pauze. Hvězdičkou (*) je vyznačeno nedořečené 
slovo (slovní torzo), znakem @ je označen jakýkoli hezitační zvuk. V přepisech jsou vyzna-
čeny překryvy replik nebo jejich částí: překrývající se části replik jsou zapsány v hranatých 
závorkách na samostatných řádcích pod sebou. NP je náhradou vlastního jména osoby (pro 
zachování anonymity mluvčích).
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Zbyly tedy tři doklady autentického použití pokračovací vztažné věty 
ve spontánním mluveném projevu. V dialogu (2) líčí mluvčí A zlý sen, ze 
kterého ji probudil její pes. V dialogu (3) popisuje mluvčí svou účast na 
sportovně-cestovatelské akci. Tématem dialogu, z nějž pochází úryvek (4), 
jsou předpokládané výsledky voleb. 

 
(2)
A: a dělala furt hahaha ty si blbá a tak (.) a ty si nic neudělal
B: (smích) 
A: ty si normálně se smál a říkal si ty jo ty jo to je dobrý [no tak já byla 
prostě] 
B:                                                                                        [no to je jasný 
to byla Blažena ne]
A: no (..) já byla uplně prostě naštvaná na tebe naštvaná na ní že teď 
mi takhle stály vlasy pomalu a (.) pak začala štěkat naše Komtesa která 
mě z toho zbudila tak sem ji měla nejradši na světě ten den

(3) 
A: což byla jak dyby ta (.) výchozí 
B: hmm
A: (.) výchozí stanice (…) tam sme dostali (.) jako ty (…) ty (.) takový 
jak dyž (.) průkazy (.) těch cestovatelů (.) do kterých sme potom dostá-
vali razítka na jednotlivých těch stanovištích

(4) 
A: víš co (.) vyhraje @ smiř se s tím že to vyhraje čé es es dé [která se 
spojí] s komunistama 
B:                                                                                               [ne nesmí]
A: s tím se smiř a cokoli jinýho tě příjemně překvapí

Abychom získali bohatší materiál, na jehož základě by bylo možné 
uvažovat o frekvenci daného syntaktického jevu a o kontextech, v nichž se 
vyskytuje, přistoupili jsme ještě k dalšímu způsobu vyhledávání, a to nikoli 
v náhodném vzorku, ale v celém korpusu. Ze souboru všech vět uvozených 
relativem který jsme pomocí pozitivního filtru vybrali ty doklady, v nichž 
po relativu v dosahu tří pozic následuje časově navazovací adverbium: pak, 
potom, později/pozdějc, nakonec. Tímto způsobem jsme získali další dokla-
dy pokračovacích vztažných vět, a to 19 vět s adverbiem pak, 8 vět s adver-
biem potom a 2 věty s adverbiem nakonec. Srov. např. následující doklady: 
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(5)
tak to rozbalili a tam byly takový deníčky hraničářský do kterejch sme 
si pak zapisovali věci
(6)
vyskakujou ty trnový řady do kterých se pak zakládaj ty talíře na sto-
jáka

(7)
třeba spamisti zaměstnávaj ještě těch (..) brigádníků (..) který pak 
slouží k odpovědím na ty na ty dotazy 

(8)
a utíkají na šalinu která potom buďto nejede nebo jim ujede

(9)
průběžně nebo současně s tim byly vystavovaný kresby a koláže jinýho 
našeho spolužáka Vráti NP @ z kerýho se potom stal po dlouhých 
peripetiích tak se z něho stal @ divadelní scénárista

(10)
potom @ to to to byl nápad Radka NP @ který nakonec zvítězil 

4.2 Nepravé věty účelové v korpusu Oral v1

V náhodném vzorku o 500 vedlejších větách uvozených spojkou aby 
nebyl nalezen žádný doklad nepravé věty účelové. 

V druhé fázi jsme proto postupovali týmž způsobem jako u vět vztaž-
ných. Pomocí pozitivního filtru jsme získali 2 doklady pseudoúčelových 
vět, obě s adverbiem pak. V obou případech jde o vyjádření zmařeného 
úsilí. V dialogu (11) uvádí mluvčí důvod, proč nebude jíst. V dialogu (12) 
mluvčí vysvětluje, proč jsou filmy S. Kubricka na DVD s titulky, a nikoli 
dabované. 

(11)
A: máte hlad
B: jo mám (.) ale nemám hlad (.) já nemůžu jest dyť já tady vypotím 
tolik kalorií abych pak se tady nažrala pizzy (.) kurňa

(12) 
A: a jednak zakázal svoje filmy dabovat (.) říkal že to prostě je nemy-
slitelný že von se s tim nebude (.) srát (.) tak dlouho jen proto aby to 
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pak někdo předaboval a celý to @ (.) ZAhodil že jo ten dojem z toho 
filmu (.) takže vono se myslim NEsmělo ani nadabovat (.) to musely 
bejt jenom titulky

Vnímání časově navazovací vztažné věty jako vedlejší věty nepravé 
oslabuje často v mluvených projevech hojný výskyt deiktických zájmen, 
díky kterým vnímáme vztažnou větu jako restriktivní, volající po doplnění 
atributem. Srov. následující doklady (13) a (14): 

(13)
vono se ti to to tam usazuje a pak ti to tam udělá v tom takovou jako 
tu špínu kterou pak stejně musíš nějakym nožem nebo tenkrát sem to 
čistila nožem nebo šroubovákem a luxem a vlastně sem to z toho vy-
škrabovala

(14)
a že to stálo asi třicet litrů to cédéčko který pak teda bohužel už se 
jakoby nedostalo ani pořádně do žádný distribuce

V některých případech není možné jednoznačně rozhodnout, zda jde  
o větu restriktivní, či nerestriktivní. Srov. např.: 

(15)
právě že (.) vona řikala že antibiotika ti snižují ňáký vitamíny který ti 
způsobujou potom vylučování většího pigmentu ve slinách

Vzhledem k výrazné specifičnosti mluvené syntaxe je navíc v mnoha 
případech problematická už sama delimitace textových jednotek, natož pak 
jejich vztahové hodnocení. 

4.3 Věty uvozené relativem což

Společně s pokračovacími vztažnými větami uvozenými zájmenem 
který bývají jako nepravé věty vedlejší vykládány také věty uvozené zájme-
nem což (Vysokou školu nedodělala, což jí otec nikdy neodpustil; Tvrdili, 
že jsem podváděl, což není pravda.). Tento typ konstrukce je pro mluvené 
texty charakteristický, jedná se totiž o velmi častý prostředek navazování 
textových jednotek v mluvených dialozích. Zájmeno což jako jediné ze záj-
men obsahujících původní enklitickou částici -ž (kdož, kterýž, jakýž…) je 
i v současném jazyce živé a jeho frekvence, a to i v projevech mluvených, 
dokonce mírně stoupá. Pokud porovnáme relativní frekvenci (ipm) výrazu 
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což v korpusech neformální mluvené češtiny v různých časových obdo-
bích, zjistíme, že zatímco v korpusu ORAL 2006 připadá na 1 milion slov 
přibližně 152 výskytů slovního tvaru což, v korpusu ORAL 2013 je to už 
245 výskytů. Srov. např. využití výrazu což v úryvcích dialogů (16) – (18):

(16) 
A: takže sem usoudila (.) že nebudu váhat a futrál prostě objednám (..) 
což se mi snad povedlo

(17)
A. já přičetla tu jedničku
B: já taky (.) čímž mně vyšlo osmnáct

(18) 
A: tak asi zkoušela kdo jak dává pozor na přednáškách a kdo jako si 
dostudoval do cvičení já sem se trošku bála že si to vybere jako na kon-
ci hodiny což teda neudělala

Zájmeno což se ale chová výrazně jinak než zájmeno který. Relativum 
což se vztahuje ve většině případů k obsahu předchozí věty jako celku (je 
to tak asi v 85 % případů), zatímco k některému nevětnému výrazu jako 
členu věty předchozí jen v 15 % případů (Bílková, 2020 c). V mluvených 
textech se užívá téměř výhradně v základním tvaru, jiné tvary jsou jen oka-
zionální (k čemuž samozřejmě přispívá homonymie tvarů nominativního  
a akuzativního). V mluvené řeči se navíc běžně užívá nejen ve funkci větné-
ho relativa jako v textech psaných, ale také ve funkci diskurzního konekto-
ru, kterým mluvčí vyjadřuje návaznost jedné textové jednotky na textovou 
jednotku předcházející, který však zůstává v základním tvaru bez ohledu na 
strukturní povahu výpovědi, kterou uvozuje. Srov. např. následující ukázky 
z dialogů (19) a (20):

(19)
A: no já musim do tý knihovny napřed 
B: no
A: do knihovny národní galerie což nejspíš pudu v úterý asi

(20)
A: prohlásil měl nějakej proslov že důrazně zdůrazňuje že teda von 
jako žádná loutka neni a že bude stále takovým ředitelem jako byl což 
se všichni zasmáli na tý poradě
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Jedná se tedy o velmi specifický typ nepravé hypotaxe a také ne vždy 
jsou taková spojení jako hypotaktická hodnocena. Např. Grepl – Karlík 
(1986, s. 361) hodnotí zájmeno což jako relativum souřadicí, stejně jako 
relativa přičemž, načež, a výsledné spojení chápou jako parataktické.

5. Závěr

Nepravá hypotaxe je periferním jazykovým prostředkem využívaným 
zejména v psané komunikaci, nejčastěji v textech věcného stylu (v textech 
odborných a publicistických), a to jako prostředek významové hierarchiza-
ce a reliéfizace textu (k tomu srov. Daneš, 2009).  Převaha hypotaktických 
spojení odpovídá požadavku těsnější větné stavby a maximální míry vý-
povědní kondenzace.5 Pro neformální nepřipravené mluvené projevy, s je-
jich typicky rozvolněnou větnou stavbou a kompozicí, není využití nepravé 
hypotaxe nijak charakteristické. Syntaktická rozvolněnost mluvené řeči je 
dána spíše převažující parataxí, stereotypním opakováním konektoru a, 
využitím konektivních diskurzních markerů a asyndetickým připojováním 
textových jednotek, kdy funkci spojovacího prostředku přebírá intonace. 
Pohled do korpusů současných psaných i mluvených textů víceméně potvr-
zuje slova J. Mistríka: „Nepravá hypotaxa na rozdiel od nepravej parataxy 
je prostriedok písomných a knižných prejavov, je to konštrukcia vedec-
kých prejavov, prostriedok nocionálnych textov a dorozumievacích štýlov“ 
(Mistrík, 1985, s. 229). Jako kondenzačního prostředku ji však v menší míře 
užívají mluvčí i v neformálních projevech mluvených (k tomu srov. Ze-
man, 2019, s. 195 – 196). Jak ukazuje korpus mluvené češtiny Oral v1, jde 
zejména o pokračovací vztažné věty, které nacházíme v mluvených proje-
vech narativního typu, v popisech děje, v návodech a instruktážních textech 
a obecně pro vyjádření dvou po sobě jdoucích dějů, spojených nějakým 
společným členem. Frekventovaná, ale syntakticky specifická jsou spojení 
významově paralelních propozic relativem což. Nepravé věty účelové (věty 
uvozené spojkou aby vyjadřující následný děj, k němuž děj řídící věty často 
i neočekávaně směřuje), se v mluvených projevech objevují jen sporadicky, 
a to jako prostředek k vyjádření zmařeného úsilí. 
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K rytmizaci počátku mluvených syntaktických struktur

Jiří Zeman 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Abstract
Rhythmization of Spoken Syntactic Structures

The paper deals with the rhythmisation of the beginning of syntactic 
structures of private spoken discourse. Czech utterances are of a 
decreasing character: they start with a multisyllabic rhythmic beat with 
a stressed syllable. The enclitics at the beginning of the utterance react to 
the sequential context, i.e. to the previous utterance or to the reply of the 
communication partner.

Key words: dialogue, utterance, rhythmization, rhythmic beat, cohesion
Klíčová slova: dialog, výpověď, rytmizace, mluvní takt, koheze

1. 
Na konferenci k 65. narozeninám Jozefa Mistríka přednesl jubilan-

tův vrstevník Jan Chloupek na slavnostní večeři zdravici na téma I Mistrík 
může být mistr a zhodnotil jeho lingvistické dílo. Vyzdvihl také význam 
jeho teorie glutinace zaměřené na „spôsob pripájania novej vety na pred-
chádzajúcu alebo na známy kontext, či situáciu“ (Mistrík, 1985, s. 307).  
I když byla tato teorie později kritizována a její závěry relativizovány, je-
jím přínosem je, že upozornila na důležitost zkoumat začátek syntaktických 
struktur a jeho význam pro výstavbu verbálního komunikátu. Při analýze 
autentických mluvených projevů je pak důležité, jak je začátek syntaktic-
kých konstrukcí rytmizován.

Příspěvek je věnován rytmizaci počátku syntaktických struktur sou-
kromých mluvených projevů. Jeho rozsah neumožňuje pojednat o tématu 
podrobně; jde o inventarizaci a postižení některých vybraných jevů. Analy-
zovaný materiál tvořily autentické mluvené projevy mládeže v dopravních 
prostředcích.

2. 
V české lingvistice byl tento problém předmětem diskuse na počátku 

20. let 20. století, tedy v době narození J. Mistríka.
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2.1 
Diskusi vyvolal O. Zich (1920). Na materiálu vybraných děl české 

prózy sledoval rytmické tendence pečlivě přednášených textů. Texty členil 
na „slovné celky“ (dnešní terminologií na mluvní takty) a zkoumal jejich 
„rytmický spád“ (sestupný, vzestupný a obstupný). Šlo mu vlastně o členě-
ní textu na mluvní takty, jejich typy a frekvenci: podle něj jsou pro češtinu 
typické slovné celky o dvou, třech a čtyřech slabikách, méně časté jsou cel-
ky o jedné a pěti slabikách. Dále zjistil, že je pro češtinu typický sestupný 
rytmický spád (tedy s první přízvučnou slabikou); větší počet vzestupných 
mluvních taktů (jambu) zaznamenal zejména u K. J. Erbena a odůvodnil to 
tím, že – a tady je upozornění na potenciální odchylky v mluvených proje-
vech – napodobil lidový způsob vyprávění, v němž bývají frekventované 
např. spojka a, zájmeno ten aj. Článek doplňuje komentář A. Frinty (s. 93 
– 94). Z jeho výzkumu je podstatné to, že aplikoval Zichovy výsledky na 
slovné celky stojící na začátku věty. Za výraznou tendenci považoval neza-
čínat syntaktickou konstrukci po přestávce nepřízvučným slovem.

V. Ertl (1921) některé Zichovy a Frintovy závěry zpochybnil, zejmé-
na postavení enklitik na začátku vět. Upozornil na skutečnost, že nelze 
automaticky zkoumat začátky izolovaných vět, ale je nutné přihlížet také 
k jejich spojení do vyšších celků (souvětí), v nichž jsou často užity různé 
spojky, částice apod. Kriticky se vyslovil také k zákonitosti, že české věty 
začínají anapestem (dvěma nepřízvučnými slabikami): v takových přípa-
dech vytvoří samostatnou trochejskou stopu.

2.2 
K tématu se po deseti letech vrátil V. Mathesius (1931). Shrnul diskusi, 

porovnal dynamickou linii vět v češtině a angličtině a na základě analýzy 
vlastního materiálu potvrdil, že pro češtinu je přirozený sestupný počátek 
věty. Rozdělil věty do tří skupin – na věty na počátku syntaktických celků, 
na věty obsahově se k nim vážící a na věty vedlejší. U první skupiny zazna-
menal jen 6,8 % vzestupných začátků, u ostatních dvou téměř 25 %. Pozor-
nost věnoval také výskytu jednoslabičných slov na začátku vět: necháme-li 
stranou spojku a, pak ve většině Mathesiových příkladů za jednoslabičným 
slovem následuje víceslabičné slovo (tři koruny), jen v několika případech 
jednoslabičné plnovýznamové slovo (pan Kraus).

2.3 
Diskuse přinesla řadu cenných metodologických podnětů pro další 

výz kum, ten však nepokračoval. Zároveň byla omezena analyzovaným 
materiálem (zvuková forma primárně psaných textů) a také terminologií: 
autoři mnohdy vágně vymezovali slovné celky (mluvní takty), nelišili tak-
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tový přízvuk od větného důrazu a využívali terminologii poetiky (počáteční 
jamb a anapest, střídání trocheje a daktylu apod.). Při popisu se opírali o 
tehdejší syntaktickou terminologii (věta, souvětí).

3. 
Nabízí se otázka, jakou formu má „dynamická linie“ větných struktur 

v současných autentických mluvených projevech. Jde hlavně o dva problé-
my: 1. jaké je postavení enklitik na počátku syntaktických struktur, 2. jak se 
rytmizují skupiny jednoslabičných slov na počátku syntaktických struktur. 

3.1 
Základní rozdíl mezi mluveným a psaným projevem spočívá v lineari-

tě mluveného projevu v čase (k tomu viz blíže např. Auer, 2009, kde je dal-
ší literatura k jeho on-line syntaxi, která pracuje s temporálním aspektem 
mluveného projevu). Časová struktura mluveného projevu je výsledkem 
konkrétní interakce – dialogu mezi komunikanty. Proto lze očekávat jis-
té rozdíly v rytmizaci výpovědí v rozsáhlé replice (narativu) a rozhovoru, 
v němž se střídají mluvčí a vzájemně reagují na repliky komunikačního 
partnera.

3.2 
Při vymezení syntaktických struktur v mluvených projevech není vždy 

možné použít terminologii závislostní syntaxe, protože mluvená syntax vy-
kazuje řadu specifik, jak upozornila publikace o mluvené syntaxi (viz Hof-
fmannová – Homoláč – Mrázková, 2019).

Příspěvek bude pracovat se syntaktickými strukturami nazvanými vý-
povědní linie (VL). Jsou vymezeny formálně (základ tvoří určitý slovesný 
tvar nebo jeho elize), intonačně (končí konkluzivní kadencí, antikadencí 
nebo polokadencí) a obsahově. Tyto VL vytvářejí lineární celky navzájem 
spojité (kohézní), základ tvoří hlavní VL, vedlejší VL jejich obsah doplňují, 
upřesňují, modifikují apod. VL jsou různé komplexnosti. Jednoduchá VL 
obsahuje jen jeden určitý slovesný tvar (VF) a je ukončena konkluzivní ka-
dencí nebo antikadencí. Složitá VL se skládá z několika jednoduchých VL, 
z nichž jen poslední je ukončena konkluzivní kadencí, ostatní polokadencí. 
Přitom je potřebné brát v potaz skutečnost, že jednotlivé VL vykazují řadu 
nepravidelností.

4. 
Při sledování některých jevů vyjdu z následující ukázky (v transkriptu 

jsou užity tyto značky: / = stoupavá intonace, \ = klesavá intonace), (..) = 
pauza, NI = zvýrazněná slabika):



431

R1: von tom prostě zcvoknul\ (…) von je LÍnej/ a tak bylo po 
náštěvě\
R2: von furt mlel/ že jako NIkam NEpude/ (..) že se mu tam NEchce/ 
(..) tak sme byli doma\ (…) no tak co s tim naděláš\ 
R3: teďkon ve vlaku\ (..) sem si dala kafe/
R4: a co děláš večer/
R5: tak nedáme pivčo/ 
R6: no tak čus\

4.1 
Transkript je částí telefonického rozhovoru asi devatenáctileté student-

ky se svou kamarádkou. Zaznamenány jsou jen studentčiny repliky, v čase 
mezi nimi mluvila komunikační partnerka. Začátek jednotlivých replik je 
zároveň začátkem VL. Střídají se VL jednoduché (R5: tak nedáme pivčo/) 
s méně častými složitými VL (R1: von je línej/ a tak bylo po náštěvě\). 
Jak je patrné z repliky R2, její struktura může obsahovat několik ukon-
čených VL – zde nejprve složitou VL a po pauze jednoduchou VL (no 
tak co s tim naděláš\).

Komunikantka mluvila pomalu, její syntaktické konstrukce nevy-
kazují žádné nepravidelnosti. Z hlediska časové linearity je rozhovor 
symetrický, komunikantky se střídaly krátkými replikami.

4.2 
Následující transkript zaznamenává rytmizaci jednotlivých replik: 

mluvní takty jsou odděleny taktovými čarami (|), přízvučné slabiky jsou 
vyznačeny tučně.

R1:{1} | von tom | prostě | zcvoknul\ | (…) {2} | von je | LÍnej/ | {3} 
| a tak | bylo | po náštěvě\ |

R2: {4} | von furt mlel/| {5} | že jako | NIkam | NEpude/ | (..) {6} | 
že se mu tam | NEchce/ | (..) {7} | tak sme | byli | doma\ | (…) {8} | 
no tak | co s tim | naděláš\ |

R3: {9} | teďkon | ve vlaku\ | (..) {10} | sem si | dala | kafe/ |

R4: {11} | a co | děláš | večer/ |

R5: {12} | tak | nedáme | pivčo/ |

R6: {13} | no tak | čus\ |
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Všechny VL – až na VL {9} – začínají jednoslabičným slovem, 
z nich pouze dvě pokračují dvouslabičným slovem ({5}, {12}),  
u ostatních VL tvoří jejich začátek skupina jednoslabičných slov. 

4.3 
V ukázce začíná jen jedna výpovědní linie ({9}) víceslabičným slovem 

– časovým orientátorem odkazujícím na dobu promluvy. Mluvčí jím zřejmě 
reaguje na předchozí repliku komunikační partnerky. Vzhledem k tomu, že 
v bezprostředním okolí dvojslabičného výrazu není jednoslabičné slovo, 
vytvořil samostatný sestupný mluvní takt s první přízvučnou slabikou. 
Podstatné je, že mluvčí mohla využít jednoslabičný výraz teď; upřednostnila 
však dvojslabičný výraz teďkon typický právě pro nepřipravené mluvené 
projevy (nevyužila ani hovorový výraz teďka).

Podobnou tendenci vykazují v mluvených projevech také zájmenný 
podmět a prostorové orientátory v různé syntaktické funkci: mluvčí místo 
jednoslabičných tvarů (ten; tam, sem) využívají víceslabičných variant 
(ten(d)le; tamdle(nc), sem(d)le) typických jen pro soukromé mluvené 
projevy (tenle debil neumí ani pozdravit).

5. 
Při výzkumu začátků VL se jednoslabičná slova vyskytují ve dvou 

pozicích.

5.1 
V prvém případě následuje za jednoslabičným slovem víceslabičné 

slovo. 

5.1.1 
V. Mathesius (1931) podává seznam devíti možností s touto pozicí. Lze 

je rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny řadí případy, kdy VL začíná 
jednoslabičným plnovýznamovým slovem (podstatným jménem ve funkci 
podmětu nebo předmětu, VF či číslovkou). Druhou skupinu tvoří slova 
formální (konektory, ukazovací či posesivní zájmena v různé syntaktické 
funkci, tázací výrazy na začátku otázek).

V sledované ukázce patří do této skupiny VL {12}: má na svém začátku 
výraz tak, který je intonačně umístěný do nízké neutrální polohy 
hlasového rejstříku, a za ním následuje trojslabičné plnovýznamové 
slovo s první přízvučnou slabikou umístěnou ve vysoké neutrální 
poloze hlasového rejstříku (nedáme) – mezi oběma slabikami je 
intonační skok. Výraz tak má zřejmou navazovací funkci a připojuje 
další část VL k sekvenčnímu kontextu, zde zřejmě k předchozí replice 
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komunikační partnerky, a navazuje kladně na její obsah.

5.1.2 
Ve VL {5} je rovněž spojení dvou slov – jednoslabičného a 

dvojslabičného (že jako). Tvoří zřetelně jeden rytmický celek 
s přízvučným konektorem že. Výraz jako v této pozici bývá nejčastěji 
označován jako částice (srov. Rinas, 2013): ve výpovědi může mít 
různou pozici a také různou funkci (podle zvukové realizace). V 
našem příkladu má funkci signalizátoru nepřesné simulace verbální 
aktivity jiné osoby (uvození nepřímé řeči osoby), tedy obdobně jako 
např. výraz prej (že prej NIkam NEpude/).

Výraz jako vyskytující se na začátku vedlejší VL po konektoru nebo v 
otázce po tázacím slově (kdy jako, jak jako, co jako, že jako aj.) signalizuje 
nepřesnost, neurčitost obsahu VL k verbální či neverbální činnosti jiného 
komunikanta. Může mít obdobnou funkci jako např. složka -koli(v) ve 
spojení se zájmeny a příslovci (kdokoliv, kdykoliv, cokoliv), a proto mohou 
grafická sousloví fungovat jako jedno zvukové slovo – kdyjako, jakjako, 
cojako, žejako aj. (kdyjako přídeš; cojako chceš dělat).

5.2 
I když v našem příkladu začínají také další VL jednoslabičným 

slovem, podstatné je, že za ním stojí opět jednoslabičné slovo. VL 
však nezačíná dvěma nepřízvučnými slabikami, ale – jak upozornil už 
V. Ertl (1921) – první z nich nese taktový přízvuk a další plní funkci 
příklonky; výsledkem je víceslabičný mluvní takt s první přízvučnou 
slabikou.

Sledujeme-li Mathesiův seznam jednoslabičných slov, která mohou 
v češtině tvořit nedůrazný počátek výpovědi, pak z replik v ukázce je 
patrné, že mluvčí upřednostňuje spojit jednoslabičné slovo s dalším 
jednoslabičným slovem a vytvořit sestupný začátek VL. V našem 
případě jde hlavně o tyto případy.

5.2.1 
Pokud VL může začít jednoslabičným podmětem nebo předmětem 

vyjádřeným podstatným jménem, předchází mu osobní nebo ukazovací 
zájmeno. Ve VL {1} (| von tom | prostě | zcvoknul\ |) je na jejím 
začátku jednoslabičné substantivum Tom (má funkci podmětu), 
před ně je vloženo osobní zájmeno von. Tímto spojením je posílena 
konektivita k osobě z předchozí části rozhovoru. Podobně může 
fungovat ukazovací zájmeno (např. ten kluk).
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5.2.2 
Pokud VL může začít jednoslabičným určitým slovesným tvarem, 

předchází mu zájmenný podmět. Na začátku VL {2} (| von je | 
LÍnej/ |) je jednoslabičný slovesný tvar je; i když je z předchozí části 
rozhovoru i z VL {1} zřejmé, ke které osobě je vlastnost línej vztažena, 
slovesnému tvaru předchází osobní zájmeno von a výsledkem je 
dvojslabičný mluvní takt s první přízvučnou slabikou.

5.2.3 
Pokud je na začátku VL jednoslabičný konektor (viz VL {12}), 

může se spojit s dalším konektorem v dvojslabičný mluvní takt. 
Vznikají tak ustálené dvojice konektorů, jak je patrné z VL {3} (| a tak 
| bylo | po náštěvě\ |) nebo z VL {8} (| no tak | co s tim | naděláš\ |) či 
VL {13} (| no tak | čus\ |). Podobně jako např. no a posilují tato spojení 
konektivní funkci a vyjadřují různý stupeň těsnosti spojení VL a tím 
– Mistríkovým termínem – glutinaci (k tomu viz Zeman – Bílková, 
2020). 

5.2.4 
Začátek doplňovacích otázek tvoří jednoslabičná tázací slova. I 

tady v mluvených projevech mluvčí využívají možnosti v počáteční 
pozici vytvořit víceslabičný mluvní takt: buď tázacímu slovu přechází 
konektor, např. ve VL {11} (| a co | děláš | večer/ |), v níž konektor 
a připojuje VL k sekvenčnímu kontextu (k předcházející replice 
komunikační partnerky), nebo má možnost užít dvojslabičných variant 
tázacích slov (podle příslušné funkce např. cože, copak aj.).

5.2.5 
Začátek VL může tvořit i spojení několika jednoslabičných slov, 

většinou formálních, jak je zřejmé z VL {6} (| že se mu tam | NEchce/ |). 
U vedlejších výpovědních linií na začátku skupiny stojí konektor.

5.3 
Specifickým výsledkem rytmizace spontánních mluvených 

projevů jsou případy, kdy začátek VL tvoří několik výrazů, 
které gramatiky označují jako stálá klitika (klitika tantum): jde o 
jednoslabičné nepřízvučné výrazy, které nemohou stát na začátku VL, a 
to ani jako enklitika (se, si, mi, ti, by aj; k jejich klasifikaci viz Karlík – 
Nekula – Pleskalová, 2016, s. 808 – 818). Ve VL {10} (| sem si | dala | 
kafe/ |) tvoří její začátek spojení určitého slovesného tvaru slovesa být 
a zvratného zájmena. Před VL je pauza a začíná jí nové téma, proto 
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bychom zde očekávali sled s počátečním plnovýznamovým slovesem 
(| dala sem si | kafe/ |). Možné vysvětlení jevu uvádějí J. Hoffmannová 
a O. Richterová (viz Hoffmannová – Homoláč – Mrázková, 2019, s. 117 
– 141). Jedním z faktorů, které tyto struktury ovlivňují, však může být 
snaha o rytmizaci VL. Spojení sem si je natolik frekventované, že může být 
mluvčími vnímáno jako ustálený dvojslabičný výraz s první přízvučnou 
slabikou (semsi).

V této souvislosti, je nutné uvést, že vycházet v mluvených projevech 
jen z grafické formy slov může být zavádějící, protože některé výrazy 
užívané v mluvených projevech plní specifické funkce. Už F. Kopečný 
(1958, s. 293) upozornil, že se hranice mezi slovy v pevných kolokacích 
mohou stírat, např. no tak / notak. V ukázce tak mohou jako dvojslabičné 
výrazy fungovat spojení atak (VL {1}), notak (VL {8} či aco (VL {11}).

5.4 
A. Frinta v dodatku k Zichovu článku (1920) považoval za jeden 

z charakteristických rysů české věty nezačínat ji stopou trochejskou 
(dvojslabičným mluvním taktem), pokud by se za ní vyskytla stopa 
daktylská (trojslabičný mluvní takt), nýbrž dát přednost trochejské stopě. 
Výzkum ukázal, že toto pravidlo v mluvených projevech neplatí, a sám 
autor jej záhy opustil. Přesto jeho pozorování má reálný základ: jak je patrné 
z rozebírané ukázky, většina VL začíná dvojslabičným, popř. trojslabičným 
mluvním taktem, delší mluvní takty jsou v iniciální pozici VL řídké. Navíc 
příklonky se přičleňují k první přízvučné slabice VL a tím rozšiřují počet 
slabik prvního mluvního taktu. Tendence nezačínat VL dlouhým mluvním 
taktem se promítá do rytmizace jejich počátků. Tak se v nepřipravených 
mluvených projevech upřednostňuje rytmizace | já si tam | dojdu | (oproti | 
dojdu si tam |), | já vám | děkuju | (oproti | děkuju vám |) apod.

6. 
Dílčí výzkum autentických mluvených projevů potvrzuje, že rytmický 

spád českých VL je sestupný, začínají taktem s první přízvučnou slabikou. 
Jde hlavně o časté VL začínající víceslabičným slovem, ale také o VL, na 
jejichž počátku je skupina jednoslabičných slov a první z nich je nositelem 
taktového přízvuku. Předklonky na počátku VL jsou méně časté: jsou 
intonačně umístěny v nízké neutrální poloze hlasového rejstříku. Jsou 
reakcí na sekvenční kontext – předchozí VL nebo na repliku komunikačního 
partnera (na část poslední VL).
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Prozódie diskurzních markerů (v běžném rozhovoru)

Lucie Jílková
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.

Abstract
Prosody of Discourse Markers (in Ordinary Dialogues)

The paper deals with the prosody of discourse markers (DM) in ordinary 
dialogue. It provides answers to the following research questions: With 
what intonation do the speakers pronounce the DMs? Are DMs more often 
intonationally independent than incorporated? How is intonation related 
to the function of DMs? The material analysed is a 60-minute recording 
of a friendly conversation of 6 members of a choir who have known each 
other very well and for a long time. The analytical part at first presents 
the repertoire of DMs in the case of the speaker who (in comparison to 
other participants) manifests the highest occurrence of DMs (the most 
frequent ones are: ty jo “you yes”, jako “like”, že “that”). Further, the 
types of intonation occurring with DMs are determined, their intonational 
independence/incorporatedness is identified, and the correlation of 
intonation and the function of DMs is shown. The analysis has manifested 
that the most frequent types of intonation are level and falling, further that 
DMs are more often incorporated than independent, and finally that the 
level intonation corresponds to the continuation (connective) function of 
DMs and the falling intonation to the closing function. Attention is also 
devoted to the so-called creaky phonation of DMs that also indicates the 
end of utterance.

Key words: discourse markers, intonation, ordinary conversation, creaky 
phonation of DMs, Praat
Klíčová slova: diskurzní markery, intonace, běžný rozhovor, třepená fonace, 
Praat

1. Úvodní poznámka – diskurzní markery

Předmětem zkoumání v tomto článku jsou tzv. diskurzní markery 
(DM), tedy krátká slova či slovní spojení, jež jsou charakteristickou sou-
částí nepřipravených (dialogických) mluvených textů a jež v těchto tex-
tech mají mnoho různých funkcí. DM se vyskytují ve všech jazycích, např. 
v angličtině jsou jimi so, well anyway, I know aj., v češtině no, jako, prostě 
apod. DM se a) podílejí na organizaci rozhovoru, b) vyjadřují vzájemný 
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vztah účastníků rozhovoru, c) umožňují účastníkům rozhovoru modifikovat 
řečené; podrobněji viz např. knihu Syntax mluvené češtiny (Hoffmannová 
– Homoláč – Mrázková, 2019, s. 244 – 351), dále pak často citované knihy 
Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Franzözisch (Gü-
lich, 1970) a Discourse Markers (Schiffrin, 1987).1

2. Výzkumné otázky, materiál, metoda

Článek hledá odpovědi na tyto výzkumné otázky: S jakou intonací 
mluvčí realizují DM? Jsou DM častěji intonačně samostatné, nebo začleně-
né? Jak souvisí intonace s funkcí DM?

Východiskem analýzy je 60minutová nahrávka přátelského rozhovoru, 
kterého se účastnilo 5 žen a 1 muž. Jedná se o členy amatérského pěvecké-
ho sboru, kteří se delší dobu dobře znají. Nahrávání proběhlo 20. 10. 2019 
ve venkovní restauraci v centru Prahy krátce po vystoupení sboru. K nahrá-
vání byly použity dvě kamery, Panasonic HC-V700 a Canon FS11, a dva 
diktafony, Zoom H4n a Sony ICD-UX534F. Obrazové a zvukové záznamy 
byly následně zkompletovány, časově zarovnány.2 Pro přepis analyzova-
ných úseků byl použit systém značek užívaný v korpusu DIALOG (ujc.
dialogy.cz) s výjimkou značek zachycujících intonaci, která je předmětem 
tohoto článku a která je v jednotlivých příkladech okomentována. Intonace 
u dotčených úseků je určována na základě sluchové analýzy a ve vybra-
ných případech ověřována ještě záznamem F0 v programu Praat. Ze šesti 
účastníků analyzovaného rozhovoru byly pro potřeby tohoto článku, také 
s ohledem na jeho rozsah, vybrány pouze repliky jedné mluvčí, u níž lze 
sledovat nejvyšší výskyt DM.

 Analyzovanou komunikační událost přibližuje obrázek 1.3

1 K citovaným pracím je užitečné přiřadit ještě článek O. Müllerové (1966).
2 Zkompletování provedl Mgr. David Lukeš, Ph.D., z Ústavu českého národního korpusu 
FF UK, který také vytvořil prostřednictvím programu Praat (Boersma–Weenink 2020) ob-
rázky v části 3. 2., a to s využitím skriptu, jehož autorkou je Wendy Elvira-García (Wendyel-
viragarcia, n.d.). D. Lukešovi patří za obé velké poděkování.
3 Obrázek je zde uveřejněn se souhlasem všech šesti účastníků.
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Obrázek 1 Účastníci kolem stolu

3. Prozodická analýza diskurzních markerů

3. 1 Repertoár DM

U mluvčí, jejíž mluvený projev byl vybrán pro analýzu v tomto člán-
ku, bylo zachyceno celkem 87 DM a to těchto (údaj v závorce udává počet 
výskytů daného DM): ty jo (22), jako (22), že jo (13), prostě (7), jakoby 
(6), normálně (3), teda (3), hele (2), tak (2), @, hezitační zvuk, (2), víš co 
(1), fakt (1), to (1), no (1), viď (1). Užití některých z těchto DM ilustrují 
příklady (1) a (2):

(1)
měl ty skleničky že jo různě naplněný (.) ty jo je to úžasný (.) já jsem já 
jsem ho tam viděla a fakt ty jo dobrý jako

(2)
oni to tam jakoby i píšou že prostě když jdeš do toho kanálu tak vždycky 
byla zásada (.) dívat se kolik jakoby na předpově:ď a jestli zrovna je 
třeba po povodních tak tam nikdo nešel že jo

3. 2 Typy intonací

U zkoumaných DM se objevily tři typy intonací, a to intonace rovná 
(52 případů), intonace klesavá (32 případů) a intonace stoupavě-klesavá (3 
případy). 

DM jsou zpravidla součástí nějakých delších úseků, pro něž je daný typ 
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intonace charakteristický. Například dvojslabičný DM může stát uprostřed 
několikaslabičného přízvukového taktu, který je celý realizován s rovnou 
intonací, jak to ukazuje příklad (3). Dvojslabičný DM ty jo je součástí pří-
zvukového taktu jak ty jo už si, v němž je přízvuk na slabice jak a který je 
celý realizován s rovnou intonací.

(3)
měla určitě psychickej blok jak ty jo už si řikala

V příkladě (4) je dvojslabičný DM prostě rovněž realizován s rovnou 
intonací, DM je zároveň přízvukovým taktem. Rovná intonace se objevuje  
i v přízvukovém taktu, který mu předchází (tak tam), i taktu, který násle-
duje (dolezeš).

 
(4)
pokud je sucho tak tam prostě dolezeš s chráničema na kolenou

Je-li DM realizován s klesavou intonací, pak se zpravidla nachází na 
úplném konci repliky, resp. na konci promluvového úseku.4 Ke klesání běž-
ně nedochází pouze při realizaci DM, obdobně jako u rovné intonace i zde 
se DM stává součástí nějakých vyšších celků (přízvukových taktů, promlu-
vových úseků), které jsou vysloveny s klesavou intonací. Klesavá intonace 
je pak realizována na celém tomto vyšším celku nebo na jeho části. Příklad 
(5) ukazuje umístění DM na úplném konci repliky. Mluvčí začala klesat 
hlasem na poslední slabice slova důležitý, tedy na slabice tý. Klesání pak 
pokračovalo při realizaci DM. První tři slabiky slova důležitý byly reali-
zovány s intonací rovnou. Takový způsob intonování označuje F. Daneš 
jako konklusivní kadenci (Daneš, 1957, s. 46 n., k témuž viz dále Palková, 
2017). 5

(5)
to je vždycky důležitý že jo 

Na začátku repliky v příkladu (6) se objevuje shluk DM tak jako víš co, 
které tvoří dva přízvukové takty (tak jako; víš co). Na slovech tak jako víš 
mluvčí stoupá hlasem, na slově co, resp. na druhé slabice dvojslabičného 

4 Klesání je v příkladech označeno podtržením.
5 Z. Palková (2017) poznamenává: „Systém melodických kadencí používaný v dosavadním 
popisu je budován pro oblast intelektuální výpovědi, materiálem jsou především souvislé 
čtené texty“; ovšem v tomto článku je analyzován spontánní dialog. 
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DM víš co, hlasem klesá, jedná se tedy o intonaci stoupavě klesavou, rea-
lizovanou tentokrát pouze v rámci DM. Na konci repliky je ještě dvojsla-
bičný DM že jo, který je, společně s předcházejícím slovem mít, realizován 
s klesavou intonací.

(6)
tak jako víš co (.) chtěj zpětnou vazbu (.) ptaj se tak ji maj mít že jo

V příkladě (7) se u zkoumané mluvčí (V) objevují dva dvojslabičné 
DM, že jo a ty jo.

(7)
V: voni zpívali (.) není to tak dlouho (.) když bylo (.) byly slavnosti sva-
týho václava v tom [brandejse] v tom že jo ve starý [boleslavi] tak tam 
hráli (.) a bylo to úplně úžasný ty jo
Z: [no]                                        [no: no no no]
J: počkej kdo tam hrál

První dvojslabičný DM že jo je realizován s klesavou intonací, průběh 
je znázorněn na obrázku 2.

Obrázek 2 Klesavá intonace že jo

Druhý DM ty jo je realizován s tzv. třepenou fonací, kterou znázorňuje 
obrázek 3.
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Obrázek 3 Třepená fonace ty jo

Tzv. třepené fonaci se dost podrobně věnuje R. Skarnitzl (2016); ten ve 
svém článku vysvětluje její podstatu takto: „Třepená fonace je charakteris-
tická nízkou frekvencí kmitání – někdy tak nízkou, i pod 30 Hz, že sluchem 
rozeznáme jednotlivé kmity – a často také mírně aperiodickým kmitáním. 
Třepená fonace, resp. její různé podtypy, jsou výsledkem složitého nastave-
ní hrtanových svalů a hlasivek. (…) Hlasivkové chrupavky jsou přitisknuté 
těsněji k sobě (addukční napětí je vyšší), a proto mohou kmitat jen přední 
části hlasivek. Hlasivky jsou díky složitému nastavení hlasivkových svalů 
(nižšímu středovému stlačení a nižšímu podélnému napětí) kratší a tlustší. 
Amplituda kmitání je rovněž nízká, hlasivky jsou po většinu cyklu zavřené 
a vzduch skrz ně jen jakoby ,probubláváʻ“ (Skarnitzl, 2016, s. 101).6

Právě toto „probublávání“ je dobře vidět na obrázku 3. Mluvčí pře-
chází do třepené fonace, takže křivka F0 se jakoby ztrácí, během třepené 
fonace nezní souvislý tón. Percepčně se třepená fonace jeví jako výraz-
né klesnutí hlasem, zjevně tak může být signálem ukončení. Právě tomuto 
jevu, třepené fonaci coby ukazateli ukončení repliky, signálu předání slova 
dialogickému partnerovi, se věnuje R. Ogden (2004, s. 29 – 63), který jej 
prezentuje na finštině. Třepená fonace podle něj patří ještě s fonací dyš-
nou a šepotem mezi tzv. non-modal voice quality (nemodální fonace, viz 
i Havlík, 2007), přičemž všechny tyto typy fonací mohou poukazovat na 
ukončení repliky. Je velmi pravděpodobné, že třepená fonace bude stejným 
způsobem, tj. jako signál ukončení repliky, fungovat také v češtině. Toto 
tvrzení by ale bylo potřeba ověřit na rozsáhlejším materiálu.

6 Třepená fonace (angl. creaky voice) je tematizována také v bakalářské práci J. Rýznarové 
(2010).
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3. 3 Intonační začleněnost vs. samostatnost DM

V analyzovaném materiálu převažují případy, v nichž jsou DM into-
načně začleněné, tedy netvoří samostatný intonační celek. Intonační začle-
nění DM ukazují např. dříve uvedené příklady (5), (6). Intonační samo-
statnost DM se v analyzovaném rozhovoru naopak ukázala jako jev spíše 
výjimečný. Zřetelně jej ukazuje příklad (8), ve kterém DM jako předchází 
i za ním následuje pauza.

(8)
nepršelo takže (.) jako (.) lezeš tam po štyrech

Intonačně samostatný, od svého okolí intonačně odlišný DM se obje-
vuje také v příkladu (9), ve kterém je dvojslabičný DM ty jo vysloven s in-
tonací klesavou, zatímco předcházející a následující slova jsou realizována 
s intonací rovnou.

(9)
ježiš medík ty jo to je jak zamlada

Uvedené příklady intonační samostatnosti DM jsou však v rozhovoru 
jako celku skutečně spíše výjimečné. Jednoznačně v něm převažuje into-
nační začleněnost DM.

3. 4 Korelace funkce a intonace

Obecně lze říci, že dva nejčastěji zaznamenané intonační průběhy 
DM odpovídají dvěma základním funkcím. Intonace rovná, v analyzova-
ném rozhovoru nejčastější, odpovídá funkci pokračovací, konektivní. DM 
v tomto případě propojují jednotlivé části dialogické repliky. Klesavá into-
nace je nejčastěji signálem ukončení repliky, signálem předání slova dialo-
gickému partnerovi, lze se s ní však setkat i uprostřed repliky na konci jis-
tých vyšších celků, v jejichž závěru se DM vyskytují (viz např. obrázek 2).

4. Závěr, možnosti dalšího zkoumání

Vybraný spontánní rozhovor šesti přátel se ukázal jako vhodný mate-
riál k prozodické analýze diskurzních markerů (DM). Analýza ukázala, že 
DM byly u vybrané mluvčí nejčastěji realizovány s rovnou intonací, méně 
často s intonací klesavou a jen velmi zřídka s intonací stoupavě klesavou. 
Materiál nabídl také případy, kdy byly DM v závěru repliky realizovány 
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s tzv. třepenou fonací. DM byly ve většině případů intonačně začleněny do 
vyšších celků, případy intonační samostatnosti byly spíše řídké. Konečně 
byla ukázána korelace mezi intonačním průběhem DM a jeho funkcí: rovná 
intonace odpovídá funkci konektivní, pokračovací, klesavá intonace funkci 
ukončující.

Pro potřeby tohoto článku byla vybrána mluvčí, u které se DM objevily 
v nejvyšší míře. Další analýza by se mohla zaměřit např. na idiolekty jed-
notlivých mluvčích tohoto rozhovoru, tj. na repertoár DM u každého z nich, 
na případné odlišné zacházení s DM s ohledem na jejich prozódii, resp. 
funkci. Důležitým prozodickým aspektem, který v tomto článku vůbec ne-
byl vzat v potaz, je samozřejmě mluvní tempo. Jeho proměny v souvislosti 
s užíváním DM by jistě byly dalším užitečným tématem výzkumu. Dále 
by bylo vhodné pořídit s těmito mluvčími ještě další nahrávky, tentokrát 
s menším počtem účastníků. Poměrně vysoký počet účastníků rozhovo-
ru totiž mimo jiné vedl k tomu, že v jeho průběhu docházelo velmi často  
k „boji o slovo“ (jedna z účastnic prakticky po celou dobu do rozhovoru ne-
zasáhla). Snad právě tato skutečnost vedla k tomu, že u některých mluvčích 
se DM vlastně vůbec nevyskytují, dále k tomu, že v rozhovoru jako celku 
se DM téměř vůbec neobjevují na začátku replik.

Příspěvek byl napsán s podporou projektu Podíl syntaktických, pro-
zodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů 
v češtině, Grantová agentura ČR, registrační číslo: 19-21523S.
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Jednoslabičné neprízvučné začiatky výpovedí  
v (ne)pripravených prejavoch

Katarína Muziková
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Abstract
Monosyllabic Unstressed Initial Parts of Utterances  

in (Un)Prepared Discourse
The paper deals with the usage of monosyllabic unstressed expressions 

as sa, si, mi, ti, by som, etc. at the beginning of utterances and dialogical 
replicas in (un)prepared discourse in Slovak. Summarized are the so far 
existing findings about this phenomenon characteristic above all of spoken 
discourse in Slovak and in recent Czech linguistic literature. The conclusion 
outlines the perspectives for further investigations – e.g. the utilization of 
linguistic material from spontaneous, unprepared spoken discourse, as well 
as from electronic communication (chats, discussion forums on the internet 
and social networks), including data from the spoken corpus as well as 
the web corpus, the need to apply the more recent theoretical principles 
(i.e. to consider the interaction aspects, the syntax of the dialogue) and the 
research questions are specified.

Key words: enclitics, word order, beginning of utterance, (un)prepared 
discourse
Kľúčové slová: enklitiky, slovosled, začiatok výpovede, (ne)pripravené 
prejavy

Úvod 

Témou príspevku je používanie jednoslabičných neprízvučných výra-
zov ako sa, si, mi, ti, mu, ma, ťa, by, som, sme, ste... t. j. krátkych tvarov 
zámen, častice by a tvarov slovesa byť (vo funkcii gramatickej morfémy), 
na začiatku výpovedí a dialogických replík v (ne)pripravených prejavoch 
v súčasnej slovenčine. V odbornej literatúre (porov. napr. Mistrík, 1958, 
1966; Uhlířová, 1987) sa tieto výrazy zvyčajne označujú ako príklonky 
(enklitiky).1 Charakterizujú sa ako slová bez vlastného prízvuku, ktoré in-

1 Termín enklitika súvisí s fonetickými vlastnosťami týchto slov. Niekedy (porov. napr. 
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tonačne nie sú samostatné, prikláňajú sa k inému, spravidla bezprostredne 
predchádzajúcemu slovu a tvoria s ním jeden prízvučný a rytmický celok. 
J. Mistrík (1966, s. 136) ich označuje ako kontextové slová, resp. slová 
s kontextovou funkciou, podľa neho ich základná funkcia spočíva v tom, 
že len začleňujú výpoveď do podmienok prehovoru (nezúčastňujú sa na 
aktuálnom členení), a to konkrétne tak, že naznačujú osoby a veci, ktorých 
sa výpoveď v podmienkach prehovoru dotýka, aj to, v akom sú vzájomnom 
vzťahu v momente novej výpovede. Uvádza, že „kontextové slová sekun-
dárne vyčleňujú východiskovú časť výpovede alebo výpovedného úseku. 
Primárne však plnia funkciu prehovorových konektorov“ (Mistrík, 1966,  
s. 170). K enklitikám sa v slovenčine zaraďujú slová mi, ti, mu, jej, si, nám, 
vám, im, ma, ťa, ho, ju, sa, nás, vás, ich; som, si, je, sme, ste, sú; by event. 
bys‘ (Mistrík, 1966, s. 147). 

V odbornej literatúre (napr. Mistrík, 1958, s. 277 – 293 a tiež 1966, 
s. 135 – 170; Uhlířová, 1987, https://www.czechency.org/slovnik/KLITI-
KON, tam p. ďalšiu literatúru) môžeme nájsť aj podrobné opisy pozícií 
enklitík vo výpovedi. Jednotliví autori sa zhodujú v tom, že príklonky (en-
klitiky) stoja spravidla na „druhom“ mieste (to je ich základná poloha) za 
prvým prízvučným celkom vo výpovednom úseku, ktorým môže byť holý 
vetný člen, rozvitá nominálna skupina, nominálna skupina rozvitá prívlast-
kovou vedľajšou vetou, vsuvka, vedľajšia veta, niektoré parataktické a hy-
potaktické spojky. 

V jazykovej praxi sa však objavujú uvedené jednoslabičné neprízvuč-
né výrazy, resp. enklitiky aj na začiatku výpovedí a dialogických replík, 
príp. iných syntaktických celkov. Ide o jav, ktorý sa v súčasnosti pomerne 
často vyskytuje nielen v spontánnych, nepripravených hovorených (najmä 
dialogických) prejavoch vo sfére bežnej komunikácie2 (napr. Som zabudla, 
že vy máte časový posun., By som išla hneď niekam zase., Sa zobuď!, Si 
predstav..., Ti hovorím..., Si sa zľakol?, Si mi sľúbil niečo.), ale aj v ume-
leckých textoch (často v literatúre určenej pre deti a mládež)3 pri štylizácii 
spontánneho, nepripraveného hovoreného prejavu, napríklad: Ťa tu nikto 
nedrží. Sa ti nepáči, si choď, veď! (S. Lavrík: Zlodeji, 2005); By sa ti chce-
lo! (D. Kužel: Lampa, 1991); Sa pozri lepšie, zrkadlo máš veľké dosť. (S. 

Uhlířová, https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON; Trávníček, 1951, cit. podľa Mis-
tríka, 1966) sa rozlišujú enklitiky stále (nie sú schopné niesť hlavný prízvuk) a nestále (tie sa 
v určitých prípadoch správajú ako klitiky, v iných môžu fungovať ako foneticky samostatné 
slová, t. j. môžu niesť hlavný prízvuk).
2 Ilustračné príklady pochádzajú prevažne zo Slovenského národného korpusu (s-ho-
vor-6.0).
3 Ilustračné príklady pochádzajú zo Slovenského národného korpusu (prim-9.0-public-sa-
ne).

https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON
https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON
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Marec: This is Hardcore, 2013); Macher. Si myslí, že je neviem čo. (Z. Šula-
jová: Džínsový denník 3, 2012); Si myslíš, že nás toto baví?! – Lucia zúri. Si 
myslia, že majú posledné slovo.; Dokonca poslala odkaz po kamoške z od-
dielu, či s ňou nechcem chodiť. Sa nekašlala. (J. Šebesta: Keď sa pes smeje, 
2008) a tiež v textoch vznikajúcich v prostredí elektronickej komunikácie,4 
ako sú napr. chaty, diskusie na sociálnych sieťach a diskusných fórach na 
internete (napr. lol ziskame loptu a vzapati ju dame superovi..neskutocne... 
sa smejem..; Si sa hecol pekne!; Mi hovorte o tom kupovaní a nestíhaní 
čítať.; sa hoď o zem! Si ma predbehol. Potom napíš na ktorú stranu si spa-
dol.; by som ti nieco napisala, ale neznizim na uroven takej ako ty; Na 5,5 
roka toho vie málo. Neskúšali ste ho prihlásiť na Massachusettes Institut 
od Technology? By sa mohol ešte viac zlepšiť. Myslím, že by ho v pohode 
zobrali a vy by ste tým mali nepriestrelný dôkaz že práve VÁŠ syn je naj-
múdrejší na celom svete.), ktoré síce majú písomnú podobu, ale viacerými 
svojimi črtami (napr. spontánnosť, nepripravenosť, dialogickosť a inte-
rakčnosť, viazanosť na komunikačnú situáciu, oscilácia medzi súkromným, 
polosúkromným a verejným charakterom komunikácie a i.) sa približujú 
hovoreným prejavom (porov. Jílková, https://www.czechency.org/slovnik/
ELEKTRONICK%C3%81%20KOMUNIKACE). Používanie jednosla-
bičných neprízvučných slov na začiatku výpovedí a dialogických replík 
možno považovať za jeden z charakteristických znakov syntaxe a textovej 
výstavby predovšetkým hovorených prejavov, ale i písomných prejavov 
výrazne ovplyvnených prejavmi hovorenými. J. Hoffmannová a O. Richte-
rová (2015, s. 18) tento jav označujú prívlastkom symptomatický. 

Cieľom príspevku je poukázať na to, či a ako sa používanie jednosla-
bičných neprízvučných výrazov, resp. enklitík na začiatku výpovedí a dialo-
gických replík v (ne)pripravených prejavoch doteraz reflektovalo v sloven-
skej odbornej literatúre, ako lingvisti tento jav charakterizovali, a naznačiť 
perspektívy ďalšieho skúmania a možné výskumné otázky. Motivačným 
impulzom bližšieho skúmania tejto témy je potreba doplniť a aktualizo-
vať poznatky uvedené v dostupných monografiách (Mistrík, 1966; Kačala, 
2013) či článkoch venovaných slovosledu (napr. Mistrík, 1958) a prispieť  
k lepšiemu poznaniu špecifík fungovania slovosledu v hovorených preja-
voch v súčasnej slovenčine, zistiť, či a ako sa slovosled mení pod vplyvom 
zmenených komunikačných podmienok. Ďalej ide o snahu hlbšie poznať 
osobitosti syntaxe hovorených prejavov, keďže v slovenskej lingvistike5 

4 Ilustračné príklady sú vyexcerpované z diskusií k článkom publikovaným na internete, 
z internetových diskusných fór a z diskusií na sociálnej sieti Facebook. Nie sú graficky ani 
jazykovo upravené. Odkazy sú uvedené v zozname použitej literatúry.
5 Z prác, ktoré sa osobitne venujú niektorým špecifikám syntaxe hovorených prejavov 
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zatiaľ nebola táto problematika predmetom systematického výskumu na 
rozdiel od českej lingvistiky.6 

 
Reflexia problematiky v slovenskej odbornej literatúre

Problematikou slovosledu v slovenčine a v rámci nej aj enklitikami 
a ich pozíciami vo výpovedi, resp. výpovedných úsekoch sa podrobnejšie 
zaoberal najmä J. Mistrík. Kým v štúdii Enklitiky v slovenčine (Mistrík, 
1958, s. 278) konštatoval, že „enklitiky nikdy nestoja na samom začiatku 
vety alebo intonačne samostatného celku, po čiarke a po prestávke vôbec“, 
v monografii Slovosled a vetosled v slovenčine svoje tvrdenie korigoval a 
pripustil aj to, že jednoslabičné neprízvučné slová môžu stáť v istých prípa-
doch aj na čele výpovedí, teda v proklitickej polohe, napr. v expresívnych 
replikách – Sa ťa bojím... (Tajovský), Som si myslel! (Timrava) –, pričom 
takýto slovosled považuje za štylisticky príznakový (Mistrík, 1966, s. 149 
– 150). Ďalej sa môžu podľa neho enklitiky uplatňovať v iniciálovej pozícii 
v hovorových, nárečových, žargónových a slangových prejavoch, „kde sa 
slovosled skomoľuje úmyselne“, napr. Sa ide! (Mináč) namiesto Ide sa!, Sa 
vie. (Karvaš) namiesto To sa vie. (Mistrík, 1966, s. 150) a často aj na začiat-
ku spontánnych otázok, napr. Som ti niečo urobila? (Čajak), Si sa zľakla? 
(Čajak), kde umiestnenie príklonky do iniciálovej pozície v rámci výpo-
vede môže podľa autora súvisieť s elipsou častice typu či, čo a pod. (Mis-
trík, 1966, s. 150). Svoj výklad o pozíciách jednoslabičných neprízvučných 
výrazov na začiatku výpovedí uzavrel J. Mistrík poznámkou, že niektoré 
ústne výpovede s enklitikami na začiatku sa už cítia ako petrifikované, napr. 
sa mi zdá, sa mi vidí, sa ukazuje atď. Materiálovým východiskom Mis-
tríkovej monografie Slovosled a vetosled v slovenčine sú najmä umelecké 
texty, v ktorých sa uplatňujú prvky všetkých jazykových štýlov, ilustračné 
príklady na uplatňovanie enklitík v iniciálovej pozícii výpovedí, ktoré J. 
Mistrík uvádza, pochádzajú z diel Tajovského, Kukučína, Čajaka a iných 
spisovateľov. Nejde teda priamo o ukážky z hovorených prejavov z bež-
nej každodennej komunikácie, ale o beletristickú štylizáciu spontánnej reči. 
Môžeme uvažovať o tom, do akej miery títo autori vo svojich prozaických 
či dramatických textoch vystihli používanie jednoslabičných výrazov na 

v slovenčine, možno spomenúť napr. článok B. Kovalovej (2007) či učebnicu Syntax sloven-
ského jazyka od M. Ivanovej (2016).
6 Porov. napr. monografiu O. Müllerovej Mluvený text a jeho syntaktická výstavba (1994), 
kolektívnu monografiu J. Hoffmannovej – J. Homoláča – K. Mrázkovej (eds.) Syntax mluve-
né češtiny (2019), prehľadovú štúdiu J. Hoffmannovej – J. Zemana Výzkum syntaxe mluvené 
češtiny: inventarizace problémů (2017) a iné články a štúdie v časopisoch a zborníkoch 
zaoberajúce sa vybranými javmi syntaxe a textovej výstavby hovorených prejavov.
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začiatku výpovedí a dialogických replík v hovorených prejavoch v reálnej 
komunikácii. 

Možnosť výskytu jednoslabičného neprízvučného výrazu (konkrét-
ne krátkych tvarov osobných zámen) na začiatku výpovede sa spomína aj 
v Morfológii slovenského jazyka (Dvonč a kol., 1966, s. 240) s poznámkou, 
že takýto slovosled je motivovaný citovosťou prejavu, autori to ilustrujú 
jedným príkladom Dones, žena, dáky kôl! Mu ja vyplatím, keď mu nakla-
diem. z textu J. G. Tajovského. Pokiaľ ide o slovosled iných typov enklitík, 
autori osobitne zmienili iba výrazy sa, si, ich umiestňovanie vo výpovedi sa 
podľa nich riadi rytmickým princípom. To, či tieto výrazy môžu stáť, resp. 
či stoja aj na začiatku výpovede a čím by potenciálne mohla byť takáto 
poloha podmienená, sa v texte neuvádza.

Špecifikami syntaxe hovorených prejavov sa zaoberala vo svojom 
článku Syntax hovorených prejavov v stredoslovenskej oblasti B. Kovalová 
(20077). V jej príspevku nájdeme aj pár stručných všeobecných zmienok 
o slovoslede v hovorených prejavoch. Podľa Kovalovej (2007) je slovosled 
čiastočne určený kontextovým členením výpovede. Niekedy sa v týchto 
prejavoch môže vyskytovať neusporiadaný či nesprávny slovosled, ktorý 
môže podľa autorky vyplývať z bezprostrednosti hovoreného prejavu či 
z neujasnenosti vetnej perspektívy. Bližšie však nekonkretizovala, čo pova-
žuje za nesprávny slovosled. Tiež neuvádza, aké pozície môžu zastávať vo 
výpovedi enklitiky. Na Kovalovej referát reagoval vo svojom diskusnom 
príspevku J. Matejčík, ktorý upozornil okrem iného aj na niektoré osobitos-
ti slovosledu jednoslabičných neprízvučných výrazov v hovorených preja-
voch, a to na postavenie enklitiky sa viažucej sa na infinitív a na potenciál-
nu iniciálovú pozíciu tvarov pomocného slovesa byť vo funkcii gramatickej 
morfémy v préterite: „V dôsledku pôvodnej vetnej samostatnosti infinitívu 
stojí príklonka sa (od neho závislá) najčastejšie za ním: šli tam podívať sa, 
videl som ich ešte rozprávať sa. Aj určité tvary pomocného slovesa byť sto-
ja niekedy na začiatku vety: Tak prosím vás pekne, ste mi boli spomínali... 
Som mal z toho aj nepríjemnosti. A to musíme tak brať. Sa na to dívať.“ 
(Matejčík, 2007, s. 140). Bližšie však uvedené pozície enklitík necharak-
terizoval, nezamýšľal sa nad príčinami takéhoto usporiadania jednotlivých 
prvkov výpovede.

Základnú charakteristiku syntaxe hovorených prejavov v slovenči-

7 Príspevok bol predstavený na konferencii venovanej hovorenej podobe spisovnej slo-
venčiny, ktorá sa konala 7. – 9. októbra 1965. Materiály boli  po konferencii vydané v cy-
klostylovanej podobe, knižne publikované boli v r. 2007 v diele Sociolinguistica Slovaca 
6. Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. V zborníku sa prezentujú čiastkové výsledky 
výskumu hovorenej podoby spisovnej slovenčiny, ktorý prebiehal na Slovensku v 60. ro-
koch 20. storočia.
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ne najnovšie predstavila vo vysokoškolskej učebnici Syntax slovenského 
jazyka (2016) M. Ivanová. Za špecifické znaky slovosledu v hovorených 
prejavoch považuje subjektívny slovosled založený na rematicko-tematic-
kom poradí prvkov, pričom tranzitný slovesný prvok  sa často môže vy-
skytovať vo finálovej pozícii (napr. strašne vyčerpaný som↓), slovosledné 
inverzie (prejavujú sa najmä v podobe postpozície zhodného prívlastku, 
napr. Maďarsko je vo veľmi ťažkej situácii ekonomickej↓), pozície enklitík, 
ktoré môžu stáť aj po pauze (ja som mala včera polmetrovú večeru ↓| som 
ju skoro nezjedla↓), umiestnenie opytovacích zámen v stredovej alebo vo 
finálovej pozícii výpovede (napr. to znamená že začal si kedy↓) (Ivanová, 
2016, s. 264). Podobne ako väčšina predtým spomínaných lingvistov ani 
Ivanová sa analýze a interpretácii týchto slovosledných javov podrobnejšie 
nevenovala.

Ako vidno z tohto stručného náčrtu doterajšej reflexie postavenia en-
klitík na začiatku výpovedí a dialogických replík v (ne)pripravených pre-
javoch, v slovenskej odbornej literatúre bol tento jav na okraji záujmu a 
dosiaľ sa mu nevenovala väčšia pozornosť. Jednotliví lingvisti viac-me-
nej iba registrujú možný výskyt jednoslabičných neprízvučných výrazov 
na začiatku výpovede (či už v spontánnych hovorených prejavoch, alebo 
v beletristických textoch), ale podrobnejšie tento jav neanalyzujú a nein-
terpretujú. Iniciálová pozícia enklitík vo výpovedi sa v uvedenej odbornej 
literatúre spája so spontánnosťou, expresívnosťou, slangovým charakterom 
prejavov. Ako možné motivácie kladenia jednoslabičných neprízvučných 
výrazov na začiatok výpovedí sa spomínajú elipsa osobného zámena alebo 
častice, inverzia, ale i zámerné komolenie (porov. Mistrík, 1966, s. 150). 
Podrobnejšia analýza a interpretácia tohto javu a jeho fungovania v súčas-
nej slovenčine zohľadňujúca novšie metodologické prístupy však chýba.

 
Reflexia problematiky v českej odbornej literatúre

Na porovnanie uvedieme, ako sa sledovaný jav interpretuje v novšej 
českej odbornej literatúre. Podobne ako v slovenskej literatúre sa jednosla-
bičné neprízvučné výrazy v iniciálovej pozícii výpovedí a dialogických re-
plík hodnotia ako výsledok slovoslednej inverzie (napr. Se mu to nepovedlo. 
= Nepovedlo sa mu to.) či ako výsledok eliptických procesov, pri ktorých sa 
eliduje zámeno vo funkcii podmetu (napr. (to) by mě zajímalo, (já) ti dám 
vědět), zámeno vo funkcii predmetu (napr. (To) bych si taky myslel), častica 
typu tak, vždyť (napr. (tak) si zapamatujte) (Hoffmannová – Richterová, 
2015, s. 15; Hoffmannová – Richterová, 2019, s. 118). V súvislosti s daným 
javom sa poukazuje aj na spätosť syntaxe a zvukovej stránky (prozódie) 
a na to, že neprízvučné začiatky výpovedí môžu byť dôsledkom fonetic-
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kých špecifík hovoreného prejavu (prehĺtanie predchádzajúceho výrazu, 
nezreteľné artikulovanie začiatkov pri nedbalej výslovnosti) (Hoffmanno-
vá – Kolářová, 2013, s. 39). M. Nekula (1995, s. 648) hodnotí príklady, 
ktoré pripúšťajú doplnenie častice (Se mně zdá, že si koleduješ – (tak) se 
mně zdá, že si koleduješ), ako prostriedok nadväzovania na predchádzajúcu 
repliku partnera v dialógu s tým, že ide o všeobecný rys hovorenej reči. Aj 
J. Hoffmannová a O. Richterová (2019, s. 119) uvádzajú, že umiestnenie 
výrazov sem, se, ti, by atď. na začiatok výpovede môže byť tiež produktom 
medzivýpovedného a medzireplikového nadväzovania.

Pri výskume daného javu v češtine sa uplatnili aj novšie metodolo-
gické prístupy, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre skúmanie fungovania 
tohto javu v slovenčine, konkrétne ide o využitie korpusových dát (najmä 
korpusu ORAL, ale aj iných hovorených a sčasti aj písomných korpusov), 
ktoré umožnili autorkám na širšom a bohatšom jazykovom materiáli overiť, 
spresniť a doplniť informácie uvedené v jednotlivých gramatikách češtiny 
či starších článkoch a štúdiách zameraných na fungovanie klitík v češtine, 
na ich pozície vo výpovedi vzhľadom na prozódiu či vzhľadom na ich úlohu 
pri aktuálnom členení výpovede (porov. Hoffmannová – Kolářová, 2013; 
Hoffmannová – Richterová, 2015; Hoffmannová – Richterová, 2019). Ďal-
šou metodologickou inováciou je analýza tohto javu z hľadiska syntaxe 
dialógu, z interakčného pohľadu. J. Hoffmannová a O. Richterová (2019,  
s. 117) upozorňujú na to, že slovosledné nepravidelnosti, eliptické vyjad-
renia často vznikajú pri striedaní hovoriacich v dialógu, ktoré môže byť 
niekedy sprevádzané prekrývaním replík, jeden hovoriaci vstupuje do reči 
druhého a „preberá“ od neho nedokončenú konštrukciu a pod. Pri analýze 
a interpretácii jednoslabičných neprízvučných výrazov na začiatku výpo-
vedí a dialogických replík by sa teda podľa nich mali zohľadňovať aj in-
terakčné aspekty, ako napríklad striedanie hovoriacich, náhla zmena témy, 
prechod k inej téme alebo subtéme (obyčajne pod vplyvom situačných fak-
torov), prozodické predely (pauzy, odmlčanie či smiech), hezitačné zvuky 
a tiež ich koexistencia (Hoffmannová – Richterová, 2019, s. 135 a n.). Vý-
sledky takto zameraného výskumu J. Hoffmannová a O. Richterová pred-
stavili napr. v štúdii Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu: Jednoslabičné 
začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině (2015) či v stati Redu-
kované (jednoslabičné) nepřízvučné začátky výpovědí a dialogických replik 
v mluvené češtině v kolektívnej monografii Syntax mluvené češtiny (2019). 
Na základe analýzy jazykového materiálu došli k záveru, že jednoslabičné 
začiatky výpovedí možno chápať ako výrazný rys organizácie hovoreného 
(najmä dialogického) textu a ako jeden z prostriedkov tendencie hovoria-
cich skracovať, vyjadrovať sa úsporne, pričom táto tendencia sa v tomto 
prípade výrazne prejavuje predovšetkým na exponovaných miestach dia-
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lógu, ako je striedanie hovoriacich (Hoffmannová – Richterová, 2019,  
s. 141). 

V odbornej literatúre sa poukazuje tiež na to, že výrazy ako se, si, bych, 
tě atď. na začiatku výpovedí sa vyskytujú aj v mnohých ustálených spoje-
niach8 (Si myslim..., Se mi nechce..., By mě zajímalo...., Tě zdravím... a i., 
porov. Hoffmannová – Kolářová, 2013, s. 42 – 43), niektoré z nich možno 
hodnotiť ako frazémy, t. j. spojenia s vyhranenou sémantikou a stabilizova-
ným slovosledom, napr. si piš  (Hoffmannová – Richterová, 2019, s. 140). 
L. Uhlířová (https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON) dopĺňa, že 
pri niektorých frazeologizovaných výrazoch sa v jazykovej praxi možno 
stretnúť aj s nekodifikovaným písaním dovedna. Tiež upozorňuje na to, že 
klitiky v iniciálovej pozícii vo výpovedi prenikajú zo spontánnych hovore-
ných prejavov aj do textov písaných, podľa nej ide o spätnú väzbu – z hovo-
renej češtiny preniká tento jav do písaných textov a následne to, že čitatelia 
evidujú túto pozíciu v písanom texte, posilňuje spätné používanie klitík 
v začiatočnej pozícii vo výpovedi aj v prejavoch hovorených (L. Uhlířová, 
https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON). 

J. Hoffmannová a I. Kolářová (2013, s. 44 – 45) poukázali aj na to, 
že v prípade skúmania tohto javu v písomných korpusoch je možné sle-
dovať aj štylistické aspekty. Zistili, že českí prozaici, dramatici, publicisti 
využívajú jednoslabičné neprízvučné výrazy na začiatku výpovedí a dialo-
gických replík najmä pri štylizácii kolokviálnych, neformálnych, nespisov-
ných dialógov, ktorých účastníci patria k nižším sociálnym vrstvám,9 ale 
tiež ako prostriedok charakteristický pre reč mladých ľudí.10 Uvádzajú, že 
pri beletristickej štylizácii sa jednoslabičné výrazy na začiatku výpovedí 
a dialogických replík uplatňujú najmä pri charakteristike situácií, v ktorých 
prebieha komunikácia medzi vekovo a sociálne špecifikovanými účastník-
mi. Následne uvažujú o tom, že tento jav sa zrejme považuje za súčasť so-

8 O tom, že niektoré jednoslabičné výrazy na začiatku výpovedí sa pociťujú ako 
petrifikované, sa zmieňuje aj J. Mistrík (1966, s. 150).
9 Podobne využívajú enklitiky na začiatku výpovedí aj slovenskí spisovatelia. Porov. citát 
z recenzie čitateľa: „Jozef Karika má úžasný pozorovateľský talent, ktorý briskne premie-
ta do svojej tvorby. Napríklad postavy oplývajúce istou zvrátenosťou (sadizmus, úchylky) 
alebo hoci len nízkym IQ, prehadzujú slovosled! „By som sa za teba hanbil“, „si ťa zapa-
mätám“ (Laba) a pod. (...) Prehodený slovosled má zvláštnu silu, pôsobí veľmi surovo“ 
(Slovenský národný korpus, web-5.0).
10 Rovnako tento jav vnímajú aj niektorí slovenskí používatelia, porov. vyjadrenie, ktoré sa 
objavilo na sociálnej sieti Facebook v skupine Jazyková poradňa ASAP, v súvislosti s otáz-
kou týkajúcou sa slovosledu: „Jednoslabičné zvratné zámeno patrí medzi tzv. príklonky, kto-
ré ako neprízvučné spravidla stoja za „svojím“ plnovýznamovým slovom. (Narúšanie tohto 
princípu je prítomné v reči mladých ľudí: sa spamätaj, sa zobuď konečne., zvýraznila  
K. M.)“ (https://www.facebook.com/groups/jazykovaporadna/posts/3220141698086894).

https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON
https://www.facebook.com/groups/jazykovaporadna/posts/3220141698086894


454

ciolektu, ktorý používateľom umožňuje skupinové vymedzenie, odlíšenie 
od spôsobu vyjadrovania iných sociálnych skupín. Ďalej dodávajú, že jed-
noslabičné začiatky výpovedí sa objavujú tiež v publicistike pri interview 
so športovcami (Sme se ani nedostali ke střele).  

Perspektívy ďalšieho skúmania

Aké podnety vyplývajú z uvedeného náčrtu doterajšieho stavu skúma-
nia tejto problematiky v slovenskej lingvistike pre ďalší výskum? 

Doteraz boli hlavným materiálovým východiskom pri skúmaní jednot-
livých pozícií enklitík vo výpovedi najmä umelecké texty (porov. ilustračné 
príklady uvádzané napr. v štúdii či monografii J. Mistríka (1958, 1966)), 
ktoré poskytujú sprostredkovaný obraz o fungovaní týchto jednotiek v ini-
ciálovej pozícii výpovedí a dialogických replík v spontánnych, (ne)pripra-
vených hovorených prejavoch, len v menšej miere sa pri analýze daného 
javu opierali lingvisti o hovorené prejavy. Ak chceme detailnejšie charak-
terizovať a vysvetliť tento jav a prispieť tak k poznaniu jedného zo špecifík 
syntaxe hovorených prejavov v súčasnej slovenčine a k prehĺbeniu pozna-
nia slovosledu a jeho vývinových tendencií, je nevyhnutné rozšíriť pramen-
ný materiál a opierať sa najmä o spontánne, nepripravené hovorené prejavy 
z bežnej komunikácie či o materiál vyexcerpovaný z chatov, diskusných fór 
na internete a na sociálnych sieťach.11 Vhodným pramenným materiálom 
sú dostupné korpusové zdroje, najmä hovorené či webové korpusy (napr. 
Slovenský hovorený korpus, Webový korpus SNK).

Pokiaľ ide o metodológiu, popri nadväzovaní na práce domácich lin-
gvistov, najmä práce J. Mistríka, ktoré poskytujú viaceré podnety na uva-
žovanie (napr. do akej miery možno hovoriť o zámernom využívaní jed-
noslabičných neprízvučných výrazov na začiatku výpovedí, resp. akú úlohu 
tu zohrávajú spontánnosť, nepripravenosť či expresívnosť), sa možno in-
špirovať spomínanými českými výskumami a analyzovať a interpretovať 
pozície jednoslabičných neprízvučných výrazov na začiatku výpovedí či 

11 Vzhľadom na špecifiká elektronickej komunikácie, v ktorej sa prelínajú vlastnosti pí-
somných i hovorených prejavov a ktorá umožňuje spontánne needitované písanie (Hoff-
mannová, https://www.czechency.org/slovnik/PROJEVY%20MLUVEN%C3%89%20
A%20PSAN%C3%89), niekedy sa hovorí o tzv. písanej konverzácii, textoch na povrchu 
písomných, ale hĺbkovo hovorených (porov. Jílková, https://www.czechency.org/slovnik/
ELEKTRONICK%C3%81%20KOMUNIKACE), považujeme uvedené typy textov za 
vhodný pramenný materiál na skúmanie sledovaného javu. Predbežné pozorovania disku-
sií na internete a sociálnych sieťach i odborná literatúra (porov. napr. Hoffmannová, 2011,  
s. 405 – 406) potvrdzujú, že enklitiky v iniciálovej pozícii výpovedí či replík sú v týchto 
textoch dosť frekventované.
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dialogických replík v (ne)pripravených hovorených či písomných preja-
voch vzhľadom na interakčné aspekty, zohľadniť syntax dialógu (porov. 
Hoffmannová – Richterová, 2019), analyzovať, ako sledovaný jav funguje 
nielen v dialogických, ale aj monologických nepripravených prejavoch. Pri 
analýze a interpretácii tohto javu v hovorených prejavoch by sa žiadalo 
zohľadniť aj vzťah syntaxe a prozódie, sledovať koreláciu jednoslabičných 
výrazov na začiatku výpovedí a dialogických replík s prozodickými pro-
striedkami (pauzou, intonáciou, prízvukom a i.). Ďalej by bolo potrebné 
preskúmať, do akej miery koexistuje tento jav s inými syntaktickými jav-
mi charakteristickými pre hovorené prejavy (napr. opakovaním, vsuvka-
mi, stratou výpovednej perspektívy a i., porov. Hoffmannová – Richtero-
vá, 2019, s. 137 – 139). Analyzovať napr. aj postavenie jednoslabičných 
neprízvučných výrazov na začiatku výpovedí po oslovení, resp. kontak-
tovom výraze, príp. vzájomnú polohu výpovedí s enklitikami na začiatku 
a oslovení, resp. kontaktových výrazov, porov. príklady z jazykovej praxe12 
Rišo, si ma predbehol.; Keby boli slabi, tak nehraju wimbledom. Sa spama-
taj clovece.; grofka18 A alexandra206 sa chovajte ako zeny nie ako chlapi  
v krcme. Ďalej by bolo vhodné zohľadniť aj to, aké komunikačné funkcie 
plnia výpovede, v ktorých sa na začiatku vyskytujú enklitiky, predbežné 
pozorovania ukazujú, že často sa tento jav uplatňuje napr. vo výpovediach 
s funkciou výzvy či upozornenia.

Pri výskume jednoslabičných neprízvučných výrazov v iniciálovej po-
zícii výpovedí a dialogických replík a ich fungovania v súčasnej slovenčine 
sa treba zamerať na tieto úlohy:

- identifikovať, ktoré typy enklitík, resp. skupiny enklitík sa naj-
častejšie vyskytujú v iniciálovej pozícii výpovedí a dialogických 
replík v (ne)pripravených prejavoch v slovenčine a podrobnejšie 
opísať ich fungovanie, opísať, aké funkcie tieto výrazy plnia pri 
výstavbe dialógu,

- identifikovať inventár ustálených spojení (resp. frazém), v kto-
rých sa na začiatku uplatňujú jednoslabičné neprízvučné výrazy,13 
a podrobnejšie ich kategorizovať, 

- zistiť zhody a rozdiely pri uplatňovaní jednoslabičných neprí-

12 Podľa J. Mistríka (1966, s. 152) sa enklitiky nestavajú bezprostredne po oslovení, keďže 
oslovenie ako samostatná významová jednotka je izolované pauzami. Ilustračné príklady 
z jazykovej praxe potvrdzujú, že v nepripravených prejavoch to vždy neplatí. Uvedené ilu-
stračné príklady nie sú graficky ani jazykovo upravené. Odkazy na diskusné fóra, odkiaľ sú 
príklady prevzaté, sú uvedené v zozname použitej literatúry.
13 J. Mistrík (1966, s. 150) spomína ustálené spojenia sa mi zdá, sa mi vidí, sa ukazuje. 
V súčasnej slovenčine fungujú ako ustálené aj ďalšie spojenia, napr. sa spamätaj, si pred-
stav, sa pozri, by ma zaujímalo, si spadol z jahody a i.
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zvučných výrazov na začiatku výpovedí a dialogických replík 
v spontánnych hovorených prejavoch a v elektronickej komuni-
kácii (v chatoch, diskusných fórach na internete a sociálnych sie-
ťach), príp. v beletrii pri štylizácii spontánnej reči,

- zistiť, do akej miery preniká používanie jednoslabičných nepríz-
vučných výrazov na začiatku výpovedí zo spontánnych hovore-
ných prejavov do písomných prejavov.

Príspevok vznikol s podporou grantu VEGA 1/0553/18 Pragmatické 
a gramatické princípy so zreteľom na kultivovanie jazykovej praxe.
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Porovnanie ľavicového a pravicového populizmu optikou 
politickej lingvistiky 

Radoslav Štefančík
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov 

Abstract
Comparing the Left and Right Populism Through the Lense of Political 

Linguistics
The paper deals with polito-linguistic comparison of the left and the 

right populism within the conditions of Slovakia. The text will be based 
on the hypothesis that in spite of the varied ideological orientation of the 
Slovak political subjects, the communication of the populists will manifest 
common features. We shall prove this assumption by the content analysis of 
the communicative strategies of Slovak populists. Investigated are political 
statements published above all on the social networks, or on other internet 
platforms. 
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Úvod 

Ak sa dnes hovorí o populizme, prípadne radikálnej politike, spra-
vidla sa myslí pravicový populizmus, krajná pravica, prípadne pravicový 
extrémizmus. Politickí analytici naprieč Európou upozorňujú na nárast zá-
ujmu voličov o politiku krajnej pravice (Wodak – Krzyżanowski, 2017) 
a na témy pravicových populistov alebo hovoria o budovaní hrádze proti 
pravicovému extrémizmu. Na rozdiel od pravicového populizmu, záujem 
o výskum ľavicového populizmu je v humanitných a spoločenských ve-
dách výrazne menší. Zatiaľ čo záujem o krajnú pravicu je evidentný aj vo 
výstupoch slovenských politológov, záujem o politiku krajnej ľavice ostáva 
v marginálnom postavení. Pritom vo vzťahu k princípom liberálnej demo-
kracie je politika krajnej ľavice rovnako nebezpečná, ako tej na pravej stra-
ne ideového spektra.  

Hoci na prvý pohľad je politika krajnej ľavice vzdialená politike kraj-
nej pravice, napokon na ideovej osi ležia na opačných póloch, témy, ktoré 
komunikujú verejnosti a hlavne spôsob, akým tieto témy prezentujú, majú 
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podobné. V tomto príspevku sa sústredím na spoločné témy slovenských 
ľavicových (Smer-SD a KSS) a pravicových populistov (Kotlebovci-ĽSNS 
a Republika) a poukážem na podobné komunikačné stratégie. Cieľom 
príspevku je identifikovať spoločné metódy komunikácie predstaviteľov 
dvoch, na prvý pohľad rozdielnych, ideových spektier. V centre môjho zá-
ujmu stojí otázka, aké spoločné výrazové prostriedky, resp. komunikačné 
stratégie používali vo vybranom časovom období predstavitelia oboch ide-
ových pólov. Tým obdobím je začiatok pandémie COVID-19 (t. j. marec 
2020) a súčasné obdobie (t. j. jeseň 2021). Skúmané texty tvoria politické 
vyhlásenia publikované najmä na sociálnych sieťach, prípadne na iných in-
ternetových platformách. Práve internet dnes poskytuje priestor pre šírenie 
rôznych foriem verbálnej nenávisti (Orgoňová – Bohunická, 2016), preto sa 
moja pozornosť sústredí práve na tento komunikačný prostriedok.  

Výrazové prostriedky v jazyku populistov

Jazyk je základným nástrojom každého politika. Dobré komunikač-
né zručnosti sú predpokladom úspešnej politickej kariéry. To, aké jazyko-
vé prostriedky volí politik pri komunikácii s voličmi, závisí od viacerých 
faktorov. Dôležitú úlohu zohráva ideológia. Jazyk pravicového politika sa 
bude líšiť od presvedčeného ľavičiara. Rozdiely identifikujeme aj v závis-
losti od toho, aký typ publika politik oslovuje, ďalej podľa veku, regiónu, 
národnosti alebo sexuálnej orientácie. 

Osobitnou kategóriou jazyka politiky je jazyk populistov. Populizmus 
je v politológii kategóriou rôznych významov. Nevníma sa ním len spôsob 
politickej komunikácie (Sorensen, 2017), ale dôležitý je aj obsah (Poier – 
Saywald-Wedl – Unger, 2020). Stretneme sa aj s definíciami, ktoré okrem 
politickej komunikácie a obsahu prízvukujú aj úlohu lídra populistickej 
formácie a intenzívne využívanie prostriedkov masovej komunikácie, 
v súčasnosti hlavne internetu, resp. sociálnych sietí (Hartleb, 2006). Poier, 
Saywald-Wedl a Unger (2020) definujú tri kategórie definičných znakov 
populizmu: formálno-diskurzívne, formálno-organizačné a obsahovo-ide-
ologické. Formálno-diskurzívne charakteristiky reflektujú populistickú 
komunikačnú stratégiu, preto ich možno považovať za výskumný objekt 
lingvistiky. Formálno-organizačné prvky sa vzťahujú na inštitucionálny 
a organizačný rozmer populistických straníckych formácií. Z tohto dôvodu 
patria skôr do výskumu politológov. K formálno-diskurzívnym stratégiám 
zaraďujú títo autori: otváranie tabuizovaných tém, apel na emócie, morali-
zovanie, agitáciu, demagógiu, inštrumentalizáciu strachu, konšpiračné teó-
rie, radikálne riešenia, zjednodušenia a oportunizmus.

Dôležitým znakom populistických komunikačných stratégií je dicho-
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tomické vnímanie reality a delenie ľudí na MY a ONI. MY znamená bež-
ného občana a ONI predstavuje spoločného nepriateľa vytvoreného vlád-
nucou elitou, ktorého je niekedy možné identifikovať pod rôznymi kategó-
riami (politika, médiá, ekonomické mocnosti atď.) (Mazzoleni – Bracciale, 
2018). Na označenie kategórie ONI populisti používajú nominačné straté-
gie, pre ktoré je charakteristické o. i. „nálepkovanie“. V tejto súvislosti je 
namieste si všimnúť, ako populisti pomenúvajú jednotlivé skupiny, najmä 
skupiny, ktoré patria do kategórie ONI. Cingerová s Motykovou (2017,  
s. 89) uvádzajú, že „pre skupinu ONI registrujeme v porovnaní so skupinou 
MY oveľa väčší počet pomenovaní, ktoré implicitne i explicitne poukazujú 
na jej cudzosť“. 

 
Jazyk ľavicového a pravicového populizmu v ére pandémie  
COVID-19

Kategorizovanie ľudí do skupín MY a ONI (tí druhí, iní, cudzí) je 
typické nielen pre pravicových, ale aj pre ľavicových populistov. Podľa 
Cingerovej a Dulebovej (2019, s. 10) „konštrukt druhého je dôležitý, kon-
štituujúci aj pre identitu skupiny my, t. j. (kolektívneho) subjektu, ktorý sa 
voči referentovi polarizujúceho diskurzu vymedzuje“. Obe autorky skúmali 
ruský verejný diskurz, pre ktorý je charakteristické používanie výrazu libe-
rál pre označenie kategórie ONI. S podobnou komunikačnou stratégiou sa 
stretávame aj na Slovensku tak u ľavicových, ako aj pravicových populis-
tov. Výrazy liberalizmus, liberál (prípadne neoliberál) alebo liberálny sú 
používané spravidla v negatívnom kontexte. Liberál sa vníma ako nepriateľ 
slovenského, národného, kresťanského. Liberál teda nie je v jazyku popu-
listov sympatizant liberalizmu a liberálnych myšlienok, liberál je prezen-
tovaný ako človek, ktorý má škodiť národu, spoločnosti, resp. je v opozícii 
voči populistickým stranám. Liberál tak môže byť človek, ktorý volí dlhé 
roky kresťanských demokratov, ale vzhľadom na to, že je v opozícii voči 
populistickým stranám, je označený výrazom liberál. Obľúbeným výra-
zovým prostriedkom populistov pre označenie ľudí s kritickým postojom 
je liberálna kaviareň. Ako liberálne sú označované často médiá (prípadne 
liberálni novinári), hoci nie je špecifikované, čo sa tým konkrétne myslí. 
Medzi výrazmi so slovom liberálny sa dokonca objavuje oxymoron libe-
rálny fašista. 

- „Liberálna kaviareň sa navzájom hucká“ (Ľuboš Blaha, Facebook, 
2021).
- „Milan Mazurek je veľmi inteligentný mladý muž. Plne vníma tú ne-
gatívnu reputáciu, ktorú okolo neho vyrobil bulvár a liberálne plátky“ 
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(Milan Uhrík, Hlavné správy, 2021).
- „Liberálni blázni čoraz viac pretláčajú tzv. gender ideológiu ... Táto 
zvrhlá liberálna agenda, snažiaca sa o rozvrátenie tradičného modelu 
ľudskej spoločnosti, sa postupnou salámovou metódou pretláča po ce-
lom svete“ (Marian Kotleba, Facebook, 2021).
- „Mentalita veľmi podobná tej fašistickej – preto sa pre nich vžil ná-
zov „liberálni fašisti“. Kopú za bankárov, korporácie a farmafirmy 
a nezaujíma ich bežný pracujúci človek, ktorý nemá prachy a status“ 
(ĽSNS, 2021).

Pravidelnou komunikačnou stratégiou tak ľavicových, ako aj pravico-
vých slovenských populistov je nálepkovanie svojich oponentov výrazmi 
s negatívnou konotáciou. Obľúbeným výrazom u ľavicových populistov je 
slovo fašista, v kontexte očkovania proti ochoreniu COVID-19 sa objavila 
aj forma očkovací fašista. 

- „Sú to obyčajní fašisti. Ako Čaputová. Ako Lengvarský. Ako Matovič. 
A celá liberálna kaviareň“ (Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
- „Na rozdiel od poblúznených liberálov, my máme v tom jasno“ (Mi-
lan Uhrík, Facebook, 2021). 

Výrazy ako fašisti alebo totalita sú v jazyku populistov prítomné mi-
moriadne často. Keďže ich uvažovanie je založené na adorácii nedemo-
kratických režimov (medzi rokmi 1939 – 1945 u pravicových extrémistov 
a medzi rokmi 1948 – 1989 u predstaviteľov krajnej ľavice), spravidla v mé-
diách (ale aj svojimi oponentmi) sú označovaní výrazmi, ktoré označovali 
príslušníkov predmetných režimov (fašisti, nacisti, boľševici a pod.). Tento 
prístup nepovažujem za správny, pretože dané výrazy sa spravidla viažu 
na konkrétny režim existujúci v určitej dobe, ale nie na súčasné politické 
režimy. Aj z tohto dôvodu sa v politológii používajú výrazy krajná pravica 
alebo ľavica, prípadne pravicoví alebo ľavicoví extrémisti. Predstavitelia 
krajných pólov však používajú reverznú stratégiu, t. j. aby narušili hege-
monickú interpretáciu týchto výrazov, používajú ich aj oni sami a označujú 
nimi práve tých, ktorí ich týmito výrazmi označujú.

- „Daňováci a bachari pôjdu do ulíc zabezpečovať fašistickú diktatú-
ru“ (Milan Mazurek, Facebook, 2021). 

Súčasťou tejto stratégie je porovnávanie súčasných politických, prí-
padne spoločenských javov s udalosťami, ktoré sú spojené s totalitným ob-
dobím národných socialistov. 
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- „Povinné očkovanie experimentálnou vakcínou, pripomína Josefa 
Mengeleho“ (Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
- „Je prerušené rokovanie kvôli tomu, že bol z rokovania stiahnutý mi-
nister zdravotníctva Mengele“ (Marian Kotleba, YouTube, 2021). 
- „Mne tuhne krv v žilách, keď tu pozerám na ministra zdravotníc-
tva, ktorý zrejme inšpirovaný doktorom Mengelem bez hanby hovorí 
o tom, že očkovanie experimentálnymi vakcínami by malo byť pre ur-
čité skupiny obyvateľov povinné“ (Milan Mazurek, Facebook, 2021).
- „S takým odporom, s akým píšu o protestujúcich ľuďoch liberálne 
kaviarne, naposledy hovoril Hitler o Židoch. Toľko zloby, neúcty a ne-
návisti voči bežným ľuďom, to tu od roku 1945 nebolo“ (Ľuboš Blaha, 
Facebook, 2021).

Pre jazyk nemeckých národných socialistov bola charakteristická de-
humanizácia. Postoj k niektorým ľuďom, resp. k niektorým skupinám pre-
javovali používaním pomenovaní zo živočíšnej ríše, a to spravidla s nega-
tívnou konotáciou. Podobné jazykové stratégie nachádzame aj u sloven-
ských ľavicových a pravicových populistov. 

- „Skutočným ľavičiarom sa z pijavíc, ako je Zala, obracia žalúdok“ 
(Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
- „A domov pôjdu ako krysy cez parlamentný tunel“ (Ľuboš Blaha, 
Facebook, 2021).

Pre ľavicových i pravicových populistov je charakteristické, že majú 
problém vnímať opačný názor ako súčasť demokratickej diskusie. Namiesto 
vecných argumentov, ktoré by boli reakciou na argumenty opačnej strany, 
používajú argumentum ad hominem, t. j. keď je názor oponenta spochyb-
ňovaný útokom na jeho osobnú integritu alebo vlastnosti, prípadne verziu 
argumentum ad personam, ktorým Arthur Schopenhauer (1995) označuje 
pseudoargument, ktorý je rovnako ako argumentum ad hominem zameraný 
na osobu oponenta, ale už neobsahuje žiadny odkaz na aktuálny problém a 
iba útočí na fakticky irelevantné osobné vlastnosti. Väčšinou sa to deje so 
zámerom diskreditovať oponenta a vyhnúť sa vecnej diskusii, spravidla ako 
dôsledok absencie vlastných argumentov. Populisti tak dehonestujú svojich 
oponentov výrazom slniečkári (prípadne pravdoláskari, vítači imigrantov, 
liberáli, prípadne bratislavská kaviareň), či rozličnými hanlivými adjektí-
vami.

- „Ale keďže nejaká trápna česká slniečkarka, zaľúbená do Hegera 
a Čaputovej, napíše, že Fico je odporca očkovania“ (Ľuboš Blaha, Fa-
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cebook, 2021).
- „A Naďovým mužíkom z Infosecurity, rovnako ako slniečkarskym mé-
diám odkazujeme - môžete nás lynčovať, koľko chcete, my náš boj proti 
očkovacím fašistom nevzdáme“ (Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
- „Ani Lenč ani Štefančík nie sú žiadni nestranní vedci. Roky nenávidia 
Smer a sú to skôr slniečkarski aktivisti a nie analytici ... takéto dve sl-
niečka musia nenávidieť Roberta Fica za jeho tvrdý postoj k migrácii a 
k uceleným moslimským komunitám“ (Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).

Typický príklad na argument ad personam predstavuje verbálny útok 
predsedu Smeru-SD v auguste 2021 na slovenského politológa Jozefa Len-
ča. Na Lenčove vyjadrenia o posune tejto pôvodne ľavicovej strany sme-
rom k pravicovému extrému (Horský, 2021), okrem iného aj používaním 
konšpiračných teórií, ktoré sú typické práve pre pravicových extrémistov, 
nezareagoval Fico pokusom vyvrátiť Lenčove tvrdenia o konšpiráciách, ale 
útokom na konfesionálnu príslušnosť politológa. 

- „Neviem čo viedlo politológa Lenča k tomu, že sa z neho na Slovensku 
stal moslim ... Vážený pán Lenč, nerobte v kresťanskej krajine polito-
lóga“ (Robert Fico, Facebook, 2021).

Ďalšou komunikačnou stratégiou, ktorú majú ľavicoví a pravicoví po-
pulisti podobnú, je dramatizácia. Dramatizáciu a emocionálny tón používa-
jú populisti na zdôraznenie zlyhania elity a nutnosti zmeny. Emocionálny 
tón používajú populisti, aby zvýšili príťažlivosť svojich vyhlásení a získali 
tak pozornosť verejnosti (Wettstein a kol., 2019). Prvky dramatizácie môže-
me identifikovať pri používaní rôznych výrazových prostriedkov, spravidla 
ide o prídavné mená v komparatíve a superlatíve, prípadne hyperbolizujú-
cich podstatných mien (katastrofa, teror, explózia, likvidácia, lynčovanie, 
totalita) a prídavných mien (obrovský, gigantický, rekordný, brutálny, de-
sivý, katastrofálny, šokujúci, závratný, krvilačný) s cieľom zvýrazniť určitý 
moment kritiky práve pôsobením na emocionálnu úroveň prijímateľa poli-
tického posolstva (Štefančík – Hvasta, 2019).

- „Nepomáhajú vyhrážky, uplácanie ani lynčovanie nezaočkovaných“ 
(Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
- „Matovičovi gestapáci si práve odhlasovali očkovací apartheid“ 
(Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
- „Ale pokiaľ vyzýva k sadistickým trestom a domácemu väzeniu pre 
nezaočkovaných, jeho názory považujem za fašistické a mám právo 
bojovať proti šíreniu nenávisti bojkotom jeho firmy“ (Ľuboš Blaha, Fa-
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cebook, 2021).
- „Zákon o apartheide ľudí bez Covid pasov nakoniec podporili, hoci 
ešte včera vyhlasovali niečo úplne iné“ (Milan Uhrík, Facebook, 2021). 
- „Je to ten najtotalitnejší zákon ... Takýto apartheid nesmieme pripus-
tiť“ (Milan Uhrík, Facebook, 2021). 
- „Keď ten zákon prejde, tak to bude čistý, nefalšovaný apartheid proti 
všetkým ľuďom, ktorí odmietajú očkovanie“ (Marian Kotleba, YouTu-
be, 2021). 

Jednu z častých komunikačných stratégií populistov tvoria konšpirač-
né teórie. Podľa Marca Luttera možno výrazom konšpirácia alebo sprisa-
hanie rozumieť tajný plán niekoľkých ľudí, skupín alebo organizácií na do-
siahnutie jedného (alebo viacerých) cieľov prostredníctvom tajných akcií. 
Väčšina konšpiračných teórií je založená na predpoklade, že ide o aktivity 
ilegálneho charakteru. Pod výrazom konšpiračné teórie teda chápeme také 
teórie, prostredníctvom ktorých si niektorí ľudia vysvetľujú určité historic-
ké udalosti ako výsledok jednej alebo viacerých konšpirácií. V jazyku po-
pulistov sa tento typ komunikácie používa na stigmatizáciu určitých osôb, 
skupín, inštitúcií, prípadne organizácií, ktoré majú byť zodpovedané za 
určité zlo, preto ideálne zapadajú do logiky priateľ – nepriateľ. Ich charak-
ter zároveň vyhovuje ľudskej prirodzenosti, ktorá je založená na fascinácii 
niečoho tajomného, mystického, prípadne ťažko vysvetliteľného (Backes, 
1989).

Pre populistov je charakteristické šíriť konšpiračné teórie v tom zmysle, 
že nejaká organizácia, skupina ľudí (zvyčajne politické alebo ekonomické 
elity), prípadne niektorí novinári alebo majitelia médií, zatajujú verejnosti 
určité skutočnosti, a to spravidla s cieľom finančného alebo mocenského 
zisku (Backes – Jesse, 1993; Pfahl-Traughber, 2019). Konšpiračné teórie 
populisti používajú, pretože zapadajú do schémy čierno-bieleho, dichoto-
mického nazerania MY vs. ONI. Konšpiračné teórie vychádzajú z presved-
čenia, že svet ovládajú „tí zlí“ (oni, tí druhí), proti ktorým sa musíme „my“ 
(dobrí) postaviť a brániť sa. Podľa Uweho Backesa (1989, s. 308)  „tí, ktorí 
sa považujú za nositeľov absolútnych právd, potrebujú vysvetlenie pre ich 
pokračujúce politické zlyhania“. 

Populisti sa štylizujú do roly ľudí, ktorí odhalia záujmy „mocných“, 
a tak verejnosti prezentujú skutočnú pravdu. Cieľom tejto komunikač-
nej stratégie populistov je vyvolať u voličov strach, obavy a posilniť tak 
vlastnú mocenskú pozíciu. V jazykovej rovine sa „odhaľovanie pravdy“ 
uskutočňuje výrazmi, ktoré majú odkázať na to, že za oficiálne podaným 
spravodajstvom sa skrýva zatajovaná pravda, resp. že veci v skutočnosti nie 
sú také, aké sa navonok zdajú byť. Tieto výrazy zvyčajne pochádzajú zo 
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skupiny prídavných mien, slovies alebo prísloviek, ako napríklad údajne, 
zjavne, vraj, prípadne sa použije konjunktív: „mali by byť“ (Štefančík – 
Hvasta, 2019). 

Na Slovensku boli konšpiračné teórie dlho záležitosťou pravicových 
extrémistov. V ranej fáze svojej existencie prezentovali sprisahania sveto-
vých židovských organizácií, popieranie holokaustu, prípadne spochybňo-
vali dôvody pádu režimu komunistov. Pred vstupom ĽSNS do parlamentu 
často prezentovali konšpiračné teórie o médiách a mimovládnych organi-
záciách financovaných zo zahraničia škodiacich národu a Slovensku. Ob-
ľúbenou postavou ich sprisahaneckých tvrdení bol americký finančník ma-
ďarského pôvodu George Soros (Štefančík – Hvasta, 2019). 

Ešte pred pandémiou ochorenia COVID-19 pravicoví extrémisti ko-
munikovali negatívny postoj k očkovaniu teóriou o profite veľkých farma-
ceutických firiem, čo prezentovali ako dôležitý motív očkovacej politiky. 
Túto teóriu následne doplnili spochybňovaním pandémie, prípadne spojili 
testovanie na koronavírus a očkovanie proti ochoreniu s čipovaním ľudí. 
Potom, ako sa aj na Slovensku začalo očkovať, sústredila sa pozornosť tak 
pravicových, ako aj ľavicových populistov práve na vakcináciu. Populisti 
pri komunikácii o očkovaní často odkazujú na finančný zisk farmaceutic-
kých firiem. U recipientov s podobnými postojmi tak môžu navodzovať do-
jem, že práve finančný zisk farmaceutických korporácií je tým prvoradým 
motívom očkovania.

- „V Spojených štátoch už dnes majú vakcíny, ktoré obsahujú nanočipy 
a pomocou tej takzvanej vakcíny vám do tela vstreknú ten nanočip, 
ktorý má nejaké funkcie a vy neviete, aké má funkcie, aké funkcie má 
aktivované a aké nemá aktivované ... a tom bude neskoro, keď si to dáte 
a keď zrazu zistíte, že niekto získava nad vami, cez tú vakcínu, cez ten 
čip, nejakú kontrolu“ (Marian Kotleba, 2020).
- „Celá táto pandémia je veľmi podozrivá ... nenechám si pichať žiad-
nu chémiu len preto, aby na tom zarobili farmaceutické spoločnosti“ 
(Robert Fico, HN, 2020).

Konšpiračné teórie sa nevzťahujú len na okolnosti spojené s pandé-
miou ochorenia COVID-19, populisti vnášajú pochybnosti aj do iných prí-
padov, napríklad do samovraždy bývalého prezidenta Policajného zboru 
SR. 

- „Milan Lučanský sa zveril šéfovi NAKA Zurianovi, že minister Mi-
kulec zobral úplatok od Imreczeho. Vzápätí bol strčený do väzby a zá-
hadne zomrel“ (Ľuboš Blaha, Facebook, 2021).
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Záver

Odborníci sa pri skúmaní krajných pólov ideového spektra pokúšali 
znázorniť pozíciu tak ľavicového, ako aj pravicového extrémizmu na ide-
ovej osi. Zatiaľ čo Richard Stöss (2008) oba póly znázorňuje ako krajné 
pozície jednej vodorovnej priamky, Uwe priamku zohol a urobil z nej tvar 
pripomínajúci podkovu (1989). Urobil tak preto, aby na jednej strane potvr-
dil ideologické východiská tak ľavého, ako aj pravého krajného spektra, ale 
na druhej strane, aby zároveň podčiarkol niektoré spoločné charakteristiky. 

Na základe predloženej analýzy je možné potvrdiť tézu Uweho Bac-
kesa, že krajné póly ideového spektra majú viacero spoločných čŕt aj na 
Slovensku. V texte som neskúmal jednotlivé obsahové priority, ale skôr 
spôsob, ako ich prezentujú, aké komunikačné stratégie a aké jazykové pro-
striedky používajú pri komunikácii s voličmi. 

Vzhľadom na to, že základom analýzy boli texty excerpované v obdo-
bí pandémie COVID-19, je pochopiteľné, že mnoho politických vyhlásení 
skúmaných politických subjektov sa dotýkalo práve tejto témy. Predstavite-
lia oboch populistických krajov ideového spektra používajú nielen podobné 
komunikačné stratégie, ale objavujú sa aj rovnaké výrazové prostriedky. 
Protipandemické opatrenia, prípadne očkovanie, spochybňujú používaním 
výrazov, ktoré majú navodiť dojem, že ide o podobné praktiky ako po-
čas totalitných období slovenských, resp. európskych novodobých dejín, 
v prvom rade nacizmu. Kritikov ich politiky zvyknú nálepkovať výrazmi 
s negatívnou konotáciou. Nejde tak o spochybňovanie argumentov opo-
nentov, ale ich kompetenciu sa snažia spochybniť argumentmi zo skupiny 
ad hominem, resp. ad personam. Bez ohľadu na to, či ide o ľavicových 
alebo pravicových populistov, výrazy sú rovnaké. Stratégia populistov je 
prostredníctvom dramatizácie pôsobiť na emócie voličov, vyvolávať strach 
a obavu a následne presvedčenie, že práve oni sú tí, ktorí voličov umelo 
vyvolaných obáv zbavia. Vyvolávanie obáv a strachu je u populistov časté, 
pretože práve strach je považovaný za účinný motivačný prostriedok soci-
álneho konania. 

Súčasťou komunikačných stratégií oboch typov populistov je používa-
nie konšpiračných teórií. U pravicových extrémistov sa objavovali už pred 
ich vstupom do parlamentu v roku 2016, po objavení koronavírusu sú ich 
obsahom prioritne okolnosti spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. 
Populisti spochybňovali najskôr vážnosť tohto ochorenia, následne niektoré 
protipandemické ochorenia a neskôr očkovanie. V komunikácii pravicové-
ho extrémizmu sa objavilo vytváranie obavy z čipovania prostredníctvom 
testovania, neskôr prostredníctvom očkovania. Rovnako často sa objavoval 
názor, že za očkovaním sú hlavne veľké farmaceutické spoločnosti, ktorých 
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záujem je v prvom rade ekonomický. 
V texte boli, vzhľadom na charakter publikovaného príspevku, ana-

lyzované len niektoré komunikačné stratégie populistických formácií. Po-
rovnanie ľavicového a pravicového populizmu nie na základe obsahov, 
ale práve na základe komunikačných stratégií a využívaných výrazových 
prostriedkov môže byť výzvou pre slovenskú politolingvistickú obec. Aj 
tu sa však ukazuje, že pri tomto výskume je prospešná spolupráca medzi 
lingvistami a politológmi. 

Tento príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 
1/0344/20 Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická perspektíva.  
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Sonda do ekonomického diskurzu v čase pandémie

Iveta Rizeková
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Abstract
Probe into Economic Discourse at the Time of the Pandemic

The paper deals with the issues of economic discourse at the time of 
corona virus pandemic. Our aim is to characterize economic discourse, 
to clarify its relationship to related discourses, and to underline its being 
conditioned by the topical social and economic changes connected with 
the epidemiological situation. The material investigated involves the 
dialogues of economists and politicians that have been broadcasted on 
public television channels. On the basis of analysing the recorded spoken 
discourse of those participating in public economic discussion, we want to 
point out the specific features of economic communication, as well as the 
manners by which the media interpret the complicated economic reality.

Key words: economic discourse, pandemic, media coverage, colloquiality, 
dynamics 
Kľúčové slová: ekonomický diskurz, pandémia, medializácia, hovorovosť, 
dynamika

Úvod

Záujem o ekonomický diskurz vyvoláva rastúca potreba vedieť sa 
orientovať v hospodársko-spoločenských témach, dokázať reagovať na ak-
tuálne podnety expertov, ale aj riešiť problémy každodenného života. Túto 
potrebu priniesla vyššia zaangažovanosť ľudí na veciach verejných a tiež 
dostupnosť moderných informačných technológií. Napriek tejto skutočnos-
ti sa ekonomickému diskurzu venuje menšia pozornosť ako politickému  
a mediálnemu, hoci všetky tri typy diskurzov sú úzko prepojené a vzájom-
ne sa ovplyvňujú. Ich spoločným znakom je, že sú verejné a inštituciona-
lizované, z čoho vyplývajú určité požiadavky, ako napríklad serióznosť, 
normovanosť či spisovnosť a pod.  

Ekonomická komunikácia je nemysliteľná bez masovokomunikačných 
prostriedkov, ktoré sprostredkúvajú adresátovi aktuálne ekonomické infor-
mácie a zároveň prinášajú odborné diskusie a analýzy, prezentujú stanoviská 
vedcov aj odborníkov z praxe. Mediálne komunikáty tak šíria ekonomické 
poznanie a formujú postoje jednotlivcov i širokej verejnosti. 
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Tradičné analytické prístupy uplatňované pri skúmaní verbálnych ko-
munikátov vystriedala v modernej lingvistike diskurzná analýza, ktorá sa 
sústreďuje viac na pole kontextu a extralingválne okolnosti vzniku textu 
(Štefančík – Dulebová, 2017, s. 43). V príspevku chceme analyzovať me-
dializované dialógy, opísať a zdôvodniť jazykové správanie aktérov ekono-
mického diskurzu, ako aj spôsoby ich interpretácie vážnych ekonomických 
javov a procesov. 

Obraz mimoriadnej udalosti v ekonomickom diskurze

Každá udalosť má potenciál stať sa predmetom záujmu jedného alebo 
viacerých diskurzov. Udalosť totiž nadobúda svoju významovú hodnotu až 
v diskurze, v ktorom sa interpretuje a uchováva. Pandemická kríza, podob-
ne ako predchádzajúce krízy, je mimoriadnou udalosťou, pretože predsta-
vuje nečakaný zvrat, ktorý narúša celkový politický, spoločenský, ekono-
mický a kultúrny systém spoločnosti. 

Je pochopiteľné, že na začiatku tzv. prvej vlny pandémie médiá in-
formovali verejnosť hlavne o zdravotnej situácii. Slovenské spravodajstvo 
prinášalo informácie o opatreniach, ktoré prijala predošlá vláda s cieľom 
zabrániť šíreniu nákazy. V tomto prvom období (od 13. marca do 13. júna 
2020) sa vyjadrenia o ekonomickej situácii objavovali v obmedzenej miere 
a mali charakter skôr všeobecných predpokladov vývoja hospodárskej 
situácie (napríklad: Koronavírus môže podľa analytikov ukrojiť z rastu slo-
venskej ekonomiky.; Ťažký rok pre Slovensko. Ekonomika prudko padá). 
Neskôr pribudli prognózy s konkrétnymi číselnými predpokladmi (Ekono-
mika klesne takmer o desatinu.; Slovenská ekonomika v dôsledku globálnej 
pandémie klesne v roku 2020 o 9,8 %).

Druhá vlna pandémie (od augusta 2020 do júna 2021) priniesla oveľa 
viac vážnych problémov ako prvá vlna, a to nielen v oblasti zdravia a zdra-
votníctva, ale i v ekonomickej a spoločenskej sfére. Médiá hovorili o prob-
lémoch, s ktorými sa borili zamestnávatelia, podnikatelia, zamestnanci či 
živnostníci. Ľudia viac ako predtým sledovali analýzy vývoja ekonomic-
kej situácie a snažili sa porozumieť rozhodnutiam a vyhláseniam politikov, 
ktoré sa ich bytostne dotýkali. Tie sa však často menili, čo bolo verejnosťou 
vnímané veľmi negatívne. 

Dá sa povedať, že téma pandémie sa stala súčasne predmetom záujmu 
mediálneho, ekonomického i politického diskurzu.  
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Sociálny rozmer ekonomického diskurzu 

Ekonomické témy sa nielen komunikujú, ale aj analyzujú, riešia a dis-
kutuje sa o nich, vďaka čomu sa mení a dotvára hospodárska realita spoloč-
nosti. Ekonomický diskurz je teda sociálnym javom a sociálnou praktikou. 

Podľa D. Slančovej sa pri skúmaní diskurzu z pohľadu makrosocio-
štylistiky uvažuje o sociálnej situácii, teda charaktere zväčša inštituciona-
lizovanej sociálnej aktivity, v rámci ktorej dochádza k verbálnej interakcii.  
„V rámci mikrosocioštylistického rozmeru uvažuje o sociálnej identite 
tvorcu a prijímateľa komunikátu, jeho sociálnom statuse a sociálnej role, 
sociálnej vzdialenosti medzi komunikantmi (na osi familiárna – oficiálna), 
skupinovej identite a sociálnej hodnote príslušného typu inštitucionalizo-
vaného sociálneho správania“ (Slančová, 2003). Sonda do ekonomického 
diskurzu sa v tomto duchu orientuje na činnosti spojené s ekonomickou ve-
dou a jej popularizáciou, s politikou, žurnalistikou, ale i s varietami jazyka. 
Socioštylistická variabilita jazykových prejavov v rámci ekonomickej ko-
munikácie súvisí na jednej strane s rešpektovaním noriem vlastných dané-
mu žánru a na druhej strane s uplatnením autorskej štylizačnej autonómie. 

Vzťah ekonomického diskurzu k iným diskurzom

Ekonomický život je stále viac ovplyvňovaný politikou. Politika môže 
ekonomiku rozvíjať, ale aj obmedzovať či usmerňovať takým smerom, kto-
rý pre ňu nemusí byť prospešný (EuroEkonóm, 2009). Ekonomický diskurz 
sa teda zákonite realizuje v prieniku s politickým diskurzom. Aktérmi po-
litického diskurzu sú primárne politici, prípadne pracovníci médií, sekun-
dárne aj široká verejnosť (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 97), aktérmi ekono-
mického diskurzu sú ekonómovia, ktorí sú neraz i vládnymi predstaviteľmi 
a nominantmi politických strán. V tejto súvislosti je na mieste pripomenúť 
myšlienku, ktorú vo svojej inauguračnej prednáške nazvanej Rád diskurzu 
vyslovil Michel Foucault, a to, že diskurz sa včleňuje do poľa mocenských 
vzťahov. Podľa neho „v každej spoločnosti produkciu diskurzu kontroluje, 
selektuje, organizuje a prerozdeľuje istý počet procedúr, ktorých úlohou 
je zažehnať jeho moc a nebezpečenstvo, ovládnuť jeho náhodný výskyt  
a uniknúť jeho ťažkej, hrozivej materiálnosti“ (Marcelli, 2018, s. 13). 

Ani ekonomická sféra sa nezaobíde bez prostriedkov masovej komu-
nikácie, ktoré sa dnes stali najrozšírenejším informátorom o ekonomických 
témach. Očakáva sa, že seriózne masmédiá budú poskytovať pravdivé 
a zrozumiteľné informácie o dianí v spoločnosti. V praxi sa však neraz stá-
va, že i mienkotvorné médiá prinášajú svojmu publiku informácie, ktoré 
nezodpovedajú skutočnosti a šíria dezinformácie. 
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Diskurz sa konkretizuje v žánroch, v rámci ktorých sa uplatňujú také 
výstavbové postupy, ktoré najlepšie prezentujú realitu. Tieto postupy sa 
stávajú akýmisi výstavbovými stereotypmi, ktoré vedome či podvedome 
poskytujú spôsoby spracovania a rozširovania obrazu reality a zaužívané 
spôsoby reagovania na ňu. Medializovaný politický diskurz si osvojil na-
príklad stratégiu polarizácie politického spektra a vytvárania obrazu ne-
priateľa. Takýto stereotyp nemotivuje jednotlivca k náročnejším myšlien-
kovým operáciám a k formulovaniu vlastného úsudku (Polievková, 2013, 
s. 45 – 48). 

Predpokladáme, že v ekonomickom diskurze, ktorý je úzko spätý s poli-
tickým diskurzom, sú sémantické stereotypy podobne vytvárané persuazív-
nymi zámermi proti sebe stojacich strán. Na Slovensku sme boli napríklad 
svedkami toho, že inak krízu tematizovali strany koalície, inak opozičné 
strany. Inú interpretáciu hospodárskej situácie priniesli mienkotvorné mé-
diá, inú bulvárne. Podľa M. Bočáka je mediálny diskurz agensom určitých 
presvedčení cirkulujúcich v kultúre a v spoločnosti. Podľa autora sú médiá 
zodpovedné za šírené myšlienkové systémy, diskurzy a aj za ich sociálne 
dôsledky. Možno teda povedať, že okrem zachovávania mediálnej funkcie 
sa komunikácia sprostredkovaná médiami vyznačuje i svojím mediatizač-
ným potenciálom, pretože samo médium prináša niečo nové a vytvára pred-
poklad na zmenu (Bočák, 2012, v online dokumente s. 7).

Jazyk a štýl ekonomickej komunikácie 

Médiá a ich produkty sa dajú považovať za najdynamickejší fenomén 
dnešnej doby, pretože sa neustále „mení tvar a tvár konceptov a koncepcií 
všetkých typov médií“ (Jasinská, 2019, s. 7). Táto premenlivosť sa dotý-
ka nielen tematickej zložky, ale aj výrazovej stránky, pretože komunikáty 
dnes viac ako kedykoľvek predtým podliehajú hybridizácii a synkretizmu 
štruktúrnych a komunikačných parametrov. Ak v minulosti publicistické 
žánre preberali prvky z rétoriky, ako jednej z najstarších oblastí verejného 
interpersonálneho styku, dnes sa žurnalistika výrazne približuje viac k ho-
vorovému štýlu (op. cit., s. 10). 

K dynamike ekonomického diskurzu značne prispieva rozširovanie 
lexikálnej zásoby, a to nielen z domácich zdrojov. Mimoriadna udalosť, 
akou je pandemická kríza, dáva podnet na vznik nových výrazov, ktorých 
hlavnou funkciou je pomenovať udalosť alebo aspekty s ňou súvisiace (na-
príklad koronavírus, pandemická kríza, lockdown, kurzarbeit). Na druhej 
strane dochádza k determinologizácii, ktorá priamo alebo sprostredkovane 
zvyšuje expanziu ekonomických termínov do každodenného života (mana-
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žovať, pôžička, nesolventnosť, zisk, hodnota, cena a pod).
S hybridizáciou diskurzov preniká do verejného inštitucionalizované-

ho prejavu aj subjektivizácia a expresívne prvky, vďaka ktorým sa spra-
vodajské a analytické žánre stávajú spontánnejšími a zrozumiteľnejšími 
širšiemu publiku. J. Mistrík chápe expresívnosť ako protiklad nocionálnos-
ti, ako zložku výrazových prostriedkov, ktorá umožňuje autorovi prejavu 
vyjadriť svoj subjektívny názor (Mistrík, 1998, s. 53). 

Subjektívnosť si získava svoje miesto aj v ekonomických diskusiách 
a polemikách, v ktorých sa vyjadrujú názory a postoje, miešajú pohľady 
na spoločenské dianie, konfrontujú stanoviská a posudzujú rozhodnutia. 
Väčšia variabilita komunikátov dynamizuje diskurz a do istej miery stiera 
tradičné textové, žánrové a štylistické typologizácie.  

Procesu dynamizácie ekonomickej komunikácie napomáhajú aj rôzne 
druhy obrazných pomenovaní, ktoré sú typické hlavne pre novinárske titul-
ky. Napríklad: Vírus berie ľuďom prácu; Tisíce živnostníkov kríza položila 
na kolená; Dvojciferná nezamestnanosť uštedrí facku rozpočtu v druhom 
kole; Energie padajú ako po vojne; Brusel podporuje rast, nezabúda však 
šetriť atď. Z jazykových trópov je v ekonomických textoch bohato zastú-
pená metafora a metonymia. Metafora má okrem kognitívnej funkcie, ktorá 
súvisí s kognitívnou podstatou ľudského myslenia pomocou analógií, aj 
rozmer persuazívny (Orgoňová – Bohunická, 2007,  s. 111 – 112). Obraz-
nosť prispieva síce k lepšej zrozumiteľnosti, ale súvisí aj s fenoménom pre-
sviedčania a získavania si dôvery verejnosti. 

Princípy riadiace štýlotvorný proces vyplývajú z kognitívno-prag-
matického postoja k verbálnej interakcii. Podľa D. Slančovej k nim patrí 
princíp relevancie a efektivity procesu komunikácie, ktorý vychádza  
z predpokladu, že autor sa usiluje štylizovať svoj rečový prejav tak, aby sa 
vzťahoval na danú situáciu a prispieval k výmene informácií. Ide napríklad 
o kooperačný a zdvorilostný princíp, princíp irónie atď. (Slančová, 1996). 
J. Dolník hovorí o princípe analogického správania, ktoré sa v štylizačnom 
procese prejavuje opakovaním a napodobňovaním spôsobu využitia niekto-
rých verbálnych a neverbálnych prostriedkov a postupov z rečovej činnosti 
iných ľudí, ale aj seba samého (Dolník, 1999, s. 58).

Sondy do ekonomického diskurzu

Ekonomický diskurz sa realizuje v rozličných žánroch (monologic-
kých i dialogických, ústnych i písomných, pripravených i spontánnych, in-
formatívnych i analyticko-kritických), ktoré sú viazané určitými pravidla-
mi. Zo žánrového hľadiska sme pre potreby nášho skúmania zvolili dialógy 
slovenských ekonómov a politikov, ktoré zazneli v diskusnej relácii O päť 
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minút 12.  Prepis dialógov sme urobili na základe videonahrávok uložených 
v internetovom archíve televízie RTVS. Vybrali sme tri sekvencie z roz-
hovorov, v ktorých za prítomnosti moderátora hostia diskutovali o ekono-
mických otázkach súvisiacich s pandémiou. Snažili sme sa identifikovať a 
analyzovať najmä také aspekty ústnych rečových prejavov, ktoré pomáhajú 
vytvárať jazykový obraz o konkrétnej situácii. Pozornosť sme sústredili 
nielen na jazykové prostriedky využívané v diskurze, ale aj na spôsoby 
komunikácie a presviedčania aktérov dialógu.

Sonda 1

Dialóg Borisa Kollára (B. K.) s Petrom Žigom (P. Ž.) o uvoľňovaní 
ekonomiky počas prvej vlny pandémie (relácia O 5 minút 12, 26. 4. 2020, 
sekvencia 40:43). Moderátorom relácie bol Marek Makara (M. M.).
P. Ž. „Obávam sa, že pokiaľ nezačneme prijímať ekonomické opatrenia, 

tak nám ekonomika skolabuje a bude potom problém ľudí, by som 
povedal, uživiť...“ 

M. M. „Pán predseda, ale poďme teda aj na tie opatrenia, ktoré išli alebo 
prišli, prvá pomoc, druhá pomoc, tretia pomoc tento týždeň... Ak 
mám správne informácie, tak do štvrtka odišlo zhruba 2 a pol milió-
na eur, vláda sľubovala pomoc mesačne 1,2 miliardy eur. Teda kde je 
ten problém, prečo tí ľudia ešte teda nemajú peniaze na účtoch?...“

B. K. „Ja už som to tunák hovoril, že tá špajza ostala prázdna. Ostala 
prázdna a my sme mali deficit... To znamená, že my keby sme mali, 
ako okolité štáty ako Rakúsko, Nemecko alebo Česko, ktoré mali 
prebytkové rozpočty, tak by sme zobrali okamžite z účtu peniaze 
a vedeli by sme to kryť. My sme tu použili európske peniaze a tie 
európske peniaze, než použijeme, tak najprv to musí schváliť ten 
Brusel... Takže aj na to sme čakali.“

M. M. „Cítite, pán Žiga, za to zodpovednosť?“
P. Ž.  „To je absolútny nezmysel, pán Kollár. Ja vám odporúčam, nemusí-

te všetko vedieť, ale pokiaľ preberáte myšlienky a informácie kvá-
zi-ekonómov z vlády, tak to nerobte, lebo budete vyzerať ako hlu-
pák.“

B. K. (smiech)
P. Ž.   „Štáty tu žijú na dlh od 71. roku, keď zanikol Brettonwoodský pakt 

boli kryté zlatom ... odvtedy žijú všetky štáty na dlh. My máme náš 
dlh 48 % voči HDP, Nemci majú 60, Rakúšania 74, Belgicko 100. 
Priemer v Európe je 80. Vysvetlím Vám to, aby ste to pochopili. My 
máme v špajze deficit 48 kompótov, Nemcom chýba 60, 74 chýba 
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Rakúšanom, tak akú prázdnu špajzu sme vám nechali?“ 
B. K.  „To je tá typická rétorika bývalej strany vládnucej Smer, vykradnú 

Vám špajzu, ráno Vám donesú kompót a ešte čakajú od Vás vďač-
nosť, to je tá ťažká absurdita z Vašej strany... keď sa bavíme o tom, 
že či sme mohli použiť nejaké prostriedky, no nemohli sme, my sme 
zmetali po všetkých kútoch, po všetkých ministerstvách...“ 

Kontextový rámec dialógu tvorí obdobie začiatku koronavírusovej 
nákazy na Slovensku, ktoré charakterizoval okrem iného rast nezamestna-
nosti, neistota odhadu ďalšieho postupu nákazy, neistota v radoch zamest-
návateľov i zamestnancov. 

Účastníkmi dialógu sú okrem moderátora predseda Národnej rady SR 
Boris Kollár a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga. Témou vybranej 
časti diskusie je rozmrazovanie slovenskej ekonomiky po nástupe novej 
vlády dňa 21. marca 2020. 

V rozhovoroch na tému pandémie a hospodárskej krízy nie je hyper-
bola, metafora, metonymia, personifikácia žiadnou výnimkou. Hovorí sa 
o prehriatí, utlmení, kolapse ekonomiky, ale aj o jej oživení, spamätaní, 
naštartovaní vďaka rozhodnutiam Bruselu a európskym peniazom. 

Pre ústny prejav B. Kollára, ktorý nemá ekonomické vzdelanie (mi-
mochodom, v minulosti sa o ekonómoch vyjadril dosť negatívne),1 je prí-
značná značná miera improvizácie, subjektívnosti a expresívnosti. Jeho 
vyjadrovanie sa vyznačuje jednoduchosťou až ľudovosťou (špajza, zme-
tali sme po kútoch), frekvenciou obrazných výrazov a prirovnaní. Uplat-
ňovanie hovorovosti tu môže síce pomôcť širšiemu publiku pochopiť eko-
nomický problém, avšak na druhej strane je takýto spôsob vyjadrovania 
menej prijateľným pre ekonomicky erudovaného a skúseného komuni-
kačného partnera. Bývalý minister hospodárstva Žiga to dáva aj patrične 
najavo (Nemusíte všetko vedieť, ale pokiaľ preberáte myšlienky a infor-
mácie kvázi-ekonómov z vlády, tak to nerobte, lebo budete vyzerať ako 
hlupák). Jeho pohŕdavé vyjadrenie ide aj na adresu celej vládnej koalície 
(informácie kvázi-ekonómov). Kollár tiež útočí, keď svojho komunikač-
ného súpera obviňuje zo zlého hospodárenia v predchádzajúcom období. 

1 „Mňa nezaujímajú ekonómovia, ale ľudia. A tí majú najhoršiu zdravotnú starostlivosť a 
sú zodratí. Dožívajú sa síce vysokého veku, ale akým spôsobom dôchodok prežijú? Ľudia 
robia za minimálne mzdy a potom si to odčakajú v čakárňach u lekára,“ hovorí. Ekonómom 
posiela jasný odkaz. „Keby ma mali zaujímať argumenty ekonómov, tak všetky peniaze dám 
do Lehman Brothers,“ vyhlásil. Podľa neho ak raz bude v situácii, že bude musieť zhodno-
tiť, či sa bude pozerať na ľudí alebo ekonómov, tak si vyberie ľudí. „Garantujem vám, že 
sa postavím na stranu ľudí. Ľudia nie sú čísla a excelovské tabuľky. Majú reálne starosti“ 
(Šimková, 2019).
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Robí to však obrazne a nepriamo, pretože namiesto zámena „vy“ používa 
tretiu osobu „oni“ (Vykradnú vám špajzu, ráno Vám donesú kompót a ešte 
čakajú od Vás vďačnosť.). Hyperbolizácia (ťažká absurdita, po všetkých 
ministerstvách) je prostriedkom na zvýšenie emocionálneho efektu. Men-
šia pripravenosť B. Kollára na odbornú diskusiu sa prejavuje aj v narúšaní 
plynulosti prejavu, ku ktorému dochádza v dôsledku vysokej miery opa-
kovania, najmä ukazovacích zámen, dokonca nespisovného tvaru príslov-
ky „tu“ (tunák). Kollárovu snahu vyjadriť sa pohotovo prezrádzajú vyššia 
intenzita a tempo reči. 

V interpretácii jednej a tej istej skutočnosti dochádza u diskutujúcich 
k protichodným postojom, čo v konečnom dôsledku zneistí diváka, kto-
rý nemusí vedieť posúdiť, ktorá interpretácia je správna (máme na mys-
li otázku neefektívneho hospodárenia, obrazne pomenovaného „prázdna 
špajza“).

Sonda 2

Dialóg Eduarda Hegera (E. H.) s Robertom Ficom (R. F.)2 o pomoci 
ekonomike na začiatku druhej vlny pandémie (relácia O 5 minút 12, 11. 10. 
2020, sekvencia 43:08).
R. F. (smerom k moderátorovi) „Nemajú žiadny plán obnovy, veď keby ho 

mali, tak ho položia takto na stôl. A naviac, takéto poznámky typu, 
že keby oni, keby my, takže máme tam nejakých ľudí, s ktorými si 
sadneme. Pán Heger, ja som pravidelne na týždennej báze zvolá-
val Radu solidarity a rozvoja. Všetky rozhodnutia, ktoré sme prijali 
a zafinancovali, boli výsledkom širokého sociálneho a politického 
konsenzu, ktorý u vás neexistuje. U vás neexistuje ani konsenzus vo 
vnútri vládnej koalície, lebo pani Remišová hovorí čihí, Kollár ho-
vorí hota a vy hovoríte neviem čo späť. Každý si hovoríte niečo iné 
a nemáte nič. My sa obávame, že tieto unikátne peniaze, ktoré sú 
predovšetkým určené na roky 2021-2023, nebudú dostatočne spotre-
bované. Nebudú. A hovoríte nezmysly, že my by sme vlastne ani tento 
plán obnovy nepotrebovali. Tak ja zavolám pani Merkelovej: Vieš 
čo, nehnevaj sa, pani Merkelová, ale ten tvoj plán obnovy, ktorý si 
vymyslela v objeme 750 miliárd eur, je úplná hlúposť, lebo však ho 
ani nepotrebujeme, lebo my sa budeme teraz správať zodpovednej-
šie vo verejných financiách. Poďme sa baviť o peniazoch. Čo idete 

2 Poznámka k vzdelaniu diskutujúcich: E. Heger ukončil štúdium na Obchodnej 
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. R. Fico je absolventom Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_univerzita_v_Bratislave
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robiť od zajtra do 31. decembra?“
E. H. „Keď sa bavíme o pláne obnovy. Toto je presne vaša optika, že vy 

hovoríte, že musí zdražieť a začnete ľudí klamať, že budeme znižo-
vať dane nejakým veľkým firmám, pričom to ste robili vy. A že ľudia 
budú chudobní. Práve naopak, keby ste rozumeli aktívnym priamym 
a nepriamym daniam, tak by ste pochopili, že keď znižujeme priame 
dane, tak pomáhame práve tým nízkopríjmovým a keď zvyšujeme 
spotrebné dane, tak je to ten solidárny akt, pretože spotrebu majú 
podstatne vyššiu bohatí ľudia, čiže zdaňujeme v skutočnosti ich... Vy 
nie ste tu panovník, pán Fico. Vy tu nepanujete, hej. Vy máte priniesť 
k stolu. To je tá nová politická kultúra, poďme diskutovať. Čo priná-
šate k stolu? Vy neprinášate absolútne nič, len búchate do stola...“

R. F. „Ja vám dám konkrétnu ponuku a môžem ísť rad za radom. Môžem 
Vám povedať, čo treba urobiť v cestovnom ruchu... Spíte a nič ne-
robíte!“ ...

E. H. „...Chválite sa, že ste boli najlepší premiér... Zdevastovali ste Slo-
vensko, my dnes žneme vašu devastačnú politiku, kostlivci len tak 
vypadávajú zo skrine rad radom“ ... 

Uvedený dialóg prebieha v situácii rozvinutej pandémie (počas tzv. 
druhej vlny), ktorej priebeh bol v slovenskom prostredí oveľa horší ako 
na začiatku. Zhoršovala sa situácia aj v sektoroch hospodárstva, ktoré mu-
seli svoju činnosť prerušiť alebo značne obmedziť. Témami diskusií bola 
kompenzácia výpadku príjmov zamestnávateľov, malých a stredných pod-
nikateľov, živnostníkov. V tom období rezonovala v médiách aj téma plánu 
obnovy, ktorý mala pripraviť nová vláda. 

Zaznamenaná diskusia sa venuje konkrétne problematike finančného 
zabezpečenia pomoci ľuďom, ktorú treba chápať užšie ako pomoc jed-
notlivým typom ekonomických subjektov. Na prvý pohľad je vidieť, že 
zdvorilosť tu začína, ale i končí, oslovením partnera rozhovoru, pretože sa 
diskusia nesie v ostrom konfrontačnom tóne. Emocionálnosť sa prejavuje 
aj v syntagmatickej rovine, a to v podobe častých opakovaní, v radení častí 
výpovede, v používaní výplnkových slov. Blízkosť k hovorovosti je ba-
dať tiež v intonácii a častých pauzách. Bývalý premiér R. Fico vyzdvihuje 
vlastné schopnosti (Môžem vám povedať, čo treba robiť ...), tvrdí nepravdy 
o vládnej koalícii (Nemajú žiadny plán obnovy.), uráža protivníka (Ho-
voríte nezmysly!). Využíva expresívne prostriedky (pani Remišová čihí, 
Kollár hota) a teatrálny štýl (Vieš čo, nehnevaj sa, pani Merkelová, ale 
ten tvoj plán obnovy, ktorý si vymyslela v objeme 750 miliárd eur, je úplná 
hlúposť.). Hyperbolizuje so silným akcentom (Spíte a nič nerobíte!), čím 
provokuje komunikačného súpera. E. Heger reaguje na to imperatívnym 



482

spôsobom (Vy nie ste tu panovník, pán Fico. Vy tu nepanujete, hej! Vy 
máte priniesť k stolu!). Z komunikácie sa postupne vytráca kooperatívnosť 
(skákanie do reči, nielen súperovi, ale aj moderátorovi) a kultivovanosť 
(vykašľali ste sa, vy neprinášate absolútne nič, len búchate do stola). 

V tomto dialógu sa názorová konfrontácia polarizuje na osi my (resp. 
ja) – vy a uberá sa viac k osobným invektívam ako ku konštruktívnemu 
dialógu. 

Sonda 3

Úryvok z rozhovoru Eduarda Hegera (E. H.) a Ladislava Kamenic-
kého (L. K.) o ekonomických krízach v roku 2009 a 2020 (relácia O päť 
minút 12, 7. 2. 2021, sekvencia 59:23).
E. H. „Tí malí sú hrdinovia dnešnej doby, lebo zamestnávajú ľudí, zadlžujú 

sa, požičiavajú si a tiež hľadajú to svetlo na konci tunela. A my sme 
povedali, že chceme byť nápomocní, a toto bol jasný dôkaz toho.“...

L. K. „Čo sa týka pomoci teraz a po roku 2009. Je zásadný rozdiel medzi 
krízou v roku 2009 a tou, ktorá je dnes. Poviem v čom. Vtedy to bola 
klasická cyklická kríza, súvisela s vývojom kapitalizmu, ktorý nie je 
dokonalým zriadením ... Ale prečo bola tá pomoc menšia? No vtedy, 
pán minister, nikto toľko nepomáhal ekonomikám, lebo pri cyklic-
kých krízach, ktoré môžu trvať niekoľko rokov, tak to neufinancuje 
žiadny štát, to sa proste nedá ... Pán minister, ja sa chcem opýtať, vy 
ste si tam napísali, že deficit verejných financií bude 9,68 %. Dnes 
ja pozerám, všetci analytici RRZ dokonca aj IFP hovoria, že deficit 
bude 7 percent. Rozdiel je 2,7 %. A vy hovoríte, že nemáte zdroje na 
to, aby ste pomohli tej ekonomike... na začiatku, keď nastala pan-
démia, tak sa zastavila výroba a tým pádom stagnovala aj ponuka 
a potom to malo vplyv aj na dopyt. To sa ešte teoreticky dá ufinan-
covať, a to sa teraz deje. A práve, keď si zobereme, že liberálna eko-
nómia hovorí o tom, že trh všetko vyrieši a zase keynesianska eko-
nómia hovorí, že treba zásahy štátu, aby sa takéto krízové situácie 
vyriešili, tak to je to, čo sa práve dneska deje. K tomu Keynesovi sa 
všetci obracajú a robia presne tie opatrenia, ktoré on navrhoval.“... 
Ja len chcem ukázať graf (ukazuje graf). Toto je predpokladaný vý-
voj dlhu na Slovensku. ... Len problém je, pán minister, že vy pomá-
hate a ľudia trpia. Buď teda je tá pomoc neefektívna, nedostatočná 
a je tu veľa byrokratických problémov.“ ... 

E. H.  „Rozmýšľam nad tým, či mám vôbec na toto reagovať. Dajme si 
teda také malé ekonomické okienko. Vytiahli ste čistý dlh. Dobre, 
tak sa poďme pozrieť. Za krízy, ktorá bola cyklická a začala pádom 
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Lehman Brothers a bolo to veľké prekvapenie, tam sa to začalo sy-
pať, päť mesiacov ste nevedeli podať pomoc ekonomike ani ľuďom. 
Päť mesiacov vám to trvalo, nám to trvalo päť dní. Hovoríte, že bola 
menšia, nič v zlom. Ľudia potrebovali pomoc.... Ale dobre, čistý dlh. 
Vy ste mali v menšej kríze pokles ekonomiky bol 5 a pol percenta, 
v našej kríze 6,7... Po druhé, čistý dlh vám narástol o nejakých 9,3 
% HDP, nám o 8,9. Väčšia kríza, menší nárast čistého dlhu, menší 
deficit 7 %, vy ste mali 8,1. Vy ste mali menší prepad ekonomiky. 
Čiže kredibilita, ja sa pýtam, pán Kamenický, či vám to stojí za to, si 
vypýtať takúto spätnú väzbu, kde sa jasne ukazuje, že tá vláda v roku 
2009, a schválne nebudem hovoriť tie strany, ... nebola schopná.“ 

Dialóg sa realizoval počas druhej vlny pandémie, keď bola sloven-
ská ekonomika už veľmi oslabená. Sektory ako hotelierstvo, gastrosektor, 
cestovný ruch, služby a kultúru, zasiahla veľmi výrazne. Táto mimoriadna 
udalosť v živote spoločnosti sa premietla aj do argumentácie diskutujúcich 
ekonómov, Eduarda Hegera, ktorý bol v čase realizácie rozhovoru minis-
trom financií novej Matovičovej vlády, a Ladislava Kamenického, ministra 
financií bývalej Pellegriniho vlády. Aktuálna kríza, videná v oboch prí-
padoch očami ministrov financií, ktorí majú alebo mali moc zmierniť jej 
dopady, je ústredným motívom diskusie. Jej podstatu objasňujú na základe 
porovnania s hospodárskou krízou v roku 2009. 

Z dialógu vidieť, že diskutéri sa prezentujú nielen ako ekonómovia, 
ale aj ako reprezentanti opozičných politických subjektov. Obaja vysvetľu-
jú spôsoby riešenia vážnych problémov, ktoré priniesli krízy, hľadajú vý-
chodiská pre udržanie ekonomiky a zamestnanosti. Hospodársky vývoj na 
Slovensku objasňujú pomocou makroekonomických ukazovateľov, svoju 
argumentáciu podopierajú konkrétnymi údajmi, príkladmi a vizualizujú 
grafom. Pre takýto druh komunikačného duelu je prirodzené, že každý vidí 
negatíva hlavne u protivníka. Diskutujúci si navzájom vyčítajú, čo nespra-
vila, prípadne, čo zlé urobila predošlá či nová vláda.

Keďže tu išlo o odbornú diskusiu, nechýbala v nej ani ekonomická 
terminológia (napr. čistý dlh, deficit verejných financií), skratky (RRZ,3 
IFP4), propriá (Keynes – keynesianska ekonómia). Opakovane použitý vý-
raz cyklická kríza, ktorý pokladáme za prejav ekonómie jazyka, je vlastne 
skrátením a skrížením dvoch ekonomických termínov, a to cyklický vývoj 
ekonomiky a hospodárska kríza. 

Obaja diskutujúci počítajú s prediktabilitou adresáta, preto môžu 

3 Skratka pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť 
4 Skratka pre Inštitút finančnej politiky
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uplatniť ekonomiku výrazu aj vo forme grafu, čísel, taxatívneho postupu. 
Laický divák však takejto diskusii nemusí dostatočne porozumieť. Výklad 
Kamenického sa opiera viac o ekonomickú teóriu. Používa dlhšie súvetia, 
prevažne hypotaktické. Heger podopiera svoje argumenty skôr konkrét-
nymi číslami a príkladmi. V jeho formuláciách často absentuje kohézia 
a nadväzovanie myšlienok je viac parataktické. Tón oboch diskutérov je na 
začiatku pokojný, v druhej časti rozhovoru sa však konfrontácia stupňuje. 
Emócie gradujú a prerastajú miestami do nezrozumiteľnej vravy, keď dis-
kutéri nerešpektujú princíp konverzačnej kooperácie, a to dokonca ani po 
upozornení moderátorom. 

Záver

V príspevku sme charakterizovali ekonomický diskurz na Slovensku 
situovaný do obdobia koronavírusovej pandémie, ktorá priniesla nielen 
nové témy, ale i zmenu celkovej atmosféry v spoločnosti. V kontexte pribú-
dania negatívnych správ, ktoré médiá denne prinášali, sa vytvárala napätá 
klíma, stupňovaná obavami obyvateľstva z vývoja zdravotnej i ekonomic-
kej situácie. 

Pomocou sondy do vzorky troch dialógov zverejnených vo verejno-
právnej televízii sme charakterizovali ekonomický diskurz v podmienkach 
mimoriadnej situácie. Prejavy v rámci verejného televízneho dialógu, ktorý 
je inštitucionalizovaným žánrom, sme sa snažili skúmať v ekonomických, 
spoločensko-politických a pragmatických súvislostiach. 

Ukázalo sa, že zaužívané pravidlá uplatňované v interpersonálnych 
komunikačných vzťahoch podliehajú aj v tomto žánri dynamickým pro-
cesom, a to nielen v rovine lexikálnej, ale najmä štylistickej. Najmarkant-
nejšie sa to prejavilo v posune smerom k neoficiálnosti a subjektivizácii 
a vo výrazovej rovine k hovorovosti a expresívnosti. Postrehli sme odliš-
nosti v spôsoboch uchopovania, interpretovania a hodnotenia ekonomickej 
reality jednotlivými aktérmi. Na jednej strane sa zveličovali skutky pred-
staviteľov vlastného politického tábora a na druhej strane sa podceňovalo 
či dokonca znevažovalo to, čo opozičný partner hodnotil ako pozitívum. 
Takéto protichodné postoje si vysvetľujeme tým, že diskutujúci tu primárne 
zastávali sociálnu rolu reprezentantov opozičných politických táborov a až 
sekundárne rolu ekonomických oponentov. Pri verejnom medializovanom 
dialógu tohto druhu to napokon považujeme za zámer daného média, ktoré 
sa podporovaním súperiaceho a bojovného diskurzu snaží udržiavať záu-
jem diváka a zabezpečiť tak vyššiu sledovanosť relácie. Fenomén varia-
bility jazykového a parajazykového správania sa komunikantov tu chápe-
me ako výsledok (ne)rešpektovania kultúrnych pravidiel a inštitucionálne 
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determinovaných noriem a zároveň ako výraz individuálnej štýlotvornej 
a štylizačnej činnosti. 

Individualita aktérov ekonomickej diskusie dominovala hlavne v ostrej-
ších názorových stretoch, pri ktorých sa ignorovali konvencie verbálnej 
komunikácie, ako napríklad kooperatívnosť či zdvorilosť. V polemikách 
prinášajúcich ostrú názorovú konfrontáciu sa neraz objavovali osobné in-
vektívy a nerešpektovanie autonómnosti komunikačného partnera. 

Napriek týmto skutočnostiam konštatujeme, že prienik ekonomického 
a mediálneho diskurzu je prirodzený a nevyhnutný. Otázkou je len to, akou 
cestou sa v budúcnosti budú podobné rečové prejavy uberať a aké signály 
budú vysielať pre potenciálneho adresáta. 
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Poděkování – svébytný „subžánr“  
ve vysokoškolských kvalifikačních pracích?

Patrik Mitter
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta 

Abstract
Acknowledgment - a unique „subgenre“ in undergraduate and graduate 

theses?
The study deals with the thematic and language structure of the text 

of acknowledgments in BA and MA theses. Acknowledgment is obviously 
a formal, short, courtesy text, usually a composition part of the theses text 
structure for the achievement of university degree (BA, MA and PhD). These 
short pieces of texts usually have an expected and to a large extent uzualized 
compositional structure. Analyzing a large number of acknowledgments 
in different educational degree theses, it was observed that many theses 
authors tend to transform these short texts into a peculiar „sub-formations“. 
The structure of the acknowledgments submits developmental dynamics 
and shows variability features, in many cases it is not in accordance with 
the substantial, non-expressive way of expression in the other parts of the 
relevant scientific text.

Key words: acknowledgments, theses, composition, text structure, Czech
Klíčová slova: styl, subžánr, kvalifikační práce, slohový útvar, elementární 
textová jednotka

Úvod

Velký rozvoj univerzitních a vysokoškolských studií v posledních de-
setiletích, jež zažívá akademická sféra v evropských a mimoevropských 
zemích, se odráží v nárůstu počtu studentů, studovaných oborů, různých 
forem studia i v jeho strukturaci. Právě rozvržení dřívějšího pětiletého 
kontinuálního studia (nejčastější dřívější podoba studia) do bakalářského  
a magisterského stupně s sebou eo ipso přinesla znásobení počtu kvalifikač-
ních prací, neboť univerzity a vysoké školy většinu studijních oborů struk-
turovaly do bakalářských a na ně navazujících magisterských studijních 
programů. V prostředí českého vysokého školství se tak postupně etablo-
vala bakalářská (diplomová) práce jako nový druh kvalifikační práce. Tu 
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student, který dále později pokračuje v magisterském a doktorském studiu, 
píše jako první kvalifikační práci, na níž dále navazuje prací magisterskou 
a doktorskou (obvykle označovanou disertační), příp. i prací rigorózní (pro 
udělení tzv. malého doktorátu).

Kvalifikační práce mívá vcelku ustálenou kompoziční strukturu. Řa-
zení jejich jednotlivých částí odpovídá logice postupu odborné práce. Její 
nenormovanou, avšak obvyklou součástí je poděkování. Patrně z důvodu 
jeho nekodifikovanosti a i jisté marginálnosti jej stylistické popisy češtiny 
či jiné příručky o psaní odborných textů většinou nezmiňují. O odborném 
stylu však uvádějí velmi obšírné výklady, doplněné i ilustrativními příklady 
jevů. Poděkování tak v odborných textech stojí doposud na okraji zájmu 
stylistiky. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že se jedná o kratší texty 
s očekávanou a do značné míry také uzualizovanou strukturou. 

Současná podoba českých odborných textů je přisuzována mj. vlivu 
nadnárodního charakteru vědecké komunikace, v níž zaujímá v současnos-
ti dominantní postavení tzv. anglosaský styl. Ten se vyznačuje vstřícnos-
tí textu k vnímateli a zvýšenou interakcí s ním, přítomností subjektivně 
hodnotících složek, živou a zajímavou prezentací výsledků závěrů odbor-
né práce (Čechová a kol., 2008, s. 209, 21). Jeho vliv na charakter české-
ho odborného vyjadřování se může nepřímo odrážet právě v poděkování,  
v jakožto okrajové složce odborného textu, a může souviset s více či méně 
pociťovaným procesem uvolňování společenských norem a s nimi souvise-
jících norem vyjadřování. Společenské procesy se přirozeně odrážejí v ja-
zyce, zvláště v lexikální složce a ve způsobu výstavby jednotlivých útvarů 
komunikace. 

Vývoj moderní společnosti, informačních technologií a globalizace 
současného světa, komunikace prostřednictvím sociálních sítí způsobuje  
u mnohých uživatelů jazyka, že se jim hranice mezi jednotlivými sférami 
komunikace znejasňují, a tak se komunikační a stylové normy jednotlivých 
komunikačních sfér profilují jen nezřetelně, dokonce se uživatelům jazyka 
rozplývají. Tato skutečnost se tak následně může odrážet i v textech do 
značné míry formálních a zdvořilostních, jako jsou poděkování v kvalifi-
kačních pracích. Do určité míry může tento jev souviset i s výše zmíněnou 
tendencí vyšší míry subjektivizace českého odborného vyjadřování, kterou 
lze pozorovat v textech českého odborného stylu v posledních desetiletích. 
Autoři/autorky kvalifikačních prací tak vyšší míru subjektivity a osobní-
ho zaujetí mohou přenášet z vlastního odborného textu i do jeho ostatních 
součástí. 

Jako další možné vysvětlení toho, proč dochází k takové variabilitě 
výstavby poděkování, je nutné uvést fakt, že si mnozí autoři/mnohé autorky 
příslušných kvalifikačních prací pravděpodobně ne zcela jasně uvědomu-
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jí, že stylizace poděkování by měla korelovat s charakterem vyjadřování 
v ostatních částech odborného textu a neměla by být s ním v protikladu.

Struktura poděkování

V řetězci ETJ (elementárních textových jednotek) poděkování se na 
prvním místě obvykle děkuje vedoucí(mu) práce a konzultantovi/konzul-
tantce, pokud je student při psaní své práce využil. Dále je vhodné po-
děkovat představitelům institucí, ve kterých studentovi umožnili provést 
výzkum (např. ředitelům škol), nebo které mu zpřístupnili, zapůjčili důleži-
té materiály pro tvorbu kvalifikační práce. Fakultativní částí bývá obvykle 
poděkování rodinným příslušníkům, partnerovi/partnerce, příp. nějaké dal-
ší osobě, která měla nějaký podíl na vzniku práce. Tato část poděkování má 
však být realizována rovněž formou věcného, střízlivého vyjádření, nikoli 
jako projev emocionality a přílišného osobního zaujetí. Poděkování jako 
kompoziční složka je organickou součástí rozsáhlejšího odborného textu 
a jeho jazykové ztvárnění musí respektovat charakter věcného, odborného 
vyjadřování v ostatním textu. 

Vedoucí(mu) práce či konzultantovi/konzultantce se z povahy jejich 
funkce děkuje za rady, připomínky, zdrojové inspirace a další náměty, které 
významně přispěly ke kvalitě výsledného textu. Rodinným příslušníkům 
partnerovi/partnerce se obvykle děkuje za vytvoření podmínek pro psaní 
kvalifikační práce a za toleranci k autorovi a trpělivost s ním během tohoto 
procesu.

Na základě naší dosavadní zkušenosti a excerpce několika set poděko-
vání v kvalifikačních pracích bakalářského, magisterského a doktorského 
studia jsme dospěli ke stanovení následujících elementárních textových 
jednotek, jež jsou součástí struktury poděkování:

1) poděkování vedoucí(mu) práce, příp. konzultantům (ETJ1),
2) poděkování dalším institucím a jejich zástupcům, které umožnili 

studentovi vypracovat text v potřebné výzkumné a zdrojové kvalitě 
(ETJ2),

3) poděkování rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám 
(ETJ3).

Ne každé poděkování ovšem vyhovuje této struktuře ETJ. Tuto struk-
turu nelze považovat za přesně kvalifikovanou normu, ale za úzus, který je 
více, či méně frekventovaný. Nejvyšší míru obligatornosti vykazuje složka 
1), nelze však tvrdit, že je obsažena v každém poděkování (viz dále). Vyšší 
míru fakultativnosti představuje složka 2) a nejvyšší míru fakultativnosti 
a i variabilnosti pak složka 3). Tato třetí složka vykazuje největší tendenci 
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k proměnlivosti. Vzhledem k tomu, že v této složce vyjadřuje autor(ka) dík 
a vděk osobám sobě nejbližším, stává se, že její jazykové ztvárnění tíh-
ne k neformálnímu, osobně zaujatému, emotivnímu způsobu vyjadřování, 
srov. následující ukázky:

Za nekonečnou trpělivost, pochopení, dobré rady a poskytnuté materi-
ály bych ráda poděkovala vedoucí této práce, Mgr. XXX, Ph.D. Největší dík 
však patří mým milovaným prarodičům, Jiřince a Miroslavovi (6. 8. 1932 
– 5. 5. 2014), díky jejichž láskyplné péči a podpoře jsem mohla realizovat 
svá studia.

Rád bych na tomto místě poděkoval Mgr. XXX, Ph. D., za cenné rady, 
podněty a trpělivost při vedení této bakalářské diplomové práce. Děkuji 
také své mamince za podporu a důvěru, kterou ve mne po celou dobu studia 
vkládala, a přítelkyni za to, že ve mě nepřestávala věřit. Bez ani jedné ze 
jmenovaných by tato práce nikdy nevznikla.

Ve druhé ukázce je navíc poněkud upozaděna role vedoucího práce 
zdůrazněním, že autorova práce by nevznikla bez přispění jeho maminky 
a přítelkyně, které autora po celou dobu (zřejmě především psychicky, ale 
možná že i jinak – pozn. P. M.) podporovaly. Těžko soudit, do jaké míry 
odpovídá formulace poděkování realitě nebo vypovídá o autorově myšlen-
kové originalitě či jeho emocionalitě. Jazykové ztvárnění obou poděkování 
není zcela v souladu s charakterem vyjadřování v ostatních částech odbor-
ného textu.

V obou uvedených ukázkách jsou užity jen spisovné jazykové pro-
středky. Emocionalitu vyjádření způsobují v první ukázce užité tvary ad-
jektiv milovaným, láskyplné, resp. slovní spojení nekonečnou trpělivost, 
láskyplné péči a rovněž užitá rodná jména prarodičů (v případě babičky 
dokonce hypokoristická podoba rodného jména Jiřinka). Tyto užité pro-
středky působí v textu v rozporu s očekáváním, a to mírně rušivě. V druhé 
ukázce způsobují míru osobního zaujetí, emocionalitu a také jistou dávku 
jazykového humoru především užité syntaktické konstrukce, srov. ...děkuji 
mamince za… důvěru, kterou ve mne po celou dobu studia vkládala, a pří-
telkyni…, že ve mně nepřestávala věřit, resp. … Bez ani jedné ze jmenova-
ných by tato práce nikdy nevznikla. Na vzniklém humorném efektu textu 
se podílejí i další užité výrazy: mírně expresivní pojmenování maminka, 
totalizátor nikdy, stylově disparátní a přitom gramaticky izofunkční tvary 
zájmena já v akuzativním tvaru v témže větném celku.

Jestliže byla role vedoucího práce v předchozí ukázce mírně upozadě-
na, v následující ukázce je zcela eliminována. Lze se jen dohadovat, zda 
tato stylizace vznikla z důvodu autorčina vysokého osobního zaujetí pro 
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svého přítele a jako výraz vděku všem, kdo autorku jakkoli podpořili při 
psaní textu, resp. jí zapůjčili potřebný zdrojový materiál, nebo jako odraz 
ne zcela uspokojivé míry nebo kvality odborných konzultací ze strany ve-
doucího práce, srov. ukázku: 

Chtěla bych poděkovat příteli, který mi vytvořil ideální podmínky pro 
psaní mé diplomové práce. Ráda bych poděkovala taky všem, kdo mi zapůj-
čili potřebnou literaturu nebo mě jakkoliv podpořili při psaní této bakalář-
ské práce.

Vedoucí práce se však na jejím vzniku podílí vždy, přestože někdy jen 
v menší míře. Obsahuje-li práce i poděkování, považujeme proto za na-
nejvýš vhodné v něm osobnost vedoucího práce alespoň zmínit. Autor(ka) 
práce tak dává najevo, že si podíl vedoucího na vzniku textu uvědomuje 
a že považuje za žádoucí jeho roli alespoň verbálně ocenit. Z odborného 
hlediska je role vedoucí práce stěží nahraditelná jinou osobou, neboť on 
je zodpovědný (společně s garantem příslušného studijního oboru, který 
autor(ka) práce studuje) za správně zadané téma práce a stanovený postup 
při vypracování textu. Považujeme proto ETJ1 za základní součást poděko-
vání, ETJ2 a ETJ3 za jeho fakultativní součásti. ETJ2 přitom považujeme 
z odborného hlediska za důležitější než ETJ3, jejíž uvedení závisí na míře 
vkusu autora kvalifikační práce. Neuvedení ETJ3 v práci lze na rozdíl od 
ETJ1 a ETJ2 kompenzovat přímo v rodinném či osobním životě!

Jak již bylo výše naznačeno, velký rozmach bakalářských i magist-
erských studií v prezenční i kombinované formě s sebou logicky přináší  
i vyšší počet kvalifikačních prací. V takovém množství se nutně musí pro-
jevit i kreativita jejich tvůrců i v kompoziční složce poděkování. Někteří 
autoři tak poděkování (těžko konstatovat, zda chtěně či nechtěně) přetvářejí 
až ve formu téměř uměleckého „subútvaru“. Následující ukázka poděková-
ní připomíná svým obsahem závěrečné poselství známá z některých filmů 
převážně z holywoodské produkce, srov.: 

Poděkování 
Rád bych poděkoval za celkový přínos JUDr. XXX, Ph.D., stejně tak 

jako celé katedře ústavního práva. Chtěl bych poděkovat rovněž všem aka-
demikům působícím během mého studia na FPR ZČU bez rozdílu. Bylo mi 
ctí pohybovat se v jejich blízkosti zejména v časech, kdy naše alma mater 
procházela nelehkým obdobím vlastní znovuobrodné katarze. Chtěl bych 
poděkovat všem svým blízkým. Především za to, že mne v průběhu celého 
studia významným způsobem podporovali, měli se mnou často přímo nad-
pozemskou trpělivost a nepřišli při tom všem o rozum.
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Uvedené poděkování má (mírně) úsměvné ladění. Humorný efekt způ-
sobují hyperbolická vyjádření…měli se mnou často přímo nadpozemskou 
trpělivost a nepřišli při tom vše o rozum…, knižní obraty … Bylo mi ctí…, 
naše alma mater…, … znovu obnovené katarze…, knižní tvar mne.

Jestliže se v předchozích ukázkách jedná o vybočení z ustálených 
zvyklostí stylizace poděkování, v následující ukázce se spíše než o poděko-
vání jedná o emotivní politické prohlášení, jehož obsah se vlastní autorovy 
práce ani netýká, srov.:

Poděkování 
Píšu tuto diplomku jako poděkování svému otci, který měl naprosto klí-

čový podíl na prosazení celé restituční legislativy (byl zpravodajem ústavně 
právního výboru Sněmovny lidu a podle svědectví tehdejších účastníků také 
klíčovým tvůrcem všech prorestitučních většin). Ač měl práva studovaná jen 
dramatickým životním osudem ať už ve Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných, později přímo ve věznicích, nebo poté v ústavně právním výboru 
Sněmovny lidu Federálního shromáždění, udělal pro obnovu přirozeného 
řádu lidských práv v této zemi jako málokdo jiný. A i když jsou různé jeho 
zásluhy dnes už uznávány, za nekonečnou práci ve FS mi toto ocenění ještě 
schází.1

Stylizace tohoto prohlášení vykazuje hned několik zvláštností. Kromě 
obsahové stránky vzbuzují pochybnosti i některé užité tvary – prezentní 
slovesný tvar píšu (text je již napsán!), mi (tvar zájmena se vztahuje k oso-
bě autora textu, avšak celé poděkování je věnováno otci autora textu; není 
ale jasné, proč v poslední větě nastal takový myšlenkový skok). Ne zcela 
v souladu s očekáváním obsahuje poděkování obrazná vyjádření klíčový 
podíl, klíčový tvůrce, místy i značně abstraktizovaná …obnova přirozeného 
řádu lidských práv této zemi…, dokonce až hyperbolická …(on)… jako má-
lokdo jiný…, dramatický životní osud,… za nekonečnou práci…

Nelze vyloučit ani zkomponování delšího poděkování jako výrazu 
velkého vděku autora/autorky všem osobám, které měly na proces tvorby 
kvalifikační práce jakýkoli vliv. Následující ukázka je ukázkou velmi zdvo-
řilého, uznalého poděkování, opřeného o vyjádření hluboké úcty ke všem 
jmenovaným, kteří autorku kvalifikační práce odborně vedli, srov.:

1 Jednotlivá výše uvedená poděkování uvádím v anonymizované podobě. Pocházejí 
z mnou recenzované studijní opory Jindřišky Svobodové Jak na závěrečnou kvalifikační 
práci (2020, 114 s.). Níže uvedené ukázky pocházejí z kvalifikačních prací, které autor této 
studie vedl, příp. se na jejich vzniku podílel.
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Ráda bych poděkovala všem, kteří mě při psaní práce podporovali  
a byli mi na blízku radou, oponenturou a poučením. Upřímně děkuji školi-
telce a vedoucí práce PhDr. XXX, Ph.D., a doc. Mgr. XXX, Ph.D., za pod-
poru v průběhu DS a za inspirativní připomínky k výsledné podobě práce. 
Děkuji jim oběma za neustálé povzbuzování do dalšího bádání a pomoc 
s dílčími úkoly DS. PhDr. XXX, Ph.D., děkuji za obětavé vedení mé práce 
a za cenné, podnětné připomínky k ní. Doc. Mgr. XXX, Ph.D., především 
děkuji za korektury jednotlivých příspěvků k vědeckým konferencím a prv-
ní kritické čtení rukopisu této práce. Zcela výjimečné poděkování patří již 
zesnulému prof. PhDr. XXX, Ph.D., který mi je velkým vzorem a děkuji mu 
ze srdce, že mi ukázal cestu k poznávání mateřského jazyka a jeho skrytým 
krásám. Poděkování patří také mým učitelům a kolegům z XXX i mnoha 
přátelům z oboru, především mé nejbližší kolegyni Mgr. XXX. Zároveň dě-
kuji bývalým spolužákům z magisterského studia, kteří mi pomohli s distri-
bucí dotazníku na svých současných pracovištích, děkuji XXX, YYY, ZZZ, 
ŽŽŽ. Práce by ovšem nemohla vzniknout bez trvalého pochopení mých blíz-
kých, hlavně mých rodičů a mého bratra, kterým ze srdce děkuji. Především 
jim a panu profesorovi XXX připisuji tuto práci.

Autorka kvalifikační práce dále děkuje i všem, kteří jí pomohli realizo-
vat výzkum, a neopomněla zmínit podíl svých rodinných příslušníků. Celé 
ladění poděkování je obdivné a mírně slavnostní. Autorka však zachovala 
přiměřenou míru emotivnosti při děkování jednotlivým osobám či skupi-
nám osob. Za příznakové, avšak vhodné (a nikoli rušivé) lze považovat 
vyjádření …děkuji mu ze srdce, že mi ukázal cestu…, zcela výjimečné podě-
kování patří již zesnulému…

V následující ukázce se autorka vyjadřuje přiměřeně, v souladu se 
zvyklostmi, které se uplatňují při stylizaci tohoto druhu textů. Mírně pří-
znakově působí jen užití adverbia ochotně, kterým autorka pozitivně hod-
notí přístup vedoucího práce k ní samé. Tuto mírnou formu emotivnosti, 
která však nepůsobí nijak rušivě, autorka zřejmě potřebovala dát najevo, 
srov. ukázku:

Chtěla bych poděkovat vedoucímu předkládané kvalifikační práce, kte-
rým se ochotně stal Mgr. XXX, MBA. Děkuji za odborné vedení, cenné rady 
a především trpělivost při zpracování této práce. Mé poděkování patří také 
rodině a přátelům, kteří mi byli psychickou oporou. 

Další ukázky jsou však již dokladem věcného, střízlivého a výrazově 
adekvátního poděkování. Takovýchto poděkování je v našem materiálu vět-
šina navzdory výše uvedeným, mnohdy neobvykle pojatým textům. Je tře-
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ba konstatovat, že větší část autorů/autorek poděkování stále volí věcnou, 
uměřenou formu poděkování, jež je plně v souladu s věcným charakterem 
ostatního textu. Autor následující poděkování ztvárnil v podobě jednoho 
delšího, souvětného celku ETJ1 i ETJ2. Poděkování působí vhodně a nevy-
kazuje rušivé prvky, srov.

Děkuji Mgr. XXX, Ph.D., za odborné vedení práce, cenné rady a při-
pomínky a dále všem respondentům, kteří si našli čas a ochotně vyplnili 
předložený dotazník. 

V další ukázce autor ztvárnil ETJ1 a ETJ3 ve formě dvou jednodu-
chých vět. Každá ETJ je tak vyjádřena větou. Výběr jazykových prostředků 
je uvážlivý, vyjadřování maximálně stručné, přitom zde však nic podstatné-
ho z obvyklé struktury ETJ1 a ETJ3 nechybí. Text působí dojmem přiměře-
nosti, věcnosti, neexpresivnosti. Autorův projev vděku je však patrný, srov.

Děkuji PhDr. XXX, Ph.D., za odborné vedení a velmi vstřícný přístup. 
Děkuji také svým blízkým a rodině za podporu.

Poslední ukázka je projevem vyváženého vyjádření jednotlivých ETJ. 
Každé ETJ je věnována jedna věta, autor neopomenul žádnou ETJ z obvyk-
lé struktury poděkování (poděkování vedoucímu práce; dalším osobám po-
dílejícím se na odborné složce práce; rodině a osobám autorovi nejbližším). 
Toto poděkování můžeme z hlediska kompoziční struktury označit za vzo-
rové, a to i s ohledem na počet vět, jejich délku a užité jazykové prostředky.

Rád bych poděkoval PhDr. XXX, Ph.D., vedoucímu mé BP, za ochotu, 
podnětné konzultace a za poskytnutí cenných materiálů. Dále bych chtěl 
vyjádřit svůj dík Mgr. XXX z XXX za mnohá doporučení, rady a konzultace. 

Můj dík patří i mé rodině, přátelům a blízkým za jejich podporu.

Závěr

Na základě analýzy většího množství poděkování v soudobých kvalifi-
kačních pracích různého vysokoškolského stupně vzdělání lze konstatovat, 
že někteří autoři/některé autorky kvalifikačních prací mají tendenci tyto 
kratší texty přetvářet v jakési svébytné „subútvary“. Tuto tendenci potvr-
zuje analýza kompozice a jazykové složky těchto kratších textů. Výstavba 
textů poděkování podléhá vývojové dynamice, vykazuje rysy variability  
a v mnohých případech není zcela v souladu s věcným, neexpresivním vy-
jadřováním v ostatních součástech příslušného odborného textu.
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Zjištění, k nimž jsme dospěli, mohou být způsobeny jednak již výše 
uvedenými okolnostmi, jednak i faktory jinými:

1) Souvisejí s uvolňováním společenských norem a s nimi souvisejících 
norem jazykové komunikace.

2) Mohou být rovněž ovlivněny tendencí vyšší míry subjektivizace čes-
kého odborného vyjadřování (a to i v psané podobě), která je patr-
ná v českých odborných textech posledních desetiletí. Tento proces 
je přisuzován vlivu nadnárodního charakteru vědecké komunikace, 
v níž zaujímá v současnosti dominantní postavení tzv. anglosaský 
styl.

3) Je možné, že mnozí autoři/mnohé autorky kvalifikačních prací si 
zřejmě neosvojili poznatek, že poděkování v těchto pracích by mělo 
být v souladu s charakterem vyjadřování v ostatních částech odbor-
ného textu, resp. že by tento soulad nemělo výrazně narušovat.

4) Nelze rovněž opomenout skutečnost, že někteří autoři/některé autor-
ky kvalifikačních prací cítí po jejím napsání (vnitřní) potřebu (jakko-
li odůvodněnou) formulovat emocionálně laděné poděkování.

Přes některá výše uvedená, neobvykle pojatá poděkování (ojediněle  
i zcela „raritního“ charakteru) je třeba konstatovat, že většina autorů/au-
torek poděkování si uvědomuje, že forma poděkování nemůže být v ost-
rém protikladu s věcným vyjadřováním v ostatním odborném textu, a proto 
volí poděkování střízlivého, věcného rázu, které mírou své emocionality 
nepůsobí nijak rušivě. Toto zjištění potvrzuje skutečnost, že většina autorů/
autorek kvalifikačních prací si uvědomuje stylové normy odborných textů 
i to, že by jejich vlastní poděkování nemělo tyto normy výrazně narušovat.

Domníváme se, že tento druh kratších textů by bylo vhodné po určitém 
časovém odstupu prozkoumat na mnohem širším materiálovém rozsahu  
a zachytit tak dynamiku kompozice i jazykové složky těchto textů.
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Abstract
Limits and Possibilities of Author Identification Based on Linguistic 

Features
The aim of criminalistic investigation of language is to identify the 

unique (identifying) features in the linguistic production of the questionable 
linguistic material, and to manifest that these unique features can also be 
found in the seized comparative evidence from the suspect. If these unique 
features can be found in both the questionable material and the comparative 
materials, the suspect is the author of the questionable material. In the 
submitted paper, we deal with the tendencies that make it easier, or, on 
the contrary, make it more difficult, to identify within linguistic analysis 
the particular author on the basis of his or her linguistic production. The 
particular cases are demonstrated on concrete examples from my practical 
experience.

Key words: forensic linguistics, criminalistic investigation of language, 
stylistics, administrative style, idiolect, linguistic analysis
Kľúčové slová: forenzná lingvistika, kriminalistické skúmanie jazyka, 
štylistika, administratívny štýl, idiolekt, jazyková analýza

Úvod

Mojou motiváciou pre výber témy z disciplíny kriminalistického skú-
mania jazyka1 bolo, že Jozef Mistrík k vývoju tejto disciplíny prispel aj 
svojimi dvomi známymi monografiami. Prvá z nich je Grafológia (1982). 
Veľa ľudí si mýli grafológiu s kriminalistickým skúmaním jazyka, alebo, 

1 Vo svete je kriminalistické skúmanie jazyka známe aj ako forenzná lingvistika (tento ter-
mín sa používa predovšetkým v anglickej odbornej literatúre ako Forensic Linguistics). Na 
Slovensku alebo v nemeckej odbornej literatúre sa stretneme skôr s prídavným menom „kri-
minalistický“, napr. kriminalistické skúmanie ručného písma, kriminalistická fonoskopia. 
Forenzná lingvistika je vedný odbor využívajúci aplikáciu jazykovedy pri kriminalistickom 
alebo forenznom vyšetrovaní. Forenzný znamená slúžiaci potrebám súdu, súdny.
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naopak, kriminalistické skúmanie jazyka s grafológiou.2 V predkladanom 
príspevku preto vysvetlím rozdiely medzi týmito dvomi disciplínami a to, 
ako Jozef Mistrík prispel grafológiou k vývoju kriminalistického skúmania 
ručného písma na Slovensku. 

Jozef Mistrík bol okrem grafológa aj významným predstaviteľom slo-
venskej štylistiky. Najznámejšou je jeho monografia s názvom Štylistika 
(1997), ktorá sa dodnes používa ako učebnica hlavne na vysokých školách 
a univerzitách. Štylistika je veľmi dôležitá pri kriminalistickom skúmaní 
jazyka, a to predovšetkým v rámci odvetvia jazykovej analýzy. Je význam-
ná hneď v prvej prípravnej fáze3 pri zaisťovaní porovnávacích materiálov.4 
Ak sporný materiál5 je žiadosť, porovnávacie materiály tiež zaisťujeme 
z administratívneho štýlu, najlepšie práve žiadosti, ktoré podozrivá osoba 
napísala, a to v časovom úseku, keď bol napísaný aj sporný materiál. Pís-
moznalec musí poznať výrazové prostriedky administratívneho štýlu, aby 
vedel, že tie sa obyčajne vyskytujú vo väčšine dokumentov v úradnej ob-
lasti ako sprievodné znaky a nejde teda o jedinečné znaky autora zaistených 
jazykových materiálov. 

1. Rozdiel medzi kriminalistickým skúmaním jazyka a grafológiou

Kriminalistické skúmanie jazyka je na pomedzí medzi jazykovedou 
a trestným právom, jeho presadzovaním, súdnym konaním a činnosťami  
s ním súvisiacimi. Kriminalistické skúmanie jazyka na Slovensku je obsiah-
nuté na stránke Ministerstva spravodlivosti SR6 pod odborom písmoznalec-
tvo (odbor č. 27000), ku ktorému sú zaradené nasledujúce odvetvia: ručné 

2 Porov. napr. dizertačný výskum Márie Humenskej (2018), v ktorom zistila, že povere-
ní príslušníci Policajného zboru SR, ktorí vykonávajú skrátené vyšetrovanie,  nedisponujú 
v dostatočnej miere poznatkami o možnostiach jazykovej analýzy v kriminalistickej praxi.
3 Jazyková analýza pozostáva z prvej prípravnej fázy (oboznámenie sa so žiadosťou, zais-
tenie porovnávacích materiálov atď.), druhej analyticko-porovnávacej fázy (jazyková ana-
lýza) a záverečnej syntetickej fázy (syntéza výsledkov, a to prostredníctvom odpovedí na 
otázky žiadateľa o posudok/stanovisko/vyjadrenie).
4 Porovnávacie materiály sú písomnosti, ktoré sú zaistené od osoby podozrivej, že je auto-
rom spornej písomnosti. O autorstve porovnávacích materiálov by nemali byť pochybnosti, 
pretože ich analýzou sa zisťujú zhodné a rozdielne znaky so sporným materiálom.
5 Sporný materiál je písomnosť, ktorej autorstvo je sporné. Pravosť, resp. nepravosť au-
torstva je potrebné analýzou overiť. K tejto analýze sa využívajú porovnávacie materiály 
(písomné podklady, o ktorých pravosti niet pochýb a ktoré sa používajú vychádzajúc z prin-
cípu komparácie na hľadanie zhodných, príp. rozdielnych znakov so sporným materiálom).
6 Dostupné online: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/
Vyh%C4%BEad%C3%A1vanie-znalca--v-Zozname-znalcov.aspx
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písmo (odvetvie č. 270100),7 strojové písmo (odvetvie č. 270200),8 jazyko-
vá analýza (odvetvie č. 270300)9 či písmoznalectvo (odvetvie č. 270000) 
a pod odborom kriminalistika (odbor č. 49000), do ktorého je zaradené od-
vetvie: kriminalistická fonoskopia (odvetvie č. 491000).10

Kriminalistické skúmania jazyka je teda súborom odborov a odvetví, 
ktoré skúmajú jazykový prejav v jeho rôznych formách (hovorenej, písanej 
na počítači, stroji alebo ručne). Grafológia skúma ručne písaný text, pričom 
na základe formy písma prisudzuje pisateľovi isté osobnostné vlastnosti. 
Grafológia nie je súdnoznaleckou disciplínou a je často označovaná aj ako 
psychológia písma. Môže byť využívaná v klinickej, sociálnej psychológii 
(Saxová – Zelenková, 2011, s. 8 – 9). Kriminalistické skúmanie ručného 
písma skúma tiež ručne písaný text, ako to vyplýva z jeho názvu, jeho cie-
ľom však nie je prisúdenie charakterových vlastností jeho pisateľovi, ale 
snaží sa o identifikáciu pisateľa podľa podoby jeho písma.11 Kriminalistické 
skúmanie ručného písma je súdnoznaleckou disciplínou (Saxová – Zelen-
ková, 2011, s. 8 – 9). 

Najväčšiu súvislosť teda možno vnímať medzi grafológiou a krimina-
listickým skúmaním ručného písma, pretože obe disciplíny skúmajú ručné 
písmo a obe sledujú formu, tvar písmen, podobu celkového textu. Základný 
rozdiel medzi nimi je, že: „Grafológia sa na základe rozboru písma vyjad-
ruje k duševným a povahovým vlastnostiam človeka. Písmoznalectvo12 na 
základe analýzy písma, podpisu, ktorého pisateľ je neznámy alebo spor-
ný, a na základe jeho porovnania s ukážkami, skúškami písma, podpisov 
konkrétneho človeka sa snaží dať odpoveď na otázku, či pisateľ ukážok, 

7 Obsahom odvetvia je skúmanie písomného textu, ktorý bol vyhotovený ručným písmom. 
Osobitným predmetom skúmania sú podpisy. Cieľom je overenie pravosti podpisov, ruko-
pisov, identifikácia pisateľa nepravých rukopisov a podpisov, resp. stanovenie zhodnosti 
viacerých rukopisov a podpisov.
8 Obsahom odvetvia je skúmanie textu, ktorý bol vyhotovený strojovým písmom. Cieľom 
je druhová identifikácia písacieho stroja a jeho individuálna identifikácia.
9 Obsahom odvetvia je skúmanie písaných textov, ktoré boli vyhotovené ručným písmom, 
strojovým písmom alebo počítačom. Cieľom je vytvorenie profilu autora anonymného textu, 
identifikácia autora anonymného textu, resp. textu, ktorého autor je sporný, a stanovenie 
zhodnosti viacerých sporných textov s cieľom overenia, či ich vyhotovil jeden autor.
10 Zaoberá sa kriminalistickým skúmaním zvukových záznamov predkladaných v analó-
govej alebo digitálnej forme. Predmetom skúmania je analýza zvukových nahrávok rôzneho 
charakteru. Cieľom je skúmanie hovorených prejavov – obsahu a vlastností zaznamenaného 
hovoreného prejavu atď.
11 Predmetom pozornosti sú napr. veľkosť písma, sklon písma, tlak, šírka písma, väzba, 
viazanie riadkov, stupeň čitateľnosti písma, ale aj podčiarkovanie textu, písanie mäkčeňov 
a dĺžňov, zvýrazňovanie určitých písmen, prizdobovanie písmen atď.  
12 Citované autorky uvádzajú písmoznalectvo v zmysle kriminalistického skúmania 
ručného písma.
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skúšok písma, podpisov je totožný s pisateľom sporného písma, podpisu“ 
(Saxová – Zelenková, 2011, s. 8). 

Treba však dodať, že grafológia nie je úplne odtrhnutá od kriminalis-
tického skúmania ručného písma, ani od kriminalistiky všeobecne. Krimi-
nalistické skúmanie ručného písma totiž preberá odbornú terminológiu, zá-
kladnú analýzu znakov písma z grafológie, a túto si postupne prispôsobuje 
svojim potrebám, cieľom skúmania (Saxová – Zelenková, 2011, s. 8). Gra-
fologické vzdelanie preto môže prispieť ku kvalitnej príprave písmoznal-
ca a môže jeho prípravu aj urýchliť. Prečo však môže byť grafológia ná-
pomocná aj z hľadiska identifikácie osobnostných vlastností obvineného? 
Mistrík uvádza: „Páchateľ trestných činov, pri ktorých písomný dôkazový 
materiál hrá v dokazovaní významnú úlohu, býva často osobnosťou s ná-
padnými črtami a vlastnosťami, ktoré ho charakterizujú a ktoré sú zvyčajne 
v poznateľnej miere zakódované v individuálnych zvláštnostiach rukopisu 
a jazyka. Veľmi často ide o psychicky nie vyrovnaného človeka, pričom 
spomínaná nevyrovnanosť môže mať krátkodobý alebo trvalý charakter. 
Z toho vyplýva, že jeho grafický a prípadne aj jazykový prejav bude obsa-
hovať exkluzívne prvky, ktoré nikto nedokáže úplne potlačiť a ktoré práve 
svojou exkluzívnosťou môžu pisateľa usvedčiť z autorstva inkriminovanej 
písomnosti“ (Mistrík, 1982, s. 196). S Mistríkovým tvrdením možno sú-
hlasiť. Výskum zameraný na zistenie osobnostných vlastností usvedčených 
páchateľov podľa ich písma by mohol byť nielen zaujímavý, ale aj prínosný 
pre rozvoj grafológie, aj kriminalistiky.

2. Limity a možnosti pri identifikácii autora na základe jazykovej 
analýzy

2.1 Ciele jazykovej analýzy
Z praktického hľadiska sa v predkladanom príspevku budem zaoberať 

predovšetkým odvetvím jazykovej analýzy (odvetvie č. 270300), ktorého 
cieľmi sú:

• obsahová analýza a na jej základe určovanie skupinovej príslušnosti 
autora,

• porovnanie, či sporné materiály sú jazykovým prejavom len jednej 
osoby,

• porovnanie, či sporný a porovnávací materiál je jazykovým pre-
javom konkrétnej osoby (zvýraznila P. B.),

• sledovanie, či reprodukovateľom i autorom je tá istá osoba,
• prispenie k overovaniu pravosti listín a dokumentov, pri ktorých sa 

vyžaduje dodržiavanie všeobecne uznávaných princípov, na ktorých 
je vybudovaná pravopisná sústava (Krajník a kol., 2005, s. 256).
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V tomto príspevku sa zameriam predovšetkým na tretí cieľ, čiže na 
porovnanie, či sporný a porovnávací materiál je jazykovým prejavom kon-
krétnej osoby. Toto porovnávanie spočíva v identifikácii jedinečných zna-
kov v jazykovom prejave sporného jazykového materiálu a v preukázaní, 
že tieto jedinečné (identifikačné) znaky sa nachádzajú aj v zaistených po-
rovnávacích materiáloch od podozrivej osoby. Ak sa tieto jedinečné znaky 
nachádzajú v spornom materiáli aj v porovnávacích materiáloch zaistených 
od podozrivej osoby, táto osoba je autorom sporného materiálu. Mojím 
cieľom bude identifikovať tendencie, ktoré sťažujú (v rámci sprievodných 
znakov) a, naopak, uľahčujú (jedinečné znaky) identifikáciu konkrétneho 
autora na základe jazykového prejavu.

2.2 Znaky jazykovej štruktúry

Najprv je však potrebné vysvetliť si, čo sú znaky v rámci jazykovej 
štruktúry, s ktorými sa môžeme stretnúť pri jazykovej analýze:

I. Sprievodné znaky sú prejavom objektívnych slohových faktorov 
(napr. štýl, žáner, charakter kontaktu autora a adresáta, stupeň pripravenos-
ti prejavu atď.). Sú teda ovplyvnené hlavne funkciou jazykového prejavu. 
Sprievodné znaky majú len informatívnu hodnotu pri prvotnom vyhodno-
covaní textu (Krajník a kol., 2005, s. 257).

II. Typizačné znaky sú typické pre viac jedincov tej istej skupiny 
(napr. dobový výskyt, citové zafarbenie, spisovnosť). Ide teda o socioling-
vistické faktory, ktoré vplývajú na jazykový prejav. Na základe typizačných 
znakov v prejave používateľa jazyka je ho možné typologicky zaradiť do 
nejakej sociálnej skupiny. Jednotlivé sociolekty sa totiž odlišujú na základe 
rôznych znakov, napr. tranzitórne sociolekty sú jazykom generácií (jazyk 
detí, jazyk mládeže, jazyk dospelých, jazyk seniorov); temporálne socio-
lekty sú jazykom skupín, ktoré používajú jazyk pri činnostiach v istom ča-
sovom úseku, napr. jazyk odsúdených, jazykov športových klubov atď.; 
habituálne sociolekty sú jazykom dlhotrvajúcich sociálnych skupín, kto-
rých základom je povolanie alebo pohlavie atď. (porov. napr. Mandelíková, 
2014, s. 39 – 40).

Na základe typizačných znakov sa môžu typovať údaje o osobe autora, 
napr. že ide o muža okolo 20 – 23 rokov, ktorý je študentom vysokej školy 
s technickým zameraním.

III. Identifikačné znaky sú také prvky v jazykovom prejave, ktoré 
sú charakteristické, jedinečné len pre jedného človeka. Nevyskytujú sa  
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u iného autora. Na základe týchto znakov je možná individuálna identi-
fikácia autora. V tomto kontexte môžeme hovoriť o idiolekte. Idiolekt je 
podľa J. Mistríka (1997, s. 107 – 108) pojem, ktorý zahŕňa viac ako len 
slovník, čiže je to súbor svojských výrazových prostriedkov jednotlivca, 
ktoré uplatňuje vo všetkých formách a štýloch svojich prejavov. Idiolekt 
zahŕňa osobitosti lexikálne, fonetické i gramatické, avšak slová sú jeho 
najvýraznejšie prostriedky. Lexikálne idiolektizmy sú napr. expletíva typu 
teda, ono, totižto, čuj, vidaho, ľaľa, neviem (Mistrík, 1997, s. 108). Podľa J. 
Mistríka to môžu byť aj výrazy zo synonymických radov, ktoré sú dôsledne 
používané, napr. pardon namiesto prepáč, hej oproti áno. V. Krajník a kol. 
(2005, s. 257) uvádza, že tieto znaky sa vyznačujú relatívnou stálosťou. 
Treba však skonštatovať, že aj individuálny jazykový štýl je podmiene-
ný rôznymi faktormi, na základe ktorých sa mení. Preto pri kriminalistic-
kom skúmaní jazyka sa zaisťujú také porovnávacie materiály, ktoré vznikli 
v dobe, keď vznikol aj sporný materiál (napr. ak sporný materiál je z roku 
2008, tak porovnávacie materiály by mali byť tiež z roku 2008, príp. z ro-
kov 2007 a 2009. Čím bližšie je ich dátum vyhotovenia k dátumu vzniku 
sporného materiálu, tým lepšie).

2.3 Limity a možnosti pri identifikácii autora na základe jazykovej 
analýzy

Jazyková analýza má niekoľko obmedzení, napr. nemožno skúmať 
texty vyhotovené v cudzom jazyku; pri veľmi krátkych textoch sa znižuje 
šanca, že sa v nich objavia identifikačné znaky ich autora; pri zámerne me-
nených textoch je zároveň náročnejšia analýza a nižšia presnosť záverov, 
pretože sa v nich môžu nachádzať rozdielne znaky. 

V tomto príspevku sa však zameriam na administratívny štýl, ktorý 
môže byť v rámci sprievodných znakov najviac limitujúci, a to pre schema-
tickosť či stereotypnosť, ktorou sa vyznačuje. Niektoré formulácie v tex-
toch administratívneho štýlu môžu často pôsobiť dojmom vopred skonštru-
ovaných vzorcov, do ktorých sa dosadzujú slovenské slová (Mistrík, 1997, 
s. 450). Podľa J. Mistríka sú vety v administratívnom štýle špekulatívne 
konštruované tak, aby zahrnuli čo najviac faktov a: „V administratívnych 
a právnych prejavoch, napr. v zákonníkoch, úradných informáciách, zves-
tiach, potvrdeniach a inventároch, sa nezriedka vyskytujú oveľa dlhšie 
vety“ (Mistrík, 1997, s. 448). Odtrhnutosť tohto štýlu od živej, hovorovej 
reči dokazuje veľký výskyt sekundárnych predložiek v administratívnych 
prejavoch. Ide o predložky typu napriek, následkom, prostredníctvom, 
vplyvom, zásluhou, pomocou, končiac, nevynímajúc, vyjmúc, začínajúc 
alebo predložkové výrazy, napr. na základe, s ohľadom na, s cieľom, za 
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účelom, v rámci, v záujme, so zreteľom na, v zhode s, v dôsledku, v prípade 
atď. (Mistrík, 1997, s. 448 – 449). Grafické prostriedky, ako napr. veľkosť 
písma, priestorová organizácia textu, druh tlače a funkcia textu sú predpí-
sané. Súčasťou úradných listín, dokumentov môžu byť aj zákony, predpisy, 
a tak bežný používateľ do striktne konštruovaných formulácií nezasahuje 
(Mistrík, 1997, s. 450). 

Ako ukážku uvádzame poučenie o právach obvineného zo zápisnice 
o výsluchu obvineného:

Obrázok Neupravené poučenie o právach obvineného z policajnej zápisnice z vý-
sluchu obvineného (Zdroj: interný materiál autorky)

Prvá strana zápisnice z výsluchu obvineného pozostáva z tabuľky 
s osobnými údajmi obvineného a údajmi o jeho vzdelaní, zamestnaní, pred-
chádzajúcich trestoch a pod. Na druhej strane zápisnice sa začína poučenie 
o právach obvineného, ktoré má dĺžku 8,7 normostrán a ide o enumeráciu 
paragrafov uvedených jednoduchým riadkovaním a veľkosťou písma 10. 
V takýchto typoch textov je náročné hľadať identifikačné znaky autora, pre-
tože tieto texty sú vopred dané – ide o poučenie, ktoré sa nachádza v každej 
zápisnici o výsluchu v nezmenenej podobe. Na danom príklade je bada-
teľné aj to, ako je administratívny štýl vzdialený bežnému používateľovi 
jazyka, ktorý tomuto textu nemusí porozumieť.13

13 Problém ne/zrozumiteľnosti úradných dokumentov sa stáva vo svete dôležitou témou. 
V susednom Česku sa snažia o kultiváciu administratívneho jazyka dokumentom „Koncepce 
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“ z dielne Ministerstva vnútra z roku 2019) (Chro-
mý – Cinková – Šamánková, 2021, s. 37 – 38). V Česku sa môžeme stretnúť aj s prípadmi, 
keď sa právnici z mladšej generácie snažia o kultiváciu miestnej právnej kultúry „zdola“, 
ako ukazujú napr. práce J. Vučka (2019) alebo J. Švába (2019; 2021). V škandinávskych 
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Keďže ide o administratívny, resp. odborný štýl, tak sú pre tieto texty 
charakteristické skôr sprievodné znaky, ktoré sa používajú štandardizovane 
v daných štýloch, a preto by bola v tomto prípade realizácia len kvalitatív-
nej lexikálnej analýzy veľmi náročná. Možnosťou pri jazykovej analýze 
administratívneho štýlu sa ukazuje skôr kvantitatívna analýza,14 pretože ide 
skôr o dlhšie texty (veľmi dlhé – nad 750 slov a dlhé – do 750 slov15). Je 
možné sledovať používanie „neobyčajných“ synoným, ktoré autor používa, 
napr. spôsob písania základnej peňažnej jednotky a platidla „euro“: eur, 
ďalej -, a Eur, EUR či ,- EUR.16 Zároveň je možné zamerať sa na ortogra-
fické chyby a formálne znaky, ktoré sa opakujú v týchto textoch, ako napr. 
opakujúce sa medzery za prvou úvodzovkou, napr. „ V žalobe“, „ Ak...“ 
alebo medzery za prvou zátvorkou, napr. (ďalej aj ako...). Ďalej je mož-
né sledovať spôsob zvýrazňovania dôležitých častí, napr. tučným písmom, 
podčiarkovaním textu alebo obomi spôsobmi naraz atď., napr. tento nie je 
predmetom konania. Niektorí autori (v tomto prípade advokáti) majú zvyk 
uvádzať vo svojich dokumentoch – tzv. vyjadreniach do konania – okrem 
legislatívy aj odborné zdroje, napr. monografie z danej problematiky, ktoré 
citujú. Tieto môžu byť uvádzané tiež jedinečným spôsobom. Zároveň môže 
jeden autor uvádzať citovaný text výhradne kurzívou a druhý môže tento 
citovaný text vyčleniť úvodzovkami. V neposlednom rade treba dodať, že 
v rámci jazykovej analýzy materiálu písaného na počítači je možné sledo-
vať aj typ a veľkosť písma, ktoré môžu rôzni autori používať odlišné.

Záver

Cieľom prekladaného príspevku bolo identifikovať tendencie, kto-
ré sťažujú identifikáciu konkrétneho autora na základe jeho jazykové-
ho prejavu a, naopak, uviesť možnosti, ktoré dopomáhajú k identifikácii 
konkrétneho autora pri niektorých limitoch. Na základe príspevku možno 
skonštatovať, že náročnejšie sa identifikujú jedinečné znaky v jazykových 
materiáloch, ktoré sú v administratívnom štýle, pretože úradný jazyk sa 
vyznačuje výraznou schematickosťou, a to nielen na lexikálnej, ale aj for-

krajinách zabezpečuje a kontroluje zrozumiteľnosť úradných textov špecializovaný úrad 
(Chromý – Cinková – Šamánková, 2021, s. 37).
14 V rámci kvantitatívnej analýzy sa vyvodzujú závery na základe vyššej frekvencie použí-
vania jedinečných znakov v zaistených materiáloch.
15 Podľa V. Krajníka a kol. (2005, s. 255) môžeme rozlíšiť jazykové prejavy veľmi krátke 
(do 170 slov), krátke (do 380 slov), dlhé (do 750 slov) a veľmi dlhé (nad 750 slov).
16 Všetky príklady sú z vlastných materiálov, ktoré boli získané počas realizácie jazy-
kovej analýzy v rámci kriminalistického skúmania jazyka. Tieto materiály sa nachádzajú 
v súkromnom archíve Perly Bartalošovej a sú anonymizované.
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málnej úrovni. Ide o štýl, ktorý je najviac vzdialený bežným prejavom v ho-
vorovom štýle. V predkladanom príspevku sme uviedli viacero možností 
z vlastnej praxe, napr. zameranie sa na používanie určitého synonyma zo 
synonymického radu, na ortografické chyby, formálne nedostatky, spôsoby 
zvýraznenia textu, na základe ktorých je v týchto textoch možná identifi-
kácia autora.

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV 18-0176 Sociálna 
inklúzia kultiváciou používania jazyka.
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Mali oglasi iz 20-ih godina XX veka u srpskoj dnevnoj 
štampi: jezičke odlike 

Strahinja Stepanov
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Abstract 
Advertisements from the 1920s in Serbian Dailies – Linguistic 

Characteristics 
The paper presents the linguistic characteristics of advertisements 

excerpted from Serbian dailies (Politika and Vreme) from the 1920s. These 
represent microforms, or a micro genre, the aim of which is to attract the 
recipients / addressees, i.e. to offer them something (services, objects, etc.) 
with the help of a limited verbal (mono-modal) material, and for fulfilling 
the communication aims of the addresser/advertiser it is necessary to take 
maximum use of text organization. The central part of the paper describes 
the linguistic characteristics of advertisements on the morphological, 
lexical and syntactic level (taking into consideration the discursive-
pragmatic limitedness of this micro-genre), and the last part of the paper 
presents the results stemming from the analysis of the investigated material.

Key words: advertisements, micro-genre, morphological, lexical and 
syntactic characteristics
Ključne reči: mali oglasi, mikrožanr, morfološke, leksičke i sintaksičke 
odlike 

Uvod: mali oglasi kao mikrožanr unutar oglasnog diskursa

Budući da će težište u ovom prilogu biti na inventarisanju i deskripciji 
jezičkih karakteristika malih oglasa (iz 20-ih godina XX st.), lociraćemo 
ih prvo u širem okviru, unutar tzv. oglasnog diskursa. Vera Vasić (1995, 
s. 9) na samom početku svoje – za ovu temu (i istraživanje) veome bitne 
– monografije1 ističe kako se „oglasni diskurs može smatrati svojevrsnom 

1 Danas postoji obimna i značajna literatura posvećena reklami/oglasima, koja nije samo iz 
lingvističkog i diskursnog nego i psihosocijalnog, ekonomskog, marketinškog, filozofskog 
domena. Da istaknemo, pored pomenute studije Vere Vasić,  još samo nekoliko – za naš 
pristup ovoj problematici – najrelevantnijih i najrecentnijih članaka (sa srpsko-hrvatskog 
područja): Svenka Savić i Vladislava Felbabov pišu o malim oglasima iz kontrastivnog ugla 
(1996), Diana Stolac (2000; 2004; 2011) u nekolikim radovima (samostalno ili u koautors-
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civilizacijskom univerzalijom, s obzirom na to da ima prepoznatljive 
funkcije i očekivane forme“, uz izrazitu stabilnost „diskursno-tekstovnih 
obeležja“, što je doprinelo da njegovo jezgro ostane manje-više neizmenjeno 
tokom dužeg vremena. Oglas, zbog svoje usmerenosti ka potencijalnim 
konzumentima kao adresatima, uslovljava određen „način izricanja poruka“ 
(ibid., s. 10), tj. kako će pošiljalac formulisati, verbalizovati (i/ili drugim 
semiotičkim resursom preneti) svoju nameru, što oglas čini relevantnim 
predmetom izučavanja kako kontekstualne lingvistike i sociolingvistike, 
tako i funkcionale lingvistike i stilistike.2

U engleskom jeziku se – za ovaj diskursni tip – koristi reč ‘advertisement’, 
poreklom od latinskog ‘advertere’ u značenju ‘okrenuti se prema (nekome/
nečemu)’. Goddard (1998, s. 6) kaže kako, „iako je nesumnjivo tačno da 
su oglasi tekstovi koji služe tome da privuku našu pažnju, ne bismo li se 
okrenuli ka njima – ipak nije sve ono čemu poklanjamo pažnju primer 
oglasa“, te je stoga pri određivanju prirode oglasa potrebno naglasiti 
kako iza njih „postoji svesna namera tvorca oglasa [originator] da ostvari 
materijalnu ili kakvu drugu korist, poput npr. poboljšanja statusa, imidža“ 
(Goddard, 1998, s. 7). Cook pak pristupa problemu određenja oglasa malo 
drugačije; on, naime, posmatrajući oglas kao diskursni tip ističe kako 
mnogi pokušavaju oglas razlikovati od drugih diskursnih tipova prema 
njegovoj funkciji, „koja je uvek usmerena na to da ljude ubedi u kupovinu 
nekog određenog proizvoda“ (Cook, 1992, s. 5). Međutim, smatra Cook, 
to nije najbolji pristup, jer, prvo, ima oglasa koji ne nude ništa na prodaju 
(nego, na primer, upućuju molbe, upozorenja i sl.), i drugo, usled sve izrazi-
tije hibridizacije i „komercijalizacije“ žanrova, drugi diskursni tipovi (koji 
izvorno nemaju nikakve veze s oglašavanjem) sada zadobijaju (i) oglasnu 
funkciju. Uz to, očito je da ubeđivačka funkcija nije uvek i jedina funkci-
ja koju oglas poseduje. Stoga Cook predlaže „fazičan“ pristup definisanju 
oglasa (više nalik teoriji prototipa nego čvrstom kategorijalnom pristupu), 
ne bazirajući se isključivo na njegovom sadržaju nego i na okruženju u kom 
se pojavljuje, „jer katkad nema ništa intrinzično što nam pomaže njegovoj 
identifikaciji nego nam tome služi njegovo neposredno okruženje“ (Cook, 
1992, s. 9): otud oglas za Cooka predstavlja „bilo šta što se pojavljuje na 
određenom mestu u TV programu ili časopisu/novinama, kao oglas, ne-
zavisno od komponenata koje se mogu zaokružiti (kao inherentne) na ne-

tvu) razmatra različite (jezičke i stilske) aspekte reklamnih poruka, što će voditi ka mono-
grafiji Jezik reklama iz 2014. god. (u koautorstvu s Anastazijom Vlastelić), takođe, treba 
pomenuti i prilog Sande Udier (2006) o jeziku reklama itd.
2 Za jedan odličan diskursno-kritički pristup reklami i oglašavanju – koji integriše polja 
semiotike, ideologije i subjektivnosti, vid. Judith Williamson (2011). 
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kom [modelskom] spisku karakteristika“ (ibid.). Za Cooka su, u kontekstu 
problematike određenja oglasa, bitne sledeće kategorije: medij, proizvod, 
tehnika i konzument. U suštini, reč je o mogućoj tipologizaciji oglasa na os-
novu ova četiri parametra. Prema mediju – npr. štampana knjiga, TV, radio, 
novine itd., prema proizvodu (ili usluzi) – tzv. proizvodni i neproizvodni 
oglasi, prema tehnici – tvrda i meka prodaja [hard/soft sell],3 napokon, za 
proizvođače i oglašivače najbitniji parametar tiče se potencijalnih kupaca 
odnosno konzumenata, te se onda, upravljajući se prema njima (ili onome 
što bi bile projekcije i modeli) i oglasi sačinjavaju na odgovarajući način.4

Razmatrajući tipologiju oglasa, na osnovu komunikacijskih, pragma-
tičkih, semiotičkih i lingvističkih parametara, Vera Vasić (1995, s. 15) daje 
ovakvu definiciju: „pod oglasom se podrazumeva ˂...˃ službena ili privat-
na, najčešće medijem posredovana i plaćena, verbalna, pa čak i likovna, 
utvrđena i prepoznatljiva amblematska objava, uglavnom imenovanog ad-
resanta upućena po pravilu nepoznatom i neodređenom adresatu, čiji se 
sadržaj može svesti na ponudu ili davanje odnosno potražnju različitih pro-
izvoda, usluga ili informacija“. U okviru komunikacijskog parametra, čiju 
teorijsku osnovu čini Jakobsonova shema jezičkih funkcija, sagledavajući 
oglas kao poruku, V. Vasić (1995, s. 24) razlikuje: informativne oglase, re-
klamne oglase te oglase ponude i potražnje. 

Etiketa i priroda malih oglasa, čije su najznačajnije jezičke odlike ovde 
predmet popisa i opisa, izvodi se, međutim, na osnovu drugačijeg kriteri-
ja – njihovog obima. Oni su, dakle, određeni – kao (mikro)žanr, naročito 
popularan u novinama ili časopisima (magazinima) te drugim periodičnim 
publikacijama, a danas i u drugim medijima: na TV-u, radiju i internetu – 
brojem reči, tj. dužinom teksta kojim se realizuje poruka oglasa.5 Ovi ogla-
si, budući da su po pravilu monomodalni, odnosno vezani samo za jedan se-
miotički izvor (verbalni), uz to i neznatnih (minimalnih) tehničkih zahteva, 
jeftiniji su od većih (novinskih) reklamnih oglasa koje koriste veliki ogla-
šivači.6 Potklasifikacija unutar malih oglasa, odnosno kriterij za njihovo 

3 Tvrda prodaja se odlikuje direktnim apelom u vezi s proizvodom, dok meka prodaja ak-
cenat stavlja na raspoloženje (u vezi s proizvodom).
4 Vlastelić i Stolac (2011, s. 252) u svom članku, navodeći zgodan primer, ukazuju na to 
koliko je „namjena reklame, odnosno usmjerenost ciljanoj skupini, posebno značajna. Pod 
time se misli u prvome redu na generacijsko obilježje, ali i na regionalno obilježje te na 
dostupne medije“.
5 Obim malog oglasa (broj reči) reguliše i raspon cena za ovaj vid oglašavanja.  
6 Danna (2002, s.v. Classified Advertising) podseća na reči Kena Harringtona iz njegovih 
Principa i praksi reklamiranja malim oglasima, koji male oglase naziva „narodnim tržiš-
tem“, budući da su „oni jedina vrsta oglašavanja koju prosečna osoba može da plati na os-
novu broja upotrebljenih reči ili redova po razumnoj ceni. Nije potrebno posebno znanje ili 
obuka ˂...˃ – mada treba biti pažljiv u pisanju teksta – tako da su mali oglasi najlakša vrsta 
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razvrstavanje, po pravilu je komunikativno-tematskog (sadržajnog) karak-
tera, prema onome što se oglašava: npr. traženje i ponuda službe, kupovina 
i prodaja, iznajmljivanje i unajmljivanje itd. Drugim rečima, kao mali oglas 
pojavljuju se i različiti komercijalni/trgovački proizvodni i uslužni (ne-
proizvodni) oglasi, ali i oni koji se tiču, primerice, traženja/nuđenja posla, 
iznajmljivanja/unajmljivanja stanova, davanja/uzimanja zemlje/objekata  
u zakup i sl. – tako da će ovde posmatrani oglasi upravo pripadati ovim 
(pod)tipovima malih oglasa: pre svega, ponuda i potražnja posla, ponuda 
usluga, prodaja i kupovina predmeta, iznajmljivanje i unajmljivanje stano-
va.7 

Komunikativno-pragmatički posmatrano male oglase, kao i druge 
predstavnike ovog diskursa, odlikuje jedinstvena, invarijantna matrica: oni 
predstavljaju poruku koju uobličuje pošiljac, koristeći se kao posrednikom 
štampanim medijem (novinama), i upućuje (anonimnom, neimenovanom, 
potencijalnom) primaocu poruke (čitalac novina). Poruka predstavlja, u os-
novi, ili tražnju ili ponudu – usluge/službe, informacije, predmeta (najšire 
shvaćeno), pri čemu pošiljalac i primalac – imajući u vidu tu tražnju ili 
ponudu – imaju konverzne uloge (jedan nudi, drugi potencijalno traži). Na-
čin na koji će ta poruka biti formulisana – može varirati, te bi se otud tekst 
oglasa, kako primećuje V. Vasić (1995, s. 11), posmatrao kao varijantna 
realizacija, manifestacije invarijantne komunikativno-pragmatičke matrice. 
Međutim, te „površinske varijacije“ malog oglasa kao tipa, odn. žanra nisu 
velike, jer sam mali oglas – kao mikroforma/mikrožanr8 – ne pruža toliko 

oglašavanja. Može se otići do novinskog ureda ili ih pozvati telefonom, ovi će onda zapisati 
oglas i odrediti termin njegovog puštanja; ceo proces traje samo nekoliko minuta“.
7 Kako piše Danna (2002, s.v. Classified Advertising): „U najranijim danima, najzastupl-
jeniji oblici malih oglasa bili su lične prirode. Na primer, u maju 1658. godine u engleskom 
Mercurius Politicus-u nalazi se oglas za odbeglog slugu, navodeći predmete koje je navodno 
ukrao iz kuće svog poslodavca. Glavna razlika između novinskog oglašavanja na samim 
počecima i danas je u tome što su izvorno novine (uglavnom) bile jedini medij za oglašavan-
je. Godine 1682. londonske novine City Mercury navele su spisak stvari za prodaju: ugalj, 
maske, kožu, obojene štapiće i pera. Urednik ove publikacije John Houghton bio je prvi koji 
se zalagao da novine treba da sadrže razne karakteristike-funkcije, a ne samo da objavljuju 
vesti“. Uopšte o evoluciji ovog oblika oglašavanja videti u datom enciklopedijskom članku 
koji potpisuje Danna.
8 Užarević se koristi pojmovima malih/sitnih žanrova/mikroformi/mikrožanrova u knjizi 
Književni minimalizam (2012). Polazeći od Bahtinovog shvatanja da žanrovi kao jezičke 
(govorne) forme „odgovaraju različitim područjima ljudskoga socijalnoga i kulturnoga ži-
vota“, odnosno da „raslojenost i polifoničnost društva ima svoj izraz u mnoštvenosti i raz-
nolikosti ʻsocijalnih jezikaʼ“, Užarević (2012, s. 9) konstatuje kako su žanrovi „jezično-ko-
munikacijske strategije i taktike koje nastaju kao izraz različitih ljudskih socijalno-duhovnih 
potreba, aktivnosti, interesa, svjetonazora“. A poseban status u sistemu žanrova Užarević 
vidi upravo u malim ili sitnim govornim žanrovima. Malom oglasniku Užarević (2012, s. 
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mogućnosti za značajniju raznolikost/šarolikost.

Analiza primera i diskusija: glavnije morfološke, leksičke  
i sintaksičke odlike malih oglasa9 

Ako se govori o ovim trima jezičkim razinama u malim oglasima, odn. 
o najbitnijim crtama na ovim jezičkim nivoima, onda se mora uvažiti ono 
što je gore rečeno o malim oglasima kao mikrožanru i njihovom mestu 
u reklamno-informativnoj komunikativnoj praksi. Mali oglasi su svakako 
društveno uslovljeni i socijalno kontekstualizovani, predstavljaju jedan vid 
društvenog delovanja (20-ih godina XX stoleća još u svojoj ranoj fazi), pa 
bi apstrahovanje jezičkih odlika bez vođenja računa o društveno-komuni-
kativnom aspektu/praksi malih oglasa predstavljao jednu vrstu lingvističke 
redukcije, uzrokujući i limitiranost same lingvističke interpretacije rezul-
tata. No, zbog ograničenog prostora, ovde će biti predočene samo (najpri-
metnije) jezičke karakteristike (imajući sve vreme u vidu upravo iskazano 
upozorenje u pogledu tumačenja rezultata), za čime bi trebalo da usledi 
obimnije istraživanje koje će društvenu uslovljenost (i „ukotvljenost“) ma-
lih oglasa te njihovu kontekstualizovanost uzeti u detaljnije razmatranje 
omogućavajući formiranje „šire slike“ u vezi s ovom mikroformom. Dakle, 
kada je reč o oglasnim tehnikama u malim oglasima, nema sumnje da su 
one, u poređenju s drugim, „raskošnijim“, obimnijim reklamnim oglasima 
uprošćenije. Jer, ako se reklamne strategije određuju „kao kulturne diskurs-
ne strategije kojima se u bazičnu propoziciju uvodi iskaz čija je ilokutor-
na snaga usmerena na pobuđivanje nekog motiva, a reklamne tehnike kao 
sredstvo diskursnog ili tekstovnog tipa pomoću kojih se strategija ostva-

226) pristupa esejski i veli kako je „sajmeno-panoptikumski duh sačuvan, doduše u poneš-
to izmijenjenom obliku, u svijetu malih oglasa. Ono što se prije događalo na prostranim 
gradskim ili selskim poljanama i livadama, sada je u obliku gusto zbijenih kućica skupljeno  
i razvrstano na prostranim novinskim stranicama“. Za Užarevića mali oglas spada u „žanr 
sitnih oblika (mikroformi)“ i zahvata „skroman opseg, koji najčešće ne obuhvaća više od 
jedne rečenice“ uz obavezna tri elementa (aspekta): „1. podatak o predmetu oglasa (stan, 
slika, teniski reket, posao), 2. podatak o tome što se želi učiniti s rečenim predmetom (kup-
nja, prodaja, ponuda, potražnja), 3. uvjeravanje o kvaliteti, uspješnosti, brzini ili povoljnosti 
onoga što se nudi“ (ibid., s. 227). 
9 Kako Vera Vasić (1995, s. 133) umesno primećuje, „sintagma ʻjezik u oglasimaʼ može se 
interpretirati na dva načina: kao subjekatsko-lokaciona i kao subjekatsko-posesivna ˂...˃, 
u prvom slučaju cilj analize je da odgovori na pitanje ʻšta se dešava sa jezikom kada se 
upotrebi u oglasimaʼ, a u drugom ʻkako se oglas koristi jezikomʼ“. U našem je istraživan-
ju ova sintagma shvaćena pre u prvom, subjekatsko-lokacionom značenju, što znači da 
nisu obuhvaćeni svi jezički fenomeni (sve jezičke jedinice na različitim jezičkim razinama  
u tekstovima malih oglasa) nego ono što je svojstveno ovom diskursnom tipu.
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ruje“ (Vasić, 1995, s. 118),10 nema sumnje da u mikrožanru, kakav je mali 
oglas, ta tehnika mora biti sažetija, svedenija, da mora biti eksplicitn(ij)
a, jer to nalaže paratekstualni okvir (ograničenost u pogledu broja reči/re-
dova). U odabranim oglasima11 strategije i tehnike – koje ovde skupno na-
vodimo neovisno od toga da li se radi o „potraživačima“ ili „ponuđačima“ 
– odnose se na: mogućnost napredovanja, posao u prijatnom okruženju, 
moguć ortakluk u slučaju dobre ideje, odlične uslove rada, maksimalno ko-
risne/zadovoljavajuće usluge/predmete/proizvode koji doprinose nečijem 
boljem/kvalitetnijem životu, zdravlju itd. 

Tako, na primer, kada je oglašivač onaj koji je u potrazi za namešten-
jem, onda obično tekst oglasa počinje imenskom frazom u subjekatskoj 
poziciji koja funkcionalno kategorizuje tu osobu, na taj način je jasno pre-
poručujući za onaj posao koji ume uspešno da obavlja. Ta funkcionalna 
kategorizacija ostvaruje se (uobičajeno) upotrebom imenica iz seman-
tičko-derivacione klase nomina agentis i nomina professionis (tj. imeni-
cama kojima se označava vršilac određene radnje/aktivnosti i imenicama 
kojima se označava predstavnik određene profesije): VEŠTA KROJAČICA 
traži mesto po kućama, razume i beli veš ˂...˃  (Politika, 15. IX 1922) // 
ENERGIČAN KNJIGOVOĐA, mlad, bilansista, vlada osim srpskog jezika 
i perfektno nemačkim jezikom, stupio bi u neko veće industrisko preduzeće 
kao knjigovođa, blagajnik, šef magacina it.d. Išao bi i u unutrašnjost ˂...˃  
(Politika, 9. III 1923) // INTELIGENTNA UDOVICA vešta celokupnom 
kućanstvu, traži mesto domaćice kod samca, ili za nadzornicu hotela. Be-
ograd ili provincija. (Politika, 10. II 1927) // ABSOLVENT više godišnje 
gospodarske škole u Mariboru sa prav dobrim svjedodžbama o praksi, vješt 
knjigovodstvu i korespondenciji na 3 jezika, tražim nameštenje u gospodar-
skom ili šumarskom poduzeću ˂...˃  (Vreme, 31. X 1924) // ŽENA prečanka 
iz Banata nudi se za sav kućevni posao manjoj porodici bez dece. (Vreme, 
31. X 1924) // MLAD TRGOVAC skroz pošten i veoma poverljiv, traži mesto 
blagajnika ili slično u banci ili poduzeću; u stanju je položiti veću kauciju. 

10 Neke od reklamnih strategija koje izdvaja V. Vasić (1995, s. 119 – 128) jesu npr. apel na 
patriotska osećanja, apel na ženu, apel na korist...
11 Izvore odakle su ekscerpirani primeri za ovo istraživanje predstavljala su dva dnevna 
lista: Politika i Vreme. Zahvaljujući Digitalnoj Narodnoj biblioteci Srbije u kojoj su digita-
lizovane i različite novinske publikacije  (https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine) dostupni su 
nam bili svi brojevi Politike i Vremena iz dvadesetih godina XX stoleća. Građa je formirana 
na osnovu pregledanih oko osamdeset brojeva ova dva dnevna lista iz pomenute dekade. 
Za razliku od Politike koja i danas izlazi, list Vreme je izlazio od decembra 1921. god. do 
početka II svetskog rata (aprila 1941), dnevno, a odgovorni urednik je bio Kosta Luković. U 
periodu 20-ih godina XX st. odgovorni urednici Politike bili su Slobodan Ribnikar i Miomir 
Milenović.  
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˂...˃  (Vreme, 9. X 1924) // ČELIST prvorazredna sila za klasičnu i džez 
muziku, uz to svira i džez-instrumente, bez sopstvenih instrumenata traži 
mesto. Punuda na admin lista pod br. „3000“ (3000) (Vreme, 15. II 1930).

Najčešće je reč o proširenim sintaksičkim jedinicama u subjekatskoj 
funkciji (inicijalno pozicioniranim), gde atribut govori u prilog oglašivača, 
odnosno o njegovoj posvećenosti i znanju kada je reč o profesiji kojom se 
bavi: vešta krojačica, energičan knjigovođa i sl. Katkada se javljaju i ge-
neričke ili funkcionalno/kategorizaciono „neutralne“ imenice – npr. žena, 
udovica i sl. – čija je upotreba u malim oglasima motivisana uvreženim 
(socio-kulturnim) konotacijama, npr. da je žena vezana za prostor kuće, te 
se otuda automatski podrazumeva da mora poznavati i kućevne poslove.  
A budući da bi se kuća valjala voditi racionalno, ne čudi što jedna udo-
vica, u malom oglasu koji šalje, ističe inteligenciju koja je krasi. Osim 
pridevsko-imeničkih sintagmi, sreću se i redukovane (postponovane pri-
devske apozicije/apozitivi) ili neredukovane odnosne klauze u kojima je 
iskazan sadržaj što ističe kvalitete oglašivača u nekoj delatnosti, npr.: Ab-
solvent više godišnje škole ˂ ...˃  vješt knjigovodstvu i korespondenciji ˂ ...˃.  
U proširenim sintaksičkim jedinicama, već je rečeno, neretko se nalazi  
i podatak koji nosi relevantnu (kulturološku ili stereotipnu) konotaciju u 
vezi s poslom koji se potražuje, npr.: Žena prečanka iz Banata nudi se za 
sav kućevni posao ˂...˃, gde imenički atribut unutar subjekatske sintagme 
(prečanka) sugeriše da je reč o marljivoj i urednoj osobi, s osobitim mani-
rima. Ili se katkad insistira na uzoritoj porodičnoj reputaciji, npr.: Mlada 
devojka iz dobre kuće traži se za pomagačicu ˂...˃, što je ovde realizovano 
pomoću inkongruentnog atributa u predloškom genitivu (iz dobre kuće).

Uopšte, nizanje dužih imeničkih sekvenci (s njihovim pridevskim kva-
lifikatorima) karakteristično je za brojne oglase potražnje posla, jer se time 
upućuje na (sve) kvalitete/prednosti koje oglašivač poseduje: PENZIONER 
OFICIR, mlađih godina, deseto-godišnji vojni blagajnik, knjigovođa i ra-
čunoispitač traži nameštenje ˂...˃. Posvećenost poslu, odn. gotovost da se 
obavljaju različite delatnosti, ističe se i na sledeći način: STOLAR, spre-
man za sve poslove, poverljiv, sa dobrim preporukama, stupio bi i mesečno  
u nekom preduzeću, mlinu, štampariji, banci i t.d. ˂...˃.

Usmerenost na adresata/recipijenta – eventualnog budućeg poslodav-
ca – signalizira se tipičnim padežom za takvu semantičku ulogu, dativom, 
kada ta imenica i biva naglašena postavljanjem u inicijalnu rečeničnu pozi-
ciju: TRGOVCIMA koji trebaju galanterijskog pomoćnika vrlo sposobnog, 
neka se navole obratiti ˂...˃.

Upravo zbog toga što se oglašivač želi što bolje predstaviti, česta je 
upotreba prideva vešt, -a ili vičan, -na, najčešće u apozitivnoj funkciji, 
praćenih rekcijskom dopunom u dativu, npr.: GOSPOĐICA ili gospođa 
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sa perfektnim znanjem srpskog i nemačkog jezika, vešta korespondenciji 
i pisanju na pisaćem stroju ˂...˃; PLACAGENT vičan gvožđarskoj branži 
potreban je za odmah ˂...˃.

Posve uobičajeni i inače u reklamnom diskursu jesu izrazi kojima se 
hvali, ističe osoba ili predmet, čime se preporučuje za određene poslove ili 
pak, ako se neko upošljava, od te osobe se traži da poseduje određene kvali-
tete i posebno iskustvo: traži preduzimljivog putnika; ˂...˃ koji je najmanje 
proveo 5-6 god. u istoj struci; dobro pismen; sa dobrim preporukama; spre-
man za sve poslove, poverljiv, sa dobrim preporukama ˂...˃.

Komunikativno ali i sociolingvistički u malim oglasima iz dvadestih 
godina XX st. pokazuje se relevantnim ono što danas konstituiše deo prob-
lematike tzv. rodno senzitivnog jezika: tako se sreću ortografske varijante 
kojima se ukazuje na to da osoba koja se traži (za neki posao) može biti 
ženskog ili muškog pola, ne koristeći se tzv. generičkim (gramatičkim) 
muškim rodom: TRAŽI ČINOVNIKA-CU sa srednješkolskom spremom 
˂...˃ ; PRIPRAVNIKA-CU potrebuje apoteka u unutrašnjosti ˂...˃ ; Fabri-
ka Bonbona i Čokolada REKORD iz Beograda – do Električne Centrale 
potrebuje radnike-ce i majstore ove struke ˂...˃ . Kada se (isključivo) želi 
uposliti ženska osoba, često se koriste socijalni femininativi, obrazovani 
mocionim sufiksima (tzv. movirani femininumi): PEGLERKA. Potrebna je 
farbarskoj radnji Fišer ˂...˃ ; ZUBNA TEHNIČARKA traži mesto ˂...˃ ; 
DAKTILOGRAFKINJA spremna sa znanjem nemačkog jezika potrebna je 
˂...˃ ; KORESPONDENTKINJA Srpkinja koja radi brzo na pisaćoj mašini 
potrebna je ˂...˃ ; KONTOARISTKINJU sa svršenom trgovačkom školom 
potrebuje ˂...˃ ; STROJOPISAČICA sa perfektnim poznavanjem srpskog 
i nemčakog ˂...˃ traži se za odmah; PRODAVAČICA zagrepčanka traži 
mesto u Beogradu; STENOTIPISTICA sa znanjem srpske i nemačke ste-
nografije traži se ˂...˃ itd. Naravno nekad je u pitanju leksički femininativ, 
kao npr. u slučaju: TRAŽI SE ŠVALJA ˂...˃

Pogledajmo šta je od morfosintaksičkih i leksičkih odlika – uslovljenih 
oglasnim strategijama i tehnikama – svojstveno oglasnim tekstovima veza-
nim za kupovinu ili iznajmljivanje stanova/lokala: SOBU, odnosno dve tra-
žim za kancelariju u centru varoši. javiti tel. br. 5-49. (169 1) (Politika, 13. I 
1921) // SPAVAĆA SOBA nova komplet od tvrdog drveta prodaje se. Upitati 
od 2-5 po podne Mletačka ul. br. 20. Đorđević (442 2-2) (Politika, 30. I 
1921) // NAMEŠTENA SOBA u centru varoši izdaje se za otmenog gos-
podina. Adresa u administraciji. (442 2-3) (Politika, 30. I 1921) // KUĆA 
NA PRODAJU sa šest stanova i jednim dućanom u Sinđelićevoj ulici br. 4. 
Upitati sopstvenika u istoj kući (163 1-2) (Politika, 13. I 1921).

Ono što se ističe u ovim oglasima jeste specifikacija gradske lokacije 
stanova, soba, kuća, gde se ovi objekti nalaze, ali i njihov bliži opis koji bi 
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ih mogao učiniti primamljivi(ji)m osobama koje su zainteresovane za njih-
ovo iznajmljivanje. Tako se npr. u jednom oglasu može naći sledeće: SOBA 
meblirana u modernoj kući, sa električnim osvetlenjem, upotrebom kupatila 
i eventualno loženjem u centru. Sve je navedeno – uz istaknutu deskripciju 
enterijera sobe koja se izdaje: „da je meblirana i u modernoj kući“, tu je  
i podatak da ima „električno osvetlenje“ (ne tako često u 20-im godinama 
XX stoleća u Beogradu), i da postoje „druge prostorije“ koje bi budući 
ukućanin mogao koristiti, uz obaveštenje o lokaciji stana – „u centru“. Ova 
poslednja informacija je očito diskursno veoma relevantna, jer je nalazimo 
i u drugim oglasima: OTMEN samac, trgovac, traži nameštenu sobu u bli-
zini centruma varoši. Ako nije stan u centru, onda je bitno da se od njega 
do centra nekako, tj. lako može stići. Zato se u nekim oglasima navodi 
podatak o postojanju (tramvajske) stanice u blizini stana: STAN ZA SAMCA 
vrlo udoban, sa električnim osvetljenjem, tramvaj staje pred kućom. Ili pak 
ako se npr. menja stan, nije zgodno da bude daleko od centra: STAN veći, 
pet soba i ostale prinadležnosti na Trkalištu, promenio bih za manji od 2-3 
sobe ne suviše daleko od centra. Vidimo u ovim primerima i da je vrlo često 
oglašivač koji izdaje svoj stan/sobu „probirljiv“, tj. naglašava ko se može 
prijaviti i koga mogu prihvatiti, isto kao što i oglašivači koji su u potrazi 
za stanom/sobom ističu svoje kvalitete: NAMEŠTENA soba u centru varoši 
izdaje se za otmenog gospodina; OTMEN samac, trgovac traži nameštenu 
sobu ˂...˃; IZDAJE SE elegantno nameštena soba sa dva kreveta za jednog 
ili dva otmena samca itd. Ali se zna naglasiti i kome soba/stan nikako nije 
namenjen, odn. ko ne bi trebalo nikako da se javi na oglas: PRAZNA SOBA 
sa zasebnim ulazom i električnim osvetljenjem izdaje se za odmah. Rusi 
isključeni ˂...˃ . Jedna od oglasnih tehnika jeste isticanje repeticijom iste 
(anaforske) reči: NOVU! NOVU! KUĆU od tvrdog materijala sa 1 sobom 
kuhinjom predsobljem, šupom u površini 346 kv. m. ˂...˃.

Kao i kod potražnje posla ili oglašavanja usluga, i u malim oglasima 
kupovine i prodaje, ističu se pozitivne odlike, ovog puta – predmeta (ili 
životinje). Npr.: KOBILA prvoklasna trkačica punokrvna; i KONJ polušta-
jerac prodaju se; SMOKING ODELO dobro očuvano, prodaje se za 1200 
din. i sl. U takvim oglasima vidimo i šta se smatra dobrim kvalitetom – npr. 
kod konja da je štajerac, ili poluamerikanac, pa onda uz to idu i „amerikan-
ske dvokolice sa 4 sedišta (bečka izrada)“. Kod pasa se npr. hvale vučjaci, 
„čiste nemačke rase“, opet, stolovi za kancelariju se cene kad su „masivni“. 
Dakako, kad je reč o obući, kako muškoj tako i ženskoj, onda se ističe da 
je „od najlepše kože“.

Primećuje se, sasvim u skladu s očekivanjima, dominacija prostih re-
čenica kao nosilaca građe oglasa. U jednom broju primera mali oglasi su 
bez eksplicitno izraženog predikata. Kod oglasa potražnje (i ponude) posla/
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angažmana visokofrekventni su sledeći glagolski, odn. predikatski izrazi: 
traži se, potrebuje se, potreban je/nudi se i sl. Glagolski oblik koji domi-
nira je prezent, ali se javlja i potencijal, kad se govori o mogućem stupanju  
u radni odnos ili početku angažmana, što se takođe signalizira i modalnom 
konstrukcijom ili pak kada potencijalni uposlenik ističe na šta je još spre-
man: STOLAR ˂...˃  stupio bi i mesečno u nekom preduzeću ˂...˃; ENER-
GIČAN KNJIGOVOĐA ˂...˃  stupio bi u neko veće industrisko preduzeće 
˂...˃, ˂...˃  išao bi i u unutrašnjost; DOBRA KUVARICA sa ćerkom ˂...˃  
mogu stupiti u službu kod porodice ˂...˃. Glagolski je predikat samo po 
izuzetku u „neprezentskoj“ formi, npr. u perfektu, u onim porukama koje 
ili sadrže minimalni biografski narativ oglašivača ili zahtevaju od onoga 
ko se javlja na oglas prethodno iskustvo (u tom slučaju je reč o nekoj vrsti 
gotove sadašnjosti koja bi bila ekvivalentna posesivnoj konstrukciji s gl. 
imati u prezentu): STARIJEG TRG. POMOĆNIKA galanterijske branže 
koji je najmanje proveo 5-6 god. [→ koji ima 5-6 god. iskustva] u istoj 
struci, potrebuje ˂...˃. Kao svojevrstan terminativni marker teksta malog 
oglasa služi, vrlo često, direktivni infinitiv: ˂...˃  Za uslove upitati Droge-
rija „Vardar“; Lično sa dokumentima predstaviti se Fabrici Beogradske 
Tekstilne Industrije; Javiti se lično; Obratiti se uredništvu pod broj 123; 
Ponude slati administraciji pod „student“... U ovakvoj tekstualnoj poziciji 
infinitiv (funkcionišući faktički kao predikat) ima preskriptivno značenje, 
uz izrazitu depersonalizaciju učesnika u procesu iskazanom ovim glagol-
skim oblikom.

Po pravilu, kada oglašivač, a uglavnom je reč o pojedincu, traži upo-
slenje, rečenična dijateza oglasne poruke je aktivna, dok kada je oglašivač 
onaj koji želi nekoga unajmiti/zaposliti rečenična dijateza može biti i aktiv-
na i pasivna, najuobičajenija je tada refleksivna pasivna konstrukcija (npr.: 
KOČIJAŠ za fijaker traži se. Braća Maler i Komp.), dok je predikat vrlo 
često kopulativni12 a ne glagolski (npr.: PUCER potreban je parnoj perio-
nici Čistoća):

KELNER mlađi potreban je za kafanu ˂...˃ . (Politika, 15-17. IV 1922) 
// TRAŽI ČINOVNIKA-CU sa srednješkolskom spremom, po mogućstvu da 
zna pisati na mašini ˂...˃ .  (Politika, 30. IV 1921) // Fabrika Bonbona  
i Čokolada REKORD iz Beograda – do Električne Centrale potrebuje rad-
nike-ce i majstore ove struke. (Politika, 8. VI 1922) // PEGLERKA potrebna 
je farbarskoj radnji Fišer kod spomenika, plata dobra, stupiti može odmah. 
(Politika 10, VIII 1922) // PERFEKTNU nemačku stenotipistkinju vičnu pi-
saćoj mašini sa perfektnim znanjem srpskog jezika tražimo ˂...˃  (Politika, 

12 U ovom slučaju, naravno, ne može biti reči o sintaksičkoj (gramatičkoj) pasivnoj dijate-
zi, već o, uslovno govoreći, leksičko-semantičkoj.
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10. II 1927).
Iz ovih primera vidimo ponegde i specifičan red reči u oglasima, naime, 

reč u funkciji objekta – koja predstavlja ono što se potražuje (ili preciznije: 
onu osobu koja se traži) – postavlja se u inicijalnu rečeničnu poziciju, kao 
informativno najvažniji element (npr.: KONTOARISTIKINJU sa svršenom 
trgovačkom školom potrebuje Biro „Orient“ Kralja Milana ulica 37 od-
mah // Laboranta potrebuje Drogerija Milana Antonijevića...). Naravno,  
i uobičajeni subjekatsko-predikatsko-objekatski redosled je prisutan u ovim 
tekstovima, što se moglo videti i u gornjim primerima (dodajmo npr. i: HE-
MIJSKI LABORATORIJ JUGORUMA traži poduzimljivog putnika ˂...˃). 

Od drugih morfosintaksičkih značajki može se još istaći finalna kon-
strukcija za + Nacc, jer se njome iskazuje za koje poslove ili delokrug rada se 
osoba potražuje, odn. koje se poslove nudi da obavlja: nudi se za domaćicu; 
potreban je za kafanu; traži se ortak za jednu postojeću trikotašku radio-
nicu; za kancelarijske poslove; traži se za pomagačicu gospođe domaćice; 
traži mesto za pokućara itd. Takođe, registruje se i sintaksička koreferen-
cijalnost – kada se ističu kvaliteti koje poseduje potencijalni budući upo-
slenik: ˂...˃  bilansista, vlada osim srpskog jezika i perfektno nemačkim 
jezikom ˂...˃; Osim srpskog, govori i nemački jezik ˂...˃. Reč je aditivnoj 
(komitativnoj) koreferencijalnosti formalizovanoj konstrukcijom osim + 
Ngen (genitiv sa značenjem pridruživanja jedne odlike drugoj), jer se navodi 
šta još odlikuje pojedinca, pored onoga što je već rečeno. Paralelno ovome 
funkcionišu i nadrečenične strukture s tekstualnim konektorom uz to, kao 
npr.: ˂...˃  čelist prvorazredna sila za klasičnu i džez muziku, uz to svira  
i džez-instrumente ˂...˃. 

U primerima uslužnog tipa oglašavanja, gde pojedinci (ili organizacije/
udruženja) nude svoje usluge onima koji su potencijalno zainteresovani, 
nalazi se ili odgovarajući glagol kojim se denotira radnja/usluga koju bi 
neko mogao da izvrši ili je imenskim izrazom sugerirano o kojoj se delat-
nosti radi.

PROJEKTUJE sve ARHITEKTONSKE poslove moderno, solidno, 
najjeftinije. – Betonske konstrukcije, statički proračuni. Resavska 28-a, 
mansarda od 2-3 časa. (Politika, 28. II 1922) // DR. DAVID ALBALA leči 
unutrašnje bolesti, a naročito pomoću seruma TUBERKULOZU sviju or-
gana, ŠKROFULOZU, SIPNJU, REUMATIZAM, GUŠU (BAZEDOV), 
GNOJAVA OBOLJENJA, NERVNE BOLESTI i MALOKRVNOST. Prima 
od 2–4. Jevremova 37, ispod Vel. Pijace. (Politika, 15-17. IV 1922) // Teh-
nički biro i preduzeće FAKTOR Nikole Đ. Matejića građevinskog inžinjera  
i Petra M. Krstića građevinara-preduzimača. – Radi po vrlo povoljnim 
uslovima, solidno i tačno, Sremska ulica broj 2, 1 sprat (Terazije). (Poli-
tika, 15-17. IV 1922) // DR. LJUBOMIR S. OBRENOVIĆ Specijalista za 
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Sifilis, Kožne i Venerične bolesti. Prima od 12–6 po podne. Kralja Milana 
ul. br. 48. Terazije do Ministarstva Prosvete. (Politika 8. VI 1922) // ZUBNI 
LEKAR DENTISTE Damnja Kovačević Hilendarska ul. 6. Bolesti, blom-
biranje, i vađenje zuba. Nameštanje veštačkih zuba. ord. 2–7 po podne. 
(Politika 8. VI 1922) //PARKETIRANJE svake vrste sa sopstvenim materi-
jalom, prima preduzeće „Akord“. Kosovska 53. Telefon 28-08 (Vreme, 9. 
X 1924) // GOSPOĐO! Ako Vam je potrebna prvoklasna posluga, dobićete 
je ako se obratite lično. Agencija Njujork, Vasina ul. 21, mezanin (Vreme, 
9. X 1924) // STENOGRAFSKA ŠKOLA prof. Marjanovića (Palata Akad. 
Nauka, ulaz Jakšićeva ul. I vrata od 9-12 i od 4-7 č., teč. 23-05, 31-27) 
otvara II večernji petomesečni tečaj od 15. oktobra. Za uspeh garantujemo. 
Po svršetku škole polaže se ispit pred izaslanikom Ministartva Trgov. i Ind. 
i dobija se uverenje. Predaje dugogodišnji prof. stenografije. Cena 259 din. 
mesečno (Vreme, 9. X 1924).

Iako bi se očekivalo da usled maksimalne redukcije zalihosnih infor-
macija predikati budu elidirani, jer je iz same rubrike i profesonalne/funk-
cionalne kategorizacije osobe jasno o kojoj je delatnosti reč, to nije bio re-
dovit slučaj u ekscerpiranim primerima. Redukcije predikata, iako postoje, 
sporadične su, npr.: ZUBNI LEKAR DENTIRSTE Damnja Kovačević ˂...˃  
bolesti, blombiranje, i vađenje zuba. Nameštanje veštačkih zuba ˂...˃. Pa 
i tu vidimo da je umesto predikata iskorišćena glagolska imenica, tj. u po-
stupku sintaksičke kondenzacije rečenični je sadržaj preveden u nerečenič-
ni, pri čemu je obeležje personalnosti, kao jedno od ključnih kod predikata, 
eliminisano upotrebom glagolske imenice, ali je taj podatak već istaknut na 
samom početku malog oglasa, čime zapravo ništa, komunikativno posmat-
rano, nije izgubljeno.

Uopšte, u pregledanim malim oglasima učestale su dve vrste konden-
zatora, glagolskih prideva trpnih: ˂...˃  ista se kola daju u zamenu za nova 
ali dobro očuvana potpuno laka špediterska kola ˂...˃; ˂...˃  dobar pra-
tilac, upotrebljavan za policijsku službu ˂...˃; SMOKING ODELO dobro 
očuvano ˂...˃, i deverbativnih imenica: MILOSRDNE SESTRE RUSKOG 
CRVENOG KRSTA preporučuju se za negovanje bolesnika ˂...˃; PAR-
KETIRANJE svake vrste sa sopstvenim materijalom ˂...˃; DOBRA KU-
VARICA sa ćerkom (mlađom devojkom) za spremanje soba ˂...˃; RAZNE 
ESENCIJE za spravljanje likera interes za dovršenje zidanja velike zgrade 
u centru ˂...˃  itd.

Kako se radi o mikrožanru, u malim oglasima je niska učestalost  
i raznovrsnost subordiniranih klauza: poruka je svedena na podatke koji 
se odnose na posao, usluge, predmete (potražnje ili prodaje), za šta je naj-
češće dovoljna subjekatsko-predikatska veza u monopredikatskoj rečenici. 
Izuzeci od ovoga su polipredikatske strukture sa relativnom klauzom: KO-
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RESPONDENTKINJA Srpkinja koja radi brzo na pisaćoj mašini potrebna 
je ˂...˃. (Politika, 14. XII 1922) //  STARIJEG TRG. POMOĆNIKA galan-
terijske branže koji je najmanje proveo 5-6 god. u istoj struci, potrebuje 
odmah galanterijska trgovina Sava Sarić, Beograd, Vasina ul. 11 (Vreme, 
31. X 1924). U relativnoj klauzi je smešten važan podatak o karakteristici 
kandidata, ono po čemu se ovaj izdvaja ili ono zbog čega se takva osoba tra-
ži. Naravno, mnogo češći pandan ovim strukturama u malim oglasima jesu 
(ekonomičnije) konstrukcije sa preponovanim i postponovanim atributima 
(apozitivima).

Registruju se i kondicionalne klauze: GOSPOĐO! Ako vam je potreb-
na prvoklasna posluga, dobićete je ako se obratite lično ˂...˃  (Vreme, 9. 
X 1924).

Kondicionalna klauza referiše o nužnom uslovu, koji zapravo pred-
stavlja ono što se, u primeru ovog oglasa, nudi potencijalnim korisnicima. 
A sporadično se javljaju i druge zavisne klauze, npr. izrične: TRAŽI ČI-
NOVNIKA-CU sa srednješkolskom spremom, po mogućstvu da zna pisati 
na mašini, potrebuje Srpski Crveni Krst, Simina ul. br. 21 (Politika, 30. I 
1921).  

S druge strane, u nešto dužim oglasima, mogu se naći koordinirane re-
čenične strukture, pri čemu je, po pravilu, jedna ključna dok druga ili druge 
rečenice imaju potpornu (supsidijarnu) ulogu u tom slučaju, npr.: ENER-
GIČAN KNJIGOVOĐA, mlad, bilansista, vlada osim srpskog jezika i per-
fektno nemačim jezikom, stupio bi u neko veće industrisko preduzeće kao 
knjigovođa, blagajnik, šef magacina it.d. Išao bi i u unutrašnjost. Obratiti 
se uredništvu pod broj 123.  (Politika, 9. III 1923) // PENZIONER OFICIR, 
mlađih godina, deseto-godišnji vojni blagajnik, knjigovođa i računoispitač, 
traži nameštenje u većem bankarskom, industrijskom i trgovačkom predu-
zeću za lične dužnosti, ima garancije u nepokretnom imanju u Beogradu  
i Zemunu oko 350.000 dinara i dobre preporuke. Adresa: Marić, Novograd-
ska 31, Zemun (Vreme, 15. II 1930). Prepoznato je da se „veza između 
pragmatičke funkcije oglasa i leksike potvrđuje izborom značenjskog tipa 
reči ˂...˃ i učestalošću upotrebe pojedinih leksičko-gramatičkih kategori-
ja“ (Vasić, 1995, s. 183). Tako je, primerice, u komercijalnim i uslužnim 
oglasima, kao i oglasima potražnje i ponude posla primetno često korišćen-
je, kako je već konstatovano, imenica iz značenjsko-tvorbene grupe nomi-
na agentis i nomina proffesionis (pri čemu je nekad teško omeđiti jedne 
od drugih imenica): činovnik, doktor, kelner, knjigovođa, kočijaš, konto-
aristkinja, korespondentkinja, krojač/ica, laborant, peglerka, placagent, 
prodavač/ica, pucer, švalja, tehničar, trgovac, zidar, zubar itd. Svakako 
da će imenice s konkretnim značenjem dominirati u predmetnim kupopro-
dajnim oglasima kao i onim vezanim za iznajmljivanje  stanova i lokala: 
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krevet, kupatilo, kuća, soba, stan; automobil, liker, obuća, odelo, kola itd. 
Deverbativne imenice, takođe ranije pomenute, u većem se broju javljaju  
u uslužnim oglasima i oglasima potražnje/ponuda posla: blombiranje, le-
čenje, negovanje, parketiranje, poznavanje i sl. Može se još istaći da se u 
malim oglasima od paradigmatskih leksičkih odnosa, u koje stupaju imenič-
ke reči, registruje (više od drugih odnosa) uključenost smisla, tj. hiponimi-
ja, gde, dakle, cela semantika hiperonima (smisao određene lekseme) ulazi 
u semantiku hiponima (smisao podređene lekseme): DR. DAVID ALBALA 
leči unutrašnje bolesti, a naročito pomoću seruma TUBERKULOZU sviju 
organa, ŠKROFULOZU, SIPNJU, REUMATIZAM, GUŠU (BAZEDOV), 
GNOJAVA OBOLJENJA, NERVNE BOLESTI i MALOKRVNOST. Prima 
od 2–4. Jevremova 37, ispod Vel. Pijace (2641 1-1) (Politika, 15-17. IV 
1922).

Isto tako, i kohiponimi nisu retki u ovim oglasima: npr. Razne esencije 
za spravljanje likera, ruma i konjaka marka Trifolium ˂...˃; Govorim! srp-
ski, rumunski, nemački i mađarski perfektno ˂...˃.

U delu posvećenom oglasnim tehnikama već je pomenuto kako je isti-
canje pozitivnih svojstava nekog proizvoda ili pozitivnog delovanja često 
korišćena reklamna metoda. Stoga ne iznenađuje da se u ovom mikrožanru 
registruje veći broj prideva i priloga kao izrazito kvalifikativnih/determina-
tivnih klasa reči. To omogućava i „ustaljivanje“ prideva (kao sekundarnih 
kolokata u spojevima koji se sastoji od dva člana) u određenim kolokaci-
jama, na primer: skroz pošten i veoma poverljiv; dobro pismen; ozbiljan; 
pouzdan; obrazovana i perfektna (uz ove prideve se kao primarni kolo-
kat javljaju imenice s obeležjem hum+); i isto tako priloga (ili predloško-
-padežnih konstrukcija s priloškom vrednošću) kao sekundarnih kolokata 
uz odgovarajuće glagole: (projektuje sve) moderno, solidno, najjeftinije; 
(radi) po vrlo povoljnim uslovima, solidno i tačno. Tako se realizuje te-
kstualna informativnost a time i pragmatičko-komunikativna funkcija, jer 
upravo ovakvi pridevi (i prilozi) i treba da privuku pažnju recipijenata. 

Zaključak

Potvrđuje se da su „sintaksička, semantička i leksička obeležja ogla-
sa uglavnom u skladu s njihovom pragmatičkom funkcijom“ (Vasić, 1995, 
s. 196). Dakle, mali oglas kao mikrožanr ima invarijantnu komunikativ-
no-pragmatičku funkciju: da u krajnje svedenoj tekstovnoj formi privuče 
pažnju (nepoznatom) adresatu i oglasi ono što je adresantu od značaja – da 
se nešto kupuje/prodaje, iznajmljuje/unajmljuje, da se nude/pružaju određe-
ne usluge i sl. A ta se invarijantna funkcija ostvaruje (kako je pokazao ovaj 
korpusni uzorak malih oglasa iz 20-ih godina XX veka) i tekstualno bez 



521

većih varijacija – otud tipične jezičke (funkcionalnostilske) odlike ovog 
mikrožanra – proste rečenice, dominacija (konkretnih) imenica, rečenič-
na kondenzacija, ustaljene kolokacije, učestalost prideva i priloga, prezent 
(kao prevalentni gl. oblik predikata). 
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Dobšinského povesti a problematika štylistickej 
ekvivalentácie v preklade do španielčiny

Bohdan Ulašin
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Abstract
Dobšinský´s Legends and Problems Related to Their Stylistic Equi-

valentation into Spanish
In the paper, we analyse the stylistic equivalentation in the translation 

into Spanish of a representative selection of sixteen folk fairy tales as edited 
by Dobšinský. We identify the typical elements stylistically characterizing 
the language of Slovak folk fairy tales and analyse the approximation or 
shifts in the translation with regard to the original Slovak text. On concrete 
translational solutions we manifest how complicated it is sometimes to find 
the appropriate compromise.

Key words: folk fairy tales, archaisms, dialectisms, Spanish language, 
Pavol Dobšinský, stylistic equivalence
Kľúčové slová: ľudové rozprávky, archaizmy, dialektizmy, španielsky jazyk, 
Pavol Dobšinský, štylistická ekvivalentácia 

V našom článku sa zameriavame na translačné problémy (a ich rieše-
nia) pri preklade slovenských ľudových rozprávok do španielčiny. Ide o na-
sledujúci preklad: Valeria Kovachova Rivera de Rosales, Bohdan Ulašin, 
Zuzana Fráterová: Cuentos eslovacos de tradición oral. Madrid, Ediciones 
Xorki, 2012, 239 str. Do tohto reprezentatívneho výberu bolo zaradených 
16 rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského:1 El rey del tiempo – Kráľ 
času; Tres limones – Tri citróny; Rompetroncos o Tirahayas – Lomidrevo 
alebo Valibuk; Cuento de los doce mesecillos – O dvanástich mesiačikoch; 
La herradura, la pluma y el pelo dorados – Zlatá podkova, zlatô pero, zlatý 
vlas; Baláž; Radúz y Ľudmila – Radúz a Ľudmila; Los tres maravedíes – O 
troch grošoch; Ľubka y el Rey de los Metales – Ľubka a Kovovlad; El Ce-

1 Pri preklade sme vychádzali z nasledujúceho vydania: Pavol Dobšinský: Prosto-
národné slovenské povesti I – III. Tatran: Bratislava, 1974 (čo je identický reprint z 
roku 1966), ktoré zachováva nedotknutý pôvodný text z 19. storočia (6 zošitov vy-
daných v rokoch 1858 – 1861 a 8 zošitov vydaných v rokoch 1880 – 1883), úpravy 
zahŕňajú iba aktualizáciu pravopisu podľa vtedy platných noriem.
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niciento más grande del mundo – Popolvár najväčší na svete; El cervatillo 
– Jelenček; Gaspar el Serpentino - Hadogašpar; La montaña encantada – 
Zakliata hora; El rey enfermo – Chorý kráľ; La sal, más valiosa que el oro 
– Soľ nad zlato; El caballo del sol – Slncový kôň. 

V práci koncentrujeme pozornosť na problémy, ktorým čelili prekla-
datelia pri translácii uvedených textov. Treba takisto povedať, že okrem 
jednej výnimky2 neboli Dobšinského rozprávky (či povesti, ako ich on sám 
nazýval) preložené do španielčiny a analyzovaný preklad je prvý, prostred-
níctvom ktorého sa španielsky čitateľ môže zoznámiť so slovenskými ľu-
dovými rozprávkami.

 
Dobšinského zápis rozprávok a edičná a upravovateľská prax

Pavol Dobšinský spolu s ostatnými zberateľmi sa snažili o verný zápis, 
hoci bežné bolo vylepšovanie textu, aby dosahoval požadovaný literárny 
ideál ľudového rozprávačstva. Dobšinský sám o tom hovorí takto: „My 
vydavatelia povestí podržali sme v báječných povestiach všetky smiešne  
a žartovné a jakékoľvek výrazy, výjavy, začiatky i zakončenia povestí, jak 
od ľudu sme ich prijali... Napospol pri vydávaní povestí chceli sme a chce-
me vernými ostať tejto odmeranej a stereotypnej jadrnosti povestenia; od 
nejž však i odchýlky nájdete, kde tak napr. slovenie a vetenie široko roztáča 
sa a nenie prázdno hľadaných výrazov alebo i germanizmov a latinizmov... 
Ale i takto zachované je slovenie a vetenie až na možnosť verne; bo povesti 
tieto písali síce mladíci ešte na školách latinských a nemeckých študujúci, 
ale predsa tí, ktorí ešte neďaleko stáli od domácich kozubov alebo písali ich 
mužovia dľa povolania v ustavičnom obcovaní s ľudom postavení, všetci  
s úmyslom úprimným, aby od pôvodnej reči ľudu sa neodchyľovali“ (Me-
licherčík, 1974, s. 24).

Veľmi časté bolo aj spájanie viacerých variantov rozprávok do jed-
ného, prípadne doplnenie nekompletných fragmentov. Túto techniku zbe-
ratelia nazývali „konferovanie“ (Gašparíková, 2010, s. 25). P. Dobšinský 
všetkým rozprávkam, ktoré uverejnil, vtlačil jednotnú autorskú líniu, vďa-
ka čomu takto nesú autorské znaky jeho úprav. Ako píše A. Melicherčík 
(1974, s. 25): „Na mnohých miestach robil do znenia... veľmi podstatné zá-
sahy, a to najmä štylistickej povahy. Takýmto spôsobom nanovo spracúval 
a dotváral aj tie rozprávky, ktoré predtým vo vlastnej úprave uverejňoval 

2 Salustio Alvarado a Renáta Bojničanová preložili rozprávku O dvanástich mesiačikoch 
v rámci projektu európskych rozprávok pri príležitosti knižného veľtrhu v Madride: Salustio 
Alvarado a Renáta Bojničanová: Sobre doce meses. In: Europa en cuentos y algún poema. 
Ed. José Javier Fuente del Pilar. Madrid: Feria del Libro de Madrid, 2004, s. 127 – 136.
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v časopisoch... Po tejto stránke Prostonárodné slovenské povesti  nemožno 
chápať ako zbierku ľudových rozprávok vo vedeckom zmysle slova, ktorá 
by sa pridŕžala prísne autentických zápisov, ale ako zbierku vydavateľom 
upravených ľudových rozprávok.“

Tieto zásahy v edičnej praxi však boli veľmi precízne, zámerom Dob-
šinského bolo pozdvihnúť texty na želanú literárnu úroveň a zároveň za-
chovať ich charakter ľudového rozprávačstva. Takýmto spôsobom štan-
dardizoval a kanonizoval štýl slovenskej ľudovej rozprávky, čo sa neskôr 
odrazilo aj v tom, že jeho texty mali veľký vplyv a spätne zasiahli živú orál-
nu tradíciu. Ľudoví rozprávači sa inšpirovali Dobšinského textami a vnášali 
do svojich narácií prvky Dobšinského štýlu (Gašparíková, 2010, s. 26).

Preklad do španielčiny

Veľkou výzvou pri translácii rozprávok do španielčiny bolo to, že 
na rozdiel od iných jazykov, nemá španielčina k dispozícii kanonizovaný 
prototyp štýlu ľudovej rozprávky (v našom prípade zväčša čarovnej alebo 
fantastickej rozprávky3). Pod kanonizovaným prototypom máme na mysli 
zbierku a úpravu ešte z 19. storočia, do ktorého sa datujú prvé ucelené 
folkloristické snahy o zozbieranie a vydanie ľudových rozprávok. Pre nem-
činu máme referenčné dielo od bratov Grimmovcov, pre ruštinu sú proto-
typom Afanasievove národné rozprávky a pre češtinu Erbenovo dielo. Pre 
prekladateľa je nevýhodou, že v španielčine nie je žiadne také dielo, ktoré 
by bolo podobne dominantné a stanovilo by určitý štandard, o ktorý by sa 
prekladateľ mohol pri svojich prekladateľských riešeniach oprieť a ktorého 
štýl by mohol použiť ako prototypický. Z tých, ktoré sa najviac tomuto sta-
tusu približujú, by som spomenul dvoch autorov a ich diela: 1. Aurelio M. 
Espinosa: Cuentos populares españoles I - III. Madrid, CSIC, 1946 – 1947. 
a 2. José María Guelbenzu: Cuentos populares españoles. Madrid, Siru-
ela, 2006. Španielsko je totiž jazykovo aj kultúrne značne diferencované 
a každý región sa identifikuje v prvom rade so svojou vlastnou tradíciou 
(reprezentatívne sú napríklad spracované rozprávky z Leónu, Andalúzie, 
Aragónu, Katalánska, Baskicka a i.). V prípade Dobšinského rozprávok je 
zaujímavé, že sú Slovákmi jednotne prijímané na celom území, hoci drvivá 
väčšina zo zozbieraných rozprávok je regionálne jasne vymedzená, preto-
že pochádza zo stredoslovenskej oblasti – najmä z Gemera a Malohontu, 
prípadne zo Zvolenskej župy (čo veľmi dobre vidno pri nárečových prv-

3 „... dobrodružné príbehy umiestnené mimo konkrétneho priestoru a času. Hrdina preko-
návajúci prekážky zvlášť často prichádza do styku s nadprirodzenými postavami, ktoré mu 
buď pomáhajú, alebo nad ktorými treba zvíťaziť“ (Botík – Slavkovský, 1995, s. 69).
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koch prítomných v Dobšinského textoch, porov. ďalej). Väčšinovo stredo-
slovenský ráz však koreluje s tým, že spisovná norma slovenského jazyka 
vychádza zo stredoslovenských nárečí a zároveň aj národná identifikácia sa 
viaže práve na horské kraje stredného Slovenska, jej prototypom je typická 
pastierska kultúra, postava baču, fujara, bryndzové halušky a pod., čo sú 
všetko prvky, ktoré boli pôvodne typické pre relatívne malú časť Slovenska 
(Krekovičová, 1995, s. 84 – 95). Niečo podobné nachádzame v Španielsku 
v postave toreadora či hudby a tanca flamenco, čo sú prvky typické pre An-
dalúziu, hoci sú (najmä Nešpanielmi) vnímané ako typicky celošpanielske. 
Na rozdiel od Slovenska však táto prototypizácia jednej vybranej oblasti 
Španielska v prípade ľudovej tradičnej prózy nenastala. 

Na nasledujúcich stranách uvádzame prehľad znakov, ktoré obsahuje 
východiskový text a ktoré ako celok vytvárajú štylistický efekt príznačný 
pre slovenské ľudové rozprávky. Zároveň boli tieto prvky prekladateľskou 
výzvou a v praxi otestovali základné otázky o preložiteľnosti, ekvivalencii 
a adekvátnosti v umeleckom preklade.

Archaické prvky v texte

Slovenský text obsahuje mnoho archaických prvkov, a to na viacerých 
jazykových úrovniach, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, že bol napísaný 
zhruba pred 150 rokmi. V súlade s bežnou prekladateľskou praxou sme pre-
kladali do súčasného jazyka, rovnako ako v prípade ostatných veľkých diel 
svetovej literatúry (napríklad Shakespearove diela v angličtine z prelomu 
16. a 17. storočia čítame vo Feldekových či Kotových prekladoch v sloven-
čine z 2. polovice 20. storočia). Na morfosyntaktickej úrovni môžeme nájsť 
tieto archaické prvky, ktoré sú preložené v španielčine bezpríznakovo:4

Inverzný slovosled
Bratia títo vo všetkom pekne sa rovnali a matka by ich nebola dala za 

šíry svet (I, s. 35). / Los hermanos eran uña y carne y la madre no se hubie-
ra desprendido de ellos por nada del mundo (s. 145).

Trebárs boli jedného otca, jednej matere synovia (III, s. 173). / A pesar 
de ser hijos del mismo padre y de la misma madre (s. 75).

Krásna žena pritisne horúce ústa na studenú tvár hadovu (I, s. 98). / Su 

4 V nasledujúcich príkladoch uvádzame úryvky textov a bibliografické odkazy na 
východiskový text v slovenčine pomocou rímskych číslic I, II, III a strany v niektorom 
z troch zväzkov Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského (1974). Odkaz na 
španielsky text obsahuje iba stranu v preklade od Kovachovej Rivera de Rosales – Ulašina 
– Fráterovej (2012).
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bella mujer pegó sus cálidos labios al frío rostro de la serpiente (s. 109).
Vokatív
Ach, mamo ľúba. (I, s. 9). / Ah, querida mamaíta (s. 146).
Gazdino, akúže mi nadnes dáte robotu? (I, s. 76). / Ama, ¿qué trabajo 

me da hoy? (s. 10).

Zastarané pádové koncovky
Ja z toho želiezka namiesim troje cepí a pôjdeme na mlatbu (I, s. 152). 

/ Voy a hacer tres mayales del hierro y entonces podremos ir a trillar (s. 
166).

Príznakové predložkové väzby
... ale na statočnosť nemal páru v celej dedine (III, s. 179). 

/ ... pero no había otro más honrrado en toda la aldea (s. 75). 

Predminulý čas (antepréteritum) 
Predminulý čas je v španielčine bezpríznakový a plne funkčný, zatiaľ 

čo v slovenčine je použitie antepréterita značne obmedzené a v súčasnosti 
je vnímané ako archaizujúci prvok. 

Už sa bolo hodne zmrklo, keď si nevestu do domu doviedol (I, s. 98). 
/ Ya era noche cerrada cuando Gaspar el Serpentino condujo a la novia 
a casa (s. 108).

On sa im pekne poďakoval a vykračoval si za chodníkom s plným vre-
com ešte ľahšie ako ta idúci naprázdno, lebo sa bol zohrial a vrece sa mu 
veľmi ľahkým byť videlo (III, s. 180). / Él les dio las gracias y se puso en 
marcha con el saco lleno, a paso más ligero que cuando se dirigía allí 
de vacío, porque había podido calentarse, y el saco le parecía muy ligero  
(s. 77). 

Menné tvary adjektív   
Sused mi bol za súsek žita dlžen (III, s. 182). / Mi vecino me debía una 

porción de centeno (s. 77).

Jediným príkladom vedomého použitia archaického prvku v translácii 
do španielčiny bolo tzv. voseo, ktoré bolo pôvodne zdvorilým oslovením 
spoločensky vyššie postavenej osoby v stredoveku (so slovesom v 2. osobe 
plurálu). V súčasnosti sa používa s historizujúcou funkciou zasadenia deja 
do minulosti, vo východiskovom slovenskom texte sa nachádza bežné vy-
kanie: 

„Otec môj, otec môj, bolže som vám ja ďaleko! Či vidíte, táto halúzka 
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je až hen z medenej hory!“ (III, s. 291). / —¡Padre mío, padre mío, qué 
lejos de vos he estado! ¡Mirad, esta ramita es del monte de cobre! (s. 200).

„Dobrý človek, odkiaľže ste vy?“ (III, s. 225). / —Buen hombre, ¿de 
dónde sois? (str. 72)

Na úrovni slova ide zas o výrazy, ktoré sú zastarané a prestali sa bežne 
používať 5 (prípadne, ako mnoho iných príkladov v tomto článku, ich po-
užitie je regionálne obmedzené a môžu byť teda vnímané i ako dialektiz-
my). Španielsky preklad je neutrálny, bezpríznakový. V texte nachádzame 
archaizmy hláskové: vníde (vojde) – entra; sémantické (zastaraný iba jeden 
význam): život (brucho) – vientre; slovotvorné, pozri nižšie – príznakové 
sufixy: slnce (slnko) – sol; lexikálne: žiadza (túžba) – deseo, rúči (šikovný; 
pekný) – apuesto, pastorkyňa (nevlastná dcéra) – hijastra, stroviť (minúť) 
– gastar, mrak (súmrak) ... už začal i mrak padať (III, s. 180) / ... ya había 
empezado a anochecer (s. 76). Medzi lexikálnymi archaizmami nachádza-
me viacero cudzích slov. Početné germanizmy, hungarizmy a latinizmy síce 
Dobšinský poslovenčil, ale aj tak mnohé z nich, ktoré boli ešte pred vzni-
kom Československa omnoho frekventovanejšie (následným plánovaným 
puristickým úsilím boli nahrádzané lexikou domáceho pôvodu), dnes znejú 
zastarane, prípadne nárečovo: cvernička (nitôčka) – hilo, koch (komín) – 
chimenea, parsún (podoba) – aspecto, paloš (meč) – espada, sprobovať 
(vyskúšať, pokúsiť sa) – intentar, varta (stráž) – guardia a i.

Nábožensky motivované výrazy
Tieto výrazy môžu byť takisto vnímané v súčasnom slovenskom ja-

zyku ako prvky, ktoré pôsobia archaizujúco, zastarávajú. Tieto výrazy sme 
dôsledne zachovali, funkčne dokresľujú prostredie a dobu, pre ktorú bola 
typická hlboko zakorenená (ľudová) religiozita:

„Ach, kdeže sa ja hriešny človek teraz zohrejem“ (III, s. 180). / —¡Ay!, 
dónde calentarme ahora, pecador de mí (s. 76).

Poručeno Pánu Bohu! Keď sa ľudia nechcú zmilovať, asnáď sa tam 
dakto zmiluje nado mnou (III, s. 180). / ¡Sea lo que Dios quiera! Si la gente 
no tiene piedad, a lo mejor alguien se compadece allí de mí (s. 76).

Ale si naostatok pomyslel, že veď i tam bude Pán Boh s ním a šiel rovno 
ta (III, s. 180). / Pero finalmente le vino a la cabeza que Dios Nuestro Señor 
estaría allí también, y fue derechito (s. 76).

Takýmto činom mal už i mladší brat dosť požehnania. Kúpil si zeme 
i statok a hospodáril z pomoci božej, ako najlepšie rozumel (III, s. 180). / 

5 Nehovoríme o historizmoch, ktoré sa prestali používať kvôli tomu, že koncept, na ktorý 
sa vzťahujú, už bežne netvorí súčasť mimojazykovej reality: merica, súsek a pod.
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De esta manera el hermano menor también recibió una gran bendición. Se 
compró tierras y ganado, y con la ayuda de Dios llevaba su hacienda lo 
mejor que sabía (s. 78).

„Jaj, pre večného Pána Boha, človeče, čože ty tu chceš, čože tu hľadáš, 
ak sa môjmu mužovi na oči ukážeš, hneď ťa zje“ (III, s. 184). / —¡Ay, por 
amor de Dios, hombre!, ¿qué quieres? ¿qué vienes a buscar aquí? Si per-
mites que te vea mi marido, te comerá enseguida (s. 79).

Nárečové prvky

Dobšinský vnášal do svojich úprav normu spisovnej slovenčiny (v tej 
dobe ešte iba krátko po kodifikácii) a „dialektizmy ponechával vo svojich 
upravených rozprávkach vedome predovšetkým v humoristickom žánri, na 
zvýraznenie komičnosti, v iných prípadoch na bližšiu charakteristiku po-
stáv a prostredia“ (Melicherčík, 1974, s. 26). Vzhľadom na krátky čas od 
kodifikácie slovenského jazyka a tiež so zreteľom na neustálenosť normy 
a jej nedôsledné uplatňovanie v jazykovej praxi, sa až časom mnohé prv-
ky prítomné v Dobšinského textoch zadefinovali ako nárečové, prípadne 
nespisovné. Hranica bola nejasná najmä pri prvkoch zo stredoslovenských 
nárečí, keďže spisovný jazyk sa kodifikoval práve na stredoslovenskom zá-
klade. V španielskom preklade sú ekvivalentom bezpríznakové, spisovné 
tvary (pri slovenských príkladoch v zátvorke uvádzame súčasný spisovný 
tvar): každô (každé) ráno – cada mañana, peknô (pekné) dievča – una her-
mosa muchacha, zvŕcali (zvŕtali) sa – bailaron, toľme (toľko) – tanto, chy-
ce (chytá) – recogía, starô i mladô (staré i mladé) – viejos y jóvenes, strova 
(strava) – alimentos a pod. 

Niekedy je ťažké rozlíšiť archaizmus od nárečového prvku, a teda 
mnohé príklady vyššie uvedené a klasifikované ako archaické by z istej per-
spektívy mohli byť vnímané ako stále živé, hoci regionálne obmedzené na 
určitú nárečovú oblasť. Ďalšie typické nárečové prvky v texte rozprávok sú:

Predponovo odvodené slovesá
Niektoré predpony sú neobvyklé, iné znejú nadbytočne, keďže kopí-

rujú úzus stredoslovenskej nárečovej oblasti, kde sa zvyknú využívať vo 
väčšej miere ako inde:

Nedbal on, že sú kyslé a že mu zuby tŕpnu od nich, naobhrý-
zal sa ich do chuti... (III, s. 180). / No le importó que fueran amar-
gos y que le produjesen dentera; los comió con gusto... (s. 76). 
Všetci dvanásti sa naňho poobzerali a preriekli: „Synak! Sadni si medzi nás 
a zohrej sa od daktorého z nás.“ Sadol si medzi nich, a keď všetci mlčali, 
bál sa i on slovo prehovoriť; len sa díval do toho ohňa a prizeral sa na tých 
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dvanástich (III, s. 180). / Los doce giraron la vista hacia él: —¡Hijo! Sién-
tate y caliéntate cerca de cualquiera de nosotros. Él se sentó entre ellos y, 
dado que todos estaban callados, tenía miedo de decir media palabra. Solo 
miraba el fuego y los observaba (str. 76).

... nemohli sa dosť prenačudovať na tom neobyčajnom veľkom a moc-
nom dieťati (I, s. 149). / ... estaban maravillados por el extraordinario ta-
maño y fuerza de su hijo (s. 163)

Zaberiem sa ja do sveta (I, s. 150). / Iré a probar mundo (s. 165).
... ale to všetko nespomáhalo (I, s. 100). / ... nada de esto le sirvió  

(s. 110).

Genitív
Či už ide o partitívny genitív vo funkcii predmetového akuzatívu alebo 

o záporový genitív, v súčasnosti je v slovenčine v týchto polohách bežnejší 
akuzatív. Preto aj v preklade do španielčiny je ekvivalentom všade priamy 
predmet: 

... neprestal závidieť mladšiemu bratovi bohatstva (III, s. 182). / ... no 
dejó de envidiar la riqueza de su hermano menor (s. 78).

Už ho potom nič netešilo a nemal nikde pokoja (III, s 184). / Ya no se 
alegraba por nada, y en ningún momento tenía paz (s. 79).

Na vydaj síce mala vôľu, ale si pritom naveky myslela, že keď sa dake-
dy aj vydá, len aby žiadnych detí nemala (I, s. 97). / Aunque mostraba bue-
na disposición para casarse, en el fondo, no deseaba tener hijos (s. 107).

Príznakové sufixy
„Ach,“ vzdychla si v srdci, „čo by hneď v haďacej koži bolo, aj to by 

som už nedbala!“ (I, s. 97). / —¡Ah! –suspiró de corazón–, aunque su piel 
fuera de serpiente, no me importaría (str. 107).

Alebo regionálne používané deminutívum s príponou -ce: vretience 
(vretienko) – huso, motovidielce (motovidielko) – aspa, vínce (vínko) – 
vino, svetielce (svetielko) – luz a i. 6

Zdôrazňovacie -že
„Ach, ženička moja, bozkajže ma, bozkaj!“ prosí sa jej Hadogašpar (I, 

s. 98). / —Ay, esposa mía, ¡bésame, bésame! –le pidió Gaspar el Serpentino 
(s. 108).

6 Podotýkame, že sme do španielčiny neprekladali ani deminutíva utvorené príponou -ko  
(t. j. z vyššie uvedených príkladov vretienko, vínko, motovidielko, svetielko), ktoré sa aj v sú-
časnej v slovenčine vyskytujú pomerne bežne. Pridanie deminutívneho sufixu by v týchto 
prípadoch v španielčine znelo neprirodzene, silene.
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„A ktože je váš muž?“ opýtal sa pocestný (III, s. 184). / —¿Y quién es 
su marido? –preguntó el caminante (s. 79).

„Ach, dobrí ľudia, zmilujteže sa nado mnou...“ (III, s. 180). / —Ay, 
buena gente, tengan piedad de mí (str. 76).

„ ... spýtajteže sa ho, spýtajte, či nevidel dakde môjho muža?“ (I, s. 
101). / Pregúntele si acaso ha visto a mi marido en algún sitio, pregúntele 
(s. 111).

„Ach, duša moja, pusťže ma, pusť ešte k Hadogašparovi, darujem ti 
toto zlatô motovidielce!“ (I, s. 103). / —Ay, querida mía, ¡llévame, lléva-
me de nuevo a donde Gaspar el Serpentino y te regalo esta aspa de oro!  
(s. 114).

Uvedieme ešte zopár príkladov dialektizmov prítomných v dlhšom 
textovom úseku:

„Ej, ženo!“ povedá raz kráľovnej, „nás je kus priveľa; musíme dač 
robiť, takto nebude z nás nič (I, s. 75). / —!Ay, mujer! –le dijo una vez el rey 
a la reina–, somos demasiados. Tenemos que hacer algo, de otra forma no 
prosperaremos (s. 9).

Vnišli do jedného hostinca, rozkázali si sud vína z pivnice vyvaliť  
a popíjali, koľko popíjali dobrô vínce (I, s. 155). / ... entraron en un mesón, 
pidieron una cuba de vino, se sentaron y bebieron sin cesar hasta que se 
atrevieron a preguntar qué pasaba por allí (s. 170).

Ale mi naskutku vyjav, kde si vzal tie peniaze, síce stojme bežím a ob-
žalujem ťa, že si tie peniaze ukradol (III, s. 182). / O me dices ahora mismo 
de dónde has sacado este dinero o iré a denunciarte por ladrón (str. 78).

Pri spätnom preklade zo španielčiny do slovenčiny by sme dostali bez-
príznakové vety: „Oj, synok,“ vraví ježibaba, „každý by rád chlieb mať, 
ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?“ (I, s. 75)  →  —Ay, hijo 
mío –dijo la bruja–, todo el mundo quiere ganarse el pan, pero no todos 
lo merecen. ¿Qué sabes hacer? (str. 9). → „Ach, synak,“ vraví ježibaba, 
„každý si chce na chlieb zarobiť, ale nie všetci si ho zaslúžia. Čo vieš ro-
biť?“ (preklad B. Ulašin)

Sémantické zmeny
Kulturémy a xenizmy
V našom konkrétnom prípade ide o slová, ktoré obsahujú určitú kul-

túrnu informáciu z prostredia daného etnika (Kvapil, 2015, s. 42). Takéto 
slová (slovenské kulturémy) absentujú v španielskom kultúrnom prostredí 
a mentálnej mape, prípadne sú cudzie a nevyskytujú sa v mimojazykovej 
realite cieľového jazyka (sú to xenizmy) a sú zväčša naturalizované (pozri 
nižšie napr. posun smrek → jedľa). Riešenie pri preklade spočívalo buď 
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v použití približného synonyma: kaštieľ – palacete ,malý palác’, groš – 
maravedí ,historická mena nízkej nominálnej hodnoty’, dukát – moneda de 
oro ,zlatá minca, zlatka‘, halušky – ñoquis ,gnocchi’, pod lesnými svrčinami 
(III, s. 12) / bajo los abetos7 (s. 84), alebo v použití najbližšieho nadrade-
ného pojmu: valaška – hacha ,sekera’, zriedkavo dochádza aj k úplnému 
vynechaniu pojmu: Ten deň prišli ku nej pytači a pýtali ju na sedliacky/
zemiansky chlieb (II, s. 373, 374). / Ese día llegaron pretendientes a casa 
y la pidieron en matrimonio, ofreciéndole vivir de la labor de campo/para 
vivir de la rentas de hidalgo8 (s. 190, 191).

Opakovanie

Charakteristické pre štýl ľudovej rozprávky je aj expresívne opakova-
nie, ktoré je typické pre ústne podanie, zvyšuje napätie a oživuje dej. V špa-
nielčine je využívané minimálne, a preto absentuje aj v prekladateľských 
riešeniach:

Zázrak nad zázraky (III, s. 180). / ¡Milagro! (s. 76).
Ako tak plače a vykladá, kde sa vezme, tu sa vezme jeden šedivý člo-

viečik a spýta sa ho... (I, s. 98). / Lloraba y se lamentaba de su infortunio, 
hasta que por arte de magia apareció un ancianito de cabello cano que le 
preguntó (s. 108).

„ ... spýtajteže sa ho, spýtajte, či nevidel dakde môjho muža?“ (I, s. 
101). / Pregúntele si acaso ha visto a mi marido en algún sitio, pregúntele 
(s. 111).

Propriá

Tie vlastné mená, ktoré sú nemotivované, sme ponechali bez prekla-
du: Ľubka, Baláž, Radúz, Ľudmila. Pre motivované mená (tzv. nombres 
parlantes) sme sa snažili nájsť funkčný ekvivalent. Niektoré z nich boli 
novovytvorené: Lomidrevo – Rompetroncos, Valibuk – Tirahayas, Miesi-
železo – Amasahierro, Valivrch – Muevemontes, Kovovlad – el  Rey de los 
Metales, Hadogašpar – Gaspar el Serpentino, Laktibrada – Barbacodo. 
Pri iných sme siahli po existujúcom slove, prípadne sme už existujúci vý-
raz upravili: Popolvár – Ceniciento (vytvorením mužského rodu z existu-

7 Svrčiny sú smrečiny, čiže smreky, ktoré však nie sú pôvodným druhom v Španielsku, je 
zopár miest, kde boli umelo vysadené, ale to až v novoveku. Preto je ekvivalentom smreku 
abeto ,jedľa’.
8 Spojenie pýtať na sedliacky alebo zemiansky chlieb (t. j. symbolicky opísaný vydaj diev-
čaťa za sedliaka či zemana) by nebolo v španielčine funkčné. V preklade jej pytači ponúkajú 
žiť zo sedliackej práce a zemianskej renty. 
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júceho Cenicienta ,Popoluška’). Niekedy sme však nedokázali nájsť plne 
funkčný ekvivalent, čoho sme si boli plne vedomí. Napríklad pri preklade 
starobylo znejúcich pôvodných slovenských názvov mesiacov v rozprávke 
O dvanástich mesiačikoch: Veľký Sečeň – Enero, Brezeň – Marzo, Lipeň – 
Junio, Rujeň – Octubre.

Ustálené propozičné frazémy a idiómy

Viaceré ustálené spojenia alebo idiómy, ktoré nemajú ekvivalent v špa-
nielčine, ale sú dostatočne transparentné, sme sa rozhodli ponechať, aby sa 
s prekladom nestratila špecifická obraznosť použitá v slovenských rozpráv-
kach:

„Jaj, syn môj, kdeže sa ty tu berieš? Veď tu ani vtáčka, ani letáčka 
nechyrovať, nie že by to človiečika!“„Ale utekaj, ak ti je život milý, bo 
keď môj syn príde, ten ťa zje.“ (III, s. 410) / ¡Ay, hijo mío! ¿De dónde has 
salido? Si en este lugar apenas se escucha el trinar de los pájaros, aún 
más imposible es encontrar un ser humano ¡Márchate de aquí ya, si tienes 
aprecio por la vida!, porque en cuanto llegue mi hijo, te devorará (s. 25).

„Fuj, fuj, človečina smrdí!“ (III, s. 410) / —¡Aquí huele a humano! (s. 
26).

Ďalej by sme osobitne vydelili početné frazémy obsahujúce referent 
hrom a blesk, majúce často expresívnu funkciu, ktoré sa však v španielčine 
vyskytujú v omnoho menšej miere. V takýchto situáciách sme vždy zvažo-
vali zachovanie pôvodnej motivácie od prípadu k prípadu:

Akoby bol hrom doňho uderil, tak sa preľakol boháč (III, s. 183). / 
Como si le hubiese partido un rayo, el rico se quedó espantado (s. 78).

... velikým oloveným kyjakom dupol na zem, ako čoby sto hromov odra-
zu bolo durklo (III, s. 413). / ... dio un fuerte golpe en el suelo con su maza 
de plata; tembló el castillo (s. 26).

„Do kýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet! Vidíš prázdne 
postele. Tí zutekali!“ „Aby ich paromová strela!“ odpovie ježibábeľ (I, s. 
79). / —!Caramba! Viejo, ¡estos no están aquí! Mira, ¡las camas vacías! 
¡Han huido! —!Así les entre la carcoma! –repuso el brujo (s. 15).

Ustálené zakončenia

Ustálené zakončenia rozprávok sme nechali nezmenené, čo je ustálená 
prax pri preklade rozprávok z iných jazykov (ako v slovenčine, tak aj v špa-
nielčine a ďalších európskych jazykoch): 

... A tak žili spolu šťastlive, - žijú podnes, ak nepomreli (Radúz a Ľud-
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mila, I, s. 85) / Y vivieron felices hasta hoy, si aún no han muerto (s. 19).
... a dobre im bolo obom pri pokoji. Svätý pokoj a láska je nado všetko! 

(O dvanástich mesiačikoch, II, s. 388). / Y los dos vivieron en armonía. La 
paz y el amor son lo más importante en la vida de las personas (s. 63).

Udržanie obraznosti originálu sa niekedy realizovalo na úkor formál-
nej stránky, napríklad v prípade rýmovaných zakončení:

Dali im peňazí, zbožia i kravu a tá krava mala zvonec, — už je tej 
rozprávke koniec (Kráľ času, III, s. 188). / ... les dieron trigo, dinero y una 
vaca. La vaca tenía un cencerro que sonó anunciando el final del cuento 
(s. 82). 

Pre porovnanie pripájame dve najčastejšie španielske zakončenia, 
„fórmulas de conclusión“: Colorín colorado, el cuento se ha acabado (ali-
teračný rým, colorín je bezvýznamové monokolokabilné slovo odvodené 
od slova color ,farba’) ,Colorín červený, rozprávka sa skončila’ alebo Vivie-
ron felices y comieron perdices ,Žili šťastne a jedli jarabice’.

Záver

Na konkrétnom príklade prekladu Dobšinského ľudových rozprávok 
do španielčiny sme sa snažili ukázať, že umelecký preklad v praxi zna-
mená mnohé ústupky a kompromisy pri dodržaní úzko vymedzenej šty-
listickej ekvivalentácie. Dobšinského texty sú písané jazykom spred 150 
rokov, ktorý obsahuje početné, v súčasnosti už zastarané jazykové prvky, 
ako aj mnohé nárečové prvky, ktoré sa už dnes rozchádzajú s aktuálnou 
normou spisovného jazyka. V prekladateľskej praxi sa takýto druh textov 
staršieho dáta prekladá do súčasného jazyka a pôsobí teda inak na čitateľa 
prekladového textu ako na čitateľa textu východiskového. Problémom je aj 
stupeň (ne)zhody dvoch rôznych komunikačných kontextov, ktorý môžeme 
chápať ako súbor kultúrno-historických, geografických či etnografických 
charakteristík, čomu prekladateľ musí prispôsobiť preklad špecifických 
kulturém, xenizmov, prípadne metafor a symbolov, ktoré by neboli zro-
zumiteľné v inom jazyku (v našom prípade v španielčine). Na viacerých 
príkladoch sme sa snažili ukázať, že prekladateľské úsilie sa nedá chápať 
mechanicky, vždy by ho malo sprevádzať vedomé vyhodnocovanie posu-
nov, ku ktorým nevyhnutne v preloženom diele dochádza.
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Prax viacjazyčnosti v  európskych inštitúciách a  problém 
dorozumievacieho jazyka v postbrexitovom období

Stanislava Moyšová 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Abstract
Practical Aspects of Multilingualism in European Institutions and the 
Problem of the Language of Communication in the Post-Brexit Period

After the departure of Great Britain from the European Union there 
no more exists any state the official language of which is English. Howev-
er, within the last twenty years Shakespeare‘s language has gained an un-
sheakeable position in international communication, above all in European 
institutions. Nevertheless, it is namely these forums as the representative 
bodies of EU which should protect the linguistic diversity and multilingual-
ism, This study aims at mapping the historical development that has led to 
English having become the new European lingua franca. It describes the 
current state of practicing multilingualism in European institutions, aim-
ing at outlining the further development in the usage of the language of 
communication in Europe after the post-brexit period, and stressing the 
importance and impact of geopolitical changes upon using the particular 
languages.

Key words: multilinguism, negotiation language, working language, brexit
Kľúčové slová: viacjazyčnosť, rokovací jazyk, pracovný jazyk, brexit

Úvod 

Základy Európskej únie, ktorej heslom je Zjednotení v rozmanitosti, 
boli položené v roku 1957, keď vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo 
ako zoskupenie šiestich krajín. Hneď pri jeho vytvorení bola právne vyrie-
šená aj otázka pracovného jazyka. Pre Európske hospodárske spoločenstvo  
a nakoniec i pre Európsku úniu bola jazyková politika deklarovanou prio-
ritou, keďže prvým schváleným nariadením, teda záväzným legislatívnym 
textom, bolo práve nariadenie č. 1/1958 stanovujúce jazykový režim, ktorý 
sa mal uplatňovať v rámci spoločenstva. Nariadenie ustanovilo ako pra-
covné jazyky spoločenstva francúzštinu, taliančinu, holandčinu a nemčinu, 
čiže oficiálne jazyky šiestich zakladajúcich členov spoločenstva (Francúz-
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ska, Nemecka, Talianska, Holandska, Belgicka a Luxemburska).  Pracovné 
aj oficiálne dokumenty spoločenstva boli síce napísané v týchto jazykoch, 
ale to neznamenalo, že všetky rokovania boli tlmočené do spomínaných 
jazykov a že aj akákoľvek komunikácia diplomatov prebiehala pomo-
cou konzekutívneho tlmočenia v rôznych jazykových kombináciách. Už 
tu možno vidieť zárodok uplatňovania viacjazyčnosti na základe štyroch 
modelov, ktoré sa neskôr začali rozvíjať a v posledných rokoch upadať  
v závislosti od inštitúcie: a) tlmočenie a preklad z každého jazyka do každé-
ho jazyka, čo pri súčasnom počte oficiálnych jazykov predstavuje viac ako 
500 možných jazykových kombinácií, čiže symetrický režim; b) tlmočenie  
a preklad len do niektorých, tzv. „veľkých“ jazykov (angličtina, francúz-
ština, nemčina), čiže asymetrický režim; c) použitie jedného dorozumie-
vacieho jazyka, pričom je zabezpečené tlmočenie z tohto jazyka do iných 
jazykov, tzv. pasívny režim; a nakoniec d) použitie jedného dorozumie-
vacieho jazyka bez tlmočenia a prekladu (porov. Poláková, 2017, s. 364).  
Z porovnania týchto štyroch modelov vyplýva, že na zabezpečenie rýchle-
ho a efektívneho dorozumievania sa bolo potrebné ustanoviť dorozumieva-
cí jazyk, ktorý sa bude používať aj v neformálnej administratívnej komu-
nikácii.

Francúzština ako lingua franca európskych inštitúcií

V päťdesiatych rokoch 20. storočia, t. j. na začiatku budovania európ-
skych inštitúcií, bola linguou francou francúzština, ktorá mala ako pracov-
ný jazyk dominantné postavenie. V tej dobe si francúzština zároveň udr-
žiavala aj postavenie jazyka diplomatov. Pozíciu svetového jazyka použí-
vaného v diplomacii začala na medzinárodnej a politickej úrovni postupne 
strácať (prelomom bol koniec druhej svetovej vojny a narastajúci vplyv 
anglo-amerických víťazných mocností). Francúzština mala silné postave-
nie nielen ako oficiálny jazyk spoločenstiev, ale aj ako procesný jazyk. Po-
lovica zakladajúcich krajín bola frankofónna a po francúzsky hovorili aj 
všetci politickí predstavitelia, ktorí podnietili konštruovanie Európy. 

Nástup globálnej angličtiny

Osemdesiate roky 20. storočia boli v prípade francúzštiny koncom dl-
hého obdobia jej prítomnosti na poli medzinárodnej komunikácie a pred-
znamenali jej oslabenie významu.1 Od osemdesiatych rokov 20. storočia 

1 Francúzština si však zachovala významné pozície dorozumievacieho jazyka na africkom 
kontinente, kde si mnoho štátov aj po získaní nezávislosti ponechalo francúzštinu ako 
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začína byť v bežnej komunikácii čoraz viac prítomná aj  angličtina (Études 
sur la traduction et le multilinguisme – La traduction à la Commission 
1958 – 2010, 2010, s. 29).

Po prvom rozšírení spoločenstva v roku 1973 (po vstupe Spojeného 
kráľovstva, Dánska a Írska) nedošlo k zmene situácie v používaní pracov-
ných jazykov. Aj napriek tomu, že boli do spoločenstiev prijaté dve anglo-
fónne krajiny, silného postavenia francúzštiny ako procesného jazyka sa to 
nedotklo. Každá ďalšia vlna rozšírenia spoločenstva so sebou neprinies-
la iba nové prvky historického, politického, demografického, kultúrneho 
a jazykového charakteru, ktoré boli typické pre novovstupujúce štáty, ale 
tiež odhalila aktuálne potreby v oblasti prekladateľských a tlmočníckych 
služieb. Uplatňovanie viacjazyčnosti nebolo samozrejmosťou, lebo pri 
každom rozšírení sa kvôli nedostatku profesionálnych prekladateľov a tl-
močníkov zavádzal prechodný režim. Pri rozšírení v roku 1973 sa pri práci 
prekladateľov a tlmočníkov objavili viaceré ťažkosti spojené so slovnou 
zásobou z oblasti práva. Veľká Británia a Írsko mali tradíciu angloame-
rického práva (common law), zatiaľ čo zakladajúce členské štáty sa celé 
stáročia vyvíjali pod vplyvom rímskeho práva. Občas bolo preto potrebné 
vymyslieť nové technicko-administratívne termíny, ktoré v jazykoch no-
voprijatých krajín neexistovali (realita týchto krajín nebola podobná), ale 
na druhej strane boli tieto termíny charakteristické pre vnútorné procesy 
európskych inštitúcií.  

V roku 1986 do spoločenstiev pristúpili ďalšie dva štáty, tentoraz  
z románskeho kultúrneho priestoru – Španielsko a Portugalsko. Väčšina 
novoprijatých úradníkov komunikovala v európskych inštitúciách po fran-
cúzsky. Keďže španielčina a portugalčina sú románskymi jazykmi rovnako 
ako francúzština, v prvej fáze prekladov (hlavne v španielskych textoch) sa 
nachádzalo množstvo galicizmov. Pozícia angličtiny ako pracovného jazy-
ka v inštitúciách bola stále relatívne stabilná, k čomu prispieval aj fakt, že 
sa nachádzali (a stále nachádzajú) vo frankofónnych štátoch. Francúzština 
bola naďalej spolu s nemčinou zdrojovým jazykom pre preklady veľkej 
väčšiny dokumentov.

V roku 1995 vstúpilo do Európskej únie Rakúsko spolu s dvomi sever-
skými štátmi – Fínskom a Švédskom. Francúzština bola naďalej jazykom, 
v ktorom sa pripravovali pracovné dokumenty, no čoraz viac ju pri tom 
sprevádzala aj angličtina. 

Rozšírenie spoločenstiev v roku 1995 prinieslo zmeny aj v rozdelení 
síl vzhľadom na pracovné jazyky. Práve v tomto období stratila francúzšti-
na ako pracovný jazyk v Európskej komisii svoju prevahu. Príliv anglofón-

oficiálny jazyk.
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nych generácií pochádzajúcich nielen zo severských krajín, ale aj z mla-
dých krajín južnej Európy, urýchlil posun k angličtine, ktorý v roku 1973 
nenastal aj kvôli tomu, že staršia generácia britských úradníkov ovládala 
väčší počet cudzích jazykov a do európskych inštitúcií sa vtedy prijímali 
najmä úradníci z diplomatických kruhov.

Historicky najväčšie rozšírenie EÚ v roku 2004 (vstup desiatich no-
vých členských štátov, medzi nimi aj Slovenska) a z roku 2007 tendenciu 
príklonu k angličtine len umocnilo. Prichádzajúci zamestnanci inštitúcií 
ovládali ako prvý cudzí jazyk angličtinu, pričom výnimkou boli jedine Ru-
muni a Bulhari. V týchto krajinách je tradícia frankofónie stále silná a za-
mestnanci disponovali dobrou znalosťou francúzštiny. 

Eurish, euroglobish, eurospeak a bad english: podoby angličtiny  
v európskych inštitúciách

V časovom rozpätí dvadsiatich piatich rokov (teda počnúc pristúpe-
ním škandinávskych krajín v roku 1995 a následne veľkým rozšírením EÚ  
v roku 2004, kedy sa členom Únie stalo aj Slovensko), sa v rámci európ-
skych inštitúcií vytvoril interný dialekt vychádzajúci z anglickej lexiky  
a syntaxe. Táto angličtina nesie znaky pidžinového jazyka, keďže sa do 
nej najmä prostredníctvom kalkovania dostávajú výrazy z iných jazykov, 
predovšetkým z nemčiny a francúzštiny. Je úplne bežné, ak sa na schôdzach 
Európskeho parlamentu alebo v rámci komunikácie medzi zamestnancami 
či dokonca aj v administratívnych dokumentoch používajú výrazy, ktoré sú 
podľa štandardného úzu britskej angličtiny nesprávne. Vyjadrenie I go to 
a mission. je pre zamestnanca európskych inštitúcií dokonale pochopiteľný 
a dekóduje ho ako Idem na služobnú cestu. (ide o kalk z francúzštiny Je vais 
à la mission.). Rodený hovoriaci z Británie, ktorý je neznalý kontextu, by si 
však túto vetu podľa britskej angličtiny dekódoval inak – euroúradník zme-
nil povolanie a odchádza na misiu ako tajný agent. Správne by bolo v tomto 
kontexte použiť výraz official trip. Podobné kreolizačné postupy postihujú 
aj technické výrazy typické pre procedúry európskych inštitúcií. Napríklad 
nesprávne používané sloveso to transpose v spojení to transpose a directive 
(z francúzskeho transposer) by malo byť podľa štandardov britskej anglič-
tiny nahradené slovesom to implement (Gardner, 2016, s. 4). Zjednodušená 
a kreolizovaná angličtina síce umožňuje efektívnu komunikáciu v relatívne 
uzavretom prostredí európskych inštitúcií, ale paradoxom je, že táto verzia 
angličtiny sťažuje komunikáciu s vonkajším prostredím – s občanmi alebo 
s pracovníkmi vnútroštátnych organizácií, ktorí nie sú zvyknutí na tento 
nový variant angličtiny.
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Jazyk Molièra verzus jazyk Shakespeara: nerovný boj

Francúzska vláda si všimla tento obrat v používaní dorozumievacieho 
jazyka v európskych inštitúciách. Administratívnou reakciou na tento stav 
boli obežníky určené pre ministerstvá (circulaires) a tlačové vyhlásenia, 
v ktorých vláda zdôrazňovala posilňovanie francúzštiny na medzinárodnej 
scéne, význam používania francúzštiny v európskych inštitúciách a usú-
vzťažňovanie používania francúzštiny s ochranou princípu viacjazyčnos-
ti (Raffarin, 2003). Rovnako aj prezident Jacques Chirac (Chirac, 2006) 
privítal na Samite Frankofónie v roku 2006 vstup Rumunska a Bulharska 
do Európskej únie v nádeji, že ako dva frankofónne členské štáty posilnia 
status francúzštiny a jej používanie na európskej úrovni. Namiesto posilne-
nia a podpory však nastal opak. Francúzština sa nielenže nepresadila ako 
komunikačný a pracovný jazyk, ale začala sa viac rozširovať angličtina. 

Ďalšie administratívne pokyny zo strany francúzskej vlády (Ayrault, 
2013) už viac rozlišovali rôzne druhy komunikačných situácií a podľa toho 
opisovali a ponúkali riešenia týkajúce sa používania francúzštiny. V ide-
álnom prípade, teda ak je zabezpečené simultánne tlmočenie, úradníci sa 
majú vyjadrovať vo francúzštine. V prípade, že simultánne tlmočenie nie je 
zabezpečené, majú sa ,,vzhľadom na svoje schopnosti vyjadriť v materin-
skom jazyku poslucháča v záujme rešpektovania jazykovej rozmanitosti“. 
V závere pokynov sa nachádzajú relevantné a praktické tvrdenia: je dôle-
žité, aby zamestnanci a úradníci v komunikácii so svojimi zahraničnými 
partnermi v snahe podporiť francúzsky jazyk využívali tlmočenie alebo 
preklad, čo je oblasť profesionálnej činnosti, v ktorej má Francúzsko sve-
tové prvenstvo (Andoková – Vertanová, 2015). V Paríži totiž pôsobí ESIT 
(Ecole supérieure des interprètes et traducteurs) – Vysoká škola tlmočníkov 
a prekladateľov, ktorá vzdeláva tlmočníkov pre medzinárodné inštitúcie už 
od roku 1957. 

Obežník z roku 2016, ktorý vydalo francúzske ministerstvo verejnej 
správy, je posledným informačným obežníkom napísaným v súvislosti  
s podporou používania francúzštiny vo Francúzsku a aj v inštitúciách Eu-
rópskej únie. V obežníku sa konštatuje, že do verejného ústneho aj písomné-
ho prejavu sa dostáva čoraz viac „cudzích prvkov“ a nabáda zamestnancov 
štátnej správy, aby používali francúzštinu vtedy, keď má v danej situácii 
postavenie oficiálneho alebo pracovného jazyka a keď je v medzinárodnej 
alebo európskej organizácii zabezpečené tlmočenie. Vtedy, ak francúzštinu 
nie je možné použiť, odporúča sa „vyjadrovať sa iným jazykom a tak pod-
porovať jazykovú rozmanitosť“ (Girard, 2016). 

  Štatistické údaje, ktoré zhromaždilo francúzske ministerstvo kultú-
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ry (Rapport de l‘emploi de la langue française – Správa o používaní fran-
cúzskeho jazyka v roku 2013, 2016 a 2017), však ukazujú na jasný pokles  
v používaní francúzštiny: za 16 rokov sa počet strán napísaných v Európskej 
komisii vo francúzštine znížil z 38 % v roku 1996 na 5,20 % v roku 2012  
a v roku 2015 klesol na 3,6 %, pričom od tohto roku si francúzština stabilne 
drží identický percentuálny podiel. Naopak, angličtina ako zdrojový jazyk 
si svoje postavenie upevňovala: 45,7 % v roku 1996, 77,06 % v roku 2012, 
v roku 2016 dokonca až 81 %, pričom objem textov napísaných v angličtine 
má naďalej stúpajúcu tendenciu (82 % v roku 2016). V Európskom parla-
mente je situácia trochu lepšia, v roku 2012 sa vo francúzštine napísalo 
15,81 % dokumentov (v prípade 61,95 % dokumentov bola zdrojovým jazy-
kom angličtina). V Európskom parlamente si francúzština ako zdrojový ja-
zyk dokumentov v posledných rokoch udržuje stabilné miesto (15 % v roku 
2015, v roku 2016 14,35 %). V Rade Európy, orgáne, ktorý vypracováva 
legislatívu na základe konzultácie národných expertov a zastrešuje stretnu-
tia ministrov so zodpovednými hlavami štátov, si francúzština ako pôvod-
ný jazyk dokumentov udržiava percentuálny rozsah od 2,61 % do 4,39 %. 
Najviac dokumentov bolo po francúzsky napísaných počas talianskeho  
a luxemburského predsedníctva, čo možno vysvetliť tým, že francúzština je 
jedným z oficiálnych jazykov Luxemburska a takisto je blízka aj Talianom 
ako románskemu národu. Najmenšie percento pôvodných dokumentov vo 
francúzštine (2,61 %) vyšlo za slovenského predsedníctva v roku 2016.

Zmeny v situácii tlmočenia rôznych jazykových kombinácií v európ-
skych inštitúciách v hrubých črtách kopírujú percentuálny vývin dokumen-
tov napísaných pôvodne vo francúzštine či iných jazykoch. V súvislosti  
s tlmočením vychádzame z vlastnej 16-ročnej skúsenosti tlmočenia pre eu-
rópske inštitúcie, keď tesne po rozšírení v roku 2004 boli zdrojové jazy-
ky tlmočenia rôzne zastúpené a v prípade, že bolo zabezpečené tlmočenie, 
účastníci schôdzí sa vyjadrovali v rodnom jazyku. V súčasnosti (rok 2021) 
sa europoslanci na stretnutiach politických strán alebo výborov v Európ-
skom parlamente a národní experti na pracovných schôdzach Rady Európy 
vyjadrujú takmer výlučne po anglicky (porov. Schluter, 2021), a to aj v tom 
prípade, ak je zabezpečené tlmočenie z/do ich rodného jazyka. Tento fakt 
kladie na tlmočníkov ďalšie požiadavky zasahujúce ich kompetencie a zna-
losti rôznych variantov anglického jazyka. Nestačí totiž, aby dokonale ro-
zumeli fonetickej podobe anglického jazyka rodeného hovoriaceho z Írska 
alebo Škótska, ale aj špecifickým variantom výslovnosti stredoeurópskych, 
germanofónnych alebo iných rečníkov. V rámci Európskeho parlamentu 
používajú poslanci svoj rodný jazyk na plenárnych schôdzach. Dôvod je 
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ten, že vystúpenia v pléne (väčšinou ide o prejavy v dĺžke jednej minúty až 
dvoch minút) využívajú na propagáciu svojich názorov a presvedčení, kto-
ré chcú prezentovať svojim voličom prostredníctvom informačných tech-
nológií a sociálnych sietí. Tento prípad jasne poukazuje na to, že ak chce 
politik naplno dosiahnuť hlavnú funkciu politického diskurzu – teda persu-
azívnosť, použije svoj rodný jazyk, v ktorom najlepšie ovláda rôzne prvky 
persuázie (expresívnosť, emotívnosť, príznakovú slovnú zásobu). Ostatné 
spomínané prípady (rokovanie vo výboroch alebo v politických skupinách, 
kde sa používa angličtina) dokazujú, že v tejto komunikačnej situácii sa 
síce používa politický jazyk, ale jeho hlavná funkcia je informatívna (po-
rov. Štefančík, 2016, s. 39 – 40).

 Pobrexitové obdobie

Otázka možnej zmeny dorozumievacieho jazyka a nahradenie anglič-
tiny francúzštinou znova vyvstala v súvislosti s odchodom Veľkej Britá-
nie z Európskej únie 31. januára 2020. Únia tak prišla o jediného člena, 
ktorého oficiálnym jazykom bola angličtina.2 Pred brexitom predstavoval 
počet Európanov, ktorých materinským jazykom bola angličtina, 13 %.  
V súčasnosti je to len 1 % (Schluter, 2020). Angličtinou v bežnom živote 
a v administratívnom styku komunikuje približne 10 % obyvateľov Únie, 
ak spočítame obyvateľov Írska, Malty a Cypru, kde má angličtina postave-
nie druhého štátneho jazyka. Spomínané nariadenie 1/1958 však uvádza, že 
člen Európskej únie môže mať len jeden oficiálny jazyk. Preto oficiálnym 
jazykom Írska je írčina, Malty maltčina a Cypru gréčtina, hoci sa v týchto 
štátoch najmä v administratívnom styku používa angličtina. 

Poukázali sme na to, že francúzština sa v jazykovom spektre európ-
skych inštitúcií dnes nachádza až na druhom mieste, ďaleko za angličtinou. 
Angličtina sa používa a zrejme naďalej bude používať ako pracovný a do-
rozumievací jazyk, no sme toho názoru, podobne ako francúzsky jazyko-
vedec Claude Hagège, že používanie iba jedného dorozumievacieho jazy-
ka vedie k jeho ochudobňovaniu (zjednodušenej, gramaticky, syntakticky  
a lexikálne chybnej a často znetvorenej forme angličtiny, čo nevyhnutne 
vedie k uniformizácii myslenia (Hagège, 2012). Aj napriek tomu, že sa po 
brexite opätovne začali objavovať reakcie obrancov francúzštiny, a to aj 

2 Podľa nariadenia 1/1958 má každý členský štát len jeden oficiálny jazyk. V dôsledku 
toho nemožno Írsko, Maltu a Cyprus zarátať medzi štáty, ktorých oficiálnym jazykom je 
angličtina. Spomenuté štáty si totiž zvolili ako oficiálny jazyk írčinu, maltčinu a gréčtinu, 
hoci sa na ich územiach angličtina bežne používa.
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v radoch politikov zastávajúcich vysoké politické posty (Paulic 2017; Je-
holet, 2020), je málo pravdepodobné, že sa silná pozícia angličtiny oslabí. 
Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ angličtina veľmi pravdepodobne 
zostane zdrojovým jazykom drvivej väčšiny pripravovaných dokumentov  
a hlavne jazykom retouru, do ktorého sa v inštitúciách tlmočia tzv. malé ja-
zyky, napríklad slovenčina, čeština, jazyky pobaltských krajín a pod. Istým 
riešením by boli cielené a štruktúrované investície do jazykovej politiky  
v jednotlivých členských štátoch, ktoré utrpeli zásadné rozpočtové škrty 
po kríze v rokoch 2008 – 2009. Frankofónni politickí predstavitelia a tvor-
covia jazykových politík by však nemali zabúdať na kultúrne a filozofické 
hodnoty, ktoré v sebe ich rodný jazyk nesie. Nakoniec, práve podporou 
jazykovej diverzity sa napĺňa heslo, ktoré si pri svojom vzniku zvolila Eu-
rópska únia – Zjednotení v rozmanitosti. 
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Abstract
On Mistrík´s Quantitative Methods in Linguistics

On the whole, the methods of quantitative research serve for 
generalization, for searching for the common features, and for systemically 
viewing the investigated phenomena. In the sphere of stylistics – which is 
central for Jozef Mistrík – exactly the opposite research tendencies are 
dominant, i.e. the identification of what is specific, unique, variable (above 
all with regard to style). In spite of what seems as discrepancy, Jozef Mistrík 
in an original, effective and beneficial way, managed in his research work 
to apply the quantitative research methods within the sphere of linguistics, 
and in a principal way to shift linguistic research towards exactness, as 
well as to searching for invariant connections, to universalness (the 
frequency of words, word repetitions index, degrees of glutination, average 
syllable length of words, etc.). The aim of the paper is to present in a rather 
complex way and to evaluate the quantitative methods that were used by 
Jozef Mistrík in his investigations, and their contribution to contemporary 
modern linguistics.

Key words: Jozef Mistrík, mathematical linguistics, quantitative research 
methods, frequency of words in Slovak
Kľúčové slová: Jozef Mistrík, matematická lingvistika, kvantitatívne 
výskumné metódy, frekvencia slov v slovenčine

Čísla sa stali obligátnou súčasťou života spoločnosti. Verejnosť je kaž-
dodenne konfrontovaná so štatistikami rozličnej proveniencie – z oblasti 
zdravotníctva, politiky, demografie, marketingu či športu, s výsledkami do-
tazníkových prieskumov, rôznych ankiet, s analýzami webových databáz 
a pod. Čísla sú v spomenutých prípadoch zvyčajne prezentované ako cieľo-
vý produkt, konečný výsledok, účel realizovaného zisťovania, bez hlbších 
kvalitatívnych analýz. Vzhľadom na to, že percipienti (nielen mainstream-
oví) nemajú možnosť/kapacitu/čas/schopnosti preverovať si relevantnosť 
prezentovaných údajov, reprezentatívnosť východiskového materiálu, ob-
jektívnosť výskumnej metodiky či diskrepanciu zistení, čísla sa relatívne 
ľahko môžu stať účinným nástrojom (merateľné dáta predstavujú priame,  
a teda presvedčivé argumenty) zavádzania, cieleného skresľovania, mani-
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pulácie. Ak výskumná vzorka nie je reprezentatívna, jej účelovým výberom 
možno dosiahnuť takmer akýkoľvek výsledok a následne ho podávať ako 
objektívny fakt. Na riziká kvantitatívnych skúmaní, predovšetkým v lin-
gvistickom a literárnom výskumnom priestore, pravidelne upozorňoval  
v mnohých svojich vedeckých štúdiách aj profesor Jozef Mistrík zdôraz-
ňujúc, že matematické zistenia sú vždy iba „signálom“ (porov. napr. 1967a, 
s. 127; 1973b, s. 170; 1976b, s. 65 a i.) naznačujúcim tendencie a systé-
mové súvislosti, no: „Až kvalitatívna analýza, v ktorej sa pozorované javy 
komplexne zhodnotia, je záverečnou časťou výskumu“ (Mistrík, 1967a,  
s. 120). Pri matematicko-štatistických výskumoch pokladal za dôležité vždy 
zachovávať a dodržiavať poradie človek – číslo – človek (1985b, s. 40).  

Vyňať z rozsiahleho diela Jozefa Mistríka publikácie, v ktorých vy-
užíval kvantitatívne výskumné metódy, je relatívne zložité, pretože princí-
py týchto metód sú prítomné vo veľkej časti jeho odborných prác – niekde 
explicitnejšie (pozri aj literatúru k tejto štúdii), niekde len implicitne – pre-
línajú sa, usúvzťažňujú, dopĺňajú. Metódy kvantitatívneho výskumu vo 
všeobecnosti slúžia na zovšeobecňovanie, systémové nazeranie na skúma-
né javy, hľadanie spoločných čŕt, invariantu – a tieto princípy sú s dielom 
Jozefa Mistríka priam bytostne späté. Jeho exaktné matematické myslenie 
pri charakteristike a odhaľovaní vnútorných jazykových štruktúr, presved-
čivá argumentácia a dôkazy pri opise vybraných aspektov jazykového sys-
tému slovenčiny (napr. sémantická analýza predikačných kategórií – 1967a, 
výskum stavby jednoslabičných slov – 1980, charakteristika formálnej 
štruktúry textu – 1973c; 1975 atď.), komparačne i ďalších jazykov (najmä 
češtiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny), udali na Slovensku nový výskumný 
trend a ovplyvnili lingvistický výskum aj v širšom európskom priestore.  

Prvé lingvistické práce publikoval Jozef Mistrík v časopise Slovenský 
stenograf v rokoch 1953 – 1954. Boli pevne späté s matematikou, predsta-
vil v nich prvú slovenskú štatistiku frekvencie slov, ktorú zrealizoval na 
vzorke 100 000 slov, a zároveň v nich pomenoval svoju zásadnú výskumnú 
cestu: „Vedomý si veľkého významu takejto štatistiky a toho, že takúto 
prácu nebolo možné ani u nás odkladať, pustil som sa do zisťovania frek-
vencie slov v slovenčine v marci minulého roku sám“ (1953/54a, s. 85). 
Potrebu zistenia frekvencie slov intenzívne spájal práve so stenografiou, 
no pripomínal aj jeho význam pre „budúce práce na slovníkoch a učeb-
niciach, úpravách, prípadne reformách základného ako i kráteného písma 
u nás...“ (1953/54b, s. 105). Zrejme si vtedy ešte plne neuvedomoval, aké 
mnohostranné indície smerom k charakteristike jazykového systému mu 
výskum prinesie. Treba vysoko oceniť premyslený výber výskumného ma-
teriálu (rovnomerne po 10 000 slov z dennej tlače, živej reči, beletrie, det-
skej reči, problémov zo závodov, populárnej tlače, prejavov z parlamentu, 
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prejavov k širokej verejnosti, z tematiky odbornej techniky a poľnohospo-
dárstva a z odbornej kultúry) s cieľom priniesť „spoľahlivý obraz o výskyte 
slov v slovenčine“ (1953/54a, s. 85 – 86). Zaujímavé sú jeho analytické 
zistenia o povahe najfrekventovanejších slov slovenčiny: uvádza, že ak 
ovládame 550 slov v jazyku, môžeme úspešne zapísať až 3/4 akéhokoľvek 
textu (1953/54a, s. 86). Pripomíname, že vysoko frekventované sú v jazyku 
predovšetkým synsémantické slová, pričom nositeľmi informácie sú predo-
všetkým mená, porozumenie obsahu textu preto nemusí byť samozrejmé. 

Výskumné zameranie Jozefa Mistríka na oblasť matematickej lin-
gvistiky nepochybne ovplyvnil fakt, že od roku 1965 pôsobil v oddele-
ní matematickej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (ako samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia – pozri 
Dvonč, 1987; porov. aj Ondruš – Sabol, 1981). Viaceré jeho odborné pub-
likácie z týchto rokov sa zameriavajú práve na aplikáciu matematických 
metód v lingvistike, no chceme zdôrazniť, že v jeho odborných prácach 
nešlo len o akési „mechanické“ aplikovanie známych vzorcov a o vyhod-
notenie čísel, ale aj o originálne, priam vzorové návody, ako možno exaktne 
charakterizovať slovný fond a štruktúrne zákonitosti vybraných typov 
textov s pevnou oporou v ich sémantike. 

Konkrétne Jozef Mistrík v týchto rokoch (aj) kvantitatívne skúmal napr. 
dĺžku slova (vyjadrenú slabikovým priemerom, interpretačne veľmi citlivo 
v rôznych typoch textov – ako faktor ovplyvňujúci dĺžku slova sa mu potvr-
dil slohový postup – pozri 1966), dĺžku vety pri štylistickej charakteristike 
(1967b), pričom porovnával aj stredné hodnoty dĺžky vety a upozorňoval 
na možné skreslenia pri štatistickom spracovaní (1967c – názorne vysvetlil 
vzťah medzi aritmetickým priemerom, modusom a mediánom, ako i ďalšie 
štatistické možnosti pri interpretácii štylistických kvalít textu), v textoch 
rôznych štýlov skúmal index opakovania slov a na jeho pozadí možnosti 
merania zrozumiteľnosti prehovoru (pozri 1968 – osobitne možno oceniť 
vlastný vzorec, ktorý J. Mistrík na meranie zrozumiteľnosti prehovoru vy-
tvoril a na viacerých typoch textov aj preveril). Za výrazne štrukturalistické 
možno pokladať jeho odborné štúdie dokazujúce izomorfizmus v spôsobe 
distribúcie jazykových jednotiek (napr. pri rozložení pádov – pozri 1967d) 
a identifikujúce sémantické kvality predikačných kategórií (ich tendencie 
k pravidelnosti, resp. k systematickosti – pozri 1967a). V poslednej spo-
menutej štúdii J. Mistrík zároveň približuje index frekvenčnej deminutá-
cie, pomocou ktorého možno skúmať pomer medzi konštrukčnými slovami 
(K), subjektívno-situačnými (S), gnómickými (G) a odborno-tematickými 
slovami (T), naznačujúci lexikálnosémantický charakter textu. Členenie 
slovnej zásoby na 4 zásadné kategórie (K), (S), (G), (T) Mistrík uplatňoval 
vo viacerých svojich štúdiách charakterizujúcich slovný fond vybraných 
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štýlov/žánrov/autorov/diel, čo mu umožnilo naznačiť, resp. opísať aj sé-
mantickú podstatu analyzovaných štruktúr. Kvantitatívne výskumné po-
stupy aplikoval (a obhajoval) J. Mistrík aj pri výskume lexiky slovenskej 
ľudovej piesne (1967e – exaktne dokázal, že lexika ľudových piesní je – 
prekvapivo – vzdialená od lexiky jadra slovnej zásoby – pozri na s. 335), 
pri skúmaní lexiky dialógu (1971 – z materiálu 105 266 kontextových slov 
tu zároveň vytvoril frekvenčný slovník konverzačného štýlu slovenčiny, 
pozri na s. 11 – 19) či pri exaktnej analýze a komparácii Maríny a Detvana 
(1973a – v Maríne dokazuje črty spontánnosti, kým v Detvanovi vedomé 
komponovanie textu – pozri na s. 92). 

Medzi najzásadnejšie diela J. Mistríka, v ktorých skĺbil minuciózne 
a veľmi všestranné matematicko-štatistické skúmania, s veľkým význa-
mom pre ďalší rozvoj lingvistického bádania na Slovensku, možno nepo-
chybne zaradiť slovník Frekvencia slov v slovenčine, ktorý publikoval 
v roku 1969, a Retrográdny slovník slovenčiny, ktorý vyšiel v roku 1976. 
Štatistiky Frekvencie slov v slovenčine vychádzajú z 5 štýlových oblastí 
(konverzácia, umelecká próza, poézia, publicistika, náučná literatúra) roz-
sahu 1 000 000 slov. J. Mistrík pri práci na tomto slovníku – ako uvádza 
– získal 57 063 hesiel, slovník pritom obsahuje 21 823 hesiel. Najfrekven-
tovanejších 1000 slov predstavuje až 80 % textu (porov. 1973b, s. 162). Re-
trográdny slovník slovenčiny obsahuje 134 000 odzadu usporiadaných slov, 
pričom J. Mistrík prízvukuje ich „langové“ podoby, a teda obmedzenosť pri 
výskume tvarov (porov. 1972). O frekvenčných a retrográdnych zákonitos-
tiach slovenčiny píše J. Mistrík vo viacerých svojich štúdiách (pozri najmä 
1972, 1973b, 1976b a i.), no azda najkomplexnejšie je táto problematika 
spracovaná v teoretických častiach samotných slovníkov. Príprava takýchto 
monumentálnych kníh (rozsah 728 a 736 strán) priniesla J. Mistríkovi záro-
veň jedinečnú možnosť vyselektovať z „rozpitvaného“ jazykového materi-
álu mnohé zaujímavé súvislosti, zákonitosti či tendencie a túto možnosť J. 
Mistrík v mnohých prínosných jazykovedných štúdiách využil (pozri napr. 
jeho tézy o frekvencii čísloviek, pozitívnych vs. negatívnych členoch an-
tonymických dvojíc, o distribúcii slovných druhov, aj ďalšie jeho postrehy  
o vzťahu frekvencie a sémantiky v lexikálnom fonde slovenčiny – podrobne 
1982). Samostatne spracoval aj problematiku frekvencie grafém v sloven-
čine (1979; porov. aj 1958/59) a frekvenciu, ale i kvantitatívnu a štruktúrnu 
podstatu jednoslabičných slov v slovenčine (1980). Poznatky o glutinácii 
rôznych štylisticky diferencovaných typov textov (1988) rozvíjajú jadro 
jeho monografie o štruktúre textu (1975), v ktorej zdôrazňuje význam čela 
vety pri skúmaní vnútornej súdržnosti textu. 

Zo zásadných diel reflektujúcich metódy matematickej lingvistiky tre-
ba ešte určite spomenúť Mistríkovu monografiu Frekvencia tvarov a kon-
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štrukcií v slovenčine (1985a), v ktorej zhrnul mnohé parciálne indície na-
značené v predošlom výskume (frekvenciu a sekvenciu grafém, frekvenciu 
a distribúciu slovných tvarov aj vetných konštrukcií). 

Záslužný je prínos J. Mistríka pri príprave Frekvenčného slovníka po-
sunkovej reči (Csonka – Mistrík – Ubár, 1986), ktorý je prvým slovníkom 
tohto druhu v slovenčine. 

Za ústredný výskumný priestor J. Mistríka sa vo všeobecnosti pokladá 
predovšetkým štylistika. Pre ňu je (najmä na pozadí výskumu diskurzu, 
komunikátu, textu) dominantný pohyb na krajnom póle jedinečného – usi-
luje sa najmä o identifikovanie špecifického, individuálneho, variantného. 
Metódy kvantitatívneho výskumu slúžia, naopak, predovšetkým na genera-
lizovanie a systematizáciu skúmaných javov. J. Mistrík svojím výskumným 
dielom potvrdil, že tieto priestory nie sú nezlučiteľné, že sa môžu vzájomne 
prepájať, dopĺňať a usúvzťažňovať, a dokázal, že aj v lingvistike, konkrétne 
aj v štylistike, možno budovať vedecké teórie v exaktnom slova zmysle, 
ako ich charakterizoval V. Filkorn: „... každá vedecká teória, ak má byť 
pravdivá, musí predpovedať merateľné výsledky“ (1960, s. 47; porov. aj 
Sabol – Zimmermann – Ivančová, 2014). 

Na záver možno konštatovať, že Jozef Mistrík svojimi matematicko-
lingvistickými skúmaniami položil základy korpusového lingvistického 
výskumu na Slovensku, a zároveň vytvoril vo svojich odborných prácach 
vzory, ako by sa mohlo/malo postupovať pri analýze textových databáz 
a veľkých súborov slov. Jeho metodické postupy i výskumné závery sú 
inšpiratívne a obohacujúce aj pre aktuálne moderné jazykovedné výskumy. 
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