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Milí kolokvialisti (ak Vás smiem takto osloviť),

rada využívam možnosť privítať Vás za (zatiaľ) neprítomného predsedu
Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV Sláva Ondrejoviča na VI. ko-
lokviu mladých jazykovedcov. S istou spokojnosťou až hrdosťou hovorím „už
šiestom" - pretože päť doterajších ročníkov niečo pozitívne, čo sa prejavuje už
dnes a čo sa ešte môže, resp. má prejaviť v budúcnosti, prinieslo a vybudovalo.
Odznelo na nich vyše sto príspevkov z rozličných výskumných oblastí jazyko-
vedy a priľahlých disciplín, spoznalo sa odborne aj popriodborne nie až tak
málo mladých kolegov, možno sa nadviazali aj nejaké priateľstvá. Fakt, že
každý rok rastie počet záujemcov, že už „skúsení kolokvialisti" prichádzajú, ak
sa im dá, rok po roku, pozývajú a privádzajú ďalších kolegov a kolokviu často
ostávajú verní aj po prekročení orientačne stanoveného vekového limitu, dáva
za pravdu tej predstave, s ktorou sme sa ideu kolokvia pred šiestimi rokmi po-
dujali realizovať, napriek existencii názoru, že nemá zmysel pripravovať nete-
matizované odborné podujatie na generačnom základe. Bolo by iste zvláštne
robiť kolokvia „strednovekých" alebo „starších" lingvistov, predsa však je niečo
iné stretnutie tých, čo do svojho odboru ešte len vstupujú alebo vstúpili nedáv-
no. Mysleli sme a myslíme si, že je dôležité poznať sa, mať možnosť bezpros-
tredne komunikovať, vedieť, kde kto čo robí a asi bude robiť, získať kontakty -
a to nie len v užšom okruhu vlastného zamerania, ale aj širšie, prípadne aj v len
celkom jemne dotykových oblastiach. Preto sme kolokvium od začiatku konci-
povali čiastočne aj multidisciplináme s predstavou prípadnej (ak sa niekto
s niekým, resp. niečo s niečím stretne) interdisciplinanty.

Ukazuje sa, Váš záujem to naznačuje a potvrdzuje (však sa pre nás chata
UK postupne stáva kapacitne nedostačujúcim miestom stretávania), že jazy-
kovedná spoločnosť v tomto smere nevykročila zlým smerom. Kým sa bude
dať, budeme sa takto na kolokviách stretať. Žiaľ, nie už všetci, ktorí sme sa
chceli... Chcem pripomenúť, chcela by som, aby sme si pomysleli na dvoch
mladých prešovských vedcov, ktorých nám tak veľmi predčasne zobral mi-
nulý rok. Na Paľa Dolejša, ktorý na našich kolokviách nebol - a na Vlada
Garjanského, s ktorým sme sa tu dvakrát stretli... Nebyť kolokvia, mnohí by
sme ho neboli poznali. Bolo by nám teraz menej smutno, no neboli by sme
poznali človeka, ktorý citlivo vnímal svet a vyrovnával sa s ním a s jeho lite-
rárnym stvárnením vo svojich štúdiách, pre mnohých znáš písaných tak tro-
chu v inej paradigme, niekedy iritujúcich, no zaujímavých. V tom, o čom tu
hovoril naposledy, pred dvoma rokmi, bola aj reflexia všetkého, čo sa odo-
hralo a odohrávalo v jeho (bývalej) Juhoslávii, toho, čo sa vie odohrávať
v tomto svete... Spomeňme si, teraz - a veď aj inokedy - na Vlada Garjan-
ského, bol tu so svojím slovom s nami...

Z programu kolokvia, ktorý sa nám ako vždy (a vždy je to zaujímavá
skladačka) podarilo poukladať do istých blokov, je zrejmé, že sa nasledujúce



tri dni budenie pohybovať po rozmanitých priestoroch. Bude to iste užitočne
strávený čas, aj keď všetky získané poznatky zrejme bezprostredne nevyuži-
jeme - niektoré ale (a každý možno niečo iné) určite. Na základe teraz už
mnohoročných skúseností nepochybujem ani o príjemnosti a užitočnosti času
stráveného mimo vlastných pracovných hodín v týchto zasadačkovo-jedá-
lensko-klubových priestoroch. A ako každý rok, aj teraz má kolokvium ešte
ďalší rozmer - šancu pokomunikovať s prítomnými už „štatutárne nie mla-
dými" účastníkmi kolokvia. Za všetkých spomeniem profesora Hereckého,
ktorý každé kolokvium absolvuje vlastne dvakrát - tu, medzi nami, priprave-
ný rozprávať sa či diskutovať o najrozličnejších otázkach (počas spoločných
sedení, ale povedzme aj na prechádzke smerom na Zochovu chatu), a druhý
raz nad textami príspevkov ako recenzent zborníčka Varia. Niet pochýb, že
pozornosť venovaná mladej vede je hodna vďaky.

Nazretie do programu kolokvia dosť zreteľne naznačuje, že máme čo ro-
biť .. Začnime teda. Nech sa Vám/nám darí.

Modra-Piesok 27. 1 1 . 1996 Mira Nábélková

Niekoľko poznámok o ritualizovanej reči

'"•'' •• Juraj Rusnák

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

1. Základnou iniciatívou modernej jazykovedy je úsilie definovať fungo-
vanie jazykového kódu. Riešenia vychádzajúce z interpretácie kódu samotné-
ho nie sú však vždy postačujúce: pri analýze obsahu komunikátu ,J)nes sa
nám ochladilo" je dôležité, či odznel z večerných správ o počasí alebo medzi
známymi pri cestovaní vo výťahu Rovnako tak pri otázke „Ako sa máte?"
očakávame inú odpoveď v ordinácii praktického lekára a inú pri neformálnom
rozhovore cestou z práce. Tradične sa takéto jazykové prejavy klasifikujú ako
fatické, resp. ako manifestácie tzv. fatickej funkcie jazyka, definovanej ako
„...nadväzovacia funkcia, ktorú plnia kontaktové výrazové prostriedky pri
stretaní, lúčení, telefonovaní ap." (Mistrík a kôl., 1993, s. 136), ako funkcia
zameraná na kontakt účastníkov komunikácie (Hoffmannová, 1996, s. 191).
Často sa uvádza,že tieto kontaktové jazykové prostriedky, pozdravy, kon-
venčné rečové frázy sú „obsahovo vlastne vyprázdnené" (Horecký, 1983,
s. 68), dokonca že „sú to všetko také zaprášené, ošúchané, prázdne výpovede,
ktorými ľudia dávajú najavo iba to, že sú tiež ľudia. A nič iné..." (Mistrík,
1988, s 134). Domnievame sa, že spomínané rečové prejavy sú plné dát,
pravda, dát o správaní a o kultúrnom, sociálnom a psychologickom pozadí
tohto správania Jazyk je v tomto zmysle používaný v situáciách s výrazne
manifestovaným správaním (Hyhlík - Nakonečný, 1977, s. 72). Vysoký stu-
peň stereotypie jazykových prejavov a fakt, že sa tieto prejavy vyskytujú vo
významovo podobných (typických) situáciách ako prostriedok uľahčujúci,
resp. odľahčujúci komunikáciu, nás privádzajú k úvahám o tom, že takéto
jazykové prejavy sú prejavom ritualizovaného správania. Skôr než o fungo-
vaní fatickej funkcie jazyka by bolo podľa nášho názoru vhodnejšie hovoriť
o ritualizovanej komunikácii a o ritualizovanej reči.

2 Najčastejšie je rituál (vnímaný ako rituálna komunikácia) charakterizo-
vaný pravidelnosťou a ustálenosťou formálnej štruktúry, ktorá je definovaná
kánonom (historicky formovaným zo zvykov a sociálnych stereotypov), ak-
ceptovaná účastníkmi rituálu a manifestovaná performanciou (Gerbner a kôl.,
1989, 3, s. 467). Ako repliku na otázku ,^4ko sa máš?" neočakávame
v zdvorilostnom pozdrave informácie o osobnom živote osoby, ktorej otázku
kladieme, ale všeobecné, neutrálne frázy typu „Ujde to... - Len tak, poma-
ly..." a pod. (Fixované sociálne stereotypy v takýchto komunikačných situá-
ciách umožňujú zmenu „neutrality" skôr k negatívnemu pólu hodnotenia,
napr. ,JJestojí to za reč... - Samé problémy... - Nezaškodilo by lepšie..." -
zatiaľ čo v krajoch s inými zvykmi a sociálnymi stereotypmi je tendencia skôr



udržať konverzačný optimizmus: „Very \vell...- l mfine...- h sgreat..." a
pod.) Komunikačná performancia pripravuje kulisy tomuto divadlu: drama-
turgicky je „hra" dielom oboch strán - fúzia expedienta a recipienta je mani-
festovaná akceptovaním jej pravidiel. Preto o ritualizovanej komunikácii
možno hovoriť len v prípade, keď „scéna" je dokončovaná spoločným úsilím
účastníkov komunikácie. 3. „Chcel by som pozdraviť svoju milovanú manžel-
ku, ktorá tu práve vedľa mňa sedí, a popriať jej veľa šťastia k jej zajtrajším
narodeninám." - Poslucháč, ktorý takto volal do živého vysielania rozhlasu,
vôbec nechcel zablahoželať svojej partnerke k sviatku. Mohol to urobiť po-
hodlnejšie, v prirodzenejších dekoráciách (teda v intímnom prostredí), bez
zdĺhavého vyzváňania do rádia. Rovnako tak oslávenkyfta neočakáva gratulá-
ciu. Celá „hra" má iný názov. Ritualizovaná reč v zásade uľahčuje komuniká-
ciu, ako prejav ritualizovaného správania pôsobí empaticky: fúzia expedienta
a recipienta v záujme rituálnej performancie je všade tam, kde fungujú silné
sociálne a psychické väzby. Povinné rekvizity v rečovom správaní moderátora
komerčnej rozhlasovej stanice (extrémna žoviálnosť, blížiaca sa k netaktnej
dôvernosti a preexponovaná emocionalita, hraničiaca s afektom) sú vnímané
- a akceptované - ako súčasť komunikačného rituálu: „Táák a teraz si, ľud-
kovia, odpálime ďalšiu súťažienku... Takže, hurá, ideme na to1... Majte sa
všetci super a počúvajte naše rádio!" Akceptovanie rituálizovaných prvkov
v komunikácii má často výrazné kultúrne podtexty: americká hra na silácky
zápas zvaná vvrestling je pútavá svojou syntézou fikcií, ktoré zabávajú diváka
Západu: bohatierski supermani proti sebe zvádzajú naoko „súboj", naoko
prejavujú verbálnu i fyzickú nenávisť, rozhodca naoko „rozhoduje" a strieda-
vo silákov trhá od seba a núti bojovať. Diváci rituál akceptujú: kričia, po-
vzbudzujú, hnevajú sa za prehru a radujú sa z víťazstva. Naoko. Ritualizova-
né postupy v rečových prejavoch discjockeya (opakovacie figúry, fragmentár-
nosť a klišéovitosť) prijímajú účastníci diskotéky ako súčasť svojrázneho
kmeňového rituálu, kde nechýbajú formálne insígnie (oblečenie, tanec, hyp-
notická hudba) a kde prahnutie po tranzovom zážitku modifikuje pozíciu
hlavného entertainera diskotéky: nad všetkými i nad rituálom bdie už nie
shovvman, ale - šaman.

4. Ritualizovaná reč potvrdzuje oprávnenosť vnímania jazyka ako
„prejavu ľudského ducha" (Benjamín Whorf) a presúva zmysel úvah o jazyku
k jeho tvorcovi („Význam vety je to, čo expedient zamýšľa, aby z vety poro-
zumel expedient" - Joseph Gardiner). V literárne štruktúrovaných spoločen-
stvách (Marshall Mc Luhan) je ritualizovaná reč informáciou o kultúre, o fun-
gujúcich stereotypoch, o sociálno-psychických väzbách tejto spoločnosti.
Rituál je okamihom, v ktorom hovoríme o sebe najviac, je stavom expanzie
informácii. Kultúra, ktorá nedefinuje svoj jazyk a mýty a necení si ich, nevlá-
dze uniesť bremeno sebareflexie: huncútske príbehy o Tomovi a Jerrym sú
pre ňu návodom k agresivite, hollywoodske muzikály oslavou nevkusu a War-

l
holova plechovka cocacoly - plechovkou cocacoly. Obáv z akceptovania rituálu
nás zbavujú Tarantinove Pulp Fiction: „Povedz niečo!" - „Niečo."
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' «' Postavení pŕirozeného jazyka v současné komunikaci

Jifí Mezuláník

OPF Slezské univerzity, Karviná

Otázkam komunikace je v poslední dobé venovaná mimofádná pozornost.
Nikdo nepochybuje o významu komunikace v soukromém styku, stále vétší je
i zajem o tzv. pracovní komunikaci (angl. business communication) a její
rôzne formy (podrobné je v poslední dobé posuzována firemní či manažérska
komunikace, komunikace se zákazníkem, s verejností, ale treba i komunikace
lékaf a pacient). Komunikační znalosti a dovednosti jsou jedním že základních
požadavkú pri konkurzních interview a spolu s dalšími znalostmi a doved-
nostmi, zejména komputivními, se stály další gramotností moderního človeka.

Mene jednoznačné je však posuzována účast či postavení (prirazeného,
verbálního) jazyka v komunikačních procesech. V poslední dobé se stále
častéji objevuje názor, že jazyk se stáva komunikačním outsiderem, tedy že je
pro komunikaci nefunkční či nepotrebný. Tvrdí to napr. Albert Mehrabian,
americký antropológ, který uvádí, že 55 % podílu na komunikaci tvorí never-
bálni komunikační prostfedky, 38 % pripadá na prostfedky parajazykové
(zvukové - intonace, melódie, pauzy, rytmus) a pouze 7 % tvorí prostfedky
verbálního jazyka (Mehrabian, 1972, s. 21-23). Podobné se vyjadruje Bir-
dvvhistell, který uvádí, že 65 % informací nepochází že slovního projevu.

10 11



Tyto názory nejsou ojedinelé ani v současné dobé. Môžeme je zazname-
nat v rožných obmenách. Použití verbálního jazyka v reklame se zfíká firma
Benetton (Toscani, 1996, podrobnej! viz pfíspévek Moniky Javorské). Velmi
negatívne posuzuje jazyk jako komunikační prostfedek filosof Václav Bčloh-
radský, který na konferenci Moc a média prohlásil, že „lidé definitívne prišli
o iluze, že slova jsou krytá skutočností, podobné jako peníze zlatem...zjistili
jsme, že za slovy není nie, zadná pravda, prosté nie" (MF Dnes, 11. 11. 1995,
s. 18).

Podobný postoj k jazyku jako prostfedku komunikace byl prezentován na
interdisciplinárni konferenci pod nazvem Obecná porada - Komunikace mezi
lidmi, štáty a národy, kterou poŕádala v ŕí jnu 1996 v Praze nadace Pangea. Na
konferenci prebehla diskuse o efektívnosti komunikace pri fešení ekonomic-
kých problému, o prekonávaní komunikačních bariér etnického, náboženské-
ho, generačního charakteru, cvičilo se praktické použití her pro prekonávaní
rôznych problému komunikačního charakteru apod.

Príznačná pro tuto konferenci byla skutečnost, že se ji aktívne nezúčastnil
zadný lingvista (možná i proto se pôvodné ohlásený Noam Chomsky nakonec
nedostavil). Komunikace pák zde byla interpretovaná interakcionalisticky
jako prostfedek harmonizovaní osobnosti, vytváŕení vztahú k j i n ý m lidem.
Prosadil se tedy imanentistický psychologizující a sociologizující prístup
k chápaní podstaty komunikace, ve kterých verbálni jazyk nemusí hrát prvo-
radou úlohu. Chápaní jazykových prostfedku k dosažení efektu ležících mimo
oblast komunikace (vyjadrené napr. v kategoriích komunikační stratégie a tak-
tika) je nezajímavé, nepodstatné, druhoradé.

Pokúsme se posoudit uvedené názory podrobnej i a určeme motivace téchto
názoru:

1. Na úvod je možné prohlásit, že uvedená prehlásení nejsou nová.
V rôznych védních oborech se již dfíve tento problém posuzoval pfi zkoumá-
ní zastupitelnosti jazyka napr. pro ty, kdo jazyk používal nemohou, nebo tuto
schopnost ztratili v dôsledku nemoci či úrazu, pri posuzování forem repre-
zentace textu u neslyšících apod.

Dosti podrobné se úlohou jazyka a dalších systému v komunikaci zabýval
Roman Jakobson, který upozorňoval, že v komunikaci z hlediska systému v ní
používaných môžeme vyčlenil 3 soustfedné kruhy znakových soustav, a to
1. systém jazyka, 2. jiné syslémy sémiolické, Ij. jazyk a další souslavy signálu,
indexu a symbolu a 3. souslavy znakô ekonomických, sociologických, napr.
peníze jako znak. Jednotlivé znakové soustavy pák zkoumá lingvistika, sé-
miolika, ekonómie a sociológie. Jazyk je souslavou základní, nikoli vždy
najdôležitejší (Jakobson, 1985, s. 320).

A do tfetice môžeme uvést práce D. Hymese, klerý využíva americké tra-
dice antropológie k tomu, aby videl komunikaci jako součást společenského
chovaní, v nčmž jazyk nemusí hrát hlavní roli (viz Hymes, 1968).

Argumentu o hlavní, či vedlejší úloze jazyka v komunikaci bychom mohli
nalézl velmi mnoho, mohli bychom se napf. plát, proč je jazyk dosud použí-
ván, když je tak nedokonalý. Je-li loliž dosud aklivním prostfedkem, pák musí
byt komunikace v nem úspešná. A otázka po úspešnosti, efektivilé prostfedkô
v komunikaci používaných je podlé nás základní. Dovedeme si jisté predsta-
vil nejazykové formy komunikace, z nichž nékteré jsou dovedený ké značné
dokonalosti, napf. balel, ne vždy si však uvedomíme, že všechny máji
k jazyku blízko svou znakovoslí, neboli špecifickým vztahem mezi tím, čo
označují a jak to označují (vyjadfují).

2. Ďalším dôvodem, proč je jazyk posuzován jako mene dokonalý pros-
Ifedek komunikace je banalizace jazyka (v lerminologii již zmĺnéného Beleh-
radského), tj. sdélování od dialógu - od stanoviska adresáta sdélení a od
konkrétne komunikační situace. Priorilní se sláva planetarizace, zviditelnéní
našeho sdélení, nikoliv fešení komunikační úlohy, sledovaní nejakého kon-
krélního komunikačního cíle. Nejvétších zmeň doznáva banalizací tzv. maso-
vá komunikace (polilická, reklamní), kde prevláda výroba hesel, sloganu,
manuálu, pŕíruček a propagace i obrana lakto vytvorených komunikačních
produktu, což má časlo pfednosl pred vecnou argumenlací a interakcí komu-
nikačních partnerú.

Jedním z projevô banalizace je prílišná uniformizace, standardizace jazy-
ka. Takto banalizovaný, slandardizovaný jazyk neslouží ké sdélování osobné
videné skulečnosli, ale opakuje nékým obsahové i formálne uspofádané rečo-
vé vzorce. Pŕeslože v užívaní jazyka jako dorozumívacího proslfedku je
slereotyp, je tolo chápáno jako podstatné omezování osobnostního prístupu
v komunikaci. Banalizace tedy narušuje znakovost jazyka lím, že obsahové
i formálne upfednoslňuje v komunikaci jednu stránku znakovosti, stereotyp
a náhodnost vztahu mezi označovaným a označujícím. To má zdôraznil snahu
po všeobecném porozumení (napf. v reklame), ale vede zároveň k oslabení
inlerpersonální interakce komunikanlô vytlačovaním osobnostního akcentu
v komunikaci - tím se zdá, že jazyk zlrácí smysl.

3. Za j iné narušení kooperace znakových souslav v komunikaci býva po-
kládán nerovnomerný vzlah mezi jazykovými a obrazovými znaky (lidé se
napf. víc dívaj í na lelevizi, mene čtou, tím vnímají všechno víc a lépe preš
obraz, objevuje se mnoho piktogramô, jejichž cílem je pfeklenoul rúznost
jazykô pfi predávaní všeobecných informací apod.). Na léchlo procesech není
podlé našeho názoru pro jazyk nie alarmujícího, spíše je Ifeba zkoumal mož-
nosti, které se laklo vytváŕejí pro kombinaci verbálního a neverbálního vyjad-
rení, napf. v multimediálních produktech počítaču.

4. Nedostalečná pfipravenost či ochota zaméfit zkoumání prirazeného ja-
zyka a výsledku tohoto zkoumání aktuálním společenským potrebám. Katedra
komunikace naši fakulty, napríklad, má v rámci výzkumného granlu MŠMT
Výzkum podminek malého a stŕedního podnikaní za úkol hledal cesly a pros-
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tŕedky komunikační podpory malého a stŕedního podnikaní. Základním
problémem je vlastní definovaní komunikačních podmínek a potŕeb téchto
firem. Schází prepracované diagnostické postupy či metodiky, jak tyto potre-
by nacházet (tj. nástroje alespoň parciálního komunikačního auditu), nejsou
prepracovaný terapeutické postupy, jak tyto komunikační potreby (ko-
munikační bariéry) efektívne íešit. Nebyla zpracována soustava praktických
(prakticky využitelných) komunikačních technik pro jednotlivé typy komuni-
kačních situací (vyjednávaní, reklamace, krízová komunikace apod.). Myslím,
že podobných príkladu i v j iných oblastech společenské činnosti by bylo
možno nalézt celou radu.

5. Neucelená soustava komunikační prípravy v systému stŕedních a vyso-
kých škôl, a dále zejména soustava profesní komunikační prípravy. Komuni-
kační (jazyková) príprava - s výjimkou cizojazyčné - se podstate uzavírá pfed
začátkem profesního vzdelávaní a profesní činnosti. Pritom nemáme na mysli
odborníky, pro které je dokonalé používaní jazyka podmínkou úspešného
vykonávaní profese, napr. učitelň, právníkú, žurnalistu. Na vzpomínané kon-
ferenci bylo jasné konstatováno, že komunikačními dovednostmi a znalostmi
je treba vybavil i pracovníky jiných profesí, napr. architekty (široce pojatá
komunikace s okolím), techniky, celníky. Jsme toho názoru, že splnením
téchto podmínek se pŕirozený jazykem nestane komunikačním outsiderem.
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Reklamné prejavy v lokálnom rozhlase

Zuzana Strehovská

Filologická fakulta, Belehrad

Reklama ako spoločenský fenomén prostredníctvom svojich nástrojov
(masmédiá, plagáty, svetelné odkazy, pohybové zariadenia a i.) každodenne

útočí na naše zmysly a nárokuje si vplývať na náš život. Dnes sa rozlične
definuje najmä preto, že sa jej tvár nepretržite mení a závisí od spoločenské-
ho, kultúrneho a politického kontextu. Spravidla sa prispôsobuje skupinám,
v ktorých vzniká a ktorým je určená.

V. Pátraš spomína definíciu reklamy P. Koberu a P. Šeca: „Reklama, teda
osobitný hybridný komunikačný útvar, sa chápe ako platená forma neosobnej
prezentácie výrobkov, služieb alebo myšlienok určitej firmy, inštitúcie alebo
inej organizácie prostredníctvom komunikačného média" (Kobera - Šec,
1991, s. 6; cit. podľa Pátraš, 1993, s. 27).

Lingvistka Vera Vasičová vo svojej doktorskej dizertácii skúmala reklam-
né oznamy v srbskej tlači 18., 19. a 20. storočia. Medzi inými definíciami
uvádza Sudarovu definíciu reklamy ako činnosti, ktorá za pomoci rôznych
prostriedkov informuje kupcov o určitých výrobkoch alebo službách a vplýva
na nich, aby si zvolili, kúpili tieto výrobky alebo použili tieto služby a zvýšili
tak ich predaj (Vasió, 1995, s. 18). Základnou inštanciou je tu motív zisku.
Reklama má zaktivovať príjemcu, upútať jeho pozornosť, vyvolať v ňom
túžbu po propagovanej veci a prinútiť ho, aby v tom smere konal. Hoci sú
funkcie reklamy rozličné a závisia od spoločensko-ekonomických a politic-
kých pomerov, za jej prvoradú funkciu pokladáme zvyšovanie dopytu po
výrobku. Americkí vedci (Katela, Kade, Makluan), ktorí sa zaoberali týmto
problémom, spravidla pátrali po hlbších motivických zásadách reklamných
komún ikátov. Reklama tak okrem iného podáva model života a správania sa,
po ktorom túžime, rozličné modely identifikácie. Z toho potom vyplýva, že
predmetom reklamy nie je výrobok, ale spôsob života. Svojou agresivitou
a razanciou sa zúčastňuje na formovaní životných postojov každého, kto ju
konzumuje. „Konečný efekt pôsobenia je spravidla rovnaký: prijímate!' (či už
reklamné posolstvo odmieta, príp. sa s ním stotožní) sa s agresívnym procesom
zvnútorňovania stáva hotovým konzumentom reklamy so všetkými prednos-
ťami i nevýhodami televízneho (v tomto prípade - poznámka Z. S.) vysielania
a s nezanedbateľným dosahom na vlastné správanie, vrátane jazykových
prejavov" (Pátraš, 1993, s. 29).

V reklame sa prejavujú trhové zákony, potreby a zvyky obyvateľstva, ich
životná úroveň a kultúra, celková kultivovanosť jazykových prejavov.
V reklamách spoločnosť ukazuje svoju tvár. Nevyhýba sa im ani v serióznych
vysielaniach našich masmédií, keďže sa v nich stotožnili spoločné záujmy
materiálneho alebo ideologického zamerania, pôvodcu reklamy a jej distri-
butéra. Reklamným prejavom sa nedá vyhnúť ani v menších informačných
útvaroch (lokálne televízie, miestne rozhlasové stanice, miestne noviny), lebo
vďaka nim môžu jestvovať.

Stredobodom našej pozornosti boli reklamné prejavy rozhlasovej stanice
v Kovačici (Vojvodina), ktorá tohto roku oslávila 25. výročie svojho pôsobe-
nia. Špecifickom tohto rozhlasu je skutočnosť, že vysielania bežia v štyroch
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jazykoch, ktoré sa používajú na území Kovačickej obce (okres), a to
v srbčme, slovenčine, maďarčine a rumunčme. Vysielania v slovenskej reči sú
informatívneho, zábavného a náboženského rázu Vyše dvadsať rokov na
tejto vlnovej dĺžke dominovali oznamy typu kupujem predávam Pre minulé
roky je príznačný enormný výskyt reklám rôznych súkromných podnikov,
firiem, obchodov a iných podnikateľov Súvisí to so zmenami v našom spolo-
čenskom a hospodárskom živote, ako aj s novým typom spolupráce, so spon-
zorstvom čiže donatorstvom

Reklamné prejavy v slovenskej reči v Kovačickom rozhlase môžeme za-
radiť do dvoch skupín

1 Reklamy, ktoré sú stereotypné, suchopárne, s dominantnou informatív-
nou funkciou,

2 Reklamy, kde sa do popredia vysúva pútavosť, zaujímavosť, dialóg
a humor a iba v pozadí (úmyselne) je informatívna časť

Možno pripomenúť, že všetky reklamy majú písomnú predlohu a reali-
zujú sa verbálne Zaujímavá je otázka korešpondencie týchto reklám s ja-
zykovou kultúrou a kultúrou vôbec Mienime, že jej tvorcovia sa nad tým
dostatočne nezamýšľajú Tvoria ju ľudia, ktorí v rozhlase pracujú ako mo-
derátori a hlásatelia, a nie sú odborne pripravení am na jednu z týchto prác
Ani kultúra ich jazykových prejavov neuspokojuje, čo sa samozrejme odzr-
kadľuje aj v reklamách Reklamne prejavy sa snažia stotožniť funkciu
informovania s funkciou podnecovania a povzbudzovania ku kupé S týmto
cieľom reklama využíva rôzne prostriedky (estetizacia, psychologizácia,
erotizácia, naturahzácia, ba i vulgarizácia tovaru a| samej reklamy) A|
v reklamách tohto miestneho rozhlasu jestvuje napätie medzi informatív-
nou a propagačnou zložkou Sugestívnosť nie je silnou stránkou v skú-
maných prejavoch, o čom hovorí absencia beletrizujucich prvkov, slovných
hier, frazeologizmov a iného, čo reklamné prejavy ochudobňuje Krížia sa
v nich dve protikladné tendencie Z jednej strany je to tendencia uplatňovať
piostnedky, ktorými sa podporuje pojmovosť a zomknutosť prejavu,
z druhej strany |e tu nátlak subjektívnej zložky, čo súvisí s prenikaním
emocialnych a expresívnych prvkov Citovo príznančne elementy sa vy-
skytujú v icklamach vo forme dialógu, ktorým sa určitým spôsobom zaha-
ľuje prvoradá funkcia reklamy Dialóg dedinčanov ma za cieľ upútať po-
zornosť poslucháčov, pobaviť ich a zlákať na svoju stranu

Z kompozičného hľadiska reklamné prejavy Kovačického rozhlasu spra-
vidla predstavujú homogénny, jednoliaty a nečlenený útvar, čo je diktované
ich trvaním Vecne reklamné prejavy sa esteticky a umelecky stvárňujú
v reklamách vo forme dialógu Prvé reklamy, v ktorých sa poslucháči oboz-
namujú s predmetom propagovania, sú obsiahlejšie a nasýtené informáciami,
kým ďalšie sú už zaujímavejšie, zábavnejšie a pútavejšie, pretože sa budujú
na známych prototextoch

l
„Ústredné postavenie v reklame nadobúda slogan zásluhou toho, že je

prítomný pri prezentovaní reklamného zámeru vo všetkých médiách (Pátraš,
1994, s 183). Slogan v reklame miestneho rozhlasu spravidla prichádza po
výklade základných relevantných činiteľov Vyskytuje sa pomerne často, azda
si tvorcovia uvedomili mieru jeho pôsobenia na príjemcov Uvedieme nie-
koľko príkladov Najlepšie šťavy - Rosa šťavy, Hospodárska banka Pančevo
- ochranca banáískeho bohatstva, Hybridy inštitútu Zemun pole - vaše hyb-
ridy Takéto slogany, aj keď sú nie maximálne skondenzované na verbálnom
pláne, ľahko sa pamätajú a plnia svoje poslanie

Právom môžeme tvrdiť, že si reklama v rádiu a v televízii našla účinnejšie
prostriedky svojho pôsobenia, než to bolo a je v tlači V rozhlase základným
výrazovým prostriedkom je jazyk - popri jazyku a na jazyku sa uplatňujú
zvukové prvky, ktoré pôsobia spolu s jazykovými v komplementárnom vzťa-
hu a prakticky ich nemožno rozčleniť Tieto paralmgválne výrazové prost-
riedky vo veľkej miere obohacujú a stvárňujú komunikačný proces Z neut-
rálnej vyslovnostnej normy skúmaných rozhlasových reklamných prejavov sa
vymykajú konverzačné typy, kde je nedbalá výslovnosť sprievodným znakom.
Chyby sú zapríčinené nedbalosťou či nevedomosťou subjektov výpovede, ako
aj daným jazykovým okolím (nárečie, srbčma) Mohli by sme to akceptovať
iba vtedy, keď by sa zámerne využívali, resp. keď sa zámerne využívajú na
charakterizáciu účastníkov dialógu a prostredia, čiže keď sú štylisticky odô-
vodnené

Suprasegmentálne javy rozhlasových reklám pomáhajú poslucháčom
vnímať gramatické a významové vzťahy Tieto prejavy značne dotvárajú hu-
dobné a zvukove vsuvky, ktoré sú zamerané na citovú a obrazotvornú stránku
príjemcu Auditívne doplnky pomáhajú reklame, aby bola plastickejšia, pôso-
bivejšia a presvedčivejšia vo svojej persuazivnej funkcii Hudobné vsuvky
v skúmanom matenáh z piesní spĺňajú funkciu repliky, lokalizujú reklamu
a apelujú aj na vlastenecké city

Rozhlasové reklamné prejavy v Kovačickom rozhlase sú poznačené zvláš-
tnosťami prostredia a podmienok, za akých sa vyvíjajú a tvoria Na jednej
strane je tu si lný vplyv stredoslovenského nárečia, ktoré je bežným dorozu-
mievacím prostriedkom v súkromnom styku, na druhej strane cítiť vplyv
kontaktového srbského jazyka Špecifickosť vývinu slovenčiny vo vojvodin-
skom prostredí vyplýva zenklávneho charakteru slovenského jazykového
spoločenstva Slováci na tomto území na dorozumievame používajú dva
kontaktové jazyky, výsledkom čoho je jazyková interferencia a mnohé jazy-
kové chyby „Odchýlky od spisovnej slovenčiny na Slovensku sú menšie na
relatívne uzavretých jazykových rovinách, ako je rovina fonematicka a mor-
fologická, tieto odchýlky sa jednoznačne chápu ako jazykové chyby Na dru-
hej strane relatívne otvorená lexikálna rovina, pre kloru je všeobecne príznač-
ná tendencia po dynamike a variabilite, pretože sa prostredníctvom prvkov
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tejto roviny jazyk akomoduje prostrediu, v ktorom funguje ako komunikačný
prostriedok, obsahuje už značne viac odchýlok od spisovnej slovenčiny na
Slovensku" (Myjavcová, 1984, s. 12).

Do reklamných textov prenikajú mnohé srbské lexikálne jednotky
(predovšetkým z publicistického štýlu) alebo lexémy nenáležité preložené zo
srbčiny. Sovenský percipient spravidla všetkým celkom dobre rozumie. Aj
cudzie slová do slovenčiny vo Vojvodine prenikajú najčastejšie prostredníc-
tvom srbčiny, a to predovšetkým z publicistiky. Tým zdôvodňujeme ich nenále-
žitú podobu (garňišňa - garniža, asortimenl - sortiment, anterjer - interiér).
Ojedinelé sa vyskytnú i srbské slová: jakňa - vetrovka, postava - podšívka.
Kalkovanie je produktívnym typom interferencie slovenčiny a srbčiny. Na
rozdiel od funkčných kalkov, ktoré obohacujú slovnú zásobu našej slovenči-
ny, nefunkčné kalky sú znakom nedbalosti bilingvistov alebo nedostatočného
rozlíšenia dvoch jazykových systémov. Príklady na kalkovanie: jeden percent
-jedno percento (srb.jedanprocenat), pásové zástery - pásové záclony (srb.
trakaste závese} a i. Nedopatrenia sa vyskytujú aj na morfologickej a syntak-
tickej rovine (chybné použitie predložiek, používanie slov v chybnom kon-
texte). Napríklad: každým pracovným dňom - každý pracovný deň (srb. sva-
kim radnim danom), nachádza sa v prízemí Domu kultúry - nachádza sa na
prízemí (srb. u prizemlju), my ideme v krok so svetovou módou - my držíme
krok so svetovou módou (srb. mi idemo u korak sa svetskom modom). Pod
vplyvom srbčiny sa slovenské slová vyskytujú v chybnom kontexte: prehliad-
ky je potrebné zakázať — treba si stanoviť, určiť termín u lekára (srb. pregled
je potrebná zakázali), prepravujú cestujúcich na relácii - prepravujú cestujú-
cich na linke (srb. prevoze pulnike na relaciji). Nazdávame sa však, že sa
kalkovaním slovná zásoba slovenčiny u nás aj obohacuje novými slovami:
termookná (srb. termo prozori), harmonika dvere (srb. harmonika vráta).

Všeobecná jazyková situácia v bilingválnom prostredí vplýva aj na frek-
venciu jednotlivých slov. Častica taktiež (srb. tako) má väčšiu frekvenciu
v našich jazykových prejavoch a aj v reklamách, zatiaľ čo variantná podoba
„tiež" frekventovaná na Slovensku je menej častá.

Všímali sme si aj jazykové ozvláštňovanie reklamných prejavov miestne-
ho rozhlasu, a to na lexikálnom aj syntaktickom pláne. Absencia frazeologic-
kých jednotiek, citátov, príkladov, prirovnaní ochudobňuje texty. Beletrizujú-
ce prvky, slovné hry, obrazné pomenovania sú zriedkavé, čo je v súlade so
zvecňovaním prejavu. Keď ide o estetické a persuazívne pôsobenie, môžeme
to chápať ako nedostatok.

Neprítomnosť spätnej väzby v tomto type komunikácie nastoľuje požia-
davku nocionálnej a všeobecne zrozumiteľnej lexiky. Spĺňa sa tým cieľ po-
hotovo a presne informovať o vlastnostiach nejakého výrobku, služby alebo
o ponukách nejakého podniku. Funkciu presviedčania preberajú expresívne
prvky a štylisticky príznaková lexika (napr. dialektizmy). Práve ony u príjem-
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cov podnecujú dôkladnejšiu percepciu reklamného textu. Syntakticko-gra-
matický rozbor reklamných prejavov ukázal, že hoci sa ich predloha vopred
pripravuje, s úrovňou odvysielaných reklám nemôžeme byť spokojní. Defekt-
ne a nepravidelné syntaktické konštrukcie vytvárajú bariéru v komunikačnom
procese, kým expresívne syntaktické konštrukcie v reklamách konverzačného
typu sa stávajú konštruktívnym, zámerne využitým spôsobom štylizácie pro-
pagačného materálu. Z povedaného o skúmanom jazykovom korpuse uzatvá-
rame, že výsledkom stáleho, intenzívneho vzťahu informačnosti a protichod-
ného pólu presviedčania v reklamných prejavoch Kovačického rozhlasu je
miešanie vlastností daných funkčných štýlov.

Otázka skúmania reklamných komunikátov sa čoraz častejšie nastoľuje
z lingvistického, pragmatického aj sociolingvistického hľadiska. Isté je, že sú
pokusy dať reklame exaktnejšiu tvár a že si reklama s istotou osvojuje výdo-
bytky rôznych vedných disciplín.
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Predmétem našeho zajmú je nastínit reklamní stratégie firmy Benetton,
která je ojedinelá svoji výlučné neverbálni složkou reklamního sdélení. Sou-
částí textu je i priblížení nékterých postoju reklamního vizážisty Oliviera
Toscaniho. Benettonská reklama je zajímavá prezentací vizuálni složky. Tos-
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cani „Nepfítomnost textu na mých fotografiích mi nevadí protože obrázky
mluvi samy za sebe Když chodec na ulici objevi obraz múze se stehenní kosti
je okamžité zasažen jasným násilím, lhostejnosti k životu človeka pohŕdaní
lidskym hrobem V tom je poselství plakatu" Obraz má Ivúrči silu, jeho
schopnost vyvolal rozličné vášne a mterpretace pfesahují zakotvený dogma-
tický smysl Ma v sobé údernou silu i bez slovmho doprovodu Tedy Benetton
spíše než k sahodlouhe argumentaci mín k citovému šoku Nékdy však obraz
sve sdéleni nevyjadruje a tento nový rozmer komumkačmho systému ztraci na
významu Tradiční kampaň by využila zfetelného sdélení napr „tohle už
nikdy", divák by pák byl osvobozen od nutnosti myslet Usuzujeme, že |ed-
nou z príčin potlačení verbálního projevu je i vétší flexibilita pri prezentaci
reklamnich billboardu v zahraničí Niže uvedený text však neznamená defini-
tívni hodnocem tohoto komplexního jevu, ale spíše prezentaci jednoho
z proudô svetové reklamy

V úvodu sve knihy Reklama je navonéná zdechlina (1996), zahajuje Tosca-
m norimberský proces s reklamou Žaluje j i že zločinu nesmimeho plytvám
prostŕedky, že společenske neužitečnostt, že lži i z podnecovaní nekalých myš-
lenek, stejné jako že zbožnom hlouposti i z loupeže Na pfetfes pfijde i zločin
vúči rozumu, občanskemu míiu a tvúrčimu myslení Reklamní slogany, ktere
si bere Toscam v rámci žaloby rovnéž na mušku, nazýva prostmkymi, opaku-
jicimi se úbohými a ohlupujicimi Prirovnáva slogany dokonce k receptúm
v kuchyni, poukazuje na uniformitu ve volbé verbálmch prostŕedkú Uveďme
néktcre 7 nich Kvalita pŕedevším (Hoover), Kvalita (Amstrad), Kvalita je
život (VVhirpool), To nejlepší z kvality (Bekaert), Kvalita /a správnou
cenu (Bauknecht), Symbol kvality (Bolex), Pnnášíme kvalitu (Casino),
Ochutnejte kvalitu (Chambourcy), Kvalita okamžité (Daewoo), Kvalita
pŕechází k akci (Ford), Kvalita, ktcrá je slyšet (Kenwood), Kvalita je
vždy v móde (Levis), Kvalita na celé čare (Nissan), Vášeň pro kvalitu
(Volvo), Zkušenost a inovace (Burroughs informatigue), Nenahraditelná
zkušcnost (Canigou), Zkušenost se vynálézat nedá (JVC), Zkušenost
dnešních techniku (pobočky Phénix), Elektrická Zkušenost (Sauter), Zku-
šenost s letadly (Pán Am). Toscam poukazuje rovnéž na četnost výrazu vice
lepší nejlepší a pravý Arthur Martin vám dáva víc, Když je nám lépe,
jsme nejlepší (Atal), Jen to je to pravé (Miko), Pravá chuť Ameriky
(Heinz), Ta pravá wtrnky (Johnny Walker), Pravá hodnota veci (Roche-
Bobois). Rovnéž poukazuje na používam protikladných výrazu Nejmenší
zvelkých radostí (cukr, francouzská kampaň), Nejvétší z malých jídel
(Flodor), Malé soupeŕí s nejvčtšími (Peugeot), Málo stačí a už nejsme tak
malí (Danone Kid), Neha v surovém stavu, Klidná sila. Kritizuje rovnéž
legračm slova, či vety vymyslene podlé charakteiu výrobku Kŕuplahoda
(Verdake), Jextravagantní (tampóny Jex), To mé dužní (Orangma), Když
je to dobré jako bonbón, je to Bonduelle, Takové parády za tak málo

(OMO), Prosper a hop šup!, Kinder Bueno, to je Kinder a je to bueno!,
Vyhrát sportožužo (Loto spotiv). Toscam upozorňuje rovnéž na popfeni
novátorských myšlenek Raj na nás čeká pod sprchou stejné jako v letadle
nebo u pekaŕe Chuť raje (Bounty), Príchuť raje (Air Lanka), Rajský
kontinent (sprchová pena Tahiti) Slogan Coca-Cola, to je ono! se vehce
podoba sloganu Triumph, to je ono, Duvéra, toť vše (Blaupunkt), To je
prosté vše (Seven Up). Ďalší výtkou je fingovaní pocitu potreby Útrata se
pák stáva formalitou, když percipient o výrobku snil Snil jsem o nem, Sony
jej udélal, Vždy s vami (AGF), Technika blízko u vás (Brandt), S vami
pŕedevším (Burroughs), Váš partner (Crédit lyonnais), Myslíte jako my
(Daewoo), Blízko u vás (Havas voyages), Vždy s vami (Hewlett Packard),
Jdeme za vami (Mondiale asurances), Denné na vás myslíme (Monoprix-
Uniprix)

Benetton pojal sve reklamní pôsobení jako boj proti napomádovane rek-
lame konzumní společnosti Cílem je oslovil lidstvo jako lakové a odkrýt
problémy současneho svčla Odslraňovat predsudky, nenávisl, neshody mezi
siaty, národy, etnickými skupinami, lidmi Bezprostrední pusobnost žive
fotografie, jejiž umelecká kvalita byla vždy kladné hodnocena, je diametrál-
mm odvratem od fotografie aleherove Časlo je založená na zobrazení kon-
Iraslu (černi - bili, Arabove - Zíde, Johanka z Arcu Marylm Monroe, mladý
žid s arabem v obeti, Leonardo dá Vinei - J ú l i u s Caesar) a tím núti perci-
pienty k premyslení

Prvm benettonská reklamní kampaň Všechny barvy sveta odštartovala
pred 13 lety do 14 zemí svéla Ustŕedmm motivem byli lidé, kleŕí jsou si
bralry bez rozdilu barvy pleli, vyznám, či politického smyšlem Kampaň byla
založená na šokujícim spojení dvou jedincú rôzne barvy pleti a vyprovoko-
vala nesmiŕitelné rasové polemiky

V roce 1984, po 19 letech existence firmy, prestala firma prezentoval sve
zboží tradičmmi prostŕedky, protože j iž dostatočné vešia do povedomí zakaz-
níkú Firma započala novy zpúsob komumkace Prvm plakát, klery vyvolal
svélovou polemiku, zobrazoval bílé díté v náruči černe ženy. Žena jako by
díté hýčkala a pŕilom je kojila Toscam .Nesnažím se presvedčil vefejnost
aby kupovala, hypnotizoval ji, ale najít ohlas na složitou rasovou otázku
Kampaň se opírá o značku „Uniled Colors", zn íž se brzy stal nový název
Benettonu Používa j i jako odrazový mústek k rozvoji protirasislickeho, kos-
mopohlmho, odlabuizovaného myslení v zemích vystavených rasismu jako
jsou Jihoafŕická republika nebo Spojené štáty americké Reklamní slogan se
mém v humanistický čin Vnímaní značky vede k premyslení mimo pouhou
spotrebu Podlé menšinových černošských orgamzaci v USA je pák plakát
považovan za rasistický a pfirovnáván ké starému kolomalistickému khšé
bílého dítéte a černe chúvy Reklamní kampaň v novém štýlu pod nazvem
„AH the Colors of Ihe World" se zaméfila na problemaliku rasismu Znázor-
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ňovala skupiny sméjicich se mladých lidi rôznych rás a barev pleti Reklama
vyvolala odmitave reakce V Jihoafncke republice bylo publikovaní téchto
fotografii v časopisech pro bile obyvatelstvo zakazano

O rok pozdéji se objevila kampaň postavená na protikladoch nékterych
zámerne vybraných štátu, jejichž vlajky spolu kontrastovaly na jednotlivých
fotografnch Serie vlajek zámerné razených vedie sebe (Nemecko - Izrael,
Ŕecko - Turecko, Argentína - Velka Británie, USA SSSR) méla podtrhnout
filosofii projektu „občane dvou znesvafenych starú jsou pŕedevšim lide"
Obdobné tomu bylo i ve všech nasledujicich modifíkacich vychoziho sche-
matu, založeného na kontrastu, ktery mél šokem púsobit na dosavadni zvyk-
losti Spojení dvou lidskych jedmcú odlišne barvy pleti, stejné jako spojení
symbolu dvou štátu v te dobé navzájem kontraverznich, vyvolalo četné pole-
miky

V roce 1990 ziskaly benettonské kontrasty, kteréjsou od počatku nemen-
ným zakladem všech kampani firmy, novy fidici slogan „United Colors of
Benetton" Reklama zásadné prestala ukazoval nabizene zboží, napríklad
firmou Benetton stejné oblečené pŕislusniky dvou znepratelenych etník So-
ustfedila se na zobrazení našeho „zničeného" sveta - bolest, krev, hrúzu,
ošklivost a také pnrozenost Je to svet, kde se ptaci topí v rope, z obeti mafie
vyteká krev, človek postiženy AIDS beznádejné zira prázdne elektrické
kreslo čeka a hladové) ici v Africe prosí „Kde je psano že nos reklama musí
informoval jen o modrem nebi zelených loukach a slastných rodinách7'''' tvrdí
tvňrce Toscani Pnkladem fotografii s vysoce symbolickými podtexty je sada
zkumavek s krvi, označená vysačkami se jmeny významných hláv štátu Vy-
jadruje, že všichm lide máji stejnou krev ajsou si rovni \

V temže roce vypukla další kampaň na téma barvy kúže a rasy Dve nahé
deti, jedno černe a druhé bile, si spolu hraji na svych nočmcich V USA zís-
kala tato reklama cenu Andy Avvard of Excellence Jediné v Milané bylo
vylepení plakatú zakazano Tehož roku probéhla i kampaň s ručičkou cerneho
ditete, drziciho se velké bile ruky loscani „Po tehle kampani}sem pochopil
jedno každému čo jeho jest podlé jeho predsudku a interpretaci Apnons-
ticke postoje preikakuji že zeme do zeme existu/i v Paríži v fokiu v Los
Angeles v Johannesburgu v každé kultúre i subkulture podlé výchovy nabo-
zenstvi utkvelých predstav Prostfedmctvim reklám j f e m chtel ves t s ve-
rejnosti dialóg o sile kliše a obecného mmém, jichz je v reklame plno
O pružnosti a svobodé myslení O íoleranci Proč se véthna hdi omezuje na
sve prvotní reakce na rasistické či protirasisticke tabu''" Toscani dale pri-
rovnáva reklamu k filosoficke hre, katalyzátoru citu a k prostoru pro polemi-
ku V teto draze pák pokračoval serú fotografii bila žena a černa žena, asij-
ské dité, pouta spojujici dospelého belocha s černochem - ktery z nich je
zločinec9 Nasledoval plakal se sem drevených panáčkú všech barev, pák
dvojice hornikú pokrytých čcrnym prachem - práce vitézi nad barvou kúže

Koncern roku 1990 začal vycházet časopis Colors, financovaný zrek-
lamniho rozpočtu Benettonu Vydáva se v šesti jazycich v nakladú osm set
tisíc vytiskú Je pŕirozenym krokem k rozšírení dosahu kampani, obohacovaní
benettonské filosofie a rozvijem velkych temat Napríklad ve čtvrtem čísle
pák byla v grafické podobe zobrazená anglická kralovna do černa, pápež Jan
Pavel II jako Asiat a Michael Jackson cely vybéleny a rúžovoučky Toscani
„Vsechny ty obrázky se obraceji k našim predsudkúm a otfasaji jimi
Z predstavy o rasách činí čosi pfedpotopmho a vyzdvihuj i proménhvosl
barev uvnitr tehoz národa ukazuji smišenou lásku konfrontaci nahého lid-
skeho tela bez ohledu na barvujeho kúže "

Ješté než v roce 1991 firma Benetton plné prezentovala svoji nové konci-
povanou kampaň, j iž se stala terčem kritiky a vyvolala protesty Prvm Tosca-
mho provokujici fotografie se objevily krátce pred vypuknutím valky v Perskem
zálivu Snimek mlčenlivych krížu vojenského hfbitova, fada bilych krížu na
zelenem trávniku, mezi kterymi byl i hrob s Dávidovou židovskou hvézdou,
vyvolal odpor široké verejnosti i pfes sve mirove poselstvi „ve valce nem
nikdy jmych vitézú než smrt" Toscani „Ukazoval v reklame hfbitovy zname-
ná využil k prodeji smrt cožje nemorálni cynické tvrdí tisk Pro krasoduchy
je reklama odsouzena kprazdnole" Po opakovanem obviňovaní z využití
smrti a valky k prodeji svetru, pomyslel Toscam na diametrálne odlišnou filo-
sofu Na obrázku pravé narazeného ditéte, ješté nahého, pupečni šnúrou
dosud spojeného s matkou a pokrytého placentou, videl Toscani, uprostred
valky v Perskem zálivu, v tom čase nejistoty a kríze, obrázek nadeje Toscam
,JOomnival jsem se že tentokrat poskytnú necenzurovatelny obrázek Bylo to
jeste horší V sicilskem Palermu nechal starosta plakal strhat Ve meste kde
mafie denné zavraždi človeka byl snad obrázek novorozence provokaci1

Kritiky davaji pŕednost ducatym miminkúm z televízni reklamy ktera netuší,
že prodavaji plenkove kalhotky a pritom pronašeji pnhlouple slogany1" Ang-
licky tisk plakat s novorozencem zavrhl, všechny noviny se vénuji akcim
sdružem na ochranu zviŕat Toscam ,*4nglicane máji radéji psí než deti
Kdybych vyfotografoval misto lidskeho novorozence čerstvé narazené šténé u
vás všech by ten obrázek prošeV^

Ďalším tematem, ktery si firma vzala na mušku, byl boj proti AIDS Benet-
ton bojoval billboardy s množstvim barevnych prezervatívu, které se rovnéž ve
firemnich obchodech rozdávaly Obraz duchovmho v kutné a knéžskem klo-
bouku libajiciho se sjeptiškou vbilem habitu svelkym kfidlatym čepcem mél
symbolizoval prekonane pŕehrady konvenci, čistý lidsky cit a laickou zbožnost
(víz líškové sdélem) Bila blond kudrnatá holčička štylizovaná jako andilek se
objíma s malou černoškou s vlasy zakroucenymi do cúpkú, pnpommajicich
čertovské rúžky Tato fotografie bojuj ici proti rasovým pfedsudkúm, proti
schematičnosti bile a černe, dobra a zla vyvolala velky odpor zejmena v USA
Načatá role toaletmho papiru lakajici k použití, je pák obrazem pfirozeneho
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sveta Každé nové reklamní pojetí této odevní firmy, avšak vždy založené na
šoku, mélo díky svemu charakteru lakovou publicitu ve všech sdélovacích mé-
diích, že prakticky nebylo nutno utrácet peníze za prenájmy reklamních plôch.
Toscam , Kupující pavede do obchodu za oblečením pravé sila mých obráz-
ku " Cilem obsáhlé kampane roku 1991 vyvolávaj íci prevažné zdesení a odpor
bylo do roku 1994 dosáhnout ročniho obratu ve výši čtyŕ bihonú hr (tedy zdvoj-
násobil béhem dvou let svou obchodní činnost)

Zatímco reklamní agentúry, mestské rady a ministerské kabinety jsou po-
horšený amoralnoslí a nevkusem, pfijímají lide benettonskou reklamu jako
komunikační prostŕedek, oslovující veŕeinost silnčji než verbálni proslŕedky
ať už mluvené či psané Snad laké proto poslal firme Benetton otec chorvát-
skeho vojaka Marinka Gagry, zastreleného v lokálnim konfliktu v Mostaru,
zkrvavené kalhoty a tričko s viditelným olvorem po strele s praním, aby jme-
no a to, čo zústalo z jeho syna, použila pro mír. ,,/á, Gojko Gagro, otec zem-
felého Marina Gagra narazeného v roce 1963 v Bhzanci, provincii Citluk,
bych chtél aby j meno mého syna a vše, čo po nem zústalo, bvlo použito ve
jménu miru a proti valce " První evropská válka po padesáti letech, ventilují
se staré náboženské a národnostní zášti Srbové masakrují, znásilňuj! a jsou
odhalený desivé „etnické čistky" Evropsky tisk však provétrává manželské
problémy prince Charlese a lady Diany Snad pravé prolo namínl Benetton
svoji další kampaň pravé timto smérem loscam realizoval plakal a časopiso-
vou dvousiranku ve stodeseli zemích svéla Zakrvácene šaty mladého vojaka
predstavovali telo človeka, který je mél na sobč Dira po prúslŕelu byla vidi-
telna, j í vyprchal vojákuv život Také rodina Dávida Kirbyho umirajicího na
AIDS vyslovila souhlas, aby fotografie j ej ich syna byla použila v reklamní
kampani Benettonu jako apelalivní výstraha (fotografie vyvolala širokou
publicitu v soutéži World Press Pholo, kde za m v roce 1991 americká foto-
grafka Therese Frare obdržela cenu mésla Budapešli) Toscam „Plakal, ktery
tehdy podlé kritiky nejvíce šokoval se mi zdá nejsilnéjší, nejpúsobivéjší Je to
opravdová pieta Znám malo tak mtenzivmch obrazu Inštaloval jsem foto-
grafii po celém svete, abych bojoval proti diskriminaci nemocných na AIDS
Bez textu Bez komentáre kterv by /i oslabil či osladil Abych pŕedvedl, že
nemocný múze zesnout obklopen rodinou, v náručí rodičú, aníz je nakazí
Provázejíjej do posledního dechu, neni sám jako pes Pro mé to byl doklad,
že nemocní na AIDS, v íe dobé pokladaní za postižené morem nemusejí nutné
umírat v osaméní, odložení v pokoj ich pro umirající" Dávid Kirby zvolil
píiznal se k nemoci a skutečnosl o svem slávu zverejnil Chlél, aby byla
uznaná práva Ičch, klen' máji AIDS a hdé si prestali zakrýval oči Nápad na
lulo folografn získal Toscani zjislé reportáže že školy v Kalifornii Jeden
školák si na prolest, že se proti AIDS mc nedélá, vyletoval na paži HIV posi-
live Zcela nahý jen s límto letovám'm <el do školy Amenčtí školní dozorci
ho jako praví puritáni zahalili, neskrývali jeho nahotu, ale to tetovaní Reakce

na tento plakal se v jednollivých zemích zásadné lišily V Holandsku a Japon-
sku byly plakály vyvesený v kampani proli AIDS Londýnšlí bojovníci z Act
Up, mezmarodniho združení pro pomoc nemocným, na plakáty nalepovali
telefónni číslo své nepretržité služby Anglický lidový tisk se naopak dožado-
val bojkotu Ženevská ASS, Švýcarska pomoc nemocným AIDS hodnotí
benettonskou reklamu jako nutící adresáta k zamyslení nad problematikou
této smrtelné nemoci Mluvčí ilalské církve monsignore Giuseppe Pasmi ob-
vinil Benetton z mampulace verejností prostŕednictvím drastických obrázku,
melodramatu a slz. Vatikánske noviny Osservalore Romano kritizovali tero-
nsmus prostfednictvím obrazu. To vše bez ohledu na fakt, že italská rene-
sanční malba ukazuje pietu i svétce hynoucí krutou smrtí a symbolem církve
je krvácející ukrižovaný človek

V roce 1992 nasadila firma ješté silnejší kalibr Toscanr „Etika, morálka
nebo treba vkus jsou velmi osobní vynálezy My útočíme na hdská tabu Zde
neplatí zadná pravidla " Vyobrazení umírajícího na AIDS, až do své smrti
doprovázeného otcem, nebo černého vzpŕímené slojícího vojaka se zavesenou
zbraní, klerý za zády svírá místo biče lidskou stehenní kost; či ženy v černém
oplakávající svého syna, pravé zabitého sicílskou mafií - celý život jako by se
rozplynul v louži krve, i ptáka zašpineného naftou, ktery plavé dal - to vše
verejnosti opravdu vyrazilo dech Série snímku šokující svoji drsnou realitou
- nemoci, prírodní kalastrofy, násilí, strach, emigrace se postupné snaží oriento-
val i na problemaliku AIDS a bezpečného sexu

V roce 1993 byl na reklamním poulači zobrazen zcela nahý Lucian Be-
netton se sloganem „chci zpél svoje šaty" Reklama úločila na každého, kdo
si od firmy néco koupil a už to odložil Výsledkem pák bylo získaní 1/2 mil
kg odevu, které využila Švýcarska charita spolu s Červeným kŕížem pro hu-
manitárni účely Ďalším reklamním šokem tohoto roku byla ohromná koláž
56 detailních záberu na mužské a ženské pohlaví, ukazující, že ideály se ve
20 století vytralily Fotograf a reklamní vizionáŕ Toscam tento obraz nazval
„portrétem života nás všech" Kampaň nepnnáší ružovou limonádu prešťast-
ného sveta, kde mcolné problémy spraví žaludeční kapky

Roztrpčení široké verejnosti nad nešetrným obnažovaním problému hd-
slva se v mnohá zemích stupňovalo do otevŕeného odporu Posledními kap-
kami byla kolekce z prelomu roku 1993-94. Detailní zobrazení čásli bŕicha
s ohanbím a vytelovaným napíšem H.I V posilive, slejné jako obdobný nápis
na nahém pozadí, klerému vévodil portrét bývalého amerického prezidenta
Ronalda Reagana vylepšeného skvrnami svédčícími o posledním štádiu ne-
moci AIDS 15 února léhož roku se v tiskú a na reklamních poutačích po
celém svete objevil obraz potíísnéného trička a kalhot, které mél vojak Mari-
no Gagra na sobé ve chvíli, kdy byl zabil

V hstopadu 1994 se módni kampaň se sloganem „Lépe nahá než v kože-
šiné" dištancovala od obliby k drahým kožešinám. Časté jsou rovnéž výpady
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proti kultu top-modelek Toscani Neuvedomujete t>i že ta idiotská Shiffero-
vaje vyrazem myslení Hitlera7 Odpovedi na prosby o vyšlý sem jeho estetic-
kých požadavku? A všechny tmavovlasé a malé ženy klesaji na mysli
a oddavaji se nechutenstvi jen aby se ji podobaly1 Ale proč společnost trýzni
hdi neurotizuje je modely ktere neexistujú Naučme se prijímal sami s ehe se
všemi nedostatky i klady" Obdiv, s jakým ženy vzhliži k top-modelkám
s vedomím, že nikdy nebudou tak krásne jako ony, nazýva Toscani dokonce
masochismem Toscani pn sve prací pro časopis Elle v letech 1975 až 1993
spolupracuje s Claudn Schifferovou, kterou hodnotí jako velmi nehdskou,
chladnou, asexualm, zároveň však spoŕádanou i inteligentní Toscani ,Je to
krosna nemecká lednička pračka čistý prelud krásne ružolíci An/ky " V Elle
spolupracuje i s Naomi Campbellovou, ktera ho žaluje za pfezdivku Choco-
latino

V prosinci roku 1994 šokovala firma katalogem s nabidkou devadesati
deviti darkú pod stromeček, ktera se stala nepokrytým utokem proti omšelym
idealúm konzumní společnosti Nabidka obsahovala nepruslŕeiny norkový
kozích, stejné jako belici krém pro černochy Šokujici darky pod stromeček
obsahovaly vskutku široký sortiment vždyť s penézi Ize koupit všechno
zrak nebo i ledvinu, kdyžji vezmoujinému človeku

Béhem nčkolika let se United Colors of Benetton se svou neobvyklou re-
klamou presadili v mezmarodnim merítku jako osobitá konfekční značka
V roce 1994 byly podniknutý prťbkumy o popularite značky v celem svete
j meno United Colors of Benetton zvitézilo nad firmou Chanel v žebŕičku
znacek a vstoupilo do pelotónu péti nejznamnéjšich svetových značek

Počatkem roku 1995 byl pro škandálni TV šot vybran pouliční umývač oken
automobilu Zamérem bylo zobrazil obyčejne modely l idi z ulice, ktere mkdo
nevníma a vysmat se móde luxusu a systému modelek Na základe skutečneho
Toscamho zážitku s milánskym taxikaŕem vznikl tri minútový reklamní šot,
ve kterem pán, ndici auto obdivuje Eiffelovku, Vitézny oblouk, Louvre -
Dior, Hermes, Chanell, Cartier Jeho mikroextáze je prerušená červenou na
knžovatce a do zorného uhlu jeho omezeneho vyhledu vstoupi umývač oken
v tričku United Colors of Benetton, ktery už svym vzezfemm evidentné nepat-
ri do bvropskeho společenstvi Jakysi pnstéhovalec, utečenec pracuj ici na
černo Bleskurýchle mu umyje sklo a jde k okynku žadat minci Pán namisto
zaplačem vyhrkne „A kdo to ksakru je'" Je to človek, ktereho denné vidíme
na ulici, v reklame nikdy Tento reklamní šot se už koncern ledna rozbéhl do
dvaceti šesti zemi sveta „Doufam že kritici povýši meho umývače na úroveň
Claudie Shifferove", triumfuje Toscani Je to začatek cele sene reklamnich
šotu zaméŕenych na „nepfijatelne" lidi, ktere mkdo nechce vidét

Velkoryse pojaté benettonske reklamní kampane probihaji jak v TV, tak
na blllboardech i na stránkach denniho tiskú, a to v mnohá zemich celého
sveta Často a snad i pravem jejejich reklama označovaná za škandálni Čo je

a nem škandálni, závisí pfedevším na kulturnich a společenskych zvyklostech
dane zeme Štát od štátu se tedy mira provokativnosti stejné reklamy líši
V Benettonu se však, troufame si tvrdit, nájde néco šokujiciho pro každého
Svymi otevfenymi výpady si firma mimo jme vysloužila velky odpor katolíc-
ke cirkve Nejsou však jediní, kdo na cirkev zacilil Reklama provokujici
cirkev je populárni v mnohá zemich V Nemecku napríklad nedávno vyvolal
značne protesty snimek odevní firmy Otto Kern „Poslední večere", kde múze
s podobou Ježiše doprovázi divka oblečená pouze v džinach Rovnéž v Angín
uspel reklamní šot propaguj ici dámske punčochove zboží, ktere si obleka
jeptiška s erotickými podvazky V České republice se počatkem ledna 1995
objevil billboard s nahou divkou privážanou ké kfiži a pomalovanou pestrými
barvami Tuto ostfe diskutovanou reklamu, ktera zpúsobila velke pozdvižem,
propagovala firma 1P Reklama, zabývajici se velkoplošnou reklamou Obraz
vyvolal protesty vznesene k Radé pro reklamu Ta rozhodla, že použitý motív
múze uražet cítení véficich a doporučí la jeho stažem Po roce, 15 ledna 1996
se v Jižmch Čechách na ôsmi blllboardech téze firmy objevila inkriminovaná
divka opét Nová verze plakatu je proti pôvodní lehce pozmenená Kríž je
pŕemalovan tak, aby púsobil jen jako kus trámu Prešlo obraz vyvolal odezvu
Rada stojí za svym stanoviskem, že tato reklama (i v upravene verzí, kríž byl
pŕemalován na trám) porušuje eticky kódex Čo by asi takto ladene reklamy
zpúsobily v katolícke Itálii či Španélsku, múžeme si jen domyslel

Nabizi se otázka, zdá má mit současna reklama nejaké labu Pakliže áno,
lak ta, platici po desetileti, Benetton zcelajisté porušil Jak daleko tvurci ješlé
pňjdou, aby vyvolali polfebny efekt9 Vždyť reklamní všudypfilomnosl núti
k hledani silnejších proslŕedku, tedy Benetton sahl i po šoku Velka jury,
italsky orgán pro cenzúru reklamy, benettonskou reklamu označila za rouhač-
skou Mezmarodm společnosl bojujici proli AIDS považovalajejich kampaň
za znevažovaní sveho ušili Ve Spojených slalech obrazek pravé narazeného
diléle a fotografie délského andilka s čertem odmitly i časopisy Child, Essen-
ce, Elle Španélsko se boufi lo proti cirkevmmu polibku, Francii vadil toaletní
papír a osud plakatu s motivem AIDS zde fešil dokonce soud V roce 1994
oznámili némečti učaslnici v obchodní šili firmy, že zakladaji vlastni organi-
zaci, množí se totiž již octh pred krachem Vinu kládli šokujici reklame, ktera
pry desí a odrazuje zákazníky Spolek se dokonce obrátil na soud a začal na
Benettonu vymáhal náhradu vzniklých škôd Počalkem července 1995 potvr-
dil prvm civi lní senal Spolkového soudmho dvora v Karlsruhe rozhodnuli
frankfurtského zemského soudu, že reklamní kampaň Benettonu odporuje
zasadám volne soutéže a že inkriminovane fotografie je zakazano vylepoval
na verejnosti pod pokutou 500 tisíc marek Hlavmm pfedmčtem sporu, byla
již zminéna kachna plovouci v ropné skvrné Motív, ktery byl kratce pred
rozhodnutím soudu ohodnocen v Japonsku cenou za nejlepši reklamu Za
škandálni byl v Nemecku považovan billboard zobrazujici krvi nasaklé Inčko
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a kalhoty vojaka Marinko Gagry. V muslimských zemích byl zakázán obrázek
tŕí detí rôzne barvy pleti s vyplazenými jazyky. Byl označen za pornografický,
protože podlé tamních zákonu se nesmi verejné ukazoval vnitfní orgány.
Zatímco napríklad Severoameričané ostré vystoupili proti zneužívaní své
vlajky k reklamním účelom, setkávala se benettonská reklama s porozumením
v Holandsku a ve Škandinávii. A jaká byla reakce na nadčasové billboardy
u nás? Bílé, žluté a černe dítko, vyplazující jazyk, prijala česká vefejnost jako
návod k neslušnému, drzému chovaní a jako neúctu k okolí. Zatímco k výseči
mužského tela s tetovaním H.I.V. positive jsme zústali lhostejní. Vždyť AIDS
se nás netyká a vyplazený jazyk je mnohem nebezpečnejší. Billboard znázor-
ňující načernéný obličej s rúznobarevnýma očima zastal bez odezvy. Zatím
poslední u nás prezentovaný billboard, znázorňující kone v milostném spoje-
ní, považuje Rada pro reklamu za kontroverzní.

Bojkoty, protesty a soudy mély za následek, že nejnovéjší reklamní vyjad-
rení Benettonu jsou sice obrazové mimoŕádné zajímavé, ale nikoli provoka-
tívni, či dokonce šokující. Jsou v nich zobrazení lidé z rúzných koutú planéty,
černí, bili, žlutí, červení v souladu s nazvem Spojené barvy Benettonu. Bouŕ-
livé období Benettonu uzavrelo svoji kapitolu, snad se firme podarí návrat
k serióznosti.

A kdože je to obávaný Oliviero Toscani, pŕáteli pŕezdívaný ďábel? Tento
projektant časopisu Colors a sponzor školy reklamy a designu Fabrica, je preš
13 let vizážistou firmy Bcnctton. Jeho práci provázela rada škandálu, které ho
však spíše proslavily než znemožnily. Jednou z plánovaných Toscaniho akcí
bylo pokrýt námestí Svätého Marka v Benátkach gigantickou reprodukcí
novorozené holčičky a nechat ji roznést na podrážkach tisícu chodcu. Po
benátske lagúne pák méla plavat zvčtšenina ropou polfísnéné kacliny. Nako-
nec zústalo jen u vizí. Tento kontraversní, mnohá l idmi zatracovaný fotograf
je však zároveň držitelem velkého množství nejrôznéjších cen a to i pfes časté
problémy s censurou v Itálii i v zahraničí. Lidé protestují z dúvodú nábožen-
ských, politických, morálních a etických. Dnes je tento více než padesátiletý
otec šesti detí žijící na rozlehlém ranči v Itálii spolu s Gavino Sannem ne-
jvlivnéjším bossem současné italské reklamy. „Ja ukazuji pravdu Prezentuji
svet lakový jaký je Vétšina lidí si to nechce pripustil. To je jejich chyba, "
tvrdí sám Toscani. Rovnéž konfrontuje současnou reklamu s filmem, který se
postupem času stal syrovéjším a reálnejším. Toscani: Nasledoval prirazenou
tendenci všeho umení, odhodil náhubek, zapomnél na cenzúru a na platné
zákony, dotkl se temných a skrytých faset lidských citu Potom se už nezasta-
vil a prozkoumal celé dosud opmíjené kontinenty šílenství, sex a rozkoš,
válečnou hrúzu, nebezpečné vášne, násilí, mystiku, posvátno atd. Reklama
však setrvala v infantilním štádiu umení a u naivního kultu krásy " Malífství
se stalo prevratným. Impresionismus odvrátil akademismus. Malín vyjadfují
svou rozervanost, vnitfní vnímaní. Toscani: „Reklama se zastavila u naivního

malíŕství, aniž prokázala odvahu Rousseaua." I moderní literatúra se vyhýba
šťastným pfíbéhúm. A reklama má dle Toscaniho zpoždční sta let. Toscani:
„Nastáva vláda jemné, púsobivé podprahové diktatúry, fízené experty na
audiovizi Ta nejhorši. Nelze se vzboufit. Nejsou pro ni vézeni, nejsou bacha-
ŕi. Misto soudni siné jsou obrazovky. Život v zasloupeni prosté nahrazuje
obyčejný život. Slávnosti, nejvyšší city dostávají účel Príma komunikace mezi
lidmi, vrelá, sváteční, v níž byl kontakt, nálada, láska, koketérie, mizí
v chladné elektronické pseudokomunikaci "

V roce 1976 firma Benetton vykročila i za hranice Itálie. Dnes má díky
propracované obchodní stratégii typu franchising 7000 obchodu ve 110 ze-
mích sveta. Na český trh vstoupil Benetton v roce 1988 prostfednictvým
Tuzexu.

Benetton již dlouho vydáva velkou část svého rozpočtu na reklamu, aby
se mohl vyjádfit o nejdramatičtéjších otázkach tohoto století: o AIDS, valce,
rasismu, nesnášenlivosti. Je to jeden že zpúsobú, jak dokázal, že velký prú-
mysl je rovnéž „sociálním činitelem" a že múze zahájil inteligentní rozhovor
se spotŕebileli, kteŕí jsou pŕedevším lidé. Proto jsou v kampaních fotografo-
vaní skutečni lidé v místech, kde žijí.

Reklama firmy Benetton filosoficky orientovaná na pálčivé problémy so-
udobé společnosti má dnes už své místo i v nejvélších muzejích současného
umení v Múzeu moderního umení ve Frankfurtu nad Mohanem, v Lausanne,
v Mexiku a Sao Paulu.

Máme-li hodnotil benettonskou reklamu, musíme vzít v úvahu fakt, že má-
me čo činil s prezenlací pálčivých problému současného svéla, nikoliv s pŕed-
slavením firemního zboží, a lo výlučné vizuálni formou. Benetton predpokladá,
že současný človek chápající jejich reklamní pojetí nájde ceslu i k jejich výrob-
kom, jako vyjadrení souhlasu s benettonskou filosofii. Vizážislé sahají časlo
i po šoku, aby nikdo nemohl projíl kolem jejich billboardu bez povšimnulí.
Toscani, který je hlavním tvúrcem beneltonské reklamy komunikuje se svetem
formou provokace. Zcela vyloučil verbálni složku komunikace a míslo výrobku
prezenluje svetové problémy. Jislé nelze popíral popularilu, o čemž svedčí
kladné i záporné ohlasy. Ale je treba zvážil fakt, že se zadná j iná firma louto
ceslou reklamní prezentace nevydala. Domníváme se, že svetové katastofy si
jislé zaslouží naži pozornosl. PFi zvážení faktu, že se kolem všudypŕílomných
billboardu pohybujeme denné, a to v našem pracovnim i soukromém živote,
zdají se nám nékterá vyobrazení až príliš naturalistická.
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O interakčnej dynamike rozhlasového dialógu

. '-'••' Milan Ferenčík

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Rozsiahle spoločenské zmeny, ku ktorým u nás došlo počas posledných
rokov, si zákonite našli svoju cestu do masmediálneho prostredia, pričom
došlo k významným posunom v komunikácii v masmédiách. Všeobecne platí,
že publikum už nie je len pasívnym konzumentom mediálneho produktu, ale
aktívnym prvkom, s ktorým sa nielen ráta v oveľa väčšej miere, ale ktoré je
prizývané priamo „do kuchyne" tvorby programov a ktoré sa dokonca stáva aj
jedným z ich tvorcov. V rozhlase predstavuje tento typ programu relácia
Nočné dialógy, vysielaná každý piatok v neskorých večerných hodinách. Ide
o zvláštny typ inštitucionálnej interakcie, v ktorej dochádza k skladaniu špeci-
fických čŕt niekoľkých druhov komunikácie v závislosti od média (tele-
fonická, priama, rozhlasová komunikácia), typu diskurzu (fatická, inštrumen-
tálna konverzácia), počtu účastníkov, témy a pod.

Rozhlasové dialógy ponúkajú bohatý a ľahko dostupný autentický rečový
materiál vo vysokej kvalite vhodný na skúmanie širokého spektra javov sú-
časnej spoločenskej komunikácie. Jednou z charakteristických čŕt spontánnej
konverzácie je to, že prebieha v reálnom čase a tým je jej zachytenie na účely
výskumu značne problematické. Súčasná technika ponúka viacero možností
na zachytenie autentických interakcií - bežne sa využívajú magnetofónové
záznamy alebo videonahrávky. Spracúvajú sa transkripty, ktoré s rozličnou
mierou podrobnosti zachytávajú verbálne a neverbálne prostriedky komuni-
kácie. Cieľom nášho príspevku je predstaviť jeden zo spôsobov zachytenia
priebehu rozhlasového dialógu v kompaktnej a prehľadnej forme (interakčný
diagram).

Pri našich poznámkach k interakčnej dynamickosti rozhlasových dialógov
vychádzame z analýzy dvanástich dialógov, ktoré boli odvysielané Slovenským
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rozhlasom dňa 24. 5. 1996. Moderátorkou programu bola Viera Michaličová,
hosťom bol Slavomír Hatina, generálny riaditeľ Slovnaftu a.s. Ústrednou
témou večera bola, v súvislosti s výberom hosťa, problematika dopravy, ben-
zínu, čerpacích staníc, Slovnaftu a automobilizmu na Slovensku všeobecne.
Z celkového počtu sme vybrali dialóg, ktorý odznel ako prvý, pričom volajú-
cim bol starší muž z Košíc. Na tomto dialógu demonštrujeme našu všeobecnú
schému rozhlasového dialógu a v úzkej nadväznosti na ňu aj konkrétnu reali-
záciu modelu interakčného diagramu.

Štruktúra rozhlasového dialógu

Jednou z kľúčových úloh pri skúmaní autentickej interakcie je pokúsiť sa
nájsť v nej systém a poriadok. Je zrejmé, že prirodzená interakcia, ak má byť
zmysluplná a účelná, nie je chaotická aktivita, ale prebieha v súlade s istými
pravidlami, akými sú napr. Griceov princíp kooperácie (Grice, 1975) alebo
Leechov zdvorilostný princíp (Leech, 1983). Na úrovni témy je možné sledo-
vať istý systém v jej nastolení, vývoji a ukončení ako aj v nastolení a rozvíja-
ní vedľajších tém. V tejto oblasti panuje istá hierarchizácia - prinajmenšom
existuje niečo ako hlavná téma a vedľajšie témy, viac či menej nadväzujúce
na ústrednú tému večera. Je ďalej zrejmé, že účastníci tejto komunikácie, pre
ktorých sú príznačné isté vopred stanovené komunikačné roly, sa pridržiavajú
istej schémy, ktorá rámcuje ich komunikačné správanie. Táto schéma vychá-
dza zo špecifickosti (typu) programu a miera jej záväznosti pre účastníkov je
rôzna - naj závažnejšia j e pre moderátora, ktorý je z titulu svojho postavenia
ako reprezentanta inštitúcie, autora programu, priamo zodpovedný za jej
dodržiavanie. Menej je záväzná pre hosťa programu, ktorý však má tiež záu-
jem na plynulom a hladkom priebehu interakcie. V jeho prípade pocit záväz-
nosti viac-menej vyplýva minimálne z potreby udržania vlastnej prestíže,
keďže zvyčajne ide o známu osobnosť z oblasti kultúry, vedy, politiky a pod.
Na opačnej strane volajúci nemusí mať tento pocit záväznosti. Jednak môže
mať vlastnú predstavu o priebehu relácie a tým je prítomnosť tejto schémy
vylúčená z aktívneho vedomia (niektorí volajúci sa priamo priznajú, že sú len
náhodnými poslucháčmi a nepoznajú presne „pravidlá hry"). Okrem toho
volajúci zostáva v absolútnej väčšine prípadov v dobrovoľnej anonymite,
hoci obyčajne býva moderátorom vyzvaný identifikovať sa (poväčšine volajú-
ci identifikuje iba miesto, z ktorého volá).

Pri analýze dialógov sa ukazuje, že prebiehajú v ôsmich fázach (pozri
schému l, časť I). O fázach rozhlasového dialógu sme už podrobnejšie písali
na inom mieste (Ferenčík, 1995).

Tabuľka l presnejšie popisuje to, čo sa deje pri jednotlivých fázach. Okrem
toho uvádza aj jednotlivých účastníkov, ktorí sa na nich priamo podieľajú.
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Tabuľka l - Fázy rozhlasového dialógu

fáza
I
n
in
IV

v
VI
VII
VIII

popis fázy
otvorenie kontaktu - technického

spoločenského
pokyn na začatie
uvedenie problému/otázka
stanovisko k problému/odpoveď
vyjasňovanie významu
predzáver - pokyn na skončenie

súhlas so skončením
skončenie kontaktu - spoločenského

technického

účastník
M+V
M+V
M
V
H
V+H
M
V
M+V
M+V

1.Y. I. volajúci

Z tabuľky vidieť, že pre dialóg sú príznačné isté charakteristiky, ktoré pri-
spievajú k dojmu celkovej výstavbovej symetrie. Dialóg je rámcovaný"

a/ kontaktovými fázami I, II, VII a VIII (kontakt, a to technický a spolo-
čenský, sa tu nadväzuje a v závere v obrátenom poradí ruší),

b/ fázami tvoriacimi pokyn začať (nadniesť problém) a skončiť (111 a V).
Vlastný dialóg (IV) je tiež symetrický - cyklus nastolenie problému (resp.

otázka) a reakcia naň (resp. odpoveď) sa môže niekoľkokrát opakovať, pokiaľ
nie sú (úplne alebo čiastočne) uspokojené komunikačné potreby účastníkov,
predovšetkým volajúceho. V našom dialógu sa tento cyklus zopakoval päť-
krát. Pritom je dôležité uvedomiť si, že sa tu nedá hovoriť o jednoduchom
lineárnom (reťazovitom) priraďovaní sekvencií otázka - odpoveď (schéma l,
časť II a), ale o oveľa zložitejšom radení, v ktorom panuje istá hierarchia
štruktúrno-tematických zložiek (schéma l , časť II b).

Podotýkame, že táto schéma je len abstraktným vzorcom správania, čo nás
oprávňuje tvrdiť, že v čistej podobe v podstate neexistuje (takto existuje iba
vo vedomí účastníkov), a teda napĺňa sa až v konkrétnej realizácii v konkrét-
nom dialógu Toto tvrdenie sa opiera o analýzu viacerých dialógov. Je zrejmé,
že konkrétna realizácia je zložitejšia než uvedený model. Niektoré fázy nie sú
vždy explicitne prítomné (napr. výzva moderátora nastoliť problém), niektoré
fázy sa z rozličných dôvodov reduplikujú (otázka - odpoveď). Konkrétne
komunikačné správanie sa účastníkov je síce rámcovo prevídateľné, no nesie
vždy v sebe istý náboj potenciálnej nevypočítateľnosti.
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Interakčná stránka dialógu

So štruktúrou dialógu na formálnej rovine úzko súvisí aj interakčný as-
pekt, t. j. miera aktívnej participácie na dialógu (dĺžka replík) a frekvencia
zapájania sa účastníkov do dialógu ako aj iné, nie menej dôležité skutočnosti
- napr. kto hovorí po kom, kto nastoľuje problém (kladie otázky) a kto odpo-
vedá, kto ovláda kľúčové fázy vývoja dialógu a pod. Do celkovej interakcie
sa premieta (nerovnocenné) postavenie účastníkov v dialógu a tomu zodpo-
vedajúce komunikačné roly. Z interakčného diagramu (schéma 2) možno
získať nasledovné informácie:

- konkrétny priebeh (dynamiku) interakcie v čase na pozadí všeobecného
modelu rozhlasového dialógu,

- počet účastníkov interakcie a mieru ich účasti na celkovej komunikačnej
aktivite,

- frekvenciu a distribúciu sprievodných iterakčných javov (napr. strieda-
nie replík, simultánnu reč, prerušovanie, spätnú väzbu),

- frekvenciu, dĺžku a rozloženie páuz a pod.
Najvýraznejšou črtou diagramu je neprerušovaná horizontálna línia, ktorá

predstavuje dĺžku replík jednotlivých účastníkov, ako aj dĺžku a rozloženie
páuz. Podľa priebehu línie je možné usúdiť, že pre dialóg je príznačná istá
vnútorná dynamika - fázy relatívneho pokoja (dlhšie repliky jedného účastní-
ka) sa striedajú s dynamickejšími fázami (repliky sú kratšie, vystriedajú sa
viacerí účastníci). Okrem toho je zaujímavé porovnať dynamiku jednotlivých
fáz dialógu - úvodné a záverečné, prevažne kontaktové fázy (spoločne pred-
stavujú iba 6 % celkového času) sú v tomto dialógu pomerne dynamické
a dialóg sa v tomto smere vyvíja bezproblémovo. Je príznačné, že sa do nich
zapájajú iba moderátor a volajúci. Kľúčová fáza IV (94 % dialogického času)
je dynamicky najrozvrstvenejšia, no istý pomerne pravidelný rytmus im vtláča
striedanie otázok a odpovedí (schéma l, časť III b).

Interakčný diagram podáva pomerne názorný obraz o tom, do akej miery
a v ktorých fázach sa jednotliví participanti zapájajú do komunikácie (presnejšie
číselné údaje podáva tabuľka 2) Z diagramu je ľahko zistiteľné, že ak za krité-
rium berieme celkovú dĺžku replík, najaktívnejším účastníkom dialógu je hosť,
(55,6 %) za ktorým hneď nasleduje volajúci (27,4 %) . Môžeme to zdôvodniť
tým, že práve oni dvaja sú kľúčovými účastníkmi dialógu, pokiaľ ide o tematic-
kú, informačnú stránku dialógu (volajúci nastoľuje problém, kladie otázku, hosť
ponúka riešenie alebo odpoveď). Súčet dĺžky ich replík (83 %) je takmer se-
demnásobkom celkového podielu tretieho účastníka - moderátora (12 %). Ak sa
pozrieme na tento pomer z hľadiska organizácie priebehu dialógu, tak moderá-
tor má jednoznačne „v rukách" kľúčové fázy dialógu - primárne (okrem fázy
IV, v ktorej rovnakým spôsobom dominuje volajúci) je práve on iniciátorom
výmeny replík - nadväzuje a končí kontakt, dáva pokyn na začatie a skončenie.
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Tabuľka 2 - Časové rozloženie dialógu (v sekundách)

fáza
H
V
M
O

spolu

I
-
2
4
2

8

II
-
1
2
-

3

III
-
-
3
-

432
3

IV
255
119
37
21
10

423+

V/VI
-
3
7
-

9+

VII/VIII
1
1
2
-

4

spolu
256
126
55
23

460

%
55,6
27,4

12
5

100
450+

Pozn.:
+ - výsledný čas po odrátaní simultánnej reči (t. j. spolu 10 s, t. j. 2.2 %)

V nasledujúcej časti si všimneme isté interakčné javy príznačné pre dialóg
viacerých účastníkov (polylóg), akými sú simultánne rozprávanie, prerušova-
nie a ticho v dialógu. Vo všeobecnosti v našom kultúrnom prostredí panuje
názor, že týmto javom („skákanie do reči") sa treba sa vyhýbať ako prejavom
verbálnej agresivity a netolerantnosti. V prostredí hovorených prejavov, do
istej miery riadených, ktorým ale je v konkrétnom priebehu ponechaná istá
miera spontánnosti, sú však prejavom spolupráce, spoločnej snahy dopraco-
vať sa k interpersonálnemu zmyslu, obojstrannej potreby uspokojiť komuni-
kačné potreby. V našom dialógu sa však vyskytujú v pomerne malej miere
(pravdepodobne aj vďaka tomu, že snahou rozhlasového kolektívu je dosiah-
nuť čo „najčistejší" produkt, pokiaľ ide o kvalitu signálu a zrozumiteľnosť
reči účastníkov).

Simultánne rozprávanie

Ide o prípady, keď účastníci (v našom dialógu najviac dvaja) hovoria na-
raz. Prípady simultánnej reči (10 prípadov, t. j. 2,2 % celkového času dialógu)
boli zaznamenané iba vo fázach IV (9) a V/VI (1). Možno ich rozdeliť do
týchto typov:

A. V rámci jednej repliky (6 prípadov) ide o vstup jedného účastníka do
repliky iného účastníka, ktorá sa tým nepreruší:

hovorí/vstupuje: M/V H/M V/M
počet 3 2 l

Príklad č. 1:
rep. 11

12
M
V

.hh áno generálny riaditeľ Slovnaftu je naším hosťom,
generálny riaditeľ
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B. Na hranici replík (4 prípady):
1. Jeden účastník repliku skončí (M), no nenominuje žiadneho z účastníkov,
ktorí sa o novú repliku uchádzajú, „súperia" (2 prípady), pričom a) v jednom
prípade v dialógu pokračuje svojou replikou V (ale až po pauze) a b) v druhom
pokračuje M:
a) Príklad č. 2:
rep. 38 H

40 V
41 M
42 V

b) Príklad č. 3:
55 H
56 V
57 M

určite eh pochybujem? ja tvrdím že pochybujem? že by
ich odmietli=

=() určite.
=mhm?

+ určite.

...aby sme zaviedli .h vami požadovaný predaj benzínu,
.hh (no)
takže aspoň taký prísľub máte.

2. V dvoch prípadoch dochádza k „presahu" - záver (formálne aj obsahovo
úplnej) repliky jedného účastníka je prekrytý replikou iného účastníka:

hovorí H M
presahuje M H

Príklad č. 4:
rep. 21 V

22 H
"áno.áno. áno.

áno. áno.=

Všeobecne platí, že je snaha vyhnúť sa prípadom simultánneho rozpráva-
nia alebo presahu, prípadne ich trvanie minimalizovať, aby nedošlo k zhor-
šeniu kvality zvukového signálu, ktorý je pri tomto type média výlučným
nosičom správy.
Pauzy
Pri transkribovaní autentických rozhovorov všeobecne rozlišujeme tri druhy
páuz - krátke stredné a dlhé (v transkripcii ich vyznačujeme znakmi +, -H-
a +++). V analyzovanom dialógu sme zaznamenali iba krátke a stredné pauzy,
ktoré reprezentujú 5,1 % celkového času. Rozlišujeme tieto výskyty páuz:
A. technická (l prípad) - vznikla pri nadväzovaní technického kontaktu mo-
derátorom, je to vlastne prázdna replika volajúceho, ktorý nereaguje na výzvu
moderátora začať kontakt:

Príklad č. 5:
rep. l M

2 V
.hh máme signál? že máme prvý telefonát? dobrý večer?
((ticho))
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B. iné (20 prípadov)
1. uprostred repliky (12 prípadov) - vznikajú napr. ako prejav kreatívneho
myslenia, formulovania myšlienky, hľadania vhodného výrazu:

účastník počet čas (sek.)
H 8 8
V 3 4
M l l

Príklad č. 6:
rep. 24 H =.h áno. no prosím vás pekne takto. +- viete my musíme

vychádzať ...
2. na hranici replík (8 prípadov)
a) po skončení repliky sa ďalší účastník nenominuje, po krákej pauze dochá-
dza k spontánnej voľbe pokračovať (tzv. self-select - 7 prípadov):

Príklad č. 7:
rep. 13

14
15
16

V ... .hh prečo zrušili: čerpacie stojany na: dvo pre dvoj
dvojtaktové autá a vozidlá jako tedy automobily.

M + dvojtaktové.
V áno.
H + .hh e:h ja sa musím ospravedlniť....

b) v jednom prípade sa po skončení repliky samonominujú dvaja účastníci
naraz (dochádza k simultánnej reči), po krátkej pauze pokračuje jeden z nich
(príklad č. 2).

Podobne ako prípady simultánnej reči alebo presahov aj pauzy sa vysky-
tujú pomerne zriedka, a keďže sú potenciálnou hrozbou pre plynulosť dialó-
gu, jestvuje snaha predísť im alebo ich aspoň minimalizovať. Navyše je prav-
depodobné, že sa v tomto smere premieta do rozhlasového dialógu celkové
kultúrne chápanie dlhšej pauzy alebo ticha ako neželateľného javu v bežnej
interpersonálnej komunikácii neznámych ľudí.

Snahou nášho príspevku bolo poukázať na možnosti, ktoré ponúka roz-
hlasový dialóg pre výskum autentickej konverzačnej reči. Zamerali sme sa
predovšetkým na dynamickosť interakcie konkrétneho dialógu a javy s ňou
spojené, pričom je viac než zrejmé, že tým sa tieto možnosti ani zďaleka
nevyčerpali. Zistenia, ku ktorým sme sa dopracovali, ponúkajú vhodný vstup-
ný materiál na ich analýzu na pozadí širšej vzorky, akou je napríklad mini-
málne jedna kompletná séria rozhlasových dialógov odvysielaných v jeden
večer. Zostáva celý rad zaujímavých problémov (problém tzv. bezpečných
tém, prepínanie kódu, porovnanie spôsobov komunikácie mužov a žien atď.),
ktorých rozkrytie by mohlo vrhnúť svetlo na tak, v našom kultúrnom prostre-
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di, provokujúco málo prebádanú oblasť prirodzenej interpersonálnej komuni-
kácie.

Symboly a skratky používané v článku a v transkriptoch dialógov:
// miesta prekrytia replík
= nasledujúca replika sa realizuje bez predchádzajúcej pauzy
? stúpajúca intonácia

klesajúca intonácia
+ pauza
() nezrozumiteľný text
.h, .hh nadýchnutie
: predĺženie predchádzajúcej samohlásky
M, V, H moderátor, volajúci, hosť . • • • • » .

Transkript analyzovaného rozhlasového dialógu (Slovenský rozhlas, Nočné
dialógy, 24. 5. 1996)
Moderátor (M) - Viera Michaličová
Volajúci (V) - muž z Košíc, asi 60 ročný
Hosť (H) - Ing. Slavomir Hatina, generálny riaditeľ Slovnaft Bratislava, a.s.

1 M .hh máme signál? že máme prvý telefonát? dobrý večer?
2 V ((ticho))
3 M haló?
4 V haló?
5 M dobrý večer.
6 V dobrý večer.
7 M vitajte? odkiaľ voláte?
8 V z Košíc
9 M nech sa páči? chcete diskutovať s pánom Hatinom?

10 V no ta ja som nepočul (ne) začiatku som nepostrehol jaká je to relácia
ale akosi počúvam ako ste okolo benzínu proste ako riaditeľ jako:

11 M .hh áno generálny riaditeľ//Slovnaftu je naším hosťom.
12 V //generálny riaditeľ.
13 V áno. .hh chcel by som sa ho spýtať, hoci to možná nielen z jeho

stránky ale jako z druhých jako: firiem? ktoré jako: čerpajú a ktorí
jako predávajú jako: pohonné hmoty? hej? .hh prečo zrušili: čerpa-
cie stojany na: dvo pre dvoj dvojtaktové autá a vozidlá jako tedy
automobily.

14 M + dvojtaktové.
15 V áno.+
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16 H .hh e:h ja sa musím ospravedlniť, ale nie dosť dobre som pochopil
otázku pretože .hh pokiaľ ide o: + .h eh benzíny alebo motorovú naftu,
tak predsaj predávame presne vytypované druhy? .hh e:h benzínov?
a: prakticky na každej čerpacej stanici .hh môžete dostať + ehm ben-
zín BA 91? UNI? BA 95 UNI alebo kombinácia BA 95 natural? .h
prípadne 98 oktánový benzín? .hh a motorovú naftu klasickú, takže
neviem neviem dosť pochopiť .hh kam smerovala otázka.

17 V .hh no. smerovala síce asi tam? že proste v Košiciach nemáte na
žiadnom čerpadle? .hh predaj mixovaného benzínu do dvojtakto-
vých motorov.

18 H + .hh aha. + aha už mi je to jasné. áno. .hh takže vy narážate: po-
vedzme na automobily? dvoj áno dvojtaktné? povedzme ako .hh e::h
bývalé enderácké? h. e:h

19 M trabanty?=
20 H =trabanty?=
21 V =áno. áno.//áno.
22 H //áno.áno.=
23 M =vartburgy=
24 H =.h áno. no prosím vás pekne takto. + viete my musíme vychádzať

h. .hh e:h z určitej štatistiky? a tá š štatistika hovorí že: tento typ
automobilov rapídne ich počet klesá? hh takže: potom je možnosť,
že vy si: vlastne môžete pridať, lebo čo je v čom je vlas vlastne roz-
diel, .hh že: do toho benzínu pridáte: trošku oleja.

25 V oleja áno.
26 H .hh áno? takže túto: e:h situáciu môžete vyriešiť tak eh? ako to robili

napríklad eh ch chlapci motorkári? .h že si kúpil benzín? a pri l ial si
tam to patričné množstvo .h oleja.+ .h žiaľ ne viete eh každá čerpa-
cia stanica? má maximálne päť eh eh výdajných miest? to znamená
že .hh tá kombinácia tam už nevychádza, a ešte raz hovorím ten ob-
jem .hh tohto typu? .hh e::h pr predávaného benzínu klesal takým
spôsobom že už to nebolo rentabilné.

27 V pán generálny riaditeľ, ale predsa ešte: u_nás jako v štáte ešte exis-
tuje dosť tých vozidiel a ktoré človek eh .hh proste: kúpil ďal dajme
tomu: hoci aj pred desiatimi pätnástimi rokmi.

28 H .hh ja s vami súhlasím, že pokiaľ by sme hovorili o celkovom počte
vozidiel .hh z hľadiska celej republiky: tak áno bolo by to určite
dosť veľké číslo možno ešte. lenže si treba uvedomiť? .hh že tie vo-
zidlá sú rozptýlené po celej ploche našej_republiky. viete, .hh a tým
pádom? na: príslušnú čerpaciu stanicu potom pripadá len zopár
týchto vozidiel a to skutočne už nie je efektívne potom, .hh my sa
musíme riadiť aj efektívnosťou.

29 V no ale: keď môžem ešte.
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30 M nech sa páči.
31 V e:h v jednom meste a: to už jedno či proste jako alebo vo väčšom

meste hej? meste? .hh jak Bratislava alebo Košice: nieje (naáko) a-
lebo by sa jako malo nájsť nejaké miesto na niektorej stanici proste
aspoň e:h

32 M + .hh a vy si myslíte že keby bolo napríklad na jednom konci Brati-
slavy taká pumpa že by: povedzme s tým trabantom ste šli na druhý
kon z druhého konca Bratislavy? / / j a nie s s som si istá že by to tak

robili vodiči.
33 V //no.
34 H viete mate: mate jednoduchšie riešenie, pretože eh s skutočne: .hh

by som sa: čudoval? a samozrejme že by sme si spravili aj poriadok?
keby vás odmietli .hh obslúžiť v tom smere? že by vám eh poskytli
e:h túto možnosť eh .h u zmixovať eh toto palivo priamo na čerpacej
stanici.
to sú povinní? +
.hh nie.
práve ( na). + teraz som nepochopí la j a.
určite eh pochy pochybujem? ja tvrdím že // pochybujem? že by ich

odmietli.=
// (aha)

= // () určite.
// mhm?

+ určite.

35 M
36 H
37 M
38 G

39 M
40 V
41 M
42 V
43 M
44 V
45 M
46 V

áno'.'
áno.=
=stalo sa vám to?
.hh nestalo ale oni sú už e::h proste: e:h tak e:h na jako:+ e:h zvyk-
nutí poslednú dobu že proste on už ani nevyjde vonku jako z toho.
.hh e:h zo svojej e:h miestnosti tam čo jako má ten benzinár.

47 H .hh e:h + .h žiaľ vám musím dať za pravdu? pri e:h svojich vlastných
previerkach? .hh sa s tým tiež stretávam? a sú to signály ktoré +
((prehltnutie)) .hh analyzujeme a vyvodzujeme z nich závery? pretože:
+ .h viete dnes je situácia taká? že tieto čerpacie stanice sú prenajaté,
.hh a pienájomca? .hh on vlastne zodpovedá? za celý chod tej čerpacej
stanici, to znamená že .hh i keď eh pracovníci, nosia: naše: odevy, na-
še označenie, žlto čierne odevy, .hh tak sú zamestnancami toho pre-
nájomcu? a: on zodpovedá za to aký výkon majú títo .hh jeho zamest-
nanci, ale každopádne my trváme? ako spoločnosť ktorá umožňuje
prenájom čerpacích staníc? aby sa rešpektovali .hh eh naše: + .hh e:h
pripomienky respektíve príkazy ktoré im dávame akým spôsobom
majú zabezpečovať chod tejto // čerpacej stanice.
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48 M .hhmhm.
49 M // lebo to každý berie že to je: stanica Slovnaftu=
50 H =áno určite=
51 M -a nevie že to je prenajaté alebo neprenajaté robia vám dobré alebo

zlé meno.= 52 V =hej hej=
53 H =áno ale my ich samozrejme že my: eh sa: ani nechceme zbavovať?

tejto zodpovednosti? .hh takže: ja som vďačný za každý námet ktorý
môže: poslúžiť zákazníkom a vylepšiť náš imidž. .h pretože dnes
.hhh rastú ako huby po daždi čer čerpacie stanice? a je to tvrdá kon-
kurencia? a my chceme obstáť v tejto tvrdej konkurencii.

54 V .hh no. ale ja myslím že: proste niekto by mohol dať ten príkaz .hh
proste aspoň + aby: vtom meste aspoň jedna jako: e:h stanica mala
jako mixovaný benzín.

55 H + .hh no viete, musím potom s nechať urobiť a analýzu aspoň teda
v dvoch eh mestách dvoch veľkomestách Košiciach a Bratislave či
.hh e:h to z ekonomického hľadiska obstojí? aby sme ((prehltnutie))
.hh zaviedli predaj .h podľa + .h potencionálneho výskytu takýchto
automobilov? v týchto mestách? aby sme zaviedli .h va vami poža-
dovaný predaj benzínu.

56 V // .hh(no)
57 M // takže aspoň taký prísľub máte.
58 V eh t o / / j e ' : dosť jako potešujúce ale myslím že .hh e:h títo jako: .hh

pumpári
59 M //((smiech))

58a V alebo vôbec že: ktorí ako: nechcú alebo ne: jako nemôžu už teraz?
alebo nemajú jako: toto? tie mixovacie jako stojany? hej? .hh to je
pre tých eh motoristov dvojtaktárov šak nakoniec ich behá aj motor-
károv. nemyslím jako vartburgy? alebo trabanty? hej? ,h ich behá
dosť je taká troška jak diskriminácia. + + podľa mňa

60 M + .hh dobre, takže ste počuli čo povedal pán generálny riaditeľ // aby
sme to eh zas: neopakovali? lebo ss=

61 V //áno
62 V =(áno)=
63 M =asi viete o čo ide?=
64 V -áno
65 M .hh takže máte ešte niečo na srdci?
66 V ďakujem,
67 M pozdravujeme do Košíc? želáme dobrú noc
68 V aj ja dobrú noc
69 H dobrú noc
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Diskurz masmediálnej komunikácie: analýza televíznych správ

Slávka Krajčovičová

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Komunikácia prostredníctvom masmédií

Štúdium masmediálnej komunikácie sa v posledných dvoch desaťročiach
stalo objektom záujmu nielen sociológie, politológie, ekonóm.e, ako to bolo
v minulosti ale predovšetkým v.acerých jazykovedných i hraničných disciplín -
soc.ol.ngv.stiky, diskurzovej analýzy, semiotiky, sociálnej psychológie, psycho-
hngvistiky, pragmalmgvistiky. V tejto oblasti do popredia vystupujú lingvisti
T vaň Dijk, A. Bell, R. Fowler, N. Fairclough, M. Montgomery a vedci z Olas-
gow University Média Group. Pozornosť jej venujú aj J. Mistrík, Z. Hlavsa ti
J Hoffrnannová. Oblasť masmédií, komplexnosť jej systému, funkcii, inštitúcii
a vplyvov, poskytuje nevyčerpateľný zdroj materiálu na vedeckú analýzu Zau-
,em o túto sféru potvrdzuje nutnosť zaoberať sa ňou a skúmať jej vzťahy
voblast, spoločenského, kultúrneho a politického života vo všetkých kontex-

toch. . ,,, ,
Interakcia medzi jednotlivcom, spoločnosťou a svetom je prenášaná

masmédiami. Uskutočňuje sa v kontexte určitej spoločnosti, ktorá sa nad,
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svojimi hodnotami, historickým pozadím a inými faktormi. Práve tu sa pria-
mo či nepriamo odrážajú zmeny spoločnosti, v ktorej funguje. V danom čase
sa sústredí na určité sociálne a morálne vzťahy a skutočnosti, ktoré sa súčasne
odrážajú v situácii iných spoločností v rámci sveta. Táto interakcia má svoje
špecifiká, jej základné funkcie sú definované ako informatívna, vzdelávacia
a zábavná. Komplexné akusticko-auditívne a opticko-vizuálne systémy v nej
kooperujú na báze komplementárnosti, pričom o akustickom a optickom
systéme charakteru znakov hovoríme vo fáze produkcie, o auditívnom a vizu-
álnom vo fáze recepcie. Pri rozličných typoch médií sú proporcie jednotlivých
lingválnych a nelingválnych elementov rozličné.

Skúmanie jazykovej stránky masmédií sa podľa Z. Hlavsu (1990) rozbieha
troma smermi. Prvý je semiotický: ide v ňom o systematický opis jazyka
v médiách, zahŕňajúci verbálne i neverbálne, akustické i vizuálne prostriedky vo
vzájomnom vzťahu. Druhý - úzko jazykový - skúma text z hľadiska textovej
lingvistiky ako kompozíciu. Tretí sa sústreďuje na publikum - príjemcu textu.

Televízne správy ako diskurz

Diskurz televíznych správ je špecifický viacerými aspektmi, ktorými sa
odlišuje od bežnej komunikácie. Zaraďuje sa kviac-menej jednosmerným,
dynamickým typom komunikácie. Reprezentuje komplexný komunikát so
zreteľnou syntézou publicistických a dramatických charakteristík, s absenciou
spätnej väzby, so všeobecnou dostupnosťou pre verejnosť. Latentný, frag-
mentovaný adresát, líšiaci sa vekom, pohlavím, sociálnym profilom, politic-
kými afiliáciami, vzdelanostnými charakteristikami a mnohými ďalšími as-
pektmi ho vníma a nachádza v ňom modely správania, možnosti identifikácie,
hodnoty konsenzu, kolektívnu reprezentáciu atď. Správy vysielané televíziou
väčšina odborníkov považuje za všeobecne objektívnejšie ako správy v tlači.
Každá správa je však sociálnym výtvorom, konštruktom, odrážajúcim realitu.
Vizuálne a lingválne prvky sa podieľajú na samotnej tvorbe tejto konštrukcie.
Je situovaná do kontextu a v ňom je aj interpretovaná.

O televíznych správach sa hovorí ako o výkladných skriniach televízie.
V rámci žurnalizmu aktuálnych udalostí sú televízne správy spolu so správa-
mi v novinách druhmi jedného žánru správ ako špecifického módu reprezen-
tácie skutočnosti. Reprezentujú udalosť cestou reportáže, faktického opisu
udalosti. Úlohou televíznych správ je organizovanie vizuálnych a verbálnych
diskurzov, cez ktoré si ľudia vysvetľujú svet vonkajšej reality.

Metódy a spôsoby analýzy televíznych správ

V Habermasovej (1979) štruktúre domén reality, módu komunikácie, po-
žiadavky validity a všeobecnej funkcie by mali televízne správy reprezentovať
svet vonkajšej reality, kognitívny mód komunikácie, pravdu v požiadavke
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validity a funkciu reprezentácie faktov. Pri analýze vychádzame z hypotézy,
že pravdivosť správy je konštrukciou ako správa sama a úzko súvisí s ďalšími
determinantmi žurnalizmu aktuálnych udalostí, ktorými sú aktuálnosť, inšti-
tucionálnosť a masové šírenie.

D. Nimmo a J. Combs (Graber, 1994) uvádzajú štyri základné prístupy
k prezentácii správ:

- populisticko-senzačný,
- elitisticko-faktický, •'
- ignorantsko-didaktický,
- pluralisticko-črtový.
Každý z nich je nasmerovaný na určitý typ diváckej komunity. Analýza

má za úlohu postihnúť, aký cieľ správy sledujú, či ide o informovanie diváka,
pôsobenie na jeho emócie, či o poskytnutie zábavy. Za akým účelom sa sprá-
va zostavuje, ako prebieha legitimácia niektorých javov v spoločnosti. Kla-
dieme si otázku, či prevláda priamosť alebo zahmlievanie určitých skutočností
prostredníctvom verbálneho a neverbálneho systému používaného v správach.
Komunikácia v správach je nepochybne hodna záujmu o to, ako vlastne fun-
guje, ako ovplyvňuje naše predstavy, obrazy, mýty o sebe a o iných.

Analyzovaným materiálom sú hlavné večerné správy dvoch britských
a dvoch slovenských televíznych staníc, jednej verejnoprávnej, BBC Nine
O'Clock News, STV l Dnes a jednej nezávislej ITV Ne\vs at Ten a Markíza
Televízne noviny. Pozornosť upriamujeme na základné aspekty štruktúry obsahu
a niektoré sociopragmatické a pragmalingvistické elementy jazykovej a obrazo-
vej roviny v správach, predovšetkým tie, ktoré sa v priebehu analýzy v po-
rovnaní javia ako charakteristické, extrémne odlišné či naopak úplne spoločné.

Analýza tohto typu predpokladá čo najvýstižnejší prepis diskurzu do pí-
somnej formy. Za základ zaznamenania lingválnej zložky sme zvolili zjedno-
dušený súbor znakov J. Svartvika (1990).

Vlastná analýza materiálu má niekoľko zložiek. Analýza štruktúry obsahu
vychádza z dvoch teoretických zdrojov. Prvým je interpretácia žánrov a obsa-
hu A. Bella (1991) a druhým rozdelenie žánrov v štúdii D. Graberovej Info-
zábavný kvocient v rutinných televíznych správach (1994). Obe práce sa za-
oberajú nielen žánrami, ich rozdelením a charakteristikami, ale aj oboma zlož-
kami - zvukovou (jazykovou) a obrazovou - televíznych správ. Všímajú si
okrem iného schopnosť obrazovej zložky pôsobiť emocionálne na diváka,
čím zabiehajú do psychopragmatických aspektov správ. Pri analýze jazyka
správ sa pracuje s termínom register s jeho jednotlivými zložkami, ako ich
definuje M. Montgomery (1994), vychádzajúc z M. A. K. Hallidaya.

Je zrejmé, že nemožno mechanicky oddeliť štruktúru správ ako bloku
a štruktúru jednotlivých správ od výskumu jazyka, aj keď sa zdá, že predkla-
daná osnova analýzy to robí. Pri celkových záveroch a porovnávaní sa však
jej jednotlivé zložky budú dopĺňať a vytvoria kompaktný celok.
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Jednotlivé etapy analýzy

Prvá etapa analýzy je analýzou štruktúry bloku správ. Pôjde o minutáž
správ, ich členenie na domáce, zahraničné a prechodné, ktoré delíme na pre-
chodné domáce (návšteva zo zahraničia) a prechodné zahraničné (návšteva
v zahraničí), ďalej o rozdelenie správ na celonárodné a regionálne. Pozornosť
budeme venovať úvodu správ a ich záveru, to znamená prvej a poslednej
správe, s cieľom zistiť, akú funkciu plnia.

A. Bell (1991) delí správy na:
1. centrálne (hard) správy, rozlišujúc dve kategórie:

- politika a diplomacia,
- nehody, zločiny, konflikty;

2. periférne (soft) správy, ktoré nie sú vysoko aktuálne, neviažu sa na priamu
prítomnosť;

3. špeciálne tematické správy, napr. kultúra, šport.
D. Graberová(1994) delí správy na:

1. rutinné - sociálne,
politické,
ekonomické,
konflikty,
nehody,
symbolické aktivity;

2. dramatické - nákazy, hromadné nehody,
živelné pohromy;

3. žurnalistické črty, kultúrne, spoločenské atď.
Prechodné javy v tomto prípade tiež signalizujú určité zámerné špecifické

postavenie.
Druhá etapa analýzy predstavuje analýzu jednotlivých správ z hľadiska

obrazu i textu súčasne. V každej správe sa vyskytujú tzv. informačné elementy,
ktoré zahŕňajú objektívne údaje - kto, čo, kedy, kde, prečo, ako a kontext
správy, a tzv. dramatické elementy, ako sú postihnutie konfliktu, emócií
(radosť, žiaľ), interakcie (priateľskosť, nenávisť) a identifikácie - empatie.
K týmto dramatickým elementom podľa D. Graberovej (1994) som pridala
„hodnoty správ" (nevvs values) R. Fowlera (1991), ku ktorým patria: negatív-
nosť, časová aktuálnosť, významnosť, konzonancia, jednoznačnosť, novosť,
superlatívnosť, relevancia, elitnosť. Vynechanie či prítomnosť (hlavne nadmer-
ná) obidvoch elementov, informačného a dramatického, je signifikantná pri
informovaní a pôsobení na diváka. Na prvé počutie/vnímanie nepostihnuteľný
prebytok či úbytok elementov slúži na vyzdvihnutie alebo zahmlievanie sku-
točností a manipuláciu diváka.

Pri obrazovej analýze je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť scénam
v súvislosti s emocionálnym pôsobením na diváka. D. Graberová (1994) delí
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scény na dlhé zábery celých scén, odhliadajúc od pohybu kamery, a na blízke
zábery, napr. na tvár, detail atď. - a spolu s funkciou, ktorú plnia v závislosti
od typu obrazového materiálu, na:
- ikony - bezprostredné zábery miest deja,
- indexy - náhrada obdobným materiálom,
- symboly - znaky, zástavy atď.

Paralingvistické výrazové prostriedky podľa J. Mistríka (1990) a J. Hoff-
mannovej (1994) dopĺňajú analýzu obrazovej zložky a charakteristiku reči
komentátorov predovšetkým pomocou fonetických paralingvistických pros-
triedkov - tempa reči, frázovania, kvality artikulácie.

Pri jednotlivých správach si všímame stereotypy v monitorovaní určitých
zdrojov, kto vlastne prezentuje názor, robí vyhlásenia, a teda legitimuje určité
aktivity, kto sa podieľa na vytváraní už spomínaného konsenzu prostredníc-
tvom prezentácie pozitívnych alebo negatívnych hodnôt.

Tretia etapa analýzy sa bude sústreďovať na analýzu jazykovej - textovej
zložky. Z charakteristiky registra vyplýva, že ho determinujú tri aspekty ko-
munikačnej situácie:

Prvá zložka je pole (field), ktoré sa vzťahuje na to, kde sa komunikácia
uskutočňuje a zahŕňa tému s celou aktivitou hovoriaceho v jej rámci. Týka sa
nielen lexiky, ale aj morfológie a syntaxe. Analýza sleduje lexikálne, morfo-
logické a syntaktické jednotky v texte, podieľajúce sa na stupni formálnosti,
napr. skrátené tvary, kontrakcie, negácie, slangové, idiomatické výrazové pros-
triedky, slovné hry, klišé, ktoré naznačujú aj stupeň expresívnosti.

Druhá zložka registra je tenor, ktorý postihuje vzťah medzi komunikan-
tmi, či už hlásateľom správ a divákom alebo medzi dvoma komunikantmi
v dialógu, kde sa divák stáva pozorovateľom komunikácie. Ide o zisťovanie
typu modality vyjadrenej predovšetkým modálnymi slovesami a adverbiami,
stupňa slušnosti, dodržiavania, nedodržiavania etikety a z toho vyplývajúcej
osobnosti či neosobnosti prístupu.

Posledným elementom registra je mód (móde), týkajúci sa komunikač-
ného kanála. V tomto prípade hovoríme predovšetkým o ústnej komuniká-
cii a v menšej, hoci nezanedbateľnej miere o písomnej zložke (napr. nápisy
na obrazovke, zdroje informácií, záverečné titulky v písomnej podobe).
Všetky tri zložky registra sa prelínajú, a tak sa v móde zameriame na mieru
výskytu internacionalizmov (slov latinsko-gréckeho pôvodu) z hľadiska
formálnosti, Štruktúru syntaktickej stavby, prítomnosť pasívu, nominalizá-
cie a generalizácie, ktoré môžu ale nemusia ovplyvniť priamosť a adresnosť
vyjadrovania.

V priebehu analýzy anglického a slovenského materiálu sa niektoré z jed-
notlivých aspektov skúmania javia ako vypuklejšie, iné sa stávajú nepodstat-
nými, preto je možné redukovať počet aspektov, na ktoré sa detailne sústre-
ďujeme.
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Výsledky experimentálnej analýzy

Nasledujúce zostručnene výsledky experimentálnej sondy do bývalých
Televíznych novín STV1 zo dňa 25. 5. 1995 pochádzajú z prvopočiatku vý-
skumu a môžu aspoň čiastočne exemplifikovať uvedené postupy analýzy.

Analyzované správy trvali 23 minút a 45 sekúnd. Úvod, zahŕňajúci zvuč-
ku, titulky a zahlásenie, trval 49 s a záver - odhlásenie a zvučka 18 s. Čas
bloku správ predstavoval teda 22 minút a 40 sekúnd, pričom čistý vysielací
čas po odrátaní 64 s páuz predstavoval 21 minút 36 sekúnd.

Všetky 4 titulky v úvode boli doplnené obrazovou zložkou, ktorá sa obja-
vila opäť pri plnom uvedení správy v bloku. Dve zahraničné a dve prechodné
domáce správy sa po jednej striedali. Text titulkov bol kondenzovaný, išlo
o jednoduché vety, v jednom prípade o eliptickú vetu. Figurovali v nich slo-
vesá procesu, označujúce jeho začiatok a prerušenie, a tak signalizovali dy-
namiku deja. Nominalizácia, pasívum, použitie plnej formy - Severoatlan-
tická aliancia namiesto skratky NATO a neuvádzanie mien prispeli k ne-
osobnosti a formálnosti úvodu. Zvláštnym javom vyskytujúcim sa vo všet-
kých prípadoch bolo použitie minulého času, čo je síce v súlade s formál-
nosťou, ale v nesúlade s funkciou titulku upútať pozornosť na vysoko aktuál-
nu udalosť.

Úvod a záver správ tvorili zahraničné správy. Prvá správa uvedená ako
aktuálna informácie zo zahraničia bola štvrtou najdlhšou: prezentovala bom-
bardovanie srbských pozícií vojskami NATO. Negatívnosť a dramatickosť
vyjadrovala tak obrazová zložka, pôsobiaca na diváka prostredníctvom ikôn,
blízkych záberov postihujúcich mimiku a gestikuláciu rozhorčenia, ako aj
textovou zložkou. Popri expresívnych prostriedkoch lexiky, použití klišé,
negatívnych slovesných tvaroch sa v oblasti tenoru - v modalite odrazili
kategórie nevyhnutnosti, požiadaviek, intencie.

Na jednej strane štátnici, predstavitelia OSN oficiálne zastupujúci pozi-
tívne hodnoty konsenzu - spoluprácu, snahu o zmier, stoja proti negatívnym
javom extrémizmu, konfrontácie a násilia, na druhej strane však operujú
kategóriami ultimáta, leteckých útokov a intervencie, čím potvrdzujú opak
toho, čo je prezentované v správe.

Poslednou správou bola správa o úmrtí, teda tiež negatívna. Pozoruhodné
však je, že z celkového počtu 27 správ bolo iba 7, t. j. 25 % negatívnych.
„Iba" uvádzame preto, lebo v zahraničných zdrojoch sa stretávame s poz-
natkom, že väčšina správ je negatívna. Zdá sa, že v slovenských je to naopak.
75 % bolo pozitívnych, pričom 13, t. j. 50 % bolo otvorene pozitívnych.
Negatívne sú zaradené do stredu bloku, obklopujú ich pozitívne. Zaujímavé
je, že z nich 6 bolo zahraničných a iba jedna domáca. Tento poznatok môže
ale nemusí byť signálom spôsobu prezentácie skutočnosti. Potvrdí alebo
vyvráti to až ďalšia, rozsiahlejšia analýza.
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Počet správ a ich minutáž sú v porovnaní napr. s britskými tiež odlišné.
Pri rovnakom vysielacom čase na BBC je zvyčajne 12-15 správ. Tu išlo
o 27 titulov, 9 trvalo od 60 do 95 s, 3 boli kratšie ako 20 s. V prvej tretine sa
pravidelne striedali dlhá s krátkou správou. Najdlhšie boli venované Gabčí-
kovu, študentom a jazyku v kontexte tvorby mladých.

Blok správ obsahoval 8 zahraničných, 10 domácich a 9 prechodných
správ, z toho 6 prechodne domácich a 3 prechodne zahraničné. Zoradenie
v prvých dvoch tretinách prechádzalo plynulé od domácich cez prechodné
domáce k prechodne zahraničným a zahraničným. V poslednej tretine boli
zoradené podľa tematiky.

Polovicu predstavovali tzv. centrálne správy, politika a vysoko aktuálne
novinky, to znamená rutinné správy. Tretinu pokrývali špeciálne tematické
správy, venované vyššiemu vzdelávaniu a zdravotníctvu. Dvadsať percent
patrilo žurnalistickým črtám na tému kultúry a náboženstva.

Zdroje, prispievatelia Či autori neboli uvedení v piatich správach. Záve-
rečné písomné informácie o štábe vydania boli na obrazovke 12 s, čo je príliš
krátky čas, a tak text nebolo možné celý prečítať.

Analýza jednotlivých správ poukázala na niekoľko zaujímavých javov.
Okrem už spomenutej prezentácie „ich" negatívnej a „našej" pozitívnej sku-
točnosti sa k rozdielnosti prístupu k interpretácii reality pridali aj ďalšie as-
pekty. Dramatické elementy obrazovej zložky boli vo všetkých prípadoch
doplnené expresívnosťou textovej zložky, napr. štylisticky príznakovými
slovami, superlatívami, klišé, obraznými vyjadreniami. Prezentácia skutoč-
nosti prostredníctvom reprezentantov vládnych, politických a iných inštitúcií
vo väčšine prípadov úzko súvisela s otázkou hodnôt konsenzu pri prezentácii
„nás" - „ich" a vnášala iba jeden uhol pohľadu, keďže protistrana nebola
reprezentovaná vôbec alebo iba nepriamo.

Modalita v texte bola oveľa zreteľnejšia v zahraničných správach, kde sa
vyskytli prejavy označujúce povinnosť, možnosť, nevyhnutnosť. Priamosť,
signalizovaná napr. konkrétnymi pomenovaniami osôb a inštitúcií, prevládala
aj v zahraničných správach. Chýbajúci kontext udalosti v dvoch prípadoch
viedol k strate jej významu a jej uvedenie sa nám javilo ako nepodstatné.

Zaujímavá bola aj slovesná forma textu. Pri zahraničných správach sa pa-
sívum vyskytlo iba ojedinelé, dôraz sa kládol na aktívnosť deja. Súviselo to
aj s priamosťou vyjadrovania, ktorú sme už spomínali. Pasívum sa v do-
mácich správach vyskytuje veľmi často, pričom v niektorých prípadoch je
jeho použitie účelové, napr. v správe o podujatí Prečo mám rád slovenčinu.
Išlo o domácu, regionálnu, vysoko pozitívnu správu, s nadmerným výskytom
dramatických elementov, symbolov, expresívnosti v obidvoch zložkách.
Jediná pasívna konštrukcia je vo vete - „...na území, kde je slovenčina naj-
viac ohrozená, celé stáročia zanedbávaná." Podobne v správe o Gabčíkove,
kde „vďaka" pasívu nieje zrejmý autor dohody, účastníci monitorovania, ani
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hodnotiace subjekty. Vo vzťahu k téme sa aktívne formy najviac vyskytujú
pri religióznych podujatiach.

Nadmerná formálnosť textu sa prejavila iba v jednej správe, kde išlo
o zdravotníctvo a výskum, ktorá obsahovala vysoko špecializovanú lexiku
latinského pôvodu, zložité syntaktické konštrukcie a bola málo zrozumiteľná.

V závere možno uviesť, že tento výskum sa bude dať využiť vo vyučovaní
britských štúdií, predovšetkým pri analýze špecifickosti dvoch masmediál-
nych systémov, britského a slovenského v komparatívnom aspekte v rámci
kurzu masmédií. Súčastne je materiál pre svoju aktuálnosť vhodný aj pre
ostatné kurzy kultúrnych štúdií. Pre študentov filologických odborov je analý-
za diskurzu masmediálnej komunikácie zdrojom vedomostí a zručností pri ich
vedeckom i pedagogickom raste.
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Sémantické pole ukrivdenosti alebo príznakové javy
feministického diskurzu

Jana Wachtarczyková

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Nebudem zrejme preháňať, ak budem tvrdiť, že si ľudia u nás na femi-
nizmus nijako nepotrpia. Interpretujem si tak výsledky sociologického vý-
skumu agentúry Focus, zhrnuté v publikácii On a ona na Slovensku,
v kapitole Feminizmus ženskými a mužskými očami. Ukázalo sa, že pojem
feminizmus je pre veľkú časť populácie neznámy, resp. obsah pojmu je ne-
známy, alebo ak aj výraz feminizmus patrí do respondentovej lexiky, je napĺ-
ňaný takým obsahom, ktorý ústi do výrazne negatívnych postojov, a tým aj do
apriórneho odmietania feminizmu vôbec. Názorová predpojatosť a podozrie-
vavosť sa svojím spôsobom odráža aj v komunikačných situáciách a spätne
formuje alebo deformuje jazykové uchopenie tejto málo reflektovanej témy.
Aj to je pochopiteľné, pretože kým Západom sa preliata prvá aj druhá vlna
feministického hnutia, v našom slovenskom vodnom diele čerili h ladinu iba
ojedinelé „kabrhelky" a „litvajky". Pretrhnutím hrádze sa do vedomia spoloč-
nosti i do jazyka vylialo množstvo nových a v našom kontexte nepoznaných
prvkov. Jedným z nich je aj nejednoznačný, spoločensky nedôveryhodný
a ochotne vulgarizovaný pojem FEMINIZMUS.

Ako je slovníkové definovaný tento centrálny pojem?
1. Ako idea oslobodenia a zrovnoprávnenia žien, vychádzajúca z presved-

čenia, že žena je diskriminovaná.
2. Ako teória politickej, ekonomickej a sociálnej rovnosti žien a mužov.
3. Ako konkrétne hnutie (ktoré sa štiepi na najmenej štyri rozličné prúdy).
4. Ako označenie oblasti, v rámci ktorej sa realizuje špecificky ženský vý-

skum a vzdelávanie.
5. Ako ženský ráz, literárna záľuba v ženských postavách.
6. Ako ženské pohlavné znaky vyskytujúce sa u muža (lek.) alebo prejavy

a správanie charakteristické pre ženy (psych.).
Z uvedeného vyplýva, že takto definovaný pojem feminizmu je dosta-

točne vágny na to, aby sa mu nerozumelo, teda aby sa mu nerozumelo
dobre či aby sa mu rozumieť nechcelo. Je tiež možné, že postkomunistický
a postmoderný človek je zvlášť citlivý na každý ,,-izmus". No v iných jazy-
koch existuje jemnejšie rozlíšenie v podobe výrazov označujúcich konkrét-
ne a čiastkové aktivity, odlišujúce aktivity feministické sui generis od al-
ternatívnych (v zmysle ženských) výskumov v rámci tradičnej vedy. A tak
popri feminizme paralelne funguje výraz FEMINOLÓGIA, označujúci
akúsi „ženskú vedu". Na označenie feministických výskumov vo svete
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slúžia pomenovania WOMEN S1UDIES, FEMALE STUDIES, GENDER
STUDIES, pričom pravé vyraz gender robí kariéru v slovenských textoch
0 jeho tendencii k udomácňovamu aj v našom jazykovom kontexte svedči
aj to, že sa aktivizuje v slovotvorbe, pričom už poslúžil ako základ pre
utvorenie adjektíva GENDEROVY a adverbia GENDEROVO, hoci, samo-
zrejme, väčšinou ostáva nesklonny, napr v spojeniach gender postoj, gen-
der výskum

Ďalšími sebaidentifiku|ucimi výrazmi terminologického charakteru sú
FEMINISTICKY odrážajúci idey feminizmu, adjektivum s veľkou spa-

jateľnosťou, obľúbený vyraz pri pomenúvam „ženských vied" a vedeckých
výskumov Tak vznikli napr feministická ekológia feministická teológia
feministická literárna kritika feministické divadlo feministická filozofia,
feministická ontológia gnozeologia i epistemologia,

FEMININNY - žensky,
FEMINITA - axiologicka kategória označujúca abstraktnú esenciu, kva-

litu a hodnotu ženstva,
FEMINISTA - ideovo zainteresovaná osoba sympatizujúca s tézami nie-

ktorého z feminizmov Mimochodom, vzniká tu anekdotická situácia, keď aj
v l ingvistickej evidencii a systematizacn jazykového materiálu vyiaz femi-
nista ]e základným a i eprezentativnym tvarom pre toto ženské hnutie, pretože
FEMľNIST-KA je od neho iba formálne odvodená Znamená to, že napr
v s lovníku sa vyraz feministka celkom neemancipovane krčí pod heslom
feminista Je to jeden z príkladov, ako jazyk resp jazykovedná systematizacia
fixujú nespochybnitelnosť, dommanciu a be/pnznakovosť výrazov mužského
rodu, takže bezpnznakovosť ludskych bytosti mužského rodu je len prirodze-
nou súvislosťou a praktickým potvrdzovaním androcentrizmu

Všetky spomínane výrazy a javy spolukonštituuju aj slovensky feminis-
ticky diskurz Môžeme sa pýtať

A prečo pravé diskurz a nie napr texty, resp výpovede či rozhovory7

Pretože piave pojem diikurz ponuka zastrešenie nad dvoma základnými
spôsobmi existencie a prenosu informácie, teda textu a výpovede, preklenutie
ktorých implikuje zaioveň aj aktívnejšiu interakciu medzi jazykom a mimoja-
zykovou realitou Diskurz sa nedá úplne nahradiť textom, ak text chápeme
ako primárne graficky fixovaný prejav, podobne ani výpoveďou, ak ju chá-
peme ako aktuálnu realizáciu kódu na úrovni parole Obidva druhy jazykové-
ho prejavu sa od seba odlišujú podobne ako napr dialóg od monológu Dis-
kurzom teda rozumiem virtualny komunikat znakovej povahy, daný vzťa-
hom k určitej téme, objektu komunikácie, zahŕňajúci všetky realizované
podoby bytia informácie a spôsoby jej prenosu. Znamená to, že predmetný
diskurz utvárajú ako prvotexty a prvovypovede, tak metatexty a metavypove-
de, ich virtualne i aktuálne realizácie, afirmativne i negatívne významne
1 bezvýznamné
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Aké má toto chápanie vplyv na identifikáciu feministického diskurzu9

Ak o druhu diskurzu rozhoduje pravé téma a predmet komunikácie, potom
feministicky diskurz je tvorený množstvom komumkatov vzťahujúcich sa na
množsto prejavov, považovaných za feministické Osobitosťou slovenského
(ako aj väčšiny postkomumstickych) feministického diskurzu je jeho oneskore-
ne, sprostredkovane a pomalé vnikanie do kultúrneho povedomia Pôvodná
domáca feministická aktivita sa sústreďuje okolo časopisu Aspekt a okolo ne-
mnohych feministických teoretičiek a prozaičiek v Bratislave Okrem publiko-
vaných textov sa na feministicky diskurz skladá aj privátna a salónna konverzá-
cia, a to stanoviská pozitívne i odmietavé Ak napr J Hoffmannova píše
o feministickej lingvistike s otáznikom (Naše reč, 78, 1995, s 80) ako o jedno-
strannej a bez zábran hneď v úvode tvrdí „nem nám ji nikterak treba", zaraďuje
sa tým chtiac či nechtiac do feministického diskurzu Spolutvorcami tohto dis-
kurzu sú teda muži aj ženy, odporcovia i sympatizanti Existuje však osobitný
druh diskurzu, ktorý je tvorený výhradne ženami, zvaný écnture fémimne alebo
vvomen vvriting, ktorý sa môže, ale nemusí stať súčasťou feministického dis-
kurzu Tento termín sa prekladá ako ženské písanie a ma upozorniť na autorské
špecifiká žien pri výstavbe textov, niečo ako „písanie telom" (t j opozícia proti
„písaniu rozumom ) V/niklo z pohnútky zvýraznil „ženstvo" v texte, keďže
jeho reálne nositeľky podľa feministických autoriek boh „ vysúvané na perifériu
sociálne relevantných bytosti a vyhostene aj zo sveta oficiálneho jazyka, aby sa
stali bezdomovcami v systémoch symbolického poriadku" (L Ingaray, cit
podľa Farkašova, 1992, s 26) Pole ukrivdenosti )e podľa toho všade navôkol
Použitie priestorovej analógie je motivované predpokladom, že ak si nejaký
obsah (pojem) priestorovo vymedzíme, svojim spôsobom ho vyčlemme
z nerozlíšenej celistvosti priestoru (poľa ukrivdenosti, napr vjazyku), získava-
me vlastne obrysy daného obsahu „akt vyňatia a odlíšenia, akt ex-sistere dodáva
entite podobu existencie" (Cassirer, 1996, s 161) Cely komplex procedúr zalo-
žených na tomto princípe postupne využívajú tvorcovia feministického diskur-
zu, a to na úrovni jazyka, pomocou opätovnej nominalizacie (naming), snažiac
sa nanovo verbálne uchopiť a identifikovať problém, vymedziť a definovať ho,
nájsť mu adekvátne miesto v spoločenskom diskurze Hľadanie tohto miesta je
pre mnohé feministky neoddeliteľne spojene so snahou o formovanie vlastného
jazyka alebo skôr spôsobu vyjadrovania, ktorý by mal byť alternatívou
k mužskému logocentnckému jazyku A to nespočíva v utváraní iného (veď
akého9), konkurenčného systému znakov vjazyku, ale hlavne v netradičnom
využití (revízii) existujúcich foriem, v spôsoboch ich definovania (redefinície),
interpretovania (reinterpretácie) a sémantického napĺňania (rekonštrukcie),
uplatňovania inovácii modifikačneho charakteru, jazykových hier a iných ná-
strojov dekonštrukcie. Spomínané procesy však nie sú príznakové iba pre
feministicky diskurz, sú typické pre diskurz, ktorý je označovaný ako postmo-
demy, postštrukturalisticky

53



Podobne ako spoločenské zmeny aj zmeny v jazyku prebiehajú na viace-
rých úrovniach a najvýraznejšie v jeho najotvorenejšom podsystéme, teda
v lexike, a zároveň v makrocelkoch, akými sú text a diskurz, kde sa komuni-
kačné preferencie a stratégie realizujú komplexne. Inovácie v slovnej zásobe
sú síce iba časťou toho, čo na úrovni jazyka charakterizuje celý feministický
diskurz, ale sú jeho veľmi dôsledne opracúvanými stavebnými kameňmi.
Pomerne efektnejšie ako ich zamurovanie do nejakej (napr. slovotvornej)
paradigmy sa javí ich rozloženie do mozaiky podľa významových súvislostí
modifikovanej formy v pozmenenom spoločenskom kontexte.

Aká je teda základná inovácia v sémantickom poli ukrivdenosti?
Považujem za ňu funkčné sprecizovanie výrazov sex (pohlavie) a gender

(rod), ktoré týmto nadobúdajú terminologický charakter. Prvý termín ozna-
čuje biologickú príslušnosť k istému pohlaviu, pričom možnosti sú iba dve:
muž - žena. No gender predstavuje kultúrnu kategóriu v závislosti od toho,
ako jedinec realizuje svoju biologickú dispozíciu v spoločnosti, teda do akej
miery napĺňa niektorý z panujúcich stereotypov, sociálnych rolí, pričom va-
rieta možností je tu podstatne širšia. Možno si túto v odbornej literatúre už
akceptovanú dichotómiu predstaviť ako vertikálnu os, vedenú naprieč femi-
nistickým diskurzom. Je zjavné, že prevažná časť diskurzu sa tvorí práve na
hornej časti od prieniku, teda na úrovni rodu (gender), kým na dolnej polovici
(sex) operujú zväčša iba rôzne esencializmy a biologické determinizmy. Hori-
zontála má na jednom póle rovnosť, identickosť a na druhom póle rozdiel-
nosť, inakosť. Nulový bod, priesečník, predstavuje koncepciu androgýnie,
niečo na spôsob rodovej neutralizácie.

Ako sa vo feministickom diskurze pomenúva dominujúci komunikačný
priestor?

Všeobecne je to mužský diskurz (ako spoločensko-komunikačný prie-
stor), kde sa realizujú typické mocenské stratégie, predovšetkým androkra-
cia, falokracia, s viac alebo menej zjavnými prvkami mizogýnie. Ako kon-
krétne formy skrytého útlaku sa prezentujú (egocentrizmus (dominancia
racionality) a falocentrizmus (dominancia maskulinity). Falologocentrizmus
je vo filozofickej reflexii J. Derridu neologickým výrazom pre vládu raciona-
lity, akejsi kombinácie logocentrizmu a falocentrizmu.

Ako sa pomenúva samotný prejav útlaku?
Okrem najvšeobecnejších a nešpecifikovaných výrazov ako útlak, dis-

kriminácia alebo vykorisťovanie sú zaujímavé predovšetkým aktuálne
neologizmy. Patrí k nim napr. výraz sexploitácia (sexploitation), prekla-
daný ako sexuálne vykorisťovanie. Terminologický charakter postupne
získalo v angličtine nocionálne spojenie sexual harrassment, čo v pre-
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klade znamená sexuálne násilie, útlak, obťažovanie, ale do verejnosti pre-
niká ako arogantný a nekorektný kalk harašenie. Známy je už aj výraz
sexizmus, ktorý je tiež termínom pre sexuálne obťažovanie. Novším pome-
novaním je oppression, ktoré sa v slovenskom diskurze objavuje v podobe
opresia, označuje nátlak, tlak a nemá negatívne konotácie. Pribúdajú nové
rozlíšenia foriem nátlaku, ako napr. viktimizácia (victim - obeť, obetova-
nie), racionálne násilie, násilie erotickej dominancie, kultúrna hegemó-
nia a rekonštruované pojmy psychoanalýzy ako napr. vytesnenie (žien),
imprinting (vpečatenie) ako dôsledok tlaku a pretrvávania stereotypov,
estrangement (odcudzenie), alienácia (vyobcovanie), všetko to prispieva
k diagnóze vzájomného vzťahu rodov, ku komplementárnej schizmoge-
néze, ktorá označuje tradíciu obojstranného podozrievania z nepochopenia
jedného pohlavia druhým.

Ako je v súčasnom feministickom diskurze verbálne spracovaný pocit
ukrivdenosti?

Je sémanticky zapracovaný do pomenovaní, ktoré majú pre ženy seba-
identifikačnú povahu. Charakterizuje ich väčšia alebo menšia metaforizácia
a tzv. metafora tieňa, ktorá vyjadruje spôsob existencie ženského (tieňového)
prvku v patriarchálnej spoločnosti. Vo vzťahu k lingvistike by sa jej mohla
podobať napr. metafora nulovej morfémy. Slovenský femininistický diskurz
pozná kalkované združené pomenovania, ako napr. neprítomné ženy
(hidden women), skupina bez hlasu (muted group), ako problém bez
mena (problém has no nanie), marginalizované ženy, telo bez hlasu, nea-
utentická kategória, odvodený človek, citové pracovníčky, reprodukčné
pracovníčky a iné, ktoré pre svoju metaforiku a expresivitu nezískali silu
reprezentatívnych termínov.

Ako identifikuje feministický diskurz sebe vlastné javy?
Primárnou je zrejme idea novej, rodovej demokracie, rodovej spra-

vodlivosti dosiahnuteľnej prostredníctvom rodovej diferenciácie a indivi-
duácie. Slovenčina pritom ponúka pomerne univerzálny systém grécko-
latinských afixoidov, a tak sa oproti formantom falo-, andro- využívajú
prvky gyno- (z gr. gyné - žena) alebo gyneko- (vzťahujúce sa na niečo
ženské) na vyjadrenie vzťahu k fenoménom ženskosti. Reprezentuje to
zároveň postup utvárania internacionálnych kompozít, ktorý sa považuje za
jeden z najdynamickejších javov v súčasnej slovenčine (Horecký - Buzás-
syová - Bosák a kôl., 1989, s. 231). K sebaidentifikačným a programovým
pomenovaniam tohto typu patria gynokracia, gynocentrizmus, gynomor-
fizmus (spôsob stvárňovania špecificky ženských obsahov), gynaesthe-
sia/gynestézia (holistické ženské nazeranie), gynokritika (smer v literárnej
vede, založený na osobitostiach ženského čítania a interpretácie). Na roz-

55



diel od malej akceptovateľnosti myšlienkových obsahov, ktoré takto utvo-
rene neologizmy prinášajú, sú prijateľne aj pre modernu slovenčinu,
v ktorej sa začína odrážať „interlingvalna" kompetencia zainteresovaných
komumkantov Možno chviľu potrvá, kým neologizmy (nielen) feministic-
kého diskurzu budú dobre dešifrovateľne a nestratí sa efekt slovnej hry,
keďže to si vyžaduje znalosť iných, aj mimoiazykovych reálií Z tých zá-
bavnejších verbálnych invencii do slovenčiny prenikli napr

gynesis - aluzia na genesis,
gynergia aluzia na energiu,
gyn/ecology, /gyn/ekológia/ - dvojzmysel (l všeobecne - lekárska veda,

2 žart ženská ekológia, 3 titul knihy feministky M Daly),
herstory (je) príbeh, jej história) - aluzia na his/story (históriu, pripadne

jeho story - príbeh),
shevolution (jej revolúcia, či evolúcia) - alternatíva k revolution
ihrsinn (jej zmysel) - irrsin (nezmysel)
sexistencia - existencia.

Ako feministicky diskurz nazýva svoje špecifické aktivity1?
Napriek tomu že feminizmus i gender studies sú už výrazne diferencova-

ne, existujú v rámci nich spoločné metodologicke idey, ktoré determinujú
spôsob formovania feminologie Jednou z aktivít je snaha o formovanie žen-
skej kontra-kultury, kompenzovanie mužského mam-streamu vo vede
Jedným z proklamovaných spôsobov je action research, aktívny spoločensky
výskum so zámernou interakciou výskumníka so skúmaným Metodologicky
je to prístup skusenostnej analýzy (expenencial analysis), feministicky ho-
hzmus, odmietanie klasického dualizmu a jeho nahradenie interakciomzmom
a pokus o vytvorenie planoveho jazyka e-pnme, ktorý sa l íš i od bežnej ang-
ličtiny „iba" absenciou všetkých tvarov slovesa byť V praktickej rovine sú
formulovane požiadavky na právnu izonómiu (rovnosť), reprodukčnú slobo-
du a vedomie (reproductive freedom, reproductive consciousness), moc
nad vlastným telom (bodily selfdetermmation), sebauvedomovame (object-
selves) a svojpomoc (self-help). A napokon, vtom najširšom kontexte je
feministicky diskurz súčasťou toho súčasného postmoderneho, s ktorým ho
spája predovšetkým idea dekonštrukcie tradičného diskurzu Je zrejmé, že
tento proces sa viaže aj na spoločenskú situáciu a že sa nejakým spôsobom
odiaža v jazyku Slovensky feministicky diskurz je stále príliš marginálny
a chudobný na domáce aktivity, informácie, texty a polemiky, aby bolo možne
hneď pri úvodnej lingvistickej sonde doň vyvodzovať si čokoľvek o jeho
užitočnosti, jedinečnosti alebo naopak, o jeho vyslovenej zbytočnosti Býva
tiež „dobrým" zvykom dištancovať sa od neho Mojim zámerom však bola
vecná reflexia verbálneho stvárnenia leitmotivov uknvdenosti, aké sa vyskytli
v slovenskom feministickom diskurze, bez ambícii jednoznačne klasifikovať
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tento komplexný a komplikovaný jav z úrovne jazyka Pretože podstata femi-
nizmu nespočíva ani tak v jazyku, ktorým sa šín, ako skôr v rodovom vedomí
a sociálnej pamäti členov konkrétneho ľudského spoločenstva
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Variácie v sémantickom trojuholníku

Lujza Urbancová

Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

Dynamika slovnej zásoby každého jazyka spočíva v schopnosti vyvíjať sa,
obohacovať, rozširovať, ale aj strácať určité prvky a budovať nové vzťahy.
Jazyk rýchle reaguje na nové javy skutočnosti. V našom príspevku sa budeme
bližšie zaoberať polysémiou a homonymiou z teoretickej aj praktickej strán-
ky.

Vzťah medzi predmetom (vecou, objektom, denotátom) a slovom (for-
mou, designátorom) sa najčastejšie vyjadruje sémantickým trojuholníkom, do
ktorého ako tretia zložka vstupuje význam (zmysel, pojem, designát).

Medzi denotátom a designátom je kauzálny, kognitívny vzťah - designá-
cia. Designát a designátor vstupujú do vzťahu signifikácie, vyjadrenia zmys-
lu. Nepriamy príčinný vzťah medzi designátorom a označovaným javom je
denotácia

designát

designátor

signifikacia designácia

— — — — — — — \J denotat
denotácia

Tento model nám poslúži ako východiskový bod pri skúmaní polysémie
a homonymie.

Polysémia je jav, pri ktorom sa jedným jazykovým prostriedkom pome-
núvajú viaceré myšlienkové obsahy. Významy toho istého slova sú spojené
rozličnými vzťahmi a tvoria istú sémantickú štruktúru (Encyklopédia jazyko-
vedy, 1993, s. 329).

Pri polysémii uvažujeme o viacerých denotáciách a designáciách, ale
vzťah signifikácie je jediný - medzi designátorom a designátom základového
slova Sémantický trojuholník môže mať takéto podoby:
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a) radiálna polysémia
Dst Os3

D2

D1
Dsl - hlava - časť ľudského tela
Ds2 - hlava - časť sústruhu
Ds3 - kapustná hlava

b) reťazová polysémia
Ds1 Ds2 Ds3
Q—X3HO.

Dsl - koruna - časť stromu
Ds2 - koruna - kráľovská ozdoba hlavy
Ds3 - koruna - platidlo

c) radiálno-reťazová polysémia
Ds1 Ds2 Ds3
Q—X>—X),

Dsr
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Pri polysémii majú rozhodujúcu úlohu špecifikačné sémy, ktoré sú rozdielne
pri jednotlivých významoch. Kategoriálne a identifikačné sémy sú spoločné.

Homonyma (vlastné homonyma) sú slová majúce rovnakú hláskovú po-
dobu, ale odlišný, ničím nesúvisiaci význam (Encyklopédia jazykovedy,
1993, s. 175). Homonymné slová nemajú spoločné sémy (kategoriálne, identi-
fikačné, špecifikačné), a tak nie sú medzi nimi žiadne vzťahy týkajúce sa
obsahovej stránky slova.

Homonyma môžeme graficky vyznačiť takto:
Ds1 Ds2 Ds3
O

D2

D1

Oproti polysémii tu dochádza k zmenám Počet signifikácií sa zvyšuje, lebo
vzťah vyjadrenia zmyslu je pre každý význam, ktorý sa neviaže na iné slovo,
nový. Vznikne niekoľko sémantických trojuholníkov spojených v jednom bode
- designátore predstavujúcom spoločnú formu, ktorá sa viaže na rozdielny
obsah.

Základný rozdiel medzi polysémiou a homonymiou je teda v existencii,
resp. absencii vzťahu medzi vyznaniami, sémami. Zaujímalo nás, ako si pou-
žívatelia slovenského jazyka vedia tieto vzťahy uvedomiť. Vychádzali sme
z hypotézy, že schopnosť postrehnúť zviazanosť pojmov je závislá od veku
a vzdelania ľudí, od ich schopnosti určiť „diskrétne kognitívne prvky, z kto-
rých sa konštituujú odrazy i významy" - noémy slov (Blanár, 1984, s. 26).
Chceli sme zistiť, či sa vo vedomí používateľov jazyka strácajú väzby medzi
vyznaniami viacvýznamových slov. Predpokladali sme, že starší študenti si
uvedomujú viac vzťahov ako žiaci základnej školy.

Pracovali sme so štyrmi skupinami:
1. základná škola - 5. ročník (23 žiakov),
2. gymnázium - 1. ročník (17 študentov),
3. vysoká škola - l . ročník (10 poslucháčov - so študijnou kombináciou

slovenský jazyk),
4. jazyková škola -1. ročník (10 dospelých žiakov).

Úlohou opýtaných bolo postrehnúť (ne)existenciu vzťahov medzi slo-
vami a na základe toho určiť, či sú to homonymné alebo polysémické slová.
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Percentuálny počet výskytu odpovedí je v tabuľke 1.

I •
§ ,û
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Pri zostavovaní otázok sme nepočítali s tým, že pri uvedení viac ako
dvoch významov budeme mať problémy pri hodnotení odpovedí, ktoré boli
často nejasné. Práve preto pri niektorých slovách neuvádzame spracovaný
výskyt jednotlivých odpovedí.

Pri dvoch významoch slova zámok prevládali odpovede označujúce
slová za homonyma, čo je v zhode s Krátkym slovníkom slovenského jazyka
(1987). V druhom a treťom prípade sa od ostatných skupín výrazne odlišujú
žiaci gymnázia. Pri slove čepiec predpokladáme ich schopnosť postihnúť iné
noémy, čo môže súvisieť s poznatkami z biológie. Zaujímavé je ale to, že pri
významoch slova kniha ich už nevyužili.

Z nevyhodnotených hesiel uvedieme slovo kohútik, pri ktorom už
v súčasnosti u niektorých respondentov dochádza ku kríženiu polysémie a ho-
monymie. Vyplýva to z toho, že pôvodný tvar vodovodného kohútika sa
nahrádza novým, modernejším dizajnom, a tak najmä mladší žiaci nepostreh-
nú vzťahy medzi jednotlivými významami.

Sémantický trojuholník by sme mohli vyznačiť takto:

Ds1 Ds2 Ds3
Q—Xi

02

Dsl -samec sliepky
.; Ds2 - vlasy dieťaťa vyčesané dohora

. :. : ' :
: Ds3 - uzáver vodovodu

V tomto, ale aj v mnohých iných prípadoch by sme mohli uvažovať o po-
lysémii ako o predstupni homonymie.

Zo sondy vyplýva, že používatelia jazyka si nezriedka neuvedomujú výz-
namové vzťahy medzi slovami. Dôvody sú rôzne. Okrem subjektívnych aj
objektívne, lebo spoločný znak zanikol, a preto je ťažké vzťah postrehnúť. Na
tento fakt nadväzuje poznámka, že nielen na základnej, strednej, ale aj na
vysokej škole sú žiaci často pri hodnotení polysémie a homonymie neistí, (ak
si zoberieme na porovnanie Krátky slovník slovenského jazyka; 1987). Pri
niektorých slovách, kde vzťahy úplne zanikli, sa ukazuje potrebné zvažovať
ich zaradenie k polysémickým alebo homonymným slovám.

62

Jazyk a spoločnosť sa navzájom ovplyvňujú, dochádza k rôznym
zmenám; pri uplatňovaní sociolingvistického hľadiska by sa mohlo medzi
oblasti reagujúce na dynamiku žitia zaradiť aj hodnotenie polysémie a homo-
nymie.
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Oka/Jonalizmy v hovorenej komunikácii

Liptáková Ľudmila

Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov

Vychádzajúc zo skutočnosti, že hovorené komunikáty sa považujú za
hlavný zdroj dynamiky súčasnej slovenčiny (Bosák, 1995) a že osobitosti
okazionálnej slovotvorby sa doteraz študovali najmä v písomne realizovanej
komunikácii (umeleckej, esejistickej, publicistickej), rozhodli sme sa zamerať
pozornosť na vznik a fungovanie okazionalizmu v ústnych prejavoch.

Získavanie materiálovej bázy výskumu malo svoje úskalia. Z podstaty oka-
zionalizmov vyplýva, že sa v komunikácii objavujú „okazionálne", a teda je
ťažké naplánovať si ich záznam. Navyše bez písomnej fixácie nejestvuje
možnosť po čase sa k nim vrátiť. Úspešnosť v zbieraní materiálu sa dá do-
siahnuť vyhľadávaním takých komunikačných situácií, kde predpokladáme
výskyt okazionalizmov, a zabezpečením si ochotných „zberačov". Najmä
s pomocou študentov pedagogickej fakulty sa nám podarilo zachytiť l 200 oka-
zionálnych lexikálnych jednotiek.

Vychádzame zo širšieho chápania okazionalizmov ako nových jednotiek
reči, resp. doteraz slovotvorné nerealizovaných systémových možností jazyka,
ktoré vznikajú vjedinečnom kontexte ako produkt individuálneho rečového
aktu (Buzássyová, 1980, 1990; Martincová, 1983). Pod okazionalizmy teda
zahŕňame tak príležitostné, ako aj potenciálne slová (Buzássyová, 1979).
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V príspevku sa pokúsime stručne naznačiť komunikačno-pragmaticku di-
menziu neuzualnych slov vyskytujúcich sa v hovorených komumkatoch
Chceme odpovedať najmä na tieto otázky o fungovaní okazionahzmov l kto
ich tvorí (autor), 2 kedy a kde vznikajú (typy komunikácie, komunikačné
situácie), 3 prečo vznikajú (na základe akých komunikačných potrieb) Po-
drobnejšia analýza zozbieraných okazionalizmov z hľadiska semanticko-
formalneho vzťahu slovotvornej motivácie (Furdik, 1996) bude predmetom
našich neskorších úvah

Zachytene okazionalizmy člemme podľa troch komunikačných faktorov
vek autora, prostredie komunikácie a vzťah medzi komunikačnými partnermi
Podľa veku autora osobitne skúmame detské okazionalizmy a okazionahzmy
tvorene dospelými používateľmi jazyka Pre obmedzený rozsah príspevku sa
budeme venovať iba druhé) skupine

Okazionalizmy tvorene dospelými používateľmi jazyka člemme podľa
prostredia na okazionahzmy vznikajúce v súkromnom a vo verejnom komu-
nikačnom piostredi Kritériom na vymedzenie sukromnosti, resp verejnosti
komunikačného prostrediaje druh vzťahu medzi komumkantmi

Súkromne komunikačné prostredie je prostredím s blízkym, dôverným
vzťahom komumkantov Ide o komunikáciu v rodine a medzi priateľmi

V matenali sú výrazne zastúpené študentské okazionahzmy, ktoré sme
získali najmä z prostredia vysokoškolského internátu v tomto prípade fun-
gujúceho ako miesto priateľskej komunikácie Z komunikačných motívov sa
tu pri okazionalnej slovotvorbe azda najviac prejavuje zmysel pre recesiu
(sadisti - pracovnici sadu, tmony - častice, ktoré prenášajú tmu [asociácia
s fotónmi], tyblčko - tvoje jabĺčko, nočník - nočný stolík) a snaha o napad-
nosť vyjadrenia, ktorá vo svojej realizácii niekedy pripomína alebo využíva
slangovú lexiku (mercik - mercedes, okultak, okultačik - okultista, pokosne-
lo, okosilo sa - ochladilo sa, kofeínka — káva, hrčibudka — rádio, peniaščoka-
reň - peňaženka a i )

Nielen u študentov, ale aj u iných používateľov jazyka oboch pohlaví,
rôznych profesijných skupín a rozličného veku sa pri istej komunikačnej
potrebe objavu|c tendencia utvárať neuzuálne, nekonvenčné slova Výnimkou
nie je ani komunikácia v rodine Spontánnosť ako podstatná vlastnosť súk-
romnej komunikácie a vedomie, že komunikačné je „všetko dovolene" (t j
využívanie prostriedkov zo všetkých variet národného jazyka), predstavujú
živnú pôdu pre slovotvorné experimentovanie

Okazionahzmy sa niekedy stávajú súčasťou rodinného kódu (o osobitnom
kóde paru píše Leisi, 1990), t j spôsobu vyjadrovania typického pre konkrét-
nu rodinu Spontánne vzniknuté príležitostné výrazy začnú za istých okolnosti
členovia rodiny reprodukovať Tieto novotvary sa potom stávajú súčasťou
spoločného skusenostneho komplexu v komunikačnej kompetencii rodinných
príslušníkov (termíny spoločný skusenostny komplex, komunikačná kompe-
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tencia podľa Koŕensky a kôl , 1987) Ako súčasť rodinného kódu funguje
napr okazionahzmus hadžadžo, ktorý je mimo konkrétnej rodiny nezrozumi-
teľný Má vyznám ,jedlo pripravene z rôznych zvyškov" a bol motivovaný
výpoveďou Nahádž, čo maš}" Podobne citoslovce hu-hu začalo v rodine
označovať citronádu po reakcii návštevníka na príliš kyslý citrónový nápoj -

Hu-hu'" Takisto je v istej rodine jasné, že buldogy sú papuče starého otca,
kolodomky sú papuče, ktoré sa nosia „okolo domu" a že zrazenina samupore
znamená „idem sama umyť poháre" Uvedene okazionalizmy teda strácajú
vlastnosť nereprodukovanosti, ale zachovávajú si svoju „okazionalnosť"
najmä viazanosťou na jedinečný kontext a jedinečných komumkantov

Výraznou komunikačnou funkciou okazionahzmov je vyjadrovanie emo-
cionálneho stavu autora alebo jeho citového vzťahu k adresátovi, pripadne
vyvolanie emocionálnej reakcie komunikačného partnera Rôznymi expresív-
nymi formami sa nimi zhmotňujú tak kladne, ako aj záporné emócie
(zbožňovadlo, fučko - dieťa, trepadlo, tvrdohlavka - láskavé hodnotenie no-
siteľov inak záporných vlastnosti, nervolezec - ten, kto lezie na nervy, nadáv-
ky - izergľoš [podľa literárnej postavy Izergiľ], prasopes [zlý človek] a i )
Niekedy autor tvorí okazionahzmy ako súčasť svojej komunikačnej stratégie
z ohľadu na recipienta Chce napr zámerne zjemniť vyjadrenie alebo zmier-
niť napätú situáciu v rozhovore

Syntaktickou i sémantickou skratkou sú okazionahzmy utvorene s cieľom
pomenovať jav výstižnejšie ako to robí uzualna lexikálna jednotka, pričom to,
čo má byť pomenovaním zdôraznené, je výsledkom výlučne subjektívneho
rozhodnutia produktora Na ilustráciu niekoľko príkladov v kontexte

Ak sa mi plášť nepodarí vyčistil budem ho musieí vziať do škvrnarne
(čistiarne) - Odlož krém (aby stuhol) do stuhovacky (chladničky) - Nič sa mi
nechce a ešte musím ist do recepiarne (lekárne) - Ty si riadny pudlik Sprá-
vaš sa úplne pudovo vôbec nerozmyšlaš — Čo máš počutmy? (zdalo sa, že
niekto klope, ale za dverami nestál nik) - Ta mrkva je len pre tvoje drtinožky
(zuby) - Vieš ja som taký mkotinec (fajčiar) -

Pri vzniku týchto okazionahzmov možno zohral rolu aj efekt predtým po-
vedaného alebo mysleného (na plášti mám škvrny - škvrnareň, chcem, aby
krém stuhol stuhovačka, potrebujem lieky na recept - receptaren)

Podobne ako deti aj dospeli bez väčších zábran tvoria neuzuálne dejové
slova (ovocmovať ~ jesť ovocie, orieškovat sa -jesť oriešky, patdesiatniko-
vat - oslavovať paťdesiatmy, popolmkovat - odklepávať popol z cigarety do
popolnika, enkovať sa - lyžovať sa na vrchu Erika, vymechanickovať - vy-
čistiť s mechanickou metlou a i ) Kým u deti je tento spôsob okazionalnej
slovotvorby výrazom dynamickosti psychickej štruktúry, u dospelých komu-
mkantov ho považujeme primárne za realizáciu úspornosti

V neposlednom rade sa okazionahzmy tvoria v súkromnej komunikácii na
zaplnenie prázdnych miest v uzualnom inventári komumkantov Ide najmä
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o neuzuálne, ale systémovo možné názvy osôb, ktoré hovoriaci z rôznych
komunikačných pohnútok (úspornosť, vyjadrenie emócií, humor, výstižnosť
a i.) uprednostní pred perifrastickým pomenovaním: dvojzmyselník - ten, kto
hovorí dvojzmyselne; papučiar, podpapučiar, papučista - ten, kto je pod
papučou; pyriteľ - ten, kto spôsobí, že sa druhý zapýri; škandalista - ten, kto
spôsobí škandál a i.

Vo verejnom komunikačnom prostredí sa vzťah komunikantov na osi dô-
verné - neformálne - neoficiálne - polooficiálne - oficiálne posúva smerom
k pravému pólu. Ako osobitnú podskupinu tu vyčleňujeme okazionalizmy
vznikajúce v bežnej komunikácii, t. j. v neoficiálnej, neformálnej komuniká-
cii medzi známymi komunikantmi v rozličných bežných komunikačných
situáciách, v neformálnych kolegiálnych rozhovoroch na pracovisku a v bež-
nej komunikácii medzi študentmi v škole alebo v internáte.

Takzvané bežné okazionalizmy sa tvoria na pozadí podobných komuni-
kačných potrieb ako okazionalizmy s prívlastkom súkromné. Aj v tomto type
komunikácie sa produkcia príležitostných slov opiera nielen o prostriedky
spisovného jazyka (smarkovníky - vreckovky, kosný čaj - studený čaj, od-
šrajbnúť - odpísať). Obľúbeným motivantom bývajú i hovorové lexémy:
stĺkať (dierkovať cestovný lístok) - štikač, štikátor, šlikatér, šnkmajster
(sprievodca vo vlaku, ktorý dierkuje cestovné lístky).

Bežné okazionalizmy teda často slúžia na výstižné a úsporné pomenova-
nie toho, čo by sa ináč muselo pomenovať opisné, napr. aktuár (zapisovateľ
aktuálnych udalostí na výlete), halabalistka (tá, ktorá robí všetko halabala),
holdér (ten, kto niečomu holduje), polievkár (ten, kto chodí v študentskej
jedálni iba na polievku) a pod.

V tomto type komunikácie sa okazionalizmy využívajú na explicitné vy-
jadrovanie emócií v menšej miere ako v súkromnom prostredí. Stúpa zámer-
nosť ich tvorenia a hovoriaci ich využívajú najmä na oživenie rozhovoru.
V súvislosti s väčším počtom účastníkov komunikácie treba tvorbu okaziona-
lizmov chápať aj ako istý výraz sebaprezentácie človeka. Nesporným spestre-
ním vyjadrenia sú napr. príležitostné slová vo vetách

Už sme z toho zhonu všetci amortizovaní (unavení, opotrebovaní).- Haš-
lerky sú strašné derjazyky.— Kolega každé ráno nosí do práce vo vedíerku
čerstvé jahody zo záhradky. Ale po týchto prudkých dažďoch už dovedierko-
val.-

Podobne ako v súkromí aj v bežnej komunikácii sa študenti (hádam ešte
viac) snažia byť nápadní svojou rečovou kreativitou. V početných príkladoch,
ktorých autormi sú najmä vysokoškoláci, sa potvrdzuje záľuba v rečových
hrách a vo vymýšľaní neuzuálnych slov. Je to napr. typické skracovanie výra-
zov (fúka - filozofická fakulta, okazač - okazionalizmus,_/ŕaní/c/ - františká-
ni) alebo intenzitné hodnotenie toho, čo sa pomenúva (hatlamálština - neob-
ľúbený cudzí jazyk, humanizátor - prednášate!' posadnutý témou humanizá-
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čie, hevierovka - vyučujúca, ktorá sa zaoberá tvorbou Heviera, kevin - po-
pletený človek (podľa filmovej postavy), lepidlo, prilepka, vtierka - vtieravý
človek).

I v bežnom type komunikácie sa v záujme ekonómie vyjadrenia hojne tvo-
ria desubstantívne slovesá (fóliovať - zhotovovať fólie, missovať - súťažiť
o titul Miss, vrátnicovať- mať službu na vrátnici, vyturistikovať sa - turistic-
ky sa dobre vyžiť, zoskúšobnieva sa - blíži sa skúšobné obdobie a i.). V tejto
súvislosti môžeme len súhlasiť s tvrdením K. Buzássyovej (1990, s. 68), že
v slovenčine je hranica medzi okazionálnymi a potenciálnymi slovami v ob-
lasti tvorenia slovies vágna.

Ďalšou podskupinou v rámci verejného komunikačného prostredia sú oka-
zionalizmy tvorené v tzv. mediálnej komunikácii čiže v rozhlasovom a tele-
víznom vysielaní. Ich autormi sú profesionálni používatelia jazyka: humoristi
v zábavných reláciách, redaktori a moderátori v rôznych typoch programov,
speváci, herci, textári, ale i politici ako hostia publicistických i neformálnych
relácií.

Okazionalizmy produkované humoristami v zábavných reláciách sa vy-
značujú intencionálnosťou, sú súčasťou umeleckého zámeru autora vyvolávať
u recipienta predovšetkým humorný efekt: Milí večernici a večernice*, (oslo-
venie divákov večernej relácie), rozosmutnieť (opak k rozveseliť), zázimnik
(podľa záletník) a pod. Snaha o neošúchanosť vyjadrenia motivuje individu-
álnych produktorov z uvedených profesií tvoriť originálne novotvary: Proti
tebe som nikdy nekalvodoval (politik v diskusii takto vtipne vyjadril význam
„tebe som nikdy neoponoval" - od propria Kalvoda).- To nieje premiéra, ale
verniéra (dvorný textár vyjadril vernosť speváčke).

Tak ako v skôr analyzovaných typoch komunikácie aj v mediálnej komu-
nikácii sa realizuje výrazná komunikačná funkcia neuzuálnych slov pomenú-
vať úspornejšie a mnohokrát kontextovo výstižnejšie to, čo sa v úze pomenú-
va perifrasticky. Možné prechody do úzu sú v tomto type okazionalizmov
najpravdepodobnejšie. Napríklad fanúškyňa (žena ako fanúšik), hobista (ten,
kto má hoby), oskarovec (držiteľ filmového ocenenia Oscar), prázdninár (ten,
kto má prázdniny), rubrikár (ten, kto má v médiu na starosti rubriku), tipo-
vač, tipér (ten, kto tipuje), žrebovač (ten, kto žrebuje), ostrolakťový (taký,
ktorý má ostré lakte) a i.

Okazionalizmy sú neologické jednotky reči. Podobne ako neologizmy re-
agujú na aktuálne pomenovacie potreby, pravda v individuálnych rečových
aktoch. Rozšírenie burzového spôsobu predaja zapríčinilo obohatenie slovo-
tvorného hniezda s východiskovým motivantom burza o potenciálne i príle-
žitostné motiváty: burza - burzovať, burzovanie, burzovník, burzový, burzá-
reň, rádioburza, rádioburzový.

„Obľúbený" televízny seriál Manuela sa odrazil v konštituovaní okazio-
nálnej slovotvornej paradigmy:
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Manuela- manuelovaťsa, manuehstka, Maňa, manuelychtivý, zmanueh-
zovany

Oblasťou verejnej hovorenej komunikácie, v ktorej sa prejavy z času na
čas oživujú okazionalnymi výrazmi, je aj polooficiálna komunikácia Ide o od-
borne polooficialne diskusie a rozhovory, v ktorých sa oficiálne pasáže strie-
dajú s fázami uvoľnenia a neformalnosti Dalo by sa to iste zdokumentovať
príkladmi z viacerých komunikačných sfér (ich výpočet uvádza J Bosak,
1995) V našom matenali mame doklady najmä na okazionalizmy v preho-
voroch učiteľov počas vyučovania na všetkých stupňoch škôl

Každá z vyčlenených skupín okazionalizmov má svoje špecifiká Podľa
našej mienky možno formulovať aj isté spoločné znaky Zistili sme, že neu-
zualne slova v hovorenej komunikácii uspokojujú rôzne komunikačné potre-
by a organicky sa začleňujú do rečových prehovorov ako spestrujúci prvok
Na rozdiel od O Martmcovej (1983, s 141) si nemyslime, že okazionalizmy
sú jednotky so značne zníženou komunikatívnou funkciou Ako sme mohli
vidieť vo viacerých príkladoch, v konkrétnej komunikácii sa nimi môže nie-
kedy komunikovať úspešnejšie než pomocou uzuálnych slov Všetky okazio-
nalizmy sú totiž výsledkom momentálnych psychických asociačných proce-
sov, autorovho prežívania, a tak recipientovi odovzdávajú nielen vecnú, ale
explicitne alebo implicitne aj emocionálnu informáciu Provokovanim reci-
pientovych asociácii niekedy fungujú ako výrazná komunikačná skratka, čo
takisto môže zvýšiť efektívnosť rozhovoru Pravda, komunikačná účinnosť
okazionalizmu závisí aj od toho, ako recipient pozná jazykový systém (neplatí
to o detských okazionalizmoch) a ako dokáže v momente narušenia svojich
expektacn počas komunikačnej udalosti asociačnými procesmi okazionaliz-
mus dekódovať Nazdávame sa, že okazionalizmy v hovorených prejavoch sú
nositeľmi špecifickej komunikačnej funkcie, a to uspokojovať potrebu člove-
ka po emocionalite v každodennej komunikácii (v podobnej súvislosti takúto
komunikačnú funkciu formuluje W Fleischer, 1975) Spolu s inými rečovými
faktmi sa okazionalna slovotvorba stáva zdrojom estetiky nielen vo zvláš-
tnom, umeleckom, ale aj v bežnom komunikovaní
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Z lexiky detskej reči

Mariana Stejskalová

Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica

Slovník detskej reči predstavuje špecifickú časť slovnej zásoby každého
jazyka, a to zo stránky kvantitatívnej i kvalitatívnej Tvoria ho pomenovania
predmetov a javov z objektívnej reality, vznikajúce ako odraz tejto reality
v myslení počas procesu poznávania a komunikovania deti s ostatnými ľuďmi

Komunikačná interakcia dieťa - dospelý, v ktorej najčastejšie detské slo-
vá vznikajú a používajú sa, je charakterizovaná nerovnocennosťou partnerov
ako účastníkov komunikačnej situácie Dospelý sa ako expedient i percipient
vyznačuje vyššou ustretovosťou, snahou pomôcť a porozumieť dieťaťu Často
sám iniciuje, dopovedá, spresňuje alebo opakuje výpovede dieťaťa Ústne
jazykové prejavy dieťaťa predškolského veku sú vysledokom procesu napo-
dobňovania reči dospelých a značne ich ovplyvňuje neukončený vyviň arti-
kulačnych organov Pre atmosféru, v ktorej sa komunikácia dospelého s die-
ťaťom uskutočňuje, je príznačne mimoriadne citové zaangažovanie a emo-
cionalita Jej prejavom je zvýšená miera používania neverbálnych prostried-
kov (gest, mimiky, haptiky), ktoré verbálne jazykové prejavy spresňujú, dopĺ-
ňajú alebo ich nahrádzajú úplne Komunikácia dospelého s dieťaťom je špeci-
fická aj svojou tematickou zameranosťou Obsahom sú jazykové prejavy
orientovane na uspokojovanie biologických, psychických i nadstavbových
potrieb dieťaťa (hra, spoznávanie a učenie, socializácia) V procese vyvinú
komunikačnej kompetencie i performancie deti predškolského veku zohrávajú
dominantnú úlohu rodičia, predovšetkým matka Sú stimulujúcim i limituju-
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čim faktorom, vplývajúcim na hĺbku a rozsah poznania dieťaťa, a tým i roz-
sah a úroveň jeho verbálneho i neverbálneho správania.

J. Mistrík (1989) člení detskú lexiku na slová: 1. onomatopoické (bác, ba-
cať, bú, bum, pá), 2. konvenčné (papať, bobo, havo, cucu, bokať), 3. demi-
nutíva a hypokoristiká (mliečko, zúbky, ocko, prštek) a 4. slová deformované
nedokonalou výslovnosťou niektorých hlások v reči dieťaťa.

Predmetom spracovania detskej lexiky v tomto príspevku je materiál zís-
kaný od poučených informátorov, 42 študentov pedagogickej fakulty, a vlast-
né záznamy rečového vývinu detí. Touto formou sme získali 733 detských
slov, ktoré použili deti podľa udania ich rodičov vo veku od 10 mesiacov do
8 rokov (ich priemerný vek bol 2,78 roka).

Na analýzu sme vybrali 160 slov so zameraním na tie, ktoré sa objavujú
v tzv. flektívnom štádiu, keď si dieťa začína uvedomovať gramatiku jazyka
tak, že začne skloňovať a časovať, tvorí jednotlivé gramatické podoby slov
a derivuje slová. V tomto období sa dieťa stáva spontánnym jazykovým tvor-
com. Pomocou transferu a analógie dieťa počuté gramatické formy použije aj
v inej situácii, pričom neakceptuje rozličné gramatické výnimky. Takto utvo-
rené nové slová - pseudogramatizmy (Lechta, 1996) sú nesprávne, ale utvo-
rené podľa prísne logických a systémových pravidiel jazyka. Obdobie synkre-
tizmu (nerozčlenenosti) lexiky a gramatiky končí vtedy, keď sa v reči dieťaťa
začne diferencovať lexikologická rovina od gramatickej, čo je približne
v štvrtom roku dieťaťa.

Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré charakteristické znaky
a možnosti tvorby pseudogramatizmov a naznačiť niektoré slovotvorné postu-
py v lexike detí. Tieto závery by mali poslúžiť ako východisko pre ich ďalšie
zbieranie a systematickejšie spracovanie.

Slovnodruhové zastúpenie v nami vybranom korpuse slov bolo nasledov-
né: substantíva tvorili 66,87 %, slovesá predstavovali 23,12 %, adjektíva
6,25 % a príslovky 3,75 %.

Podstatné mená v detských prejavoch označujú konkrétne pomenovania
substancií, v minimálnej miere pomenúvajú deje a vlastnosti. V období tzv.
jednoslovných viet substantíva označujú celú výpoveď. Slovo Havol neozna-
čí len psa, ale konotuje, často pomocou gesta a mimiky, celú výpoveď: Tam
je pes alebo Bojím sa psa.

Pri tvorení názvov osôb prevládali spôsoby tvorenia príponami, napríklad
od slovies príponou -ár: plavár (plavčík), príponou -istá od substantív: lie-
tadlista (letec), kormanista (šofér), vlakista (rušňovodič), príponou -ak
od citoslovies bubák (strašidlo). Pomenovania ženských osôb: ženica
(nevesta), ocina (mama) vznikli prechyľovaním z pomenovaní osôb mužské-
ho rodu. Možný je aj opačný postup: sesternik (bratranec) - od názvov žen-
ských osôb sa tvoria názvy osôb mužského rodu. Z iných by som uviedla: teta
Paľo (manželka uja Paľa), teta Štoplíková (teta majúca psa Štoplíka).
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Názvy vecí a nástrojov sú slová a) onomatopoické: iutú, handžndžn
(auto), šušu (vlak), tik-tak (hodiny), hapči (kvet), štuk (vypínač), bac-bac
(bitka), ham (všetko na jedenie a pitie), gól (lopta), b) slová odvodené od
zvukomalebných slov príponou -a: hama, papa (jedlo), žiža (sporák), c) od-
vodené slová, napr. názvy vecí utvorené od slovies príponou -ak: ležák, haják
(vankúš), kerovák (volant), kukák (ďalekohľad), hojdák (hojdací kôň), učesák
(hrebeň), názvy vecí utvorené príponou -nik: varník (čajník), menovník
(kalendár), názvy nástrojov odvodené od slovies príponou -ká: hrobka
(hrable), kôpka (motyka), zameíka (metla), búvka (posteľ), názvy nástrojov
utvorené príponou -dlo od slovies: česadlo (hrebeň), zapásadlo (opasok),
názvy nástrojov utvorené príponami: -č: holič (hrebeň), -ko: boľko (rana),
slová utvorené konverziou slovesa: čita (kniha), plača (slza), d) skladaním sa
utvorili pomenovania vecí: latabus (autobus chodiaci ta-ta-tá), ockobus
(autobus, ktorým prichádza ocko), autohó (lietadlo, auto, ktoré je hore), e) na
metaforickom princípe vonkajšej podobnosti vznikli pomenovania vecí: gól
(kapusta), pekáč (boby), kocková praženica (knedľa vo vajci), makové rúry
(jaternice).

Veľkú časť substantív tvorili pomenovania zvierat. Taktiež ich možno
rozdeliť na: a) onomatopoické: ga (všetky zvieratá), hijó (kôň), ga-ga (hus),
ai, i-hi (somár), pi-pi, na-na (sliepka), ha-ha-ha (pes), ka-ka (kačka), b) od-
vodené príponami -a, -ká, -ko z citoslovies: pípa (sliepka), kváka (žaba), míňa
(mačka), buka, huba (krava), tľusko (zajac), c) skladaním bolo utvorené slo-
vo: muchulienka (mucha, lienka podobajúca sa muche, pravdepodobne podľa
modelu kukulienka).

Slovesá pomenúvajú dynamické príznaky substancií, a preto majú i v le-
xike deti pomerne výrazné zastúpenie. Najprv fungujú ako jednoslovné výpo-
vede so širokým významom: Daj\ (Podaj mi niečo. Prítomné je tu i gesto
a pod.) Haml (Som hladná. Jem. Chcem jesť.) Neskôr pomocou slovies dieťa
vytvára viacslovné vety, keď sloveso plní funkciu predikátu v izolovanej
podobe bez časovania (Papať bába), až nakoniec dochádza k osvojeniu
správneho časovania.

Kým dieťa zvládne tento náročný proces so všetkými nepravidelnosťami,
vokalickými a konsonantickými alternáciami, vytvára tvary nasledovne: napr.
1. os. sg. prézenta: vísám, plákam (podľa dám), 3. os. pi. prézenta: chcejú, vjú,
povjú (podľa dám - dajú), podoby préterita sú: pečela, tečiel (t. j. bez alternácií),
podoby imperatívu: upekni, netrepaj. Podľa V. Belákovej (1951) sú tieto tvary
výsledkom procesov prechodu od agramatických tvarov ku gramatickým, keď
dieťa na základe analógie známych produktívnych typov slovies prejde vývinom
od tvarov bez alternácií (ako prvé si osvojí časovanie slovies byť, dať, robiť,
chcieť) k správnym gramatickým tvarom svojej materinskej reči.

Slovesá možno deliť na a) onomatopoické: ňa-ňa (žuť), ham, pa-pa
(jesť), lu-lu (cikať), lu-iú (piť), ta-ta-tá (ísť preč), bo-bó (bolieť), haja (spať);
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b) slovesá odvodené od citoslovies sú zväčša konvenčné pomenovania: papať
(jesť), pišať (cikať), čupčať (kúpať), hopikať (tancovať); c) „tvorivé varianty"
slovies, ktoré vznikli na základe inej deťom bližšej, priezračnej sej motivácie
ako pôvodné: pusinkovať (bozkávať), ožeňujeme (sobášime), zahluchlo (za-
ľahlo) mi v ušiach, halujem (telefonujem, t. j. robím haló), mojkať (hladkať),
maskovať (uškŕňať sa).

Prídavné mená sa v slovnej zásobe objavia spolu s potrebou dieťaťa vy-
jadriť vlastnosti osôb a vecí. Ako prvé sú to adjektíva: veľký - malý, dobrý -
zlý, pekný — škaredý, ktoré ako označenia krajných pólov vlastností predme-
tov umožňujú začiatočné hodnotenie ich základných a nápadných kvalít,
l v ďalšom rozvoji adjektívnej lexiky pribúdajú adjektíva pôvodné, neodvo-
dené.

Malý počet zaznamenaných adjektív v našom prieskume zatiaľ nedovo-
ľuje podrobnejšiu analýzu. Prípady typu: čači (všetko pekné), kuká (všetko
guľaté) sú dokladom všeobecného a vágneho vnímania reality v tomto veku.
Adjektíva zubnová (zubná) pasta, uškavá (ušná) doktorka, pálená (horúca)
naznačujú potrebu analyzovať adjektíva kvôli odhaleniu špecifických spôso-
bov vnímania vlastností vecí a javov u detí predškolského veku.

Náš prieskum zachytil len málo prísloviek, napr.: va (veľa), pá-pa (von),
opa (hore). Pri ich tvorení zohráva opäť významnú úlohu princíp analógie,
napr: pešom (peši podľa bušom/autobusom). Stupňovanie, podobne ako pri
adjektívach, je len pravidelné širokšie (širšie).

V období osvojovania pravidiel gramatiky a princípov derivácie slov a tva-
rov sa detská lexika vyznačuje:

1. sémantickou mnohoznačnosťou, napr.: slová čači označujú všetko pek-
né, kuká všetko guľaté, pá-pa znamená pozdrav, ale aj celú výpoveď: Poču-
jem autobus, ktorému zvyknem kývať pá-pa a pod.

2. slovnodruhovou neurčenosťou, t. j. ham znamená jesť i akékoľvek
jedlo, haja - spať i spánok, bo-bó - bolieť i rana a pod.

3. Najvýraznejším znakom je univerzalizácia pravidelných tvarov, ktoré vy-
tvárajú vzorové matrice pre analogické tvorenie všetkých ostatných tvarov.
Podľa V. Šmilauera (1971) je jazyk menej systematický než dieťa. Táto syste-
matickosť sa prejavuje v tvorení tvarov v deklinácii, v stupňovaní i v chápaní
rodu. Pomenovania ženského rodu sa končia zväčša príponou -a, napr. ocina
(mama), psica (fena). Pomenovania mužského rodu sa môžu končiť konsonan-
tom: sesternik, hojdák, alebo, podobne ako pomenovania stredného rodu, na -o:
smejo (šašo), peso, havo (pes). V osvojovaní základov skloňovania a časovania
dieťa nepozná výnimky, alternácie a nepravidelné tvorenie, napr. plurálu, t. j.
vznikajú podoby G. a A. sg. chlapeca (chlapca), vojaca (vojaka), G. a A. pi.
ľud'ov (ľudí) alebo podoby sg. a pi. ľudko (človek), človekovia (ľudia), zajky
(zajace). Pri stupňovaní prídavných mien a prísloviek prevládajú tiež len pravi-
delné podoby: velký - velkejší, dávno - dávnejšie a pod.

4. Pri derivácii dieťa pružne využíva slovotvorné základy slov, ktoré už
pozná, pričom systém jazyka dospelých ich neobsahuje. Od interjekcií, ktoré
sú v počiatočnej lexike dieťaťa výrazne zastúpené, sú utvorené napr. slovesá:
hopikať, bacať, substantíva: huhák (vysávač), kváka (žaba), pipinka (sliepka),
adjektíva: kakatý (nepekný) a pod. Snahu po ekonomizácii vyjadrovania cítiť
i z prípadov pomenovaní predmetov so slovesným slovotvorným základom,
ku ktorému sa pripojí silne produktívna prípona, napr.: zvoník, učesák, zamet-
ka, holič.

5. Vedúcim princípom pri derivácii slov a tvarov je symetria, ktorá sa
prejavuje v pružnom pripájaní a odpájaní sufixov. Typickým je tvorenie au-
gumentatív či neutrálnych slov odtrhnutím koncoviek -ík, -ká, ktoré dieťa
vníma vo všetkých slovách ako sufix deminutiva, t. j.: gomba (veľký gom-
bík), mora (veľká, ale aj nepekná morka), capa (veľká čiapka). Podobne dieťa
pracuje i s časťou slova ne-, ktorá mu reprezentuje zápor vo všetkých slovách.
Jeho systematické tvorenie potom objaví slová: zbedník (nie nezbedník, po-
slušný chlapec), mocnica (opak nemocnice, miesto pre zdravých), návidieť
(nie nenávideiť, mať rád), l podoby slovies: ozamknúť (odomknúť, otvoriť),
dokázať (dovoliť, nie zakázať), zachutilo (pochutila, zajedia) sú výsledkom
systematického tvorenia a absolútneho chápania sufixov.

6. Záverom možno konštatovať, že pri derivovaní slov a tvarov v procese
osvojovania slovenčiny ako materinského jazyka prevláda tvorenie pomeno-
vaní pomocou sufixov, ktoré sa vyznačuje vysokou univerzálnosťou a adap-
tabilitou. Menej nových slov sa tvorí inými slovotvornými postupmi, napr.
skladaním a skracovaním.
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Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka
na 1. stupni ZŠ (na materiáli adjektívnej lexiky)

Jana Kesselová

Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov

Prinajmenej dve desiatky rokov prebiehajú diskusie o vzťahu medzi sys-
témovým, t. j. klasifikačno-opisným, a komunikačným vyučovaním, preferu-
júcim praktickú prípravu na každodenné dorozumievanie. Osobitne výrazne
sa vzťah dvoch modelov výučby dotýka najnižších ročníkov základnej školy.
Nové učebné osnovy a na ne nadväzujúci obsahový a výkonový štandard síce
v úvode zdôrazňujú živú komunikáciu a komunikačnú kompetenciu žiakov,
ale výber učiva a ciele typu „dôraz kladieme na formálne rozoznávanie slov-
ných druhov v texte" dokumentujú, že aj súčasnú výučbu materinského jazy-
ka charakterizuje zámena, o akej písal F. Miko (1980, s. 36) - „namiesto
osvojovania jazyka sa žiaci venujú poznávaniu jazyka: namiesto vlastného
cieľa sa cieľom stali vedomosti".

V predstave o komunikačnom vyučovaní, ktoré rozvíja schopnosť detí
pohotovo používať lingválne a paralingválne výrazové prostriedky v závis-
losti od všetkých vektorov komunikácie, azda nebudú závažnejšie rozdiely.
Otvorená však zostáva otázka, ako vytvoriť komunikačný model vyučovania,
v ktorom získavanie poznatkov o jazyku neznamená len rozširovanie inventá-
ra vedomostí, ale predovšetkým prispieva k rozvíjaniu komunikačnej kompe-
tencie detí. V príspevku uvažujeme o jednej z možných odpovedí.

Predpokladom komunikačného vyučovania je podľa našej mienky kom-
plexné poznanie dosiahnutého stupňa rečového vývinu. Ak je čiastkovým
cieľom výučby rozvíjanie aktívnej lexiky detí, potom v tvorbe komunikač-
ných cvičení vychádzame z lexikálno-sémantickej analýzy zachytených det-
ských komunikátov, a tým chceme zabezpečiť postupnosť a plynulosť v obo-
hacovaní lexiky.

Východiskom poznávania rečových prejavov detí mladšieho školského
veku je spontánna neoficiálna dialogická komunikácia v rozličných mikrosi-
tuáciách, zaznamenaná skrytým mikrofónom - tak sme sa usilovali obmedziť
vplyv komunikačných bariér, skresľujúcich výsledky analýzy. Textový kor-
pus, o ktorý sa opierame v štúdii, predstavuje 30 492 slov, zaregistrovaných
v rozmanitých dialógoch symetrického a asymetrického, kosituačného a kon-
situačného typu (voľný, sprievodný, modelový, predmetový, kolektívny mo-
nológ, monológ v skupine a tvorivá dramatizácia). Uvedeným spôsobom sme
spracovali procesuálnu lexiku detí mladšieho školského veku, teraz sa zaobe-
ráme kvalitatívnou lexikou, osobitne adjektívami. Prvým krokom je funkčno-
sémantický a psycholingvistický pohľad na adjektívnu lexiku detí.
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Kým pomenovania dynamických príznakov predstavujú v ústnych komu-
nikátoch detí približne 20 %, pomenovania statických príznakov sú zastúpené
oveľa skromnejšie. Z celkového počtu použitých slov pripadá na adjektíva
3,08 %. To je podmienené jednak textovým typom (dialóg je na adjektíva
omnoho chudobnejší než napr. náučný text), ale aj osobitosťami komunikan-
tov. Pomenúvame jednotlivých vlastností vecí jestvujúcich súčasne je pre deti
s prevažne synkretickým vnímaním skutočnosti omnoho zložitejšie než po-
menúvanie činností a dejov, nasledujúcich v čase za sebou.

Z porovnania prvých 20 najfrekventovanejších adjektív z nášho materiálu
s údajmi frekvenčného slovníka slovenčiny (Mistrík, 1969) vychodí, že pri-
bližne polovica (12) adjektív sa zhoduje (veľký, celý, pekný, dobrý, malý,
starý, čierny, rád, nový, biely, posledný, dlhý). Druhou polovicou sa detská
lexika odlišuje od reči dospelých. Tvoria ju pomenovania farieb (červený,
ružový, hnedý, modrý), kladné impresíva (krásny, milý) a adjektíva zlý a ob-
rovský. Osobitosti lexiky hodnotíme ako jazykové stvárnenie detského vní-
mania a poznávania sveta. To, že medzi prvými 20 najfrekventovanejšími
adjektívami tvoria takmer tretinu pomenovania farieb korešponduje so ziste-
niami psychológov. V. Príhoda (1963, s. 302) uvádza, že určovanie podob-
nosti predmetov je u mladších detí založené na nápadných a náhodných von-
kajších znakoch, medzi ktorými významné miesto patrí farbe. Zastúpenie
kladných impresív krásny, milý súvisí podľa nášho názoru s imitatívnym
osvojovaním reči. Väčšina detí, ktorých prejavy sme analyzovali, navštevo-
vala materskú školu. Podľa D. Slancovej (1995, s. 111) v reči učiteliek mater-
ských škôl výrazne prevládajú kladne hodnotiace adjektíva. Adjektívum zlý je
kontrárnym antonymom k adjektívu dobrý a dokumentuje, že detské hodnote-
nie sa sústreďuje okolo krajných pólov. Medzi prvými 20 adjektívami je osem
takých, ktoré vstupujú do gradačných opozícii (veľký - malý, starý - nový,
čierny - biely, dobrý - zlý). Adjektívum obrovský ukazuje na hyperbolizáciu
v reči detí a uplatňuje sa spolu s expresívnym využitím kvantity v adjektíve
veľký.

Osobitosti detskej lexiky vyniknú i vtedy, ak sledujeme, ktoré z naj-
častejšie sa vyskytujúcich adjektív uvedených vo frekvenčnom slovníku sa na
popredných miestach v reči detí neobjavujú. V dialógu detí medzi prvými
20 najfrekventovanejšími adjektívami nezaznamenávame:

1. Adjektíva, ktoré možno vyjadriť synonymne slovami so širokým rozsa-
hom a chudobným obsahom.

Namiesto adjektíva vysoký pozorujeme veľký (strom, stĺp, veža, kopec).
Adjektívom dlhý deti vyjadrujú časový rozmer (dlhá túra, dlhé cvičenie, dlhé
t), ale na vyjadrenie dĺžkového rozmeru častejšie používajú adjektívum veľký.
Zriedkavé je adjektívum plný (plná taška, plná nádoba, subšt. plné pecky).
Na vyjadrenie významu veľká miera niečoho je v detskej komunikácii bežnej-
šie adjektívum celý alebo príslovka veľa (zaznamenali sme vylial na mňa celú
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fľašu vody, ale nie plnú fľašu, v autobuse bolo veľa ľudí, ale nie autobus plný
ľudí).

2. Vzťahové adjektíva slovenský, ľudský.
Súvisí to s obmedzeným využívaním vzťahových adjektív v detských ho-

vorených prejavoch. V celom materiáli sme adjektíva slovenský a ľudský
zaregistrovali len raz v spojeniach slovenské rozprávky a ľudské stopy.

3. Adjektívum vlastný.
Na vyjadrenie významu je vlastníctvom niekoho, patrí niekomu v dialógu

slúžia privlastňovacie zámená. V dialógu detí sme nezaznamenali ani anto-
nymum cudzí.

4. Adjektívum mladý.
Miestom ojedinelého výskytu adjektíva mladý je voľná dramatizácia

(mladá pani, mladý ženích). Hodnotenie veku z hľadiska dieťaťa mladšieho
školského veku sa pohybuje v triáde starší- starý - malý.

V zastúpení akostných a vzťahových adjektív v detských komunikátoch je
výrazný nepriamo úmerný vzťah medzi frekvenciou výskytu a variabilitou
výrazu. Akostné adjektíva predstavujú až 79,5 % z celkového počtu, adjektív
v detských prejavoch, ale polovicu z uvedeného počtu tvorí prvých desať
najfrekventovanejších adjektív.

Vzťahových adjektív je v detskej lexike 19,9 %, ale polovica z nich sa
v dialogickom texte vyskytuje len raz. Inými slovami, meníie kvantitatívne
zastúpenie vzťahových adjektív sa kompenzuje ich väčšou rozmanitosťou,
kým rozsiahlejšie komunikačné uplatnenie akostných adjektív je späté
s menšou variabilitou výrazu.

Privlastňovacie adjektíva sú v lexike detí okrajové (0,5 %) a sú reprezen-
tované výlučne individuálnymi privlastňovacími adjektívami (mamkina, prin-
ceznina, sírigin, srncov).

Z uvedeného vychodí, že jadrom detskej lexiky sú slovotvorné nemotivo-
vane čisto akostné adj. Akostné adjektíva sú historicky najstaršou vrstvou
prídavných mien (Furdík,J., s.86), a teda nemožno nevidieť súvislosť medzi
individuálnym osvojovaním reči a vývinom jazyka ako dorozumievacieho
systému.

Z akostných adjektív sú v komunikácii detí frekvenčné najviac vyťažené
tie, v ktorých sa pomenovanie vlastnosti prelína so subjektívnym hodnote-
ním - kvalitatívno-hodnotiace adjektíva. Zachytená adjektívna lexika uka-
zuje, že detské hodnotenie sa sústreďuje na protiľahlé významové póly. Tak-
mer všetky kvalitatívno-hodnotiace adjektíva sú v detských komunikátoch
reprezentované oboma krajnými členmi gradačnej opozície (kyslý - sladký,
čistý - špinavý, lacný - drahý, hlúpy - múdry, hrubý - tenký, krátky - dlhý,
veselý — smutný, suchý — mokrý, úzky - široký, nový — starý, mladý - starý,
pekný ( krásny) - škaredý, veľký - malý, teplý - studený, mäkký — tvrdý, dob-
rý - zlý atď). Je zaujímavé, že z antonymnej dvojice má obvykle väčšiu frek-

venciu „kladný" člen. Túto tendenciu narúšajú dvojice smutný - veselý, špi-
navý - čistý a najvýraznejšie starý - mladý (nový). Adjektívum starý, ktoré
má vyššiu frekvenciu ako adjektíva mladý i nový dovedna, deti pripájajú
i k takým substantívam, ktorých lexikálny význam už zahŕňa sémantický
príznak vysoký vek (starý starček, stará babka, stará starenka, staré zrúca-
niny).

Z hľadiska sémantickej štruktúry sú dominantné pomenovania fyzikál-
nych vlastností predmetov - veľkosť, tvar, váha, teplota (malý, veľký, obrov-
ský, úzky, široký, dlhý, krátky, hrubý, tenký, tučný, studený, teplý, horúci,
ľahký, ťažký), pomenovania kladných a záporných fyzických a psychických
charakteristík Človeka (skúpy, sprostý, hlúpy, strapatý, lakomý, lúčny, starý,
zlý, smutný, milý, dobrý, veselý, mladý, šikovný, spokojný, múdry, rýchly,
pyšný, zvedavý, chudobný, skúsený, roztopašný, rozmaznaný), adjektíva sen-
zitívneho a estetického hodnotenia (pekný - škaredý, kyslý - sladký, prijemný,
slabohnedý, slaboružový, suchý - mokrý, tvrdý - mäkký), racionálneho a nor-
matívneho hodnotenia (dobrý, zlý, lacný, drahý, obyčajný, normálny, vzácny).
Výnimočne pozorujeme kvalitatívno-hodnotiace adjektíva v metafore (nemám
rád ostré zmeny).

Kvalitatívnych adjektív, označujúcich vlastnosť bez subjektívneho hod-
notenia, je v detskej lexike približne trikrát menej ako kvalitatívno-
hodnotiacich. Už sme uviedli, že medzi prvé vlastnosti, o ktoré sa deti opie-
rajú pri rozlišovaní predmetov, patrí farba. Z prvých desiatich kvalitatívnych
adjektív je osem pomenovaní farebných kvalít (červený, čierny, ružový, hne-
dý, biely, modrý, zelený, žltý). Najfrekventovanejšie názvy farieb v aktívnej
detskej lexike sú zhodné s údajmi vo frekvenčnom slovníku slovenčiny. Me-
dzi kvalitatívnymi adjektívami sú komplementárne antonymá pravý - ľavý,
pravý - falošný, chorý - zdravý, minulý - budúci, živý - mŕtvy. Ostatné kva-
litatívne adjektíva sú významovo rôznorodé (slepý, opitý, ďalší, celý, úplný,
plný, okrúhly, umelý, hlavný, rovnaký, priamy, známy).

Ako sme už uviedli, adjektív, ktorými sa pomenúvajú vlastnosti vyplýva-
júce zo vzťahu k inej substancii, deju alebo okolnosti, je v detskej lexike
menej než tých, ktorými sa vlastnosti pomenúvajú priamo. Menšie frekvenčné
zastúpenie vzťahových adjektív súvisí podľa našej mienky s intelektuálnym
vývinom dieťaťa mladšieho školského veku, osobitne s chápaním vzťahov
v mimojazykovej realite. Podľa V. Príhodu (1963, s. 304) svet dieťaťa
v skúmanom období tvoria ešte celistvé, komplexné jednotlivosti. Každý
predmet, každá osoba akoby žili pre seba. Vzťahy medzi nimi sú sporé, ak sú
vôbec postrehnuté. Chápanie vzťahov je ešte v hraniciach názornosti, v spá-
janí blízkeho s blízkym. Jazykovým výrazom detského vnímania reality je
podľa naáej mienky nielen značná prevaha akostných adjektív nad vzťahový-
mi, ale aj komunikačné využitie jednotlivých sémantických skupín vzťaho-
vých adjektív.
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Z čisto vzťahových adjektív sa v komunikácii uplatňujú najmä desubstan-
tívne adjektíva a adjektivizované príčastia. Najfrekventovanejšiu významovú
konkretizáciu v komunikácii detí predstavuje účelový význam vzťahových
adjektív (rodinný byt, sviatočná košeľa, slávnostný večierok, skokanský mos-
tík, slnečné okuliare, skladacie lietadlo, hracia kocka, vyhliadková veža,
liečivá bylina). Súhlasíme s M. Nábélkovou (1993, s. 155), že účelový výz-
nam sa navrstvuje aj na význam priestorového určenia (svadobný stôl, mest-
ský policajt, domáce úlohy, svetový jazyk, vodné zviera), časového určenia
(nočná múra, dnešný program), na objektový význam (detské oddelenie,
módna prehliadka, zázračný mlynček), na význam príslušnosti (potápačské
okuliare, bačovskí psí, čarodejnícke triky, žiacka knižka, vojenské auto, kávová
lyžička), na dejový význam (odrazový mostík, súťažná hra, písomná práca).

Okrem adjektív s účelovým významom (primárnym aj navrstveným) sú
v detských komunikátoch adjektíva s významom zloženia, najčastejšie
s významom materiálového zloženia (perníková chalúpka, kokosový domček,
tekvicové strašidlo, čokoládové vajíčko, plechový plot, zlatá koruna, papiero-
vý transformer, kožená bunda, kivová malinovka). Adjektíva pomenúvajúce
časti súboru sú výnimočné (meleorický dážď).

Ostatné typy významových konkretizácií vzťahových adjektív sú v detskej
lexike viac prvkami idiolektu než charakteristickým znakom aktívnej lexiky
skúmaného vekového obdobia. Ide o adjektíva s významom spôsobu (diaľ-
kové ovládanie, elektrická mikrovlnka, mikrovlnná práčka), pôvodu (nemecké
auto, taliansky seriál, slovenské rozprávky, olympijská medaila), miery
(metrový sneh, polročná lienka), časti a súčasti (kolieskové korčule, farebná
plachtička, poschodový autobus, makový koláč).

Vôbec sme nezaznamenali adjektíva s významom širokého vzťahu,
s významom subjektu, totožnosti a zreteľa.

Absenciu adjektív s významom širokého vzťahu a s významom subjektu
vysvetľujeme nedostatkom abstrakt v detskej lexike. Adjektíva s významom
širokého vzťahu (rómska otázka) sa aktualizujú v spojení s abstraktami typu
otázka, vec, záležitosť, problém, adjektíva s významom subjektu (autorský
zásah) vyžadujú spojenie so substantívnym vyjadrením deja. Namiesto vzťa-
hových adjektív s významom subjektu v detských komunikátoch pozorujeme
výlučne spojenie subjektu a predikátu (princezná plače, ale nie princeznin
plač, psi brešú, ale nie psí brechot, mamka odišla, ale nie mamkin odchod).
Adjektíva s významom totožnosti vyžadujú v pomenúvaní uplatniť rodovo-
druhové vzťahy (morušový strom). Rozlišovanie rodových a druhových po-
menovaní nie je v mladšom školskom veku ukončené a zároveň spontánny
ústny prejav nieje typickým miestom výskytu adjektív tohto typu.

Chceme zdôrazniť zrejmú súvislosť medzi našimi výsledkami sémantickej
analýzy adjektív a výsledkami psychologického výskumu detských definícií.
Ako uvádza V. Príhoda (1963, s. 303) v prvom štádiu prevládajú účelové
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definície (čo predmet robí, načo slúži), v druhom opisné definície, zahŕňajúce
najmä tvar, veľkosť, farbu predmetu, jeho materiál a časti, z ktorých sa skla-
dá. V predchádzajúcej časti sme ukázali, že tieto charakteristiky predmetov sú
bohato zastúpené i v adjektívnej lexike detí mladšieho školského veku.

Všimnime si napokon prechodné skupiny medzi akostnými a vzťahovými
adjektívami.

Prechodnou skupinou sú také adjektíva, ktoré svojou slovotvornou for-
mou odkazujú na základové slovo, a teda pozorujeme u nich prvok vzťahu,
ale zároveň sa vlastnosť vyplývajúca z tohto vzťahu môže chápať subjektívne
v nerovnakej miere. V zhode s J. Furdíkom (1988, s. 87) ich hodnotíme ako
akostno-vzťahové adjektíva. Významová konkretizácia adjektív tohto typu
je v detských prejavoch pomerne homogénna. Desubstantívne adjektíva majú
slovotvorný význam „obsahujúci (majúci) v rozličnej miere to, čo je vyjadre-
né základovým substantívom": vtipná rozprávka, žartovný film, hladný,
smädný vlk, nešťastný macko, bezpečné miesto, erotický film, jedovatý nápoj,
šťavnatý plod, príp. iné významové odtienky: slávny maliar — zahŕňaný znač-
nou slávou, smiešny obrázok- vyvolávajúci viac či menej smiechu, unave-
ný— pociťujúci istý stupeň únavy. Deverbatívne akostno-vzťahové adjektíva
sú v prejavoch detí výnimočné a obmedzené na adjektíva v-ového typu
(voňavý koláčik, bojové korytnačky, spoľahlivé auto, štipľavá paprika).

Prechodnou skupinou sú i vzťahové adjektíva so sekundárnym akostným
významom - vzťahovo-akostné adjektíva. Komunikačné využitie týchto
adjektív vyžaduje aktivizáciu asociácií i obraznosti. Preto neprekvapuje, že
vzťahovo-akostné adjektíva sú v detskom spontánnom dialógu ojedinelé.
V zaregistrovaných adjektívach sa významový posun už neuvedomuje a vní-
mame ich ako petrifikovanú súčasť lexikálneho systému (napr. v spojeniach
ľadová voda -studená, strieborné jazero - lesklé je významový posun zalo-
žený na porovnávaní, v spojení strašný neporiadok na príznaku intenzity).

O nadobúdaní sekundárneho akostného významu uvažujeme v zhode
s M. Nábélkovou (1993, s. 119) aj v prípade adjektív s významom príslušnosti
utvorených od názvov osôb (typ čarodejnícke triky - triky čarodejníka, ale skôr
charakteristické pre čarodejníkov; bačovskí psi - psi, akých mávajú bačovia,
typickí pre bačov; potápačské okuliare - okuliare charakteristické pre potápa-
čov). V zhode s očakávaním v komunikátoch detí pozorujeme prvý stupeň
prechodu primárne vzťahových adjektív k akostným (adjektíva charakteristickej
vlastnosti). Tento prechod nie je založený na prenášaní významu a vyžaduje
menšie formulačné i percepčné úsilie ako použitie adjektív s významom podob-
nosti. Na záver uvádzame, že výsledky sémantickej klasifikácie adjektív využí-
vame v zostavovaní komunikačných cvičení. Jazykový materiál týchto cvičení
zámerne vyberáme z tých sémantických skupín, ktoré sú v komunikácii detí
málo frekventované, sú zastúpené len najvšeobecnejšími reprezentantmi danej
triedy (slovami so širokým rozsahom a chudobným obsahom) alebo úplne ab-

79



sentuju Naopak slová s vysokou frekvenciou v detských prejavoch sú vhodným
materiálom na tvorbu synonymickych cvičení, prispievajúcich k presnosti
a variabilite používaných výrazových prostriedkov Cvičenia tvoríme tak, aby
sme nielen rozširovali aktívny slovník deti, ale ukázali i rozlične možnosti sé-
mantickej, gramatickej spajateľnosti i spajateľnosti slov v petrifikovaných cel-
koch Stereotypne sa opakujúce inštrukcie jazykových cvičení typu doplň, vypíš,
použi vo vete, utvor, spoj, povedz príklad atď, príznačne pre klasifikačno-
opisne vyučovanie, nahrádzame takými úlohami, ktoré produkciu komumkatu
začleňujú do prirodzenej komunikácie, zdôrazňujeme komunikačný zámer,
adresáta prejavu i komunikačnú situáciu
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Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty

Oľga Orgoňová

Fílozoŕická fakulta UK Biatislava

l Úvod

Gahcizmy ako jazykové výpožičky francúzskeho pôvodu predstavujú
v slovnej zásobe slovenčiny pomerne rozsiahlu skupinu cudzojazyčných
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jednotiek (podľa Slovníka cudzích slov [Ivanova-Šahngová - Mamková,
1983] ide o vyše 3600 prvkov, v našej materiálovej baze je v súčasnosti už
vyše 4200 prvkov) pričom v zhode s tradičným chápaním viacerých lingvis-
tov (napr Wemreich, 1979, Humbley, 1974, Novoje v ligvistike, 1972) pod
takýmito výpožičkami rozumieme primárne lexikálne jednotky, kým štruktúr-
ne nižšie jednotky (t j slovotvorné, gramatické i zvukove prostriedky) potom
hodnotíme v procese preberania ako stavebné zložky slov, pripadne slovných
spojení Prienik nižších Štruktúrnych jednotiek do slovenčiny je teda sprost-
redkovaný transferenciou lexem, čiže ich prevzatím na systémovej úrovni
langue Pri sledovaní slovotvorné motivovaných galicizmov treba potom
odlišovať prevzaté výrazy od produktov analogickej slovotvorby prostred-
níctvom špecifických osamostatnených afixov, resp afixoidov, ako napr
sufix -až v slove blamáž, prefixoid šéf- v kompozite šeflekar, ktoré boli už
predtým prevzaté ako súčasť viacerých slov a vďaka svojej všeobecnej rozší-
renosti sa stali východiskom analogickej derivácie krížením (hybridizáciou)
s domácimi či inými cudzojazyčnými afixmi, resp radixmi Špecifikám ono-
maziologicko-onomatologickej štruktúry gahcizmov v slovenčine bude veno-
vaný tento príspevok

Morfémy, resp ich konkrétne realizácie - morfy (pórov napríklad Horec-
ky, 1964, 1995, Bosak - Buzássyova, 1985, Sokolova a kôl, 1996) pritom
nesledujeme len ako prostriedky jazykovej interferencie (chápané ako prvotné
uplatňovanie galictzmov v reči) či jazykovej transferencie (ako procesu pre-
nikania gahcizmov do jazykového systému), ale hlavne ako sekundárne akti-
vatory derivačných procesov cudzích či prevzatých gahcizmov, ale aj domá-
cich slov Slovotvorná aktivita sa pritom všeobecne považuje v procese pre-
berania cudzojazyčných prostriedkov za súčasť poslednej fázy - integrácie
jazykových výpožičiek, v našom prípade gahcizmov, v slovenčine J Furdik
v tejto súvislosti hovorí o funkcii adaptatora cudzojazyčných jednotiek
v dynamike slovnej zásoby slovenčiny (Furdík, 1993)

Mimojazykovym predpokladom slovotvornej analýzy gahcizmov je časo-
vé vymedzenie ich prenikania do slovenčiny Historické i lexikografické
podklady totiž potvrdzujú, že ide o materiál včleňovany do slovnej zásoby
slovenčiny hlavne od konca 18 storočia (hoci v menšom rozsahu figurovali
už i v slovenčine predkodifikačného obdobia, ako to dokladá Historicky
slovník slovenského jazyka) Historici hodnotia francuzsko-slovenske kon-
takty ako súčasť duchovného vplyvu francúzskeho osvietenstva na európske
krajiny a národy, pričom hlavne od polovice 19 storočia sa s rozvíjaním
narodnouvedomovacieho procesu na Slovensku zintenzívňujú i kontakty
Slovákov so zahraničím (pórov zborník Francúzsko a stredná Európa [1867-
1914], 1995) To nás viedlo k úsudku, že tieto relatívne „dávno" prevzaté
prostriedky, t j nie neologizmy (avšak z historického hľadiska v porovnaní
s výpožičkami napríklad z latinčiny, nemčiny, maďarčiny a pod relatívne
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mladé výpožičky) mali v priebehu posledného storočia či dvoch storočí adek-
vátny čas na rozvíjanie adaptačného procesu až po najvyšší stupeň - slovo-
tvorbu. Túto myšlienku neabsolutizujeme, pretože časový faktor nie je výluč-
ným kritériom. Iným - vnútrojazykovým - ukazovateľom slovotvornej poten-
cie galicizmov je napríklad frekvencia používania či ich distribúcia
v rozličných komunikačných sférach.

2. Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty

Ak sledujeme onomatologickú štruktúru galicizmov z pohľadu používate-
ľa neovládajúceho francúzštinu ako zdroj výpožičiek, jednotlivé morfémy ako
najmenšie významotvorné jednotky nie sú v nich do takej miery transparentné
ako v slovách domáceho pôvodu, takže napríklad pôvodne motivované slovo
sa môže javiť ako nemotivovane. Pravda, identifikácia morfém je predsa
možná na pozadí skupiny výrazov s opakovaným výskytom toho istého seg-
mentu. V našich rozboroch hodnotíme tento jav podľa Dolníkovej interpretá-
cie Pierceovej teórie diagramatických znakov ako semitransparentnosť - 3.
stupeň diagramatickosti motivovaných slov (Dolník, kurz prednášok
z lexikológie na FiF UK, 1996). 2.1. Rôznokoreňové deriváty

Východiskom našej analýzy je príklad pasáž (typ: vizáž, tiráž, sabotáž),
kde -až je derivačná morféma a koreňom je slovesný základ od passer
(prejsť), tirer (tlačiť), viser (mieriť), sabotér (sabotovať). Na základe zorade-
nia galicizmov toho istého štruktúrneho typu sme jednoznačne potvrdili mor-
fematickú štruktúru:

pas-áž O •' • • '
' ' K DG R

V rámci adaptačného procesu sa následne relatívne osamostatnila deri-
vačná morféma -až, ktorá sa stala východiskom analogickej slovotvorby
v prípade fiktívneho galicizmu blamáž. Vo francúzštine jestvuje totiž len
sloveso blamer (hrešiť niekoho) a sémantickým ekvivalentom k nášmu slo-
votvornému derivátu blamáž je francúzske dvojslovné pomenovanie courte
honte. Tak vznikol produkt medzijazykovej interferencie nazývaný „faux-
amis" (bližšie Orgoňová, 1991). Iným príkladom, tentokrát transparentnejším
aj z pohľadu používateľa neovládajúceho francúzštinu, je kompozitum šéfpi-
lot (typ šéfredaktor, šéfinžinier, šéfinštruktoŕ). Pri konfrontácii uvedených
pomenovaní osôb v slovenčine a francúzštine sa však ukazuje, že slovenčina
dané pomenovania prevzala od francúzskych príznakových familiárnych
modelov:

S: šéjpilot < F: fám. chefpilóte
S. šéfinžinier < F: fám. chef ingénieur
S: šéfmštruktor < F: fám. chefinstrucleur.

Relatívnym osamostatnením morfémy šéf- ako prefixoidu, presnejšie pre-
fixoidného radixoidu si v ďalšej fáze začala slovenčina vytvárať nové pome-
novania, a to spájaním so slovenskými pomenovaniami, čím vznikli hybridy:
šéfkuchár, šéflekár.

Vyššie naznačený ilustračný príklad štruktúrneho typu pas-áž je samozrejme
veľmi zjednodušený bez zreteľa na onomaziologickú stránku týchto pomenovaní,
resp. bez zreteľa na ich presnejšie miesto v širšom onomaziologicko-onoma-
tologickom zoskupení deverbatívnych výrazov francúzskeho pôvodu spoly-
ŕunkčným segmentom -až. Už pri skúmaní onomaziologických kategórií ako
štruktúr tvorených onomaziologickou bázou (OB) a onomaziologickým prízna-
kom (OP) (Dokulil, 1962) sa odkrývajú sémantické rozdiely medzi bázami
formálne vyjadrenými sufíxom -až. Napríklad pri pomenovaní pasáž je bázou
obsahový prvok okolnosť- miesto, pri výraze tiráž OB je substancia, pri gali-
cizme sabotáž ide o dej - aktivitu, pri blamáži ide o dej - stav. Obsahovú ne-
rovnorodosť týchto výrazov možno ešte detailnejšie otestovať na pozadí inva-
riantných štruktúrnych významov (Horecký, 1994), ku ktorým priradíme skú-
mané onomatologické štruktúry. Na základe jestvujúceho modelu v citovanej
publikácii možno potom vyčleniť v rámci deverbatívnych pomenovaní desať
tried zodpovedajúcich kombináciám sem: dejovosť (ERG), osoba (HUM),
činnosť (ACT), výsledok (REZ), nástroj (INS), miesto (LOC), konkrétne:

- názvy produktov
- názvy činností
- názvy miesta produkcie
- názvy nástrojov produkcie
- názvy prostriedkov produkcie
- názvy výsledkov akcie
- názvy nevýrobných akcií
- názvy nevýrobného miesta
- názvy nevýrobných nástrojov
- názvy prostriedkov nevýrob-

nej akcie.
Sémantická distribúcia galicizmov v týchto triedach je nasledovná:

1. reportáž (článok), trikotáž (pletené tkaniny), muláž (odliatok),
2. montáž (tech. zostavovanie), autofretáž (samospevňovanie),
3. plantáž (pestovateľská plocha),
4. bombáž (časť tkacieho stroja),
5. siláž (krmivo pre dobytok), ./Hŕróf (krmivo pre kone),
6. šariáž (geol. násuv pôdy), kupáž (zmes vín), dekoltáž (výstrih),
7. šantáž (vydieranie), kabotáž (plavba blízko pobrežia),
9. ekvipáž (koč so záprahom),
8. garáž (na parkovanie), pasáž (priechod),

10. ambaláž (obal), karotáž (geofyzikálna metóda), koláž (technika).

1.ERG+ -
2. ERG+ -
3. ERG+ -
4. ERG+ -
5. ERG+ -
6. ERG- -
7. ERG- -
8. ERG- -
9. ERG- -

10. ERG- -

HUM-
HUM-
HUM-
HUM-
HUM-
HUM-
HUM-
HUM-
HUM-
HUM-

- ACT+
- ACT+
- ACT+
- ACT-
- ACT-
- ACT+
- ACT+
- ACT+
- ACT-
- ACT-

- REZ+
- REZ-
- LOC+
- 1NS+
- INS-
- REZ+
- REZ-
- LOC+
- INS+
- INS-
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Roztriedením galicizmov analyzovaného štruktúrneho typu sa nielen
v plnej miere pokrývajú triedy pomenovaní viazané na uvedené invariantné
štruktúrne významy, ale navyše v dôsledku polysémie niektorých pomenovaní
sa jedna forma objavuje paralelne v dvoch, prípadne i viacerých triedach -
napríklad kartonáž (výroba predmetov z kartónu a lepenky) - 2. trieda, karto-
náž (výrobky z lepeniek) - 1. trieda; koláž (technika) - 10. trieda, koláž
(obraz) - 6. trieda. Tento detailný sémantický rozbor tried galicizmov
s formantom -až sám o sebe nerieši otázku rozhraničenia preberania hotových
foriem galicizmov (transferencie) alebo ich samostatnej nezávislej analogic-
kej tvorby v slovenčine v rámci integrácie. Poukazuje však na dôležitú uni-
verzáliu, ktorou je jestvovanie invariantných obsahových prvkov viazaných
na isté slovotvorné polia. K. tomuto momentu sa ešte vrátime ako k výcho-
disku úvah o slovotvornej adaptácii rovnakokoreňových galicizmov v nasle-
dujúcej časti.

Tu sa ešte zmienime o zistenej osobitosti rôznokoreňových galicizmov
štruktúrneho typu pasáž, ktoré sa objavujú na pozadí konfrontácie galicizmu
v slovenčine a jeho modelového slova vo francúzštine. Popri tzv. pseudogali-
cizmoch ako blamáž, teda najskrytejšej podoby faux-amis, pri ktorej vzhľa-
dom na etymologickú homogénnosť častí motivátu (slovotvorný základ i for-
mant je francúzskeho pôvodu) neočakávame zistenie prázdneho miesta vo
východiskovom jazyku, jestvuje i skupina menej „zradných" faux-amis
(pórov. Svobodová-Chmelová, 1982; Orgoňová, 1991), kde pravdepodob-
nosť nepôvodnosti - a teda v prípade slovotvorby súčasne potvrdenie analo-
gickej derivácie v cieľovom jazyku slovenčine - signalizuje hybridnosť deri-
vátu, resp. kompozitá. Príklad: dejustáž [lát + franc] (strata presnosti prístro-
ja) vzniklo tak skrížením latinského prefixu de- a tvaru slovesného podstatné-
ho mena od francúzskeho slovesa ajuster, t. j. ajuslage, pričom ekvivalentnú
formu „dejustage" francúzština nepozná. Podobne autofretáí [gréc < franc],
z čoho vo francúzštine jestvuje len podoba frelíage (vnútorné spevňovanie
stien, napr. hlavní dela), ktorú zas nenachádzame v slovenskom materiáii.
Najpriezračnejšie spomedzi hybridov sú prirodzene pomenovania s kon-
kurentným slovenským formantom, napríklad etalonovanie (porovnávanie,
prirovnávame), podobne avivovanie (upravovanie, zjemňovanie vlákien),
ktoré jestvujú ako sémanticky i funkčne rovnocenné náprotivky k prevzatým
formám eíalonáž, aviváž. V iných prípadoch pomenovanie so slovenským
formantom jestvuje ako jediná podoba bez prevzatého náprotivku, napríklad
briketovame (vyrábanie brikiet), alebo sa konkurentné formanty -ovamel-áž
uplatňujú ako funkčne či významovo diferencované, ako je to pri dvojici
bombírovanie (1. tech. slang vypuklý tvar 2. potrov, slang vydutie veka na
pokazenej konzerve) - bombáž (1. potrov, vydutie veka na pokazených kon-
zervách 2. text. časť tkacieho stroja). Z toho možno zovšeobecniť, že
v spojení so skúmaním štruktúrnych typov, resp. rôznokoreňových derivátov

so spoločným (hoci polyfunkčným) formantom sa v najväčšom rozsahu
uplatňuje analogická slovotvorba v procese hybridizácie, avšak v menšej
miere aj v podobe kvázigalicizmov či falošných galicizmov, akým je spomí-
naný výraz blamáž, alebo aj ekvipáž (koč), kde východiskovej forme équipage
vo francúzštine zodpovedá odlišný význam (1. výbava lode 2. posádka lie-
tadla) a pre význam „starobylý prepychový koč" jestvuje forma carrosse.

2.2. Rovnakokoreňové deriváty
Pri sledovaní rovnakokoreňových derivátov galicizmov nás opäť zaujíma

otázka, kde je hranica medzi transferovanými formami (t. j. prevzatými
z francúzštiny vrátane zvukovej adaptácie - transfonemizácie a morfologickej
adaptácie - Iransmorfemizácie) a produktmi slovotvornej adaptácie transfero-
vaných lexém. Pritom vychádzame z predpokladu, že slovenčina prevzala
spolu s novou reáliou a jej východiskovým pomenovaním prirodzene i časť
implikačného poľa pojmu viažuceho sa na toto východiskové pomenovanie
a k základovému slovu ako východiskovému znaku pre príslušné pole agluti-
novala slovotvorné prostriedky z vlastného systému, čím sa nezávisle od fran-
cúzštiny vytvorili útvary (t. j. slovotvorné paradigmy, rady, resp. hniezda)
onomatologicky hybridných pomenovaní, a tak sa naplnila potreba pomeno-
vať novovzniknuté objekty reality. Tento proces je teda analogický s deri-
vačným procesom od sémanticky príbuzných domácich základových pome-
novaní s ich implikačnými poľami. To nás súčasne vedie k potvrdeniu už
sformulovanej všeobecnejšej tézy (Furdík, 1993), že preberanie cudzích slov
nemožno považovať za čisto kvantitatívne obohacovanie slovnej zásoby a ako
také sekundárne z hľadiska dôležitosti za vnútrosystémovou slovotvorbou,
ako to hodnotia viacerí derivatológovia. Domnievame sa, že ide o komplexné
kvantitativno-kvalitatívne rozširovanie slovnej zásoby preberajúceho jazyka.

Niektorí lingvisti zdôrazňujú z metodologického hľadiska potrebu širšie
uplatňovať i konfrontačnú metódu (pórov, napríklad Benkovičová, 1993;
Furdík, 1994), čo v našom prípade znamená sledovať vedľa domácich útvarov
rovnakokoreňových derivátov transferovaných galicizmov (napríklad od
základového slova fréza) aj útvary okolo zodpovedajúcich výrazov vo fran-
cúzštine (t. j. tu konkrétne od základového slova fraise). Takouto medzijazy-
kovou konfrontáciou (Benkovičová píše o konštrukcii bilingválnej či polylin-
gválnej onomaziologickej paradigmy: Dolník - Benkovičová - Jarošova,
1993) sa na jednej strane potvrdzuje, že myšlienkový základ pomenúvacieho
procesu je invariantná veličina, ktorej formálnym výrazom v oboch jazykoch
sú pomenovania stvárňujúce špecifickými prostriedkami tie isté onomaziolo-
gické štruktúry okolo všeobecných obsahových prvkov v onomaziologickej
báze - OB (napríklad deriváty, kde OB = osoba: S:frézar - "F:fraiseu£ vráta-
ne modifikácie do podoby prechýleného ženského pomenovania: S: frézarka
- F: fraiseuse, OB = miesto: S: frézareň - F: ateliér de fraisaee; OB = vlast-
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nosť: S: frézarský. - F: de_ fraiseur; OB = dej S: frézovať - K: fraiser). Na
druhej strane sa zvýrazňujú osobitosti slovotvornej derivácie v oboch jazy-
koch vyplývajúce z typológie. Kým slovenčina ako prevažne syntetický flek-
tívny jazyk využŕvr. ekonomickejšie jednoslovné deriváty vytvorené aglutiná-
ciou derivačných morfém ako slovotvorných foímantov k slovotvorným zá-
kladom, francúzština ako skôr analytický jazyk uplatňuje popri synteticky
pripojených derivačných morfémach (napríklad fraiseur_, fraiseuse, fraiser,
fraisaee a pod.) i analytické formy s oddelenými derivačnými morfémami (de_
fraiseur -frézarský), ako aj analytické kompozitá (ateliér defraisage - fréza-
reň; machine fraiser - frézka). Prirodzene, slovotvorné hniezda od porovná-
vaných základových výrazov sa nestotožňujú úplne svojím inventárom deri-
vátov a ich rozloženie v štruktúre hniezda je takisto rozdielne, čo je nevy-
hnutným dôsledkom uplatňovania odlišných slovotvorných formantov, resp.
širšie i slovotvorných postupov. Na ilustráciu uvádzame hniezda k vyššie
rozoberaným pomenovaniam: S: fréza - F:fraise:

S: fréza -frézar -frézarka
—frézar —frézarský
— tech.frézka
—frézovať—
frézovanie
- frézovať-
frézovačka
—frézareň

P:fraise -fraiseur-fraiseuse
—fraiseur - de fraiseur
fraiser - machine fraiser
-fraiser -fraisage - ateliér
defraisage
-fraiseuse

V nadväznosti na vnútrosystémovú analýzu i medzijazykovú konfrontáciu
sa nám javí, že derivačný proces rovnakokoreňových galicizmov v slovenčine
je samostatným integračným procesom prebiehajúcim v slovenskom systéme
jazyka, pričom prvotná onomatologická hybridizácia základového transfero-
vaného pomenovania (napríklad forma fréza) je akýmsi prechodným - hra-
ničným javom medzi transferenciou a integráciou v pravom zmysle slova
(chápanou ako adaptácia z hľadiska formy i významu v preberajúcom systé-
me, zahŕňajúc prípadnú ďalšiu reštrukturáciu či readaptáciu na paradigmatic-
kej i syntagmatickej osi). K podobnému záveru sa prikláňajú i viacerí autori
príspevkov v zborníku Fólia Linguistica (1988) a v súlade s nimi aj J. Furdík
(1994), keď na s. 98 píše: „...v zmysle morfologickej úpravy a zaradenia do
skloňovacích a časovacích typov... v adaptačnom mechanizme sa intenzívne
uplatňujú slovotvorné prostriedky. Nejde však o slovotvorbu v pravom
zmysle slova, ale o využitie slovotvorných prípon ako flektívizačného pros-
triedku... ba ako prostriedku slovnodruhovej úpravy...". Proces protikladný
k rozširovaniu slovotvorných útvarov rovnakokoreňových derivátov v syn-
chrónnom stave jazyka neregistrujeme, hoci štylistické kvalifikátory zast.,
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arch., zried. signalizujú zníženú frekvenciu používania takto vyznačených
výrazov, a tak možno očakávať časom aj ich prípadné úplné vymiznutie. Pri
hlbšom časovom ponore do slovenčiny predspisovného obdobia v Historic-
kom slovníku slovenského jazyka sme tak našli doklady na dnes už zaniknuté
historizmy francúzskeho pôvodu, napríklad k súčasnému izolovanému výrazu
apanáž jestvovalo i sprostredkované substantivizované trpné príčastie apana-
gírovaný (franc. —> nem) ako právnický termín na označenie osoby, ktorá
dostáva dedičnú apanáž. Popri zachovanom archaickom slove barbier figu-
rovala v lexike 18. storočia i barbierňa či barbiereň vo význame barbierska
dielňa, oficína.

3. Záver

V našom príspevku sme sa venovali problému slovotvornej motivácie
špecifickej vrstvy slovnej zásoby slovenčiny - galicizmov. Poukázali sme na
problém transparentnosti onomatologickej štruktúry takýchto pomenovaní
a otázky slovotvornej motivácie sme sledovali na útvaroch rôznokoreňových
i rovnakokoreňových derivátov v konfrontácii s ekvivalentnými jednotkami
východiskového jazyka- francúzštiny. Výsledkom našich úvah bolo vyčlene-
nie dvoch fáz slovotvornej aktivity galicizmov, a to hybridizácie ako hranič-
ného procesu medzi transferenciou a integráciou a slovotvorby v užšom
zmysle ako súčasti integračného procesu.
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Komenský a morfém

Giorgio Cadorini

Filosofická fakulta UK, Praha

l. l . Jan Amos Komenský je považován za svetového velikána pedagogiky,
ale zanedbávaj! se j iné dúležité stránky jeho osobnosti. Zapomíná se, že vzde-
lanci v jeho dobé ješté méli široká pole zajmú, vétšmou vzájemné provázaná.
Pro takové osobnosti neméla vúbec význam dnešní diskuse o interdisciplinárne,
ačkoh se zrovna de la Ramée, Alsted, Ratke či sám Komenský dúkladné zabý-
vali otázkami tfídéní vecí ajejich roztfídéní mezi jednotlivé disciplíny.
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1.2. Značné ho dosud zanedbávali lingvista, jednak protože ho považovali
za pedagóga, jednak protože prevláda názor, že pfed strukturalismem jenom
srovnávací bádaní vydala díla použitelná v rámci dnešní metodológie. Ne-
cháme-li stranou menší príspevky Vladimíra Skalicky (1959, 1970) a Karia
Horalka (1969), velkou výjimkou je Jan Šabršula se svým rozborem La hn-
guistique dans les écrits latms de Coménius (1992).

2 1. Naše námitky vycházejí že štúdia nékterých Komenského spisu, pŕe-
tišténých v 50-60. letech, a dél G. A. Padleyho, která by méla patíit
k povinné četbé evropského jazykovedec. Nasleduj ící analýza vychází
z vrcholného díla Novissima linguarum methodus (Leszna, 1648) - v praž-
ském pfetisku z roku 1957 celého souboru Opera didactica omnia (Amster-
dami, 1657) v druhé časti prvního svazku. Naši pozornost upoutaly hlavné
dva doprovodné spisy: \)JanuaeLL novissimae clavis, Grammatic a Latmo-
Vernacula (cum Commentanolis omnium m Grammatica mulatnorum &
emendatorum, rationes reddentibus), sloupec 303^56. Clavis je pôvodní
mluvnicí, kterou v druhém, maďarském vydaní nahradila jednodušší verze
pro žáky. Najejím konci nájdeme velice zajímavé poznámky 2) Annotationes
super grammaticam novam mnualem.

2.2. Ďalším spíšem, kterým jsme se zabývali, je pátá část díla De rerum
humanarum emendatlone consultatlo catholica, (Pragae, 1966) — Pangloitia.
Vznikala postupné od poloviny čtyŕicátých let 17 stoleti (pórov. Pŕívratská,
1992, s. 239). Nachází se v druhém svazku, na s. 147-188. Tady Komenský
vy klada jazykovou složku své utópie.

2.3 G. A. Padley se svými výzkumy zasloužil o významná díla, která po-
dávají celkový prehled činnosti západoevropských a nemeckých autorú mluv-
nic v období 1500-1700. Jeho knihy Grammatical theory m Western Európe
1500-1700 The Latín tradition (1976) a Grammatical theory in Western
Európe 1500-1700 Trends in vernacular grammar I (1985) jednoznačné
ukazují, že ačkoli je možné tyto jazkovédce zafadit do myšlenkových proudú,
nelze najít podstatné zlomy v prevažné plynulém vývoji jazykového myslení
od staroveku alespoA do 18. stoleti.

3 l Po pozorném preclení téchto spisu Ize doložil, že Komenský mél ve-
lice vyvinutou predstavu o fungovaní jazyka. Poznal systémovosl jazyka,
paradigmatickou a syntagmatickou osu pfed strukturalismem. Používal komu-
laci a všímal si významu distribuce. Lépe než my se vypoŕadal se vztahem
mezi odvozením synchronickým a diachronickým.

3.2. V diachronii - pŕestože prijal dobový názor, že prvním jazykem byla
hebrejština - používal srovnání morfologických paradigmat, aby dokázal
genealogickou pfíbuznost. Stálo by za to vrátil se k jeho teórii o rúzných
stránkach jazyku, prínosné snad pro typológii, kde venoval pozornost hlavné
tvorení slov. Podlé Komenského nékteré jazyky téžko vytváŕejí neologismy,
jako hebrejština, nékteré máji zálibu v odvozemnách, jako „slovanštma",
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a nékteré ve složeninách, jako nemčina. Rozlišoval analytické a syntetické
postupy, treba ve vyjadrení pádových vztahú.

3.3. Ve skladbe pfisuzoval hlavní roli slovesu jako jadru celé vety. Tri
staletí pfed Chomským rozlišoval competence a performance, predpokladal
hloubkovou štruktúru, pracoval s transformačními pravidly. V é f i l v možnosti
poznal všeobecnou lidskou mluvnici. Tri staletí pfed Martinetem mél pojmy:
moném, morfém, lexém, syntém, funkční morfém. Výstižnej než sám Marti-
net mluvil o jazykové artikulaci na mnohá úrovních a ne jenom na dvou.

4.1. Seznam zajímavých rysu v jeho pojetí jazyka by mohl ješté pokračo-
val, ale prostor k dispozici pro naše pojednaní je omezený, takže bude vhod-
nejší uvést konkrétni príklad téchlo zanedbávaných stránek Komenského
myslení. Vybrali jsme otázku morfému jako nejmenší dále nedélitelné jednot-
ky, která je nositelem významu.

4.2. Z lingvistu naši doby poskytuje nejvhodnéjší teórii k lakovému srovnání
André Martinet (1967, 1969). V jeho terminológii nejmenší, dále nedélitelnou
jednotkou první artikulace, to jest artikulace spojující tvar a význam, je moném.
Podlé tfíd jeho možných významu ho múžeme považoval za morfém (s výz-
namem mluvnickým) Či za lexém (s významem lexikálním). Morfémy patrí do
zavŕených či omezených paradigmat, kdežlo lexémy do otevfených. Moném,
který vyjadruje syntaktickou funkci jiných monému, se nazýva funkční moném.
V syntagmatech jsou napríklad funkčními monémy predložky a pádové koncov-
ky. Když se určitý úsek textu chová tak, jako se chová moném, ale Ize ho rozlo-
žil na dve nebo více významových jednolek, jedná se o syntém' .

4.3. Nyní se môžeme podíval na Komenského názory a pokúsime se o je-
jich uspoŕadání podlé Martinetovy teórie. V mluvnici Clavis Komenský uvádí
svou predstavu o jazykové artikulaci takto:

„ Každý širší text se totiž rozkladá do úseku neboli (jak se teď ŕiká) od-
stavcu. Každý odstavec zase do souvétí, každé souvétí do vét rozvinutých,
každá veta rozvinutá do vét jednoduchých, každá veta jednoduchá do slov,
každé slovo do slabík a každá slabika do hlásek "'

Tady se nepopisuje zadná nová jazyková jednotka. Hlavné výraz vox má
tradiční vágni význam ,slovo'. Ale ne všude je to tak:

., §13 Hláska jest nejmenším nedélitelným zvukem lidských úst.
§19 Slabika jest členeným zvukem, vydaným jediným otevŕenim úst. .

•'•' §21 yox jest členeným zvukem, kterýnéco znamená:(...)íí3 • •• :

' Fr. mon me, tnorph me, lex tne, mon me fonctionnel, mon me autonome, mon me
dépendent, synth me.

' „Resolvitur enim omnis prolixior Oratio in segmenta, seu [ut nunc loqvimur] Ca-
pita; Caput rursum in Pcriodos; Periodus in Sententias; Sententia in Phrases; Phrasis in
Voces; Vox in Syllabas; Syllaba in Lileras." Clavis, §10.

' „13. LITERA, est sonus oris humani minimus, et individuus.

Takže prechod mezi pojmy syllaba a vox odpovídá zároveň prechodu me-
zi jednotkami významovými a nevýznamovými. Následující citál nám fekne,
že Komenský v rámci významových jednolek rozlišoval mezi monémem a syn-
témem:

„Podlé článku se slova delí do článku menších, vétších, nejvétšich. Ne-
jmenším článkem (zde) je slabika, na jejímž základe se slovu fíká jednosla-
bičné, dvojslabičné či víceslabičné. Vétši členení je v ukončeních odvozenin,
jako jsou -ilis, -tuš, -titius, -tor, -inus, -ultas atd Nejvétší členení je ve složení
dvou či tri slov dojednoho,jakofrugi-fer, in-frugi-fer atd. "

To, že se lento rozdíl nepromítá do všeobecné defínice artikulace, nesmi
klamal. Čísla sedm a Ifi hrají velkou roli ve formálním uspoŕadání Komen-
ského výkladu. Pravé proto, aby se dosáhla trojka, nacházíme ve členení
jednotky vox také slabiku.

4.4. Ne vždy je možné vysvetlil Komenského nedôslednosti snahou o
formálni peci. Takový prípad je predstava o koncovkách.

„ Prirazené jazyky komplikují koncovky, které samy o sobé nie nezname-
nají, a to ne jen ujmen a sloves pri skloňovaní a časovaní, nýbrž i pri samém
odvozování slov (...) ponévadž tyto koncovky samy o sobé nie neznamenají.
Avšak ve spojení s koŕenem znamená kterákoli z nich nécojiného. V dúsledku
toho se každé musíme učil zvlášť. "

To je defínice v té dobé bežná: koncovky nejsou významonosné. Pan-
glottia je ale nedokončeným dilem, které za autorova života nebylo vydano.
Pravé na tomlo úseku není zpracované ani rozdelení kapitol a paragrafu.
Prolo je dôležité porovnal, jak tuléž otázku feší zkolacionovaná a vícekrát
vydaná práce Novissima linguarum methodus. Pfestože je meloda zpúsobilá
pro všechny jazyky, v mluvnici Clavis se konkrélné mluví hlavné o latine
jako o príkladu.

„£35 Pŕece jsou pfipojovací častice, které, ačkoli samy o sobé nie ne-
znamenají, ovšem pfipoji-li se kjiným slovúm, pfidávají néco jejich výz-

19. SYLLABA, est sonus articolatus, una oris apertura prolatus.
21. Vox, est sonus [1] articolatus [2] significans (3) aliqvid...". Clavis.
4 „Vocum secundum Articulos divisio, fit iuxta articulos, minores, majores, maxi-

mos. Minimus (hic) articulus, Syllaba est: cuius respectu vox dicitur Monosyllaba,
Disyllaba, Polysyllaba. Major articulatio, est in terminationibus derivalorum: ut sunt, -
ilis, -tuš, -titius, -tor, -inus, -ultas etc. Maxima in Vocum coalitione, duarum triumve in
unam; ut frugi-fer; in-frugi-fer etc. „. Annotationes, Ad §23.

„Vulgarium Lingvarum difficultatem augent terminationes per se nihil significantes,
non tantum Nominum et Verbonun in Declinationibus et Conjugationibus: sed et in ipsa
Derivatione. (...) qvia istá per se nihil significant: juncta autem radici qvodlibet aliter
significat: et per Conseqvens, singula seorsim discenda sunt." Panglottia, VIĎ, si. 305.
Ale v Komenský, 1992, sv. 3., s. 207, čteme: „ponévadž tylo slabiky neznamenají samy
o sobé nie, ale pfipoji-li se ké koreni, znamenají cokoli a vždy nécojiného."
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namúm Na príklad cumque ve slovech quícumque, ubicumque quandocum-
que, atd f lkáme j im prípony'

Adále
„§76 Mezi prípony Ize pocitat
(1) slovesa vis a hbet kdyžje používame misto cumque ubicumque ubi-

vis ubilibeí
(2) koncovky odvozenm (-ax -ix -tlis -anus atd) ktere brzy uvidíte ve

Madbé
(3) koncovkyjmen a sloves pri skloňovaní a časovaní ( )"
Komenský nejdnve uvádi novy pojem prípona (adiectio) Stále platí ne-

vyznamovost, ale nemluvi se u? pouze o koncovkách, ale také o jinych mo-
némech

4 5 Čeka nasješté prekvapení v záverečných Annotationes
„§35 Divím se že dosud gramatikove nenapsah mc o príponách ( ) Ne-

znamenaji mc samy o sobé znamenaji néco pňpojime-h je Stejné jako am
predpony (hlavne neoddelitelne predpony jak jim hkaji di diA- re- se-,
am- co/J- t u Némcú bé ent- ver- her- mifi-) mc neznamenaji samy o
sobé avšak pŕipo)ime-li je pred slovo znamenaji ( ) nebol všechny néco
znamenaji pi ipojime-h je kjejich tematúm jsou časti slov a tak reči ( )
Tedy všechny prípony tohoto rázu jsou vyznamonosne — ledy voces - tedy
časti reči ( )

, 75 Rozhodli /sme se uvest také prípony do svych logických souvislostí,
aby bylo zfetelnéjší že vúbec nejsou nevyznamonosne "

Bylo by nepochybné prínosné prokázat, zdá se jedna o prvni uznaní nezá-
visle významové hodnoty koncových morfému v dejinách lingvistiky Pnpo-

* „3S Tandem sunt particulae affixívae, qvae licet per se mhil significent, Vocibus
tamen alus appensae significatiombus illarum aliqvid addunt Verbi gratia cunqve, in
vocibus, Qvicunqve Ubicunqve Qvandocunqve etc Dicuntur ADJECTIONES "

7 „76 Adjectiombus annumeran possunt
(1) Verba Vis et libct pro cunqve usurpata Ubicunqve, Ubivis, úbilibet
(2 ) Vocum denvatarum termmationes (AX, IX, ILIS, ANUS etc qvas mox in

syntaxi videbis
(3) Nominum et Verborum in declinando et conjugando termmationes ( )"
8 „Ad §3S De Adjectiombus mhil a Grammaticis hactenus traditum, miror ( )

Non significant per se sigmficant adjectae sicut nec Praepositiones (praesertim msepa-
rabiles, qvas vocant, Dl, Dis, Re, Se, Am, Con, et Germanorum, Be/Ent/Ver/Her/MiB )
significant pei se, praejunctae tamen sigmficant ( ) qvia omnes illae thematibus suis
adjectae sigmficant Vocumqve, et šic sermoms, partes sunt ( ) Sunt igitur omnes
eius modi adjectiones sigmficativae Voces igitur Sermoms partes igitur ( )"

Ad ^7^ Adjectiones etiam m rationabilem Contextum reducere placuit, ut non esse
ommno ŠashmantikaŠV melius pateret'
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ny tedy máji významovou stránku Navíc se naznačuje protiklad s tematy,
ktery odpovida Martmetovu protikladu morfém/lexém

46 V jednom úryvku Panglottie je tento protiklad vyjadfen otevfené,
vedie thema Komenský používa i vyraz radix koreň

[rozumej Náš novy jazyk] bude pravé mit jak svoje materiálno - téma
či koreň - tak svoje formálna - soubor odlišných prvku ~ skrz čisté pripojo-
vaní a pŕemistovaní označení (hlasek a slabík) "

Na stejném misté oceňuje, že v nemčine Ize vyladit vyznám slova 'Haus'
pomoci vyznamonosnych distinktivnich monémú (differentiae voculae), to
jest tvofit lexemy „Wohnhaus, Gasthaus, Rathhaus, Richthaus, Spielhaus,
Tantzhaus, Schenkhaus" Tak ješté jednou zdôrazňuje sveraznost syntému
Kromé toho si uvedomuje rysu otevfenosti či zavŕenosti paradigmat lexikal-
mch, respektíve morfologických

Všime) si také že podstatných jmen sloves a prídavných jmen je veliké
množstvi jakoby nekonečne ve kterémkoli jazyce -pro ostatní slova počet je
určitý "10

4 7 Definice pro jednotku praepositio (to jest predpona i predložka) žni
velice blízko Martmetova funkčního monémú

[Rozumej Kíerekoli slovo znamená buď] anebo nejaký vzajemny vztah
mezi vécmi a činy - jako 'jde ké mne k tobé proti nemu atd Ŕíká se tomu
prepozice

Podobné vypadá už citovaná defimce v §35 mluvnice Clavis, jenže prík-
lad uvedený tam neodpovida Martmetové teórii

4 8 Velky lingvista a slávny pedagóg byl si védom toho, že pŕišel na nove
poznatky diky presvedčení, že Ize poznal všeobecnou mluvmci spoleanou
všemjazykúm

Rozdelení do kapitol nem jaké ho určuji ti klen piši pouze latinskou (či
jineho jazyka) mluvmci Nám protože jsme vzali zŕetel na všechny jazyky
společné se zdalo vhodne užíval roztfídéní latky tukového že kterykoli jazyk
ve kterekoh kapitole ma čo fičí

9 „[Scilicet Lmgua nostra nová] Habebit emm et suum materiále, thema seu radi-
cetn, et suum formale differentiarum Complexum, per meras Characterum (literarum
et Syllabarum) adjectionem et trajectionem " Panglottm, si 292

1(1 , Observa etiam, Nomma, Verba, Adnomina, plurima esse, et qvasi mfinita, in
qvalibet I mgva rehqvarum vocum certum esse numerum " Clavis, §38

" „[Scihcet Sigmficat emm Vox qvaelibet, aut] Aut rerum et actionum ad mvi-
cem respectum aliqvem ut vemt A me, AD te, CONTRA illum etc Dicitur PRAEPO-
SITIO " Clavis, §32

p „Capitum divisio non talis est, qvalem mstituere solent, qvi Latinám solum
Grammaticam (vel aliam) scribunt ( ) Nobis qvia ad I mgvas communiter respectus
ŕuit, ( ) tah matenarum partitione uti visum tuit, ut sub qvolibet Capite, qvaelibet
Lmgva, qvod dicat habeat' Annotationes, §8
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Toto pŕedsvedčení spolu s pojmem systémovosti jazyka je snad dostaču-
jícim vysvetlením pro pŕíbuznost jeho predstavy s lingvistikou 20 století

„Jazyk, (ve významu 'reč), je soustava slov, která znamenají veci a pfed-
kládají je mysli a jsou nebo máji byt navzajem provázaná podlé určitého
rádu ""

Dodejme k tomu, že Komenský - pragmatický utopista - mél neustále na
zreteli účel vecí, a potom bude zrejmá téz jeho blízkost k Martmetovu funk-
cionalismu.

5 1 V §4 4 jsme už naznačili, že ne vždy je možne vysvetlil Komenského
nedúslednosti snahou o formálni peci On sám nám objasňuje další príčinu
v úvodu poznámok Annotaíiones.

„§4 Dobre vím, že každá obnova je podezfelá a pro ty, ktefí radi uživají
obvyklých postupu, nepríjemná A protože zvyky pŕecházejí v prirazené jevy,
je obnova ponékud cínt násilím a phnáší častéji vétší škodu nežil užitek
A tyto úvahy byly i dúvodem, pročjsem se dlouho dohadoval se sebou o tom,
zdali je vskutku oprávnené, aby byl nékdo tohk jisí, že se musí, preš obavy
pred všeobecným odporem, opovážil ohrozoval se proti posíupúm tohk staro-
dávnym, i když krivé nabytým, a nahradil je lepšími, klére poznal ' l 4

Stejné obavy vyjadruje v záveru poznámek
„Ale príliš jsme se vzdálili z obecných názoru tato obnova je nepfíjemná,

nebo spiš podezfelá- nebude pfitata snadno " l5

Komenský znal školství a vzdelanec své doby Vedel, že téžko mohli ro-
zumét jeho prístupu kjazyku a že se hdé nepfesvédčuji pouhou asertivní
kampaní Vážny je také Komenského zásadní odpor vuči veškeré forme nási-
lí, obsažen i v jeho motu. Omnia sponte fluant Absil violenlia rébus (Ať
všechno plyne samovolné Ať není násilí ve vécech)

5 2 Komenský musel brat v úvahu nejen postoj vzdelané pospolitosti, ale
téz stanovisko svych sponzorú V posledních fádcích poznámky pro čtenáfe,
ve ktere vykladá, proč v souboru Opera didactica omnia dal pfetisknout
starší, lozsáhlejší verze mluvmce, odôvodňuje zrod druhé, zkracené verze
naléháním poznaňskeho hrabéte

11 „LINGUA, cum pro Sermone sumitui, est VERBORUM RES sigmficantium, et
MENT1 praesentantium, čerta ratione contextorum, aut contexendorum, apparatus "
Methodus, II, § l

14 „4 Omnem novationem esse suspectam, us qvi consvetis lubentes utuntur m-
gratam, et qvia consuetudo m náturám qvasi abit, violentum qvid redolentem, saepms-
qve plus damni qvam utíhtatis afferentem, non ignoro Qvae et causa fuit, ut diu mul-
tumqve mecum ipse luctaier, anne qvemqvam tam confidentem esse ms fasqve sít, ut
tam inveteratis, hcet pravé molitis, citra universalis contradictionis metum obsistere,
usqve mehora qvae novit substituere, audere debeat"

H „Sed mmis recessum est a receptis novatio haec ingiata est aut etiam suspecta,
non admittetur facile " si 455
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„Ňu, pŕetisknéme tady tuto mluvmci1 Ne pro použití žákú, ale učitelú, jak
usoudilpán Hrabepoznaňský "'6

5 3 Domniváme se, že z pravé uvedených dúvodú Komenský vymyslel
trojvrstvy mluvnický výklad Nemohl se rozhodoval mezi potrebou dostal
svoje pedagogické návrhy do čo nejširší verejnosti najedné strane a morálni
povinností sdélit svoje nové poznatky o jazyce na strane druhé. A tak rozlíšil
tri výklady rozdílným stupném obnovy Zadnou novotu nenacházíme v jadru
slávne učebnice Janua linguarum (napr. Comemus, 1957, sv I , s 250-317)
Postupné se míra novosti zvyšuje v mluvmci Clavis až do poznámek Annota-
tiones, které obsahují nejodvážnéjši pojmy. Vyše uvedený príklad o koncov-
kách a príponách je dostatečné výmluvný

5.4 Tento krycí postup byl natolik úspešný, že dnešní hngvisté nepoznali
v jeho díle prvotní zdroj nékterých pojmú Tím nemyslíme, že Martmet byl
inspirován Komenským, aníz se priznal Máme na mysli spíš nékteré názory,
které se objevily v nelatinských mluvmcich 18 století V t o m lingvistom
pomohli i filologové Dodnes nejsou doprovodné spisy vrcholného díla Met-
hodus preložené do zadného současného jazyka Dúležitý je pŕetisk puvodní-
ho latinského textu z roku 1957, protože pfedtim badatelé museli shánét
vydaní 17 století po starších evropských a amerických knihovnách Filolo-
gické vydaní príručky Methodus vyšlo v roce 1989, uvedené prílohy v roce
1992 (Dílo Jana Amose Komenského, 15/2, 1989, 15/3, 1992). Není tedy
divu, že se i pečlivy badatel, jako je Padley, pro seznámem s Komenského
lingvistickým myslením uspokojil nepodstatným spíšem Ars ornatoria
(konkrétne vycházi z vydaní. Ars ornatoria, sivé grammatica elegans, et
eruditionis scholasticae átrium, rerum et lingvarum omámenia exhibens cui
insuper accessit grammatica eiusdemjanualis, London 1664)

6 Závérem vyzývame lingvisty k objevu/poznání díla velkého moravské-
ho kolegy, abychom mu priznali, čo mu dlužíme, a, hlavné, abychom využili
poznatku, kterými sejeho teórie líši od dnešní jazykovedy.
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Postavení rukopisu Dahmilovy kroniky
ve vývoji českého pravopisu

Martina Černa

Pedagogogická fakulta UK Pi aha

Grafickou podobu rukopisných textu, ktere vznikaly v prúbéhu historic-
kého období vývoje českého jazyka, vždy ovlívňovala celá rada faktoru
Každý staročeský rukopis je treba v první radé chapat jako výsostné individu-
álni počin jednotlivec, cožje dúvod, proč se do výsledné podoby textu pro-
mitaly nejen objektívni okolnosti, nybrž i čmitele navysost subjektívni - sama
osobnost pisafova, a to nejen jeho ŕemeslne predpoklady, ale i pfedpoklady
povahové (zde mam na mysli zejmena mím poctivosti, pečlivosti či naopak
určitou povrchnost, ledabylost a podobné) Častečné mezi tyto subjektívni
faktory náleží i zvyk nebo tradice, podlé kterych pisár jednotlivé grafemy
obyčejné zaznamenával Nesmime ovšem zapomenout am na opačne tenden-
ce, novátorské snahy, se kterynu se pisár jisté setkaval Výhradné na nem
pritom zaleželo, zdá je pnjme za sve, či nikoliv (za lakovou novinku Ize
pokladat napríklad první spŕežkovy systém, zavedený do pisárske praxe na
počátku 14 stoleti v souvislosti se vzmkem tzv prvniho okruhu legend, ktery
se v podstate neujal, nebo temer již snahu o kodifikaci pravopisu ve znamem
traktátu De ortographia Bohemica (pórov Mistra Jana Husi Ortografie česká,
1858), jehož diakritický pravopis rovnéž promkal do bežné pisárske praxe jen
pozvolna) Mezi okolnosti, ktere bychom mohli nazvat objektivmmi, potom
náleží napríklad jazykové prostredí, ve kterem se pisár pohyboval a jehož
stav, respektíve konkrétni vývojový stupeň mluveného jazyka, mohl mit na

96

gramotného pisare jisté velky vhv a mohl rovnéž v zaznamenavanem textu
zpúsobit podstatný posun vzhledem k pŕedloze

Problematice grafické stránky staročeských rukopisu venovali rámcové
pozornost v bežné dostupných publikacich napríklad Jan Gebauer (1894),
Miroslav Komarek (1969) nebo Václav Kfistek (1979), ménč známa je stať
Jana Gebauera uverejnená ve Sbornfku védeckém musea královstvi Českého
z roku 1871 '

Ve svem príspevku, omezeném rozsahem a vycházejicim zdosud nevel-
keho množstvi preštudovaných prameňu, neaspiruji na cil tak vysoký, jakým
je systematické zmapovaní staročeského zpúsobu zaznamenávaní jednotli-
vých hlasek, chci však upozornil na néktere, dnes ponékud opomijene jevy
rukopisné grafiky

Pfedmétem zkoumam se stal pomerné ucelený soubor textu, a to všechny
dostupne úplne rukopisy Kroniky tak receneho Dalimila V podstate tyž text
byl v prúbéhu dvou stoleti nékolikrát opsan, bylo tedy možné všímat si
i vývojových aspektu psani metódou srovnavam jednotlivých rukopisu Zej-
ména dobre tyto rukopisy dovoluji sledoval prechod od spfežkového
k diakritickému piavopisu Konkrétne se jedná o rukopisy Františkánsky
z roku 1440, Lobkovicky z konce první poloviny 15 stoleti, Pelclúv asi
z roku 1450, Furstenbersky, ktery se skladá že dvou časti - starší, z 20 let 15
stoleti a mladší, z 60 lei 15 sloleli, a Zebererúv z roku 1459

Cambndžsky a Videftsky rukopis jsou uložený mimo naši republiku
(Cambridžsky v Trinily College v Cambndgi a Videňsky v Rakouske národní

1 Štát ;,e zabýva tím, jakým zpúsobem se označovaly české hlásky od 9 stoleti do
autorovy současnosti Histórii českého pisemmctvi rozdéluje G na pét etáp

a) od Zelenohorského rukopisu (') do konce 12 stoleti
b) od 13 stoleti po dobu Husovu
c) období Husova pravopisu
d) období bratrského pravopisu
e) autorova současnost
To, že autor pokladá rukopisné padélky za autentické a vérohodne pramenné mate-

riály, je zrejmé dúvodem, proč se tato stať nedočkala samostatného vydaní, a je tedy
mene známa než autorovy bežné dostupne pubhkace Pfestože čast vyzkumu je zne-
hodnocena tím, že autor své závery vyvozuje z podvrženych rukopisu (rovnéž pfi
charaktenstice 2 období vycházi autor mj z Kralodvorskeho rukopisu), je štát cenná
diky detailnimu zpracovam a systematickému prehledu grafických variant jednotlivých
hlasek tak, jak se vyvijely v prúbéhu staleti Svou pozomost autor nevenuje hlaskam,
ktere se piši vždy stejné, tzn samohláskam a, e, o, dvojhláskam au, uo, retmcim m, b,
p a souhláskám d, n, h a z Naopak podrobné analýze podrobuje ty hlásky, jejichž
grafická podoba se v prúbčhu vývoje menila - likvidy /, r, vokály íly, u, souhlasky v,j,
zkoumá /púsob značení mčkkych souhlásek m% b', p% v, ď, ť, A, c, Ľ, s>, í, i, š, ŕ, l',
grafickou podobu souhlásek ch, g, k, t, f, s a tvrdé souhlasky /
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knihovne ve Vídni). Fotokópie téchto rukopisu jsou sice otištény napríklad
v nejnovčjším vydaní Staročeské kroniky tak ŕečeného Dalimila (1988) (rkp
Vídeňský dokonce celý), k dispozici je dokonce i podrobné paleografické
vydaní Cambridžského rukopisu V. E. Mourka z roku 1874, tyto vesmés
nepŕíliš zŕetelné kópie však pro účel zkoumání nedostačují. Cerronský ruko-
pis je uložen v Oblastním archívu v Brne. V tomto prípade se jedná o rukopis
natolik rôznorodý, že do dnešní doby nebyl stanoven dokonce ani počet písa-
fu, kteŕí ho opisovali. Byl by tedy samotný námétem pro rozsáhlejší štúdii,
o to více, že ani odborné expertízy paleografické se neodvažuj í otázku počtu
písafu rozhodnout (Staročeská kronika..., 1988, s. 39).

Náplní výzkumu bylo metódou štatistického zaznamenávaní hlásek a je-
jich hláskového okolí zjišťovat podobu jednotlivých grafémú tak, jak byly
použitý v jednotlivých rukopisoch, a zaznamenávaní jej ich výskytu. Hlavní
pozornost výzkumu byla uprená hlavné na hlásky vyznačující se nejednot-
ným zápisem. zde šlo zejména o určení toho, zdá výskyt rúznoznakô
v prípade uvedených hlásek je náhodný, či zdá podléhá určitým zákonitos-
tem. Zkoumána byla vždy 1/6 z celkového počtu stránek každého rukopisu.

Již na první pohled pri práci s rukopisy je patrné, že jistá skupina hlásek
je značena dosti rúzné. Touto nejednotnou grafikou se vyznačuj! spolu
s mékkými souhláskami zejména hlásky i/y, v, a s. Snažila jsem se ve své
práci postihnout mimo j iné i to, zdá výskyt ruznoznakú v prípade uvedených
hlásek je náhodný. Domnívám se, že preš individuálni znaky, kterými se
stredoveké rukopisy vyznačuj!, môžeme v jejich grafice nalézt jisté zákoni-
tosti:

1) Mažeme konštatoval, že psaní souhlásky j se ve všech zkoumaných
rukopisech ŕídí pravidlem, jehož podstatou jsou nasledující zákonitosti:

Určující je vždy to, v jaké pozici se vzhledem ké svému hláskovému okolí
souhláskay nalézá, a to podlé tohoto pravidla:

a) Pfedchází-li souhláseey vokál a tvoŕí-liy s tímto pŕedcházejícim vo-
kálem jednu slabiku (skupiny aj, ej, oj), býva vždy znázorňované grafé-
my y nebo ;. Stejné tak tomu je, nalézá-li se souhláska / v pozici pred
vokálem a

b) V pŕípadech ostatních, tzn. neni-li souhláska j spolu s pfedcházejicím
vokálem součástí jedné slabiky a nenásleduje-li souhlásku y vokál a, je j
znázorňované grafémem g

Vzhledem k pravidelnosti tohoto psaní snad Ize vyslovil domnénku, že
v období vzniku rukopisu, tzn. v polovine 15. sloletí, existovala v češtine
variantní výslovnost souhlásky /.

Zdúrazňuji a za podstalné pokladám, že toto pravidlo je uplatňováno bez
výjimky ve všech rukopisech.

2) Stejné tak naprosto pravidelné je ve všech rukopisech značen vokál
u v pozici predložky a na začátku slova grafémem v. Zde by bylo pravdč-
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podobné ponékud násilné odvozovat tento zpusob záznamu od výslovnosti.
Pfikláním se spíše k názoru, že vzhledem k tomu, že takto jsou zmĺnéné vo-
kály zaznamenávaný již v texlech že 14. slolelí (Komárek, 1969, s. 93-94),
jde zde o vžilé tradiční psaní.

3) Všichni pisári použivají dvou grafémú pro souhlásku 5. Zde již ne-
mažeme uvažoval o pravidle jako v pŕedchozích dvou pŕípadech, pŕesto však
Ize v rukopisech vysledoval zŕetelnou tendenci k používaní kulatého
s v pozici predložky, na začátku a na konci slova; dlouhé $ se potom
nejfrckventovanéji nachází v ostatních postaveních ve slove, je také pod-
statné více užíváno.

4) S výjimkou Fiirstenberského rukopisu je ve všech rukopisech rovnéž
patrná tendence k odlišování litery i v okolí liter m a n. Nadepsáním tečky
se pisári snaží zpfehlednit lakové skupiny grafémú, které pri béžném psani
(a ctení) snadno splývaj!. Nejdúslednéjší v tomto smeru jsou rukopisy
Františkánsky a Lobkovický, ve kterých tulo tendenci môžeme nazval pra-
vidlem.

5) Ve všech rukopisech rovnéž nejsou označovaný délky samohlásek ani
mékkost či tvrdost soublásek (to vyjma hlásek š,č,ŕ a ž).

6) V čem se rovnéž všichni pisári bez výjimky shodují, je psaní spojky f.
Tato spojka je ve všech rukopisech značena grafémem y. Neméla jsem
dostatečné množství materiálu pro potvrzení či vyvrácení tvrzení, že se foném
[i] v pozici spojky vyslovoval v závislosli na koncové souhlásce píedcházejí-
cího slova (Komárek, 1969, s. 90).

7) V grafice souhlásky v se již jednotlivé rukopisy liší. Prevažuje psaní
H1, pouze s límlo grafémem si však vystačí jen pisári rukopisu Františkánske-
ho, Pelclova a starší ruky rukopisu Fiirslenberského. Oslatní písafi sice tento
grafém také používaj!, často však volí v psaní i jeho grafickou variantu. Zcela
špecifickým pŕípadem je Lobkovický rukopis, jehož písaf se snaží dodržoval
požadavky traktátu De orthographia pravidelným užívaním grafémú v a w.

Samostatným problémem je označovaní bilabiálního v grafémem u. Bi-
labiální výslovnost zaznamenáva rukopis Františkánsky, a lo lehdy, slojí-li
souhláska v mezi samohláskami. Ješté pomerné často se s tímlo psaním, Ij. u,
môžeme selkal i u rukopisu Lobkovického. Oslatní rukopisy lulo výslovnost
již nezachycují.

8) Pravopis i/y je zcela reprezentatívni v prípade Pelclova rukopisu, kde
se vétšinou shoduje s novočeským. Obdobné „dokonalý" je po telo stránce
i rukopis Lobkovický. Preš rukopisy Franliškánský a dále Zebererôv ukon-
čuje tuto sestupnou l ini i rukopis Furstenberský, kde je již pravopis i/y na-
prosto náhodný (mladší ruka), popŕ. je psáno pouze mékké /' (slarší ruka).

9) Zajímavá je problemalika grafémú velkého J. Je vélšinou léžké určit,
jestli pisári používaj! skutečné nejaké špeciálni litery, či zdá jde pouze o mu-
lace pismen J, event. ľ. K záveru, že písaŕ psal skutečné grafém velké J, se
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mohu jednoznačnej! priklonil pouze v pŕípadech rukopisu Zebererova a Pel-
clova, u ostatních rukopisu se jedna spíše o j iž zminéné tvary I/Y. Grafém
malej ve sledovaných rukopisech neexistuje.

10) Ačkoliv všechny rukopisy vzniklý nékolik desítek let po napsání orto-
graflckého traktátu, pouze rukopis Lobkovický a častečné i Františkánsky
jsou psány modernim diakritickým pravopisem Ostatní rukopisy síce
vykazuji ojedinelé známky toho, že jejich pisári diakritický zpúsob značení
znali, vesmés jsou však v nich znaménka použitá náhodilé, což svedčí o tom,
že pisári jejich funkci nepochopili, nebo se z tradičních dúvodú rozhodli tento
zpúsob pravopisu neužíval

Méla-h bych tedy srovnat všechny rukopisy po grafické stránce, hodnotila
bych nejvýše rukopisy Františkánsky a Lobkovický. První z nich je nesmír-
né hodnotný zpúsobem, jakým písaf s nižnými znaky pracuje Je velmi pečli-
vý a dusledný, sám si slanovuje grafické zásady, které pák dodržuje ve snaze,
aby byl text čo nejpŕehlednéjši (rúznoznaky c/cz, psani skupín -mi-, -m-,
snaha psát jednodušším diakritickým pravopisem apod ) Lobkovický rukopis
polom oceňuji nejenom zlčchto dúvodú (i on uvedená kritéria splňuje), nybrž
i proto, že jeho pisár byl pravdepodobné seznamen se zásadami zminénými
ortograflckým iraklatem a snažil se jeho doporučení dodržoval (prehledne
diakritické psaní, pravidelne užívaní grafémú v/vv, psani skupín -mi-, -m-
apod ) Písmo obou dvou rukopisu je velmi pekné, výborné čílelné Pravopis
i/y je celkem pravidelný u rukopisu Lobkovického, u Franliškanského )iž
mene

Zcela samoslalnou kapitolou je starší ruka rukopisu Fiirstenberského
Tento text jako by se vymykal všem méfitkúm Písmo je neobyčejné pečlive
a čitelne Písaf používa spŕežkový pravopis, píše ovšem pouze mékká ;, nad
která konstanlné nadepisuje tečku Lze však jej hodnotil z grafického hlediska
jako velmi zajímavy

Pelcluv rukopis je sice psan pravidelným spŕežkovým pravopisem bez
vélších výkyvu, je dokonce že všech rukopisu nejreprezentativnéjší čo se
tyká zpúsobu psaní i/y, pfesto bych ho klasifikovala jako prúmérný, zbežný
opis Písmo nem príl iš pekné, celkový vzhled lexlu nem reprezentatívni

Zebereruv a Furstenberský (mladší ruka) rukopis síce dodržují hrubý
rámec grafické úpravy lím, že jsou psány pomerné pravidelné spŕežkovým
pravopisem (i když Zebereruv rukopis se vyznačuje velkým množstvim jedi-
nečných znaku), v dílčích otázkach, jakoje j iž zmiňované označovaní <-ového
vokálu, snaha o pfehlednosl a srozumitelnost textu nebo pravopis i/y, j soujiž
naprosto chaotické Písmo je neupravené, spalne čitelne, a to zejména
u Fiirslenbeiskeho rukopisu. Písaf rukopisu Zebererova se snažil svoje dilo
vyzdobil (červená diakritická znaménka apod.), bohužel však leckdy na úkor
srozumitelnosti Ukončuj! tedy podlé meho soudu tyto dva lexly opél sestup-
nou radu v hodnocení grafické stránky rukopisu
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Ve svetle tohoto výčtu se samozrejmé nabízí otázka, zdá je možné staro-
české rukopisy, které jsou, jak již bylo uvedeno, počinem individuálním,
jedinečným originálem vzniklým v prúsečíku cele rady vlivú, taklo hodnotu.
Jsem si vedomá slabín kritérií, podlé kterých jsem se snažila rukopisy porov-
nal a ohodnolil Je tolíž zrejmé, že hodnotím-h zpúsob, jakým písaf
s jednotlivými znaky pracuje, hodnotím zároveň osobnost písafovu Nebylo
tedy stéžejním úkolem v tomto vyzkumu hodnocení napríklad pekného písma
nebo úpravného vzhledu rukopisu, ale zkoumání výskytu grafémú ve vztahu
k rovine hláskové s píihlédnutím k tvorbe jedinečných znaku sloužících
k lepší pfehlednosli lexlu

Textové prameny

Františkánsky rukopis - Národní knihovňa v Praze - XXIII F 39 - fol l a - 74a
Furslenberský rukopis - knihovňa hl adu Knvoklát -1 d 36 - fol l a - 89a
Hradecké zlomky - knihovňa Národniho múzea v Praze - l Ac 57
Lobkovický rukopis - Národní knihovňa v Praze - XXIII G 87 - fol 2a - 99b
Olomoucký zlomek - knihovňa Narodm'ho múzea v Praze - l Ac 65
Pelcluv rukopis - Národní knihovňa v Praze - XIX B 9 - fol 82a - 124b
Zebereruv i ukopis - knihovňa Národniho múzea v Praze - II F 8 - fol. la - 98a
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K problematike foném [h] a [x]
v Soľnobanskej mestskej súdnej knihe

Marianna Sedlakova

Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov

Soľnobanska mestská súdna kniha (originál je uložený v Slovenskom
technickom múzeu v Košiciach) je admmistrativno-pravna pamiatka napísaná
po slovensky v rokoch 1819-1841 v stredošanšskej banskej osade Ma dvoch
konkrétnych zapisovateľov, ktorí sa odlišujú nielen rukopisom, ale, podľa
našich pozorovaní, aj vzťahom k jazyku - hlavne domácemu Problematika
foneín [h] a fx] v tejto historickej jazykovej pamiatke nás zaujala už vtedy,
keď sme sa venovali jej štylistickým a autorským osobitostiam (Sedlakova,
1993) Postrehli sme totiž istú rozkolisanosť pri ich zapisovaní u oboch pisá-
rov Na základe súčasného rozšírenia fonem [h] a [x] vo východoslovenských
nárečiach sa otázka zápisu týchto fonem v historickom texte zdá pomerne
komplikovaná Napriek tomu sme sa rozhodli urobiť do tohto problému vý-
skumnú sondu, ktorá by problematiku osvetlila

Aby sme čo možno najviac spojili „pravopisnú" problematiku s reálnym
stavom šariškeho nárečia v polovici minulého storočia, výskumný materiál
sme vybrali z tých textov našej pamiatky, ktoré majú k živému jazyku najbliž-
šie zo zápisov súdnych procesov, v ktorých sa často vyskytujú aj priame
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výpovede svedkov Vybrali sme približne po sto slov od oboch autorov,
v ktorých sa vyskytla grafema h alebo grafema ch Aby sme overili jazykovú
(fonetickú) vierohodnosť (kompetenciu) autorov, v tých istých textoch sme
porovnali, ako sa autori vyrovnávajú s asibilovanymi tvarmi, pretože asibila-
cia je jedným z fenologických prvkov rozšírených na celom území východo-
slovenského nárečového makroarealu Toto porovnanie ukázalo výrazný
rozdiel medzi autormi (bližšie pozri Sedlakova, 1993) Prvý zapisovateľ (A)
zo 100 prípadov asibtlovanych tvarov zapisuje náležíte 76 % (cicho mladze-
nec buze), hoci nemá ustálené pravidla pre zapisovanie jednotlivých fonem
(fonému dz zapisuje aj ako zložku dz, aj ako z) Druhy zapisovateľ (B) ma
prepracovanejší systém používania grafem - fonému [dz] zapisuje ako zložku
dz temer stopercentne1, ale zo 115 asibilovanych tvarov náležito zapisuje len
44 % (pitac magitim bivat cistela podivosl) V spôsoboch zapíšu tohto
autora sa silno prejavujú cudzie pravopisné a jazykové vplyvy, najmä latinsky
(napr slovo magitim = [majicim] v porovnaní so zápisom slova citatm)
a česky (poctivosť)

Z kvantitatívneho porovnania výskytu grafem h a ch u oboch pisárov (bez
ohľadu na to, ktorú fonému grafema reprezentuje) je na prvý pohľad zrejme,
že autor A individuálne inklinuje ku grafeme ch (68 % zo všetkých ch a h)
a autor B inklinuje ku grafeme h (94 % zo všetkých ch a h) Jednoznačne o tom
svedči podoba koncového [x] v relačnej morféme podstatných mien a adjek-
tivaln v pozícii pred pauzou U autora A je to výlučne podoba s grafemou ch
(kurvoch skutkoch svojich íich) U autora B je to výlučne podoba
s grafemou h (nchtarskih dvoh od nih pletkoh), bez akéhokoľvek ohľadu na
nasledujúcu fonému Podobne je to aj v slovách, kde sa fonemy [h] a [x]
nachádzajú v pozícii maximálnej fenologickej diferenciácie (pred vokálom)
V týchto prípadoch u zapisovateľa A prevládajú podoby s grafemou ch
(Kochut ochen banskecho) Je to až 42 nenáležitých prípadov fonemy [ch]
oproti 17 náležitým Tu však treba uviesť, že u tohto zapisovateľa sme sa
stretli aj s viacerými náležitými gramatickými tvarmi adjektivaln (teho hut-
níckeho) Zapisovateľ B v rovnakých pozíciách uprednostňuje grafemu h
(pnhodzi pohádzalo suhota) V jeho prípade sme napočítali 20 nenáležitých
prípadov výskytu preferovanej grafemy na mieste fonemy [x] U tohto zapi-
sovateľa sme zaznamenali len jeden prípad porovnateľného náležitého tvaru
slova prechozelo l prihodzi V tomto slove sa ale zasa vymyká svojmu pisár-
skemu uzu pri zapisovaní fonemy [dz] Tieto zistenia narušili náš pôvodný
predpoklad, že prítomnosť nemeckého živlu v banských lokalitách prispela

1 Pôvodne nás to viedlo k názoru, že je dôslednejší v asibilácn ako autor A (pórov
Sedlakova, 1993), ďalšia analýza však ukazuje opak

2 Tieto cudzojazyčné vplyvy sa u tohto autora odiažaju a| v iných jazykových rovi-
nách (Sedlakova, 1993)
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k diferenciácii týchto dvoch fonem3 v domácom pravopisnom uze Pôvodný
predpoklad vychádzal z toho, že hoci už pred niekoľkými storočiami nahradil
domáci jazyk pôvodnú úradnú nemčinu, )ej pravopisný vzor (pri zapisovaní h
a ch sa naďalej zachovával v niektorých odborných a právnych termínoch, ale
aj v nemeckých vlastných menách (\vachter richtár - vždy so zložkovym ch
u oboch autorov, Haitinger Haltman Majerhofer u oboch autorov v tejto
podobe) Napriek tomu výskyt iných dvoch nemeckých slov v našej sonde
tento náš pôvodný predpoklad rovnako spochybňuje U zapisovateľa A sa
štyrikrát stretávame s nemeckým slovom, vždy je v tvare inštrumentalu plu-
rálu (straichami) s náležitou grafemou ch To iste slovo sa nachádza trikrát aj
u zapisovateľa B v podobe itraihami U obidvoch autorov je to v súlade s ich
preferovanou grafemou Rovnako aj nemecké vlastne meno XVilhelm v dvoch
vananatoch Vdhelm i Vúchelm u autora B prispieva k spochybneniu Ak
prijímame názor, že prítomnosť istej formy nemeckého jazyka neprispela
k diferenciácii nami sledovaných fonem, opierame sa aj o situáciu v spišských
nárečiach, kde je v širšej miere miestami ustálená realizácia [h] namiesto [x]
(pórov Krajčovič, s 280) V Šariši je tento jav zúžený na tri ostrovčeky, ako
to vidno v Atlase slovenského jazyka (1968) Ide o lokality v okolí najväčších
šanskych (stredovekých) miest Bardejova, Sabinova a Piešova (možno ešte
pravdepodobnejšie Soľnej Bane alebo Solivaru, dnes sú súčasťou Prešova),
kde bol nemeckv živel dokázateľne prítomný

Hoci je predchádzajúce porovnanie zapisovatelmi preferovaných grafem
pomerne mechanické, treba z neho vyťažiť, čo ponuka Napovedá napr, že
menej exterémne uprednostňovanie jednej grafémy pred druhou u „autora" A
(68 %-32 % , B 94 %-6 %) svedči o jeho väčšej objektivite, ako to už na-
značil aj väčší výskyt domácich asibilovanych tvarov v textoch tohto
„autoia" Porovnanie zapisovateľov uvádzame v tabuľkách

Prehľad použitia náležitej grafémy za foncmy |h| a |xj v textoch zapiso-
vateľa A a zapisovateľa B
zapisovateľ A
pozície fonem
a) pred vokálom
b) pred sonórou
c) pred znelym konsonantom
d) pred neznelym konsonantom

a pred pauzou
spolu

grafema za fonemu
náležitá

1 7 h + 8x = 25
5 h 4 2 x = 7
I h 1

21 x 21
54

nenáležitá
2 h + 42 x = 44
1 h+ 6x= 7

5h 5
56

V nemčine popri sebe existujú obe fonemy v rozdielnej grafickej podobe, hoci
fonema [h] je dnes distribučné obmedzená len na začiatok slova Zaujímavejšie by
však bolo zistil aký bol stav pred príchodom nemeckých kolonistov na naše územie
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zapisovateľ B
pozície fonem
a) pred vokálom
b) pred sonórou
c) pred znelym konsonantom
d) pred neznelym konsonantom

a pred pauzou
spolu

grafema za fonemu
náležitá

33 h + 2 x -35
9h 9
1 h 1

1 x
46

nenáležitá
20 h + 8 x = 28

5h 5

38 h 38
71

Ak ďalej budeme venovať pozornosť už len zapisovateľovi A, ktorého na
základe uvedených faktov považujeme za „objektívnejšieho", zostane nám
vysvetliť neadekvátne vysoký výskyt grafémy ch oproti grafeme h v pozícii
maximálnej fenologickej diferenciácie, pred vokálom a pred sonórou v rámci
slova v jeho textoch Pre úplnosť uvádzame všetky prípady horel hutorel
Sedehneho hute huncútoch 2x zlahodil ho Hanusa hanba leho zbreha
hutníckeho nemohol 3x halvu (holbu) — 7x Bochu Kochut 2x ochen dm-
cheho 6x druchemu drucha druchim istecho slucha svojecho kremtecho
takovecho banskecho Pececho zelenecho mladsecho vlastnecho vichana
3x nocnecho 2x zlecho 2x Sroctriskecho 2x nemochol prisachac pnsasne-
cho hutmckecho sachal Pomer je 17 náležitých fonem oproti 42 nenáleži-
tým fonemam Pre šarišské nárečia je typická oslabená znelosť spoluhlásky
h, A tak tu možno u starších ľudí počuť podoby ako shanac shinuc
roshodnuc se" (Buffa, 1995, s 105) Autor monografie o šanskych nárečiach
dokonca uvádza jednotlivé prípady výskytu slov ako je xvizda Potxradze pot
xlavu s xrebenem ot vládu Ide o jednotlivosti lokalizované prevažne na
západ od Sabinova a na sever od Bardejova, čiže o okrajové lokality areálu,
kde, ako vieme, sa dlhšie udržiavajú historické jazykové javy ako v cen-
trálnych lokalitách Ide zväčša o prípady výskytu nenáležitého (nepôvodneho)
ch pred sonorami, pripadne pred znelou párovou spoluhláskou - a také prípa-
dy mame aj v našej sonde (3x chrichu chrobu 2x ochna)

Ak na základe výskytu asibilovanych tvarov u nášho autora všetkým jeho
tvarom pripíšeme 68 % mieru prevdepodobnosti nosti, môžeme teoreticky
predpokladať, že v čase zapíšu textov našej historickej jazykovej pamiatky
bola situácia vo výslovnosti fonem [h] a [x] veľmi rozkolísaná, pravdepodob-
ne nielen na území Šariša Treba predpokladať, že najprv sa ustálila výslov-
nosť pred vokálmi Zaznamenané prípady výskytu obmedzenej znelosti [h]
pred sonorami v okrajových lokalitách šariškého regiónu, by svedčili o do-
znievaní tohto procesu Tieto naše zistenia by mohli podporiť názor, že o vý-
slovnosti [h] a [x] v niektorých regiónoch a lokalitách východoslovenského
makroarealu sa rozhodovalo približne pred jeden a pol storočím a že kataly-
zátorom tejto kryštalizácie bola prítomnosť (susedstvo) takého fenologického
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systém, v ktorom jeden z týchto dvoch prvkov chýbal (poľsky, maďarsky)
alebo bol distribučné obmedzený (nemecky)
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Ireverzibilita výsledných stavu jako faktor pri interpretaci
slovenských časových souvčtí

Markus Giger

Slovansky seminár Zunšskej univerzity

0. Rezultativni konstrukce jsou od dvacátych let (Mathesius, 1925) opa-
kované pŕedmétem lingvistických vyzkumú Badatelé pritom často použivaji bez
rozdilu termíny perfektum a rezultativum Jmak nahliži na tuto problematiku
K Hausenblas (1963, s 23), ktery uvadi, že rezultativum („formy výsledného
stavu") slouži k vyjádfem stavu, kdežto perfektum vyjadruje dej Toto roz-
lišovaní se v obecne lingvistice vžilo Ponékud presnejšími kritérií je vymezuji
Nedjalkov a Jachontov (1988, s 15), kten rozlišuji tn základni typy diateze
u rezultativ podmetova rezuliahva (podmet rezultativm konstrukce je totožný
s podnietení pfedešlého deje, tvorí je intranzitivm slovesa), predmetová rezulta-
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tiva (podmet rezultativni konstrukce je totožný s pŕedmétem pŕedešlého deje,
tvofi je tranzitívni slovesa) a pŕivlastňovaci ľezultativa (výsledný stav je pfipsán
dalšimu nositeh, tvorí je vétšmou tranzitívni, v ojedinelých pfipadech i m-
tranzitivni slovesa) Podmčtova a predmetová rezultativa se tvorí ve slovanských
jazycich spojemmi pomocného slovesa byt s n-/t-ovym pfičestim, pfivlastňovací
rezultativa však spojemmi tohoto pfičesti se slovesem mit (resp konstrukci u +
genitiv ve východoslovanských jazycich)

1.1. Pŕivlastňovacim rezultativúm ve slovenštmé venoval delší studn
V Krupa (1962), aníz by už používal tohoto termínu Ve sve stati Krupa roz-
lišuje mezi slovenskými spojemmi mat + n-/t-ove pfičesti dve skupiny, z mchž
jednu označuje jako stavové perfektum druhou jako pouhe syntagma
plnovýznamového slovesa mat s adjektivizovanym píičestim (Krupa, 1962,
s 47) Na Krúpovú prací naväzuje pozdéji Ľ Ďurovič (1980) V obou článcich
autori uvádéji radu kontextu, ve kterych se jmenovaná spojení chovaji ruzné
v závislosti na tom, ké ktere skupine patfi Nezminuji se však o tom, jaký faktor
zpúsobuje rozdily, ktere pozoruji Cilem daného príspevku je najit společny
sémanticky prvek, ktery je zodpovedný za tyto rozdily a zároveň je vysvétluje '

1.2. Krupa uvádi čtyfi diagnostické kontexty, ve kterych se skupina pfi-
vlastnovacich rezultativ, kterou nazýva „stavové perfektum", chova odlišné od
skupiny, v níž vidí pouhe syntagma mat + adjektivizovane pfičesti jedná se ve
tŕech pnpadech o časová souvéti a ve čtvrtem o možne kombinace s časticemi
už, resp ešte

Prvnim diagnostickým kontextem jsou vedlejší vety se spojkou kým Krupa
tvrdí, že pfi jeho tzv stavových perfektech buď „rozdiel medzi zápornou
a kladnou formou nieje významové zaťažený" (víz pf l, 2), anebo záporná veta
je jediná možná (3) Vedie toho zdôrazňuje, že souvéti tohoto typu vyjadŕuji
vždy časovou hranici (Krupa, 1962, s 5 In)

l Čakal, kým mala navarené = 2 Čakal, kým nemala navarené
3 Neodídem, kým to nebudeš (*budeš) mať prečítané

(c d, s 51)

Na rozdil od téchto spojení je „pri spojeniach ,mat" s adjektivizovanymi
príčastiami ( ) rozdiel medzi kladnou a zápornou formou po spojke ,kym'
relevantný Kromé toho vyjadŕuji spojení druhého typu současnost (c d,
s 52) Autor uvadi následujici príklady

1 Nebudú se však venoval otazce, zdá mterpretace popsanych dvou skupín spojení
mať + n-/t-ove pfičesti ve smyslu Krúpových termínu je oprávnená, to znamená zdá
jde v pfipadč „stavového perfekta" skutečnč o soustavu slovesných tvarú, klera tvoh
zvláštni slovesný rod (Krupa, 1962, s 48), a v pnpadž druhc skupiny o adjcktivizaci
pnčesti Kriticky se k tomu vyjadruje Sejáková (1995, s 8n)
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4
5
6
7

Hádali sa, kým mali dedičstvo rozdelené.
Hádali sa, kým nemali dedičstvo rozdelené.
Kým mal zakázané chodiť von, zdržoval sa v Trenčíne.
Kým nemal zakázané chodiť von, zdržoval sa v Trenčíne.
(c. d., s. 52)

Druhým kontextom, ve kterém Krupa konštatuje rozdíly mezi dvéma skupi-
nami spojení slovesa mať s n-/t-ovým pŕíčestím, jsou časová souvétí se spojkou
až keď U nich „... môže stáť stavové perfektum len v kladnej forme" (8), kdežto
„spojenia ,mat" s adjektivizovanými príčastiami môžu stáť po ,až ked" v kladnej
i zápornej forme" (9,10) (c. d., s. 52). K ilustraci slouží následující príklady:

8 Odídem, až keď budeš (*nebudeš) mať navarené.
9 Prestanem protestovať, až keď bude mať zakázané písať.

I O Prestanem protestovať, až keď nebude mať zakázané písať.

Tretím typem časových souvétí, v nichž Ize postfehnout rozdíly mezi popiso-
vanými dvéma skupinami, jsou souvétí se spojkou keď Zde „stavové perfek-
tum (...) vyjadruje vždy skorší dej než slovesný tvar v hociktorej druhej časti

-súvetia,..." (11-14), zatímco „spojenia "mať" s adjektivizovanými príčastiami
nemôžu vyjadrovať predčasnosť, len súčasnosť..." (15-17) (c. d., s. 52).
I1 Keď mal úlohu napísanú, odišiel sa hrať.
12 Keď mal úlohu napísanú, odchádzal za kamarátmi.
13 Keď odišla do mesta, mala už navarené.
14 Keď odchádzala do mesta, mala už navarené.
15 Keď mal zakázané chodiť, veľa čítal.
16 Keď mal vypité, nikoho si nevšímal.
17 Keď si nikoho nevšímal, zaručene mal vypité.

Nakonec Krupa konštatuje, že možnosti kombinace s částicemi už a ešte
jsou rúzné u obou typu spojení mať + n-/t-ové pŕíčestí. Zatímco jeho „stavová
perfekta" se kombinují s už jen v kladné a s ešte jen v záporné vete (18, 19),
jsou u spojení mať s adjektivizovaným pŕíčestím všechny čtyfi možnosti, to
znamená, že jak už tak ešte mohou štát v kladné i v záporné vete (20-23):

18 už má navarené
19 ešte nemá navarené

20 už mal Banát obsadený
21 už nemal Banát obsadený
22 ešte mal Banát obsadený
23 ešte nemal Banát obsadený

2.1. Poslední že čtyŕ Krúpových kontextu je klíčový pro odpoveď na otázku
po společném sémantickém prvku: Nedjalkov- Jachontov (1988, s. 4n) pouka-
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zují na to, že určité výsledné stavy jsou chápaný tak, že podmet, který je jejich
nositelem, se už nemúže vrátit do púvodního stavu, jakmile výsledný stav jed-
nou nastal. Ilustrují to anglickými výslednými stavy to bé ripe (podmétové
rezultativum), to bé cooked a to bé broken (predmetová rezultativa). Takové vý-
sledné stavy jsou pojímány jako ireverzibilní. Nekombinují se se slovy s význa-
mem anglického still nebo ruského vsé eščé v kladné vete (Nedjalkov - Jachon-
tov, 1988, s. 56), to znamená, že nelze vyjádŕit, že ireverzibilní výsledný stav
ješté trvá (protože je chápán jako neodvolatelný, jakmile pfedešlý dej probéhl).
Krupou ukázaná skutečnost, že tato rezultativa se zároveň nedaj í kombinoval
s častici už v záporné vete (což by vyjadrilo konec výsledného stavu), Ize snadno
uvést v soulad s tímto tvrzením. Je-li však rezultativní stav pojímán jako rever-
zibilní, Ize zdúraznit jeho trvaní nebo konec.

Uvedený rozdíl platí i pro pŕivlastňovací rezultativa. Mať navarené je irever-
zibilní, vztahuje-li se na jednorázový stav v aktuálním prezentu2 (objekt se už
nemúže vrátit do púvodního stavu), kdežto mať zakázané nebo mať (niečo) ob-
sadené jsou reverzibilni: zákaz môže byt zrušen nebo vojska mohou opustil
obsazené území.

Je dôležité zdôraznil na tomto místé, že reverzibilita, resp. ireverzibilita
výsledných stavô je závislá od interpretace mimojazykové skulečnosli.3

V jiném svélé (treba ve svete pohádek) by bylo možné, že se objekt, který
je na príklad usmažený, múze vrátil do svého púvodního syrového stavu.
Proto je reverzibilila/ireverzibilila výsledného stavu často sémantickým
prvkem nikoli jednotlivých sloves jako lexikálních jednotek, nýbrž celých
spojení objekt + pfíčestí. Zatímco je spojení mať dedičstvo rozdelené
v reverzibilni interpretaci pochybné (viz 2.3.), je spojení mať sily rozdelené
jednoznačné reverzibilni (viz téz pozn. 5).

2.2. Rúzné pomery v časových souvétích jsou jasným výsledkem popsaných
rozdílú. Nejsnadnéji se to dá ukázal na souvétích se spojkou až keď: zápor ve
vedlejší vete v príkladu 10) vede k interpretaci, že výsledný stav mať zakázané
došel ké konci, což je možné pouze u reverzibilních výsledných slávu. Prolo
nelze v príkladu 8) kombinoval vedlejší vetu se záporem.

2 V pfipadž, že se jedná o opakovaní stavu, Ize spojil rezullalivum, klére vyjadruje
ireverzibilní výsledný stav, i v záporné vete s častici už: „Kedysi som v nedeľu vždy
mala navarené aj na pondelok, ale dnes už navarené nemám." Je zfejmé, že vžitá dnes
už navarené nemám je možná pouze tehdy, jestliže slovo dnes nevyjadruje referenci na
konkrétni deň, který právč probíhá, nýbrž na neurčité období, béhem nčhož se výsledný
stav už neopakuje dále (neaktuálni prézens). Pokud se slovo dnes vztahuje na konkré-
tni deň, béhem néhož veta je vyslovovaná (aktuálni prézens), je možné jenom dnes ešte
navarené nemám.

' Mehlig (1980, s. 7) uvádí v j iné souvislosti: „Ob ein Ereignis wiederholbar ist
oder nicht, hängt aber nicht nur von linguistischen, sondern auch von pragmatischen
(aubersprachlichen) Faktoren ab."
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Ponékud složitejší je analýza časových souvétí se spojkami kým a keď. Zde
Krupa neargumentuje pouze záporem jako kritériem, ale rozlišuje ve svých pfíkla-
dech i „časovou hranici" (to znamená pŕedčasnost nebo následnosi) asoučasnosl.

Spojky kým a te/slouží k vyjadrovaní rúzných časových pomeru: Ružička
(1974, s. 272n) rozlišuje dve základní skupiny časových souvétí. V první
skupine umožňuje vedlejší veta relatívni Časové zarazení (určení) deje hlavní
vety, to znamená, odpovídá na otázku .,kdy se stal dej hlavní vety?" V druhé
skupine vedlejší veta vymezuje trvaní deje vety hlavní, to znamená, odpovídá
buď na otázku ,, od kdy probíhal dej hlavni vety? ", nebo „jak dlouho trval dej
hlavní vety? ". Ukazuje se, že souvétí se spojkou kým patrí k druhé skupine (a to
k podskupine, v níž dej vedlejší vety určuje trvaní deje vety hlavní), souvétí se
spojkou keď však ké skupine první. Pomer mezi vetou hlavní a vetou vedlejší
múze byt predčasný, současný nebo následný. Časová souvétí se spojkou keď
mohou vyjadril jak současný vztah mezi déjem vety hlavní a vedlejší, tak
i pŕedčasnost. K vyjadrení téchto rozdílú obyčejné slouží vid slovesa ve vedlejší,
ale i v hlavní vete (Ružička, 1974, ibid.). V časových souvétích se spojkou kým
múze byt mezi hlavní a vedlejší vetou vztah současnosti, ale i následnosti, l zde
se obyčejné tyto rozdíly vyjadŕují slovesným videm (Ružička, 1974, s. 27.5n).4

PFísudek ve vedlejších vetách se spojkou kým múze byt záporný nebo kladný;
rozdíl spočíva v tom, že konec deje hlavní vety je jednou vyjadfován současným
déjem, po druhé déjem následným (Ružička, 1974, s. 277).

2.3. Ve Krupou uvedených časových souvétích se spojkou kým jde zrejmé
o rúzné časové vztahy. Zatímco v pfíkladech 1-3 jde o časovou následnosť
(význam odpovídá nemecké spojce bis), implikuj! príklady 6 a 7 jasné součas-
nost (význam odpovídá nemeckému solange) (k pfíkladúm 4 a 5 viz níž). Trvaní
deje vety hlavní je v pŕíkladech 1-3 omezeno nenazvaným déjem, vyvoláva-
jícím výsledný stav, který je vyjadfován pnsudkem vety vedlejší:

schéma l (k l )

čakal

schéma II (k 2)

čakal

mala navarené nemala navarené

4 Nebudú zde dále tematizovat Krúpovú interpretaci popsaných dvou skupín mať
+ n-/t-ové pŕíčestí v souvislosti se slovesným videm: Vidovou opozici uvmtŕ soustavy
rezultativních konstrukcí považuji /a neulrahzovanoii, rezultativní konstrukce se tvorí
ve slovanských jazycích skoro výlučné od dokonavých sloves. Významem jsou rezul-
tativa blíže nedokonavému vidu, protože vyjadruj! stav. Vidová opozice však uvnitf
jejich systému neexistuje.

Ve schématech je graficky znázornené trvaní dejú resp. stavu hlavní a ved-
lejší vety (horizontálni linií), vertikálni linie označuje jejich konec resp. začátek.
Ukazuje se, že začátek výsledného stavu tvorí mez, která ohraničuje dej hlavní
vety. Tento začátek odpovídá okamžiku dovŕšení nenazvaného deje, v konkrét-
ním prípade je to navariť. Pomer mezi déjem v hlavní vete a tímto v souvétí
nenazvaným déjem je v každém prípade následný. Je totiž zrejmé, že z hlediska
referenčního potenciálu si obe vety vzájemné odpovídají, že jde o stejnou mi-
mojazykovou situaci, a v tom smyslu opravdu není rozdíl mezi významem sou-
veti skladnou nebo zápornou vedlejší vetou; buď trvá dej hlavní vety tak
dlouho, až nastane výsledný stav ve vedlejší vete (schéma I), anebo trvá tak
dlouho, jak dlouho výsledný stav ve vedlejší vete ješté nenastal (schéma II).
Zároveň se ukazuje, že je splnená podmínka, že souvétí nesmejí nejakým zpň-
sobem vyjádfit konec výsledného stavu, protože je ireverzibilní. Pro príklad 3
existuje jenom druhá že dvou ukázaných možností, schéma by odpovídalo
schématu II.

Jasný protiklad k této situaci vidíme v pfíkladech 6 a 7. Zde jde o trvaní
i kladné vyjadreného výsledného stavu (nikoli o jeho začátek). Graficky to
múžeme zobrazil nasleduj ícím zpúsobem:

schéma III (k 6)

zdržoval sa

schéma IV (k 7)

zdržoval sa

mal zakázané nemal zakázané

Ponékud problematickejší se jeví interpretace príkladu 4 a 5. Lze vete 4 ro-
zumel lak, že dej hlavní vély probíhal lak dlouho, jak dlouho existoval výsledný
sláv ve vélé vedlejší (sr. schéma V)? Reakce rodilých mluvčích nejsou jednotné,
ukazují však pravé dúležitost prvku reverzibilila: pouze pokud je výsledný stav
mať dedičstvo rozdelené chápán jako reverzibilní (t. zn. múze mít konec), Ize
časový vzlah v souvélí 4 interpretoval jako současný. Kdo vychází z loho, že
rozdelené dédictví už nelze nejakým zpúsobem „znovusjednolit", múze akcep-
toval príklad 4 jen ve významu časové následnosli (schéma VI). Pák by ale
príklady 4 a 5 spíše odpovídaly pnkladúm l a 2 než 6 a 7, protože by vy-
jadfovaly slejnou mimojazykovou situaci (sr. schéma VII). Opel se zde ukazuje,
že reverzibilila/ireverzibilila výsledných stavu je závislá od pojímání mimoja-
zykové skutečnosli.5

1 Jak je uvedeno v 2.1., není ireverzibilita výsledného stavu v mnohá pfípadech vlast-
ností jednotlivých sloves, nýbrž celých spojení podstatné jméno í pŕíčestí: zatímco
vedlejší veta kým mali dedičstvo rozdelené je sporná v reverzibilní (a tím i v současné)
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schéma V (k 4)

hádali sa

mali d. rozdelené

schéma VI (k 4)

hádali sa

schéma VII (k 5)

hádali sa

mali d. rozdelené nemali d. rozdelené

Pritom informátori, ktefí chápou spojení mať dedičstvo rozdelené jako
ireverzibilní, částečné neakceptují príklad 4 vúbec (a trvají na záporné vete ved-
lejší ); to však není rozhodující, protože Krupa na lakovou možnost poukazuje
(sr. príklad 3).

2.4. Je totiž zrejmé, že kladná vedlejší veta se spojkou kým, která obsahuje
rezultativní konstrukci s prvkem ireverzibilita, nemflže byt současná k vete
hlavní, protože to by implikovalo konec výsledného stavu. Na druhé strane však
neexistuje sémantický dôvod, proč by vedlejší veta s touto spojkou, která obsa-
huje rezultativní konstrukci s prvkem reverzibilita, neméla vyjadril následnost.
Zrejmé zde ale hrají svou úlohu další faktory:

24 Útočil každý deň, kým mal Banát obsadený.
25 Útočil každý deň, kým nemal Banát obsadený.

Názory rodilých mluvčích o pŕijatelnosti vety 24 se značné rozcházejí.
VŠichni se sice shodují vtom, že pri časové následnosti6 je lepší veta 25, ale
částečné pŕesto akceptuj í i vetu 24 v tomto smyslu (kým by se pák dalo nahradil
složenou spojkou až kým). Ovsení tato interpretace konkuruje s inlerprelací sou-
časnou, klerá je zrejmé bežnejší a v níž by bylo možno spojku kým nahradil
spojkou zatiaľ čo. Zde ale hrají roli další mimojazykové faktory. Dôležitá je
pfedevším otázka, zdá vznik výsledného slávu ve vélé vedlejší je pfímo závislý
na deji hlavní vety:

26 Kým chlapi mali jamu zasypanú, robili ako dráči.
27 Kým chlapi nemali jamu zasypanú, robili ako dráči. (Ďurovič, 1980, s. 24)

Jelikož je v léchto vetách vznik (reverzibilního) výsledného stavu ve vete
vedlejší pn'mým výsledkem činnosti popsané vetou hlavní, je zde možná jenom
časové následná interpretace; dej hlavní vety je omezen začátkem výsledného
stavu ve vete vedlejší a nikoli jeho trvaním. Je nutno dodal, že i od Ďuroviče

uiterpretaci, je výsledný stav ve vedlejší vete kým mali sily rozdelené interpretován
jako reverzibilní a celá vedlejší včta proto jako současná.

'' Pokud mluvim o následnosti ve vete 25, je tím mínéna následnost vetou nevy-
jadreného dčjc obsadiť; záporný výsledný stav je s déjem hlavní včty současný; sr. téz
vysvetlení k schématúm l a II v 2.3.
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prevzatá veta 26 není pŕijatelná pro všechny rodilé mluvčí. Vztah časové ná-
slednosti u reverzibilních výsledných slavô se vyjadruje vkladné vete spíš ji-
nými spojkami, k nimž oslalné patrí i až keď (víz 9).

Uvádím na lomto místé ješté jeden príklad pro dôležitost lakových mimoja-
zykových faktoru pri interprelaci časových souvélí s reverzibilními výslednými
stavy. U Ďuroviče nájdeme následující príklady:

28 Kým mali cestu vyasfaltovanú, museli chodiť do mesta peši.
29 Kým nemali cestu vyasfaltovanú, museli chodiť do mesta peši.

Jde zde o časovou následnost (ve smyslu poznámky 6), vety se vztahují ké
stejné mimojazykové situaci, i když výsledný stav je reverzibilní.7 Souvisí to
zrejmé s tím, že pro peší chúzi je dúvod spíše neasfaltovaná cesta než asfal-
lovaná. Lze však tvoŕit vély, ve kterých jde o současný pomer:

30 Kým mali cestu (ešte) vyasfaltovanú, mohol k nim do dediny chodiť i autobus.

Nemohu souhlasil s Ďurovičovým závérem, že otázka „slejného" nebo
„rázneho" významu kladné a záporné vedlejší vety je závislá na lom, zdá je re-
zullalivní konslrukce tvorená od slovesa tranzitivniho (tvoŕícího pasívum) nebo
od slovesa neosobního (Ďurovič, 1980, s. 24n). Spojení dedinčania mali cestu
zasypanú Ize jazykové interpretoval nejenom jako výsledek deje zosypalo im
cestu, ale také jako výsledek deje X im zasypal cestu, pfičemž ani lotožnost
agentu deje (X) s „nositelem" pŕivlastňovacího výsledného slávu (dedinčania)
není vyloučená. Jiná otázka je, klerá z léchto možnoslí je v mimojazykové
skutečnosli pravdepodobnejší. Ale fakt, že se s tímto spojením daj í tvofit časová
souvélí se spojkou kým, v nichž kladná a záporná vedlejší véla vyjadfují rôzne
mimojazykové siluace, souvisí pouze s tím, že výsledný stav mať cestu za-
sypanú'^ reverzibilní.

Ukázalo se, že v časových souvélích se spojkou kým nelze kladnou vedlejší
vetou vyjadril současnosl s déjem vély hlavní, když tato vedlejší veta obsahuje
rezultalivní konslrukci se sémanlickým prvkem ireverzibilila. Chybí-li lento
prvek, neexistuje lakové omezení. Úlohu hrají však i další faktory mimojazyk-
ové skulečnosti.

3.1. Podobné, ale ponékud odlišné problémy se vyskylují v časových sou-
vélích se spojkou keď. Jedná se o časové vzlahy jiného lypu; zde vedlejší veta
neomezuje trvaní deje hlavní včly, ale zaŕazuje lenlo dej relalivné. Krupa mluví
o tom, že jeho „siavová perfekla" (pf. 1-14) vyjadruj! predčasný dej (relalivné

Ďurovič jej považuje za ireverzibilní a u vád í „ .., *a už nemali cestu vyasfal-
tovanú" (1980, s. 23). Ve vhodnom kontextu však Ize ukázal, že i spojení mať cestu
vyasfaltovanú je reverzibilní: Po vojne už nemali cestu vyasfaltovanú.
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k deji hlavní vety), kdežto príklady 15-17 vyjadfují současnost. Pfipomeneme-li
si zásadní význam rezultativních konstrukcí (stav jako výsledek pfedešlého
deje), môžeme si položil otázku, čo je vtéchto souvétích predčasné nebo
současné k deji hlavní vety. Je zrejmé, že dej, který výsledný stav vyvoláva, je
v každém prípade predčasný k deji vety hlavní. Ve vete 11 je dej napísať úlohu
stejné predčasný k deji odísť sa hrať jako ve vete 15 dej zakázať chodiť k deji
čítať V obou pŕípadech se odehrává dej hlavní vety v dobé existence výsled-
ného stavu, který stojí ve vete vedlejší. Schematicky tyto situace vypadají takto:

schéma VIII (k 11)

mal úlohu napísanú

schéma IX (k 15)

mal zakázané chodiť

odišiel sa hrať veľa čítal

Pritom je nutno zdôraznil, že dej hlavní vety se nemusí odehrát, resp. začíl
hned po začálku výsledného slávu, klerý je vyjadŕován vetou vedlejší (jak to je
označované ve schématech); chce-Ii mluvčí explicitné vyjadril takové pomery,
môže to udélat na pf. spojkou len čo.

Že schémat je toliž zrejmé, že časové pomery v obou pfípadech jsou lo-
ložné. Ale jelikož Krúpová „stavová perfekla" vyjadruj! ireverzibilní výsledné
slávy, není jejich Irvání komunikatívne zajímavé. Proto doslávají na pragma-
lické úrovni sekundárni interpretaci spíš dejovou, z čehož Krupa vyvozuje, že
jsou predčasné. Reverzibilní výsledné slávy jsou však v časových souvélích
zajímavé jako lakové, prolože mohou mít konec, a prolo se j i m i dá dej hlavní
vety zaradil do určitého časového úseku. Jinými slovy ŕečeno: v príkladu 11 vy-
jadruje vedlejší veta, že se dej hlavní vety odehrál po určilém časovém bodu
(začátku výsledného slávu). V príkladu 15 však vyjadruje vedlejší véla určilé
období, béhem néhož se odehrává dej hlavní vety.

Ponékud problemalické jsou príklady 16 a 17, prolože mezi základním slo-
vesem vypiť a spojením mať vypité existuje určilý sémanlický posun (oslamé
stejné jako u českého mít vypilo a ruského OH BtiriHBiiiH). V základním vý-
znamu je spojení mať vypité ireverzibilní, a proto je sotva pŕíjatelná véla ??už
nemá vypité. Sémanlický posun k smyslu byt podnapitý vede ale k lomu, že je
zaprvé možno klást dôraz na trvaní tohoto stavu a že zadruhé rodili mluvčí slo-
venšliny jsou schopní videl ve vete už nemá vypité smysl „už je zase stfízlivý."
Prísne vzato nelze lolo spojení považoval ani za rezultalivní konslrukci, protože
není na sémanlické úrovni regulémé odvozeno od základního slovesa. Ilustruje
však v daném konlexlu pfesto dôležitost prvku reverzibiliia/ireverzibilila.

3.2. Inlerprelace je však závislá i na ďalších faktorech: v pŕíkladech 11-14
exisluje podlé vší pravdepodobnosť (jde opél o mimojazykové vedení) vnitŕní
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souvislost mezi začálkem výsledného stavu a déjem v druhé časti souvétí. Pod-
mél vély 11 musí nejdŕíve napsal svou úlohu, než smi odejíl. Jeslli mezi irever-
zibilním výsledným slavem a druhým déjem neexistuje souvislost toho druhu,
jeví se zároveň „pfedčasnost" mene nápadnou:

31 Moja mama sa vraj narodila, keď jej mama mala zamiesené na chlieb
už vykúrenú.

a pec

(Krupa, 1962, s. 49)8

Ďalším dôležitým faktorem je trvaní deje hlavní vety, s níž tvorí vedlejší
véla s rezullalivní konstrukcí časové souvétí. Krupa sice ukazuje, že tento dej
môže v souvétích s ireverzibilním výsledným slavem byt vyjadŕován nedo-
konavým videm stejné jako i dokonavým (sr. 12 vs. 11), aniž by se na „predčas-
né" interpretaci néco zmenilo, ale jinak to vypadá u reverzibilních výsledných
stavu. V pŕíkladech 15 a 16 stojí ve vedlejší vete sloveso nedokonavého vidu,
a tím je trvaní nebo opakovaní deje zdúraznéno. U reverzibilních výsledných
stavu však existuje i možnost klást dôraz na jejich začátek:

32 Ked'/len čo mal zakázané písať, odišiel do zahraničia.

V lomto souvétí slojí reverzibilní výsledný sláv ve vedlejší vélé, a pfeslo jde
jenom o jeho začátek, o časový bod, protože v hlavní vete stojí dokonavé
sloveso, vyjadŕující dej, který se odehrál po začátku výsledného slávu ve vélé
vedlejší. Spojka len čo pfilom svým speciálním významem zdôrazňuje, že se dej
v hlavní vete odehrál hned po začálku výsledného slávu.

Príklad 32 zároveň ukazuje, že nelze souhlasil s Ďurovičovou tezí, že
Krúpová spojení mať + adjektivizované pfíčestí (lo znamená rezullativní kon-
strukce, které vyjadruj! reverzibilní výsledný sláv) nedovolují kombinaci se
spojkou len čo. Zatímco Ďurovič píše: „Nezmyselné je: *Len čo mali cestu
zasneženú,..." (c. d., s. 23), všichni mi informátori akceptovali nasledující príklad:

33 Len čo mali ceslu zasneženú, začali sa všelci voziť na saniach.

Pritom slojí za zmĺnku, že jedna informátorka spontánne zdôraznila, že by
ve slovenšliné byla spisovnéjší veta len čo bola cesta zasnežená (lo znamená
podmélové rezullalivum míslo privlastňovacího). I lolo spojení je však Ďuro-
vičem označeno jako „nezmyselné" (ibid.).9

8 Jde zde pouze o první rezultativní konstrukci ve vedlejš! včtč. Krupa zarazuje
spojení mať zamiesené na chlieb mezi „stavová perfekta"; sr. taktéž ??už nemá zamie-
sené na chlieb. Ďalší faktor, který zesiluje „současnou" interpretaci, je parataxe s re-
verzibilním spojením mať pec vykúrenú.

9 Dúvod vidí Ďurovič opét v tom, že zasnežiť je neosobní sloveso (sr. 2.4. k pfík-
ladu 30), které netvorí pasívum a jehož pfíčesti „má blízko k rezullatívnemu významu"
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Ukázalo se totiž, že i v časových souvétích se spojkou keď rezultativní kon-
strukce, které vyjadŕují reverzibilní výsledný stav, dovolují širší interpretaci než
ty, které vyjadŕují ireverzibilní výsledný stav. Jejich trvaní nelze vyjadril, a proto
jsou chápaný jako „časový bod", „časová hranice", kdežto u reverzibilních výs-
ledných stavu Ize zdôraznil buď začátek anebo trvaní.

4. Jestliže jsem ve 3. l . uvedl, že rezultativní konstrukce, které vyjadŕují ire-
verzibilní výsledný stav, mohou dostal v určitých kontextech sekundárni inter-
pretaci spíše dejovou, je nutno zde zdúraznit, že sémanticky nemohou vyjadril
dej. Dôležitým kontextem pro rozlišovaní rezultativa a dejového perfekta
(viz 0.) jsou možné kombinace s časovými pŕíslovci. Rezultativní konslrukce
nelze používat s príslovečným určením času, klére poukazuje na okamžik, ve
kterém se odehrál dej, po némž nasledoval výsledný stav (34). Je však možno
uvést, jak dlouho výsledný stav už trvá (35):

34 Tento účet mám predsa už dvadsiateho januára zaplatený.
35 Tento účel mám predsa už od dvadsiateho januára zaplatený.

Príklad 35 dovoluje další vývod: Hausenblas (1963, s. 24) vidí v Krúpových
stavových perfektech netrváte výsledné stavy, protože se nespojuj í s častici
ešte. Príklad 35 ale doslalečné ukazuje, že i Krúpová „slavová perfekla" jsou
trvalá. Jsou dokonce Irvalejší než la spojení, která Krupa analyzuje jako
plnovýznamové sloveso mať + n/t-ové pfíčeslí: nedají se obrátil, jsou irever-
zibilní.

5.1. Sémantický prvek reverzibilita/ireverzibilita má dôležitou funkci i vné
časových souvétí: Kačala (1971, s. 203) konštatuje, že pri spojeních mať+ n-/t-
ové pfíčestí částečné „už nepôjde o vyjadrenie (výsledkového) stavu, lež
zavr'šenej činnosti". Uvádí jako príklad vetu 36, která tvorí protiklad k vétč 37:

36 Dodávky už máte splnené?
37 Hlas má ešle slále zastretý, veľmi jej pristane.

Zrejmé se jedná i zde o rozdíl mezi ireverzibilním a reverzibilním výsled-
ným stavem. Zatímco ve vete 37 stojí reverzibilní výsledný stav, vede ireverzi-
bilita výsledného stavu ve vete 36 k tomu, že talo véla zdanlivé vyjadruje lotéž
jako pouhé préterilum Svoje dodávky ste už splnili? (Kačala, 1971, s. 203). Plalí
však i zde, čo je uvedeno vyše k príkladom 34 a 35.

(c. d., s. 24). To však nehraje roli, neboť i pŕíčeslí agentivních sloves, klerá slouží
k vyjadrení opisného pasíva, mohou mít z velké časti kromé déjove-pasivního významu
i význam rezultativní: M. Sokolova to ilustruje protikladem včt Pacient bol opatrné
uložený na nosidlá. (Čo sa s ním stalo?) (dejové pasívum) a Pacient bol uložený na
nosidlách (Kde bol pacient?) (výsledný sláv, rezultativní konstrukce) (Sokolova, 1993,
s, 49n).
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Sokolova (1993, s. 50) píše: „Pri väčšine slovies sa perfektovosť - dôsledok
pre čas prehovoru - vyjadruje už spojením významu dokonavého vidu a pré-
terita (Domy sa zničili. — Pravdepodobne sú zničené). Avšak pri niektorých
slovesách (upratať, navariť, nakúpiť) síce platí, že daný stav, ktorý je vyjadrený
rezultatívnou konštrukciou, musel vzniknúť ako výsledok predchádzajúceho
deja (Izba je uprataná. - Upratali ju), ale nie naopak (Ak izbu upratali, nemusí
byť teraz uprataná)." Jedná se o predmetová rezullaliva, ale zrejmé i v téchto
pŕíkladech je rozdíl v reverzibililé/ireverzibilité, alespoň čo se tyče sloves zničiť,
resp. upratať. Je však ponékud pŕekvapující, že Sokolova zafazuje slovesa
nakúpiť a dokonce navariť do stejné skupiny jako upratať. Vzpomeneme-li si
na Krúpový príklady 18 a 19, je sotva pŕedstavitelné, že by se se slovesem nava-
riť dala tvoril analogická veta, jak ji konštruuje Sokolova se slovesem upratať.

5.2. Už v časových souvétích se spojkami kým a keď jsme videli, že u ire-
verzibilních výsledných stavu rezultativní konstrukce často pŕejímají funkce
dejového perfekta nebo relativních časô. V Kačalových i Sokolove pŕíkladech
jde o lotéž (autori to nazývají „vyjadrenie (...) zavŕšenej činnosti" resp.
„perfektovosť"). Kozinskij uvádí, že každé dejové perfektum, jež vyjadruje
dovŕšení deje, který vede k ireverzibilnímu výslednému stavu, je referenčné
synonymní s odpovídající rezultativní konstrukcí (Kozinskij, 1988, s. 506).
Uvédomíme-li si, že u pŕivlaslňovacích rezullalivm'ch konslrukcí musíme po-
čílal s postupným pfechodem do dejového perfekta, resp. relalivních časô jako
plusquamperfeklum (anteprélerilum) a fulurum exaclum (Maslov, 1988), uvi-
díme, že slovesa, jejichž výsledné stavy jsou pojímány jako ireverzibilní, zde
hrají takŕka prukopnickou úlohu.

V telo souvislosti stojí za zmĺnku další Krupúv postreh (c. d., 1962, s. 52).
Spojení mať + n-/t-ové pŕíčestí mohou vyjadril „pfedčasnost" (ve vyše uve-
deném smyslu) nejenom ve vedlejších vélách (jak to delá slovenský a vôbec
slovanský slovesný vid), nýbrž i ve vetách hlavních. To znamená, že prechod
k systému s perfektem, anlepréteritem a fulurem exaclem (který je vlastní ger-
mánskym a románskym jazykom) by dovolil vyjadrení relativních časových
vzlahô (laxis) nezávisle od konkrétních syntaktických pomeru, v nichž sloveso
vystupuje. Není vyloučeno, že pravé v tom Ize vidét jeden z dôvodu pro pred-
pokladaný prechod rezultativních konslrukci do souslavy dejových relativních
časô v západoslovanských jazycích.

6. Snažil jsem se ukázat, že obe skupiny spojení mať + n-/t-ové pŕíčestí vy-
tvorené Krupou se odlišuj í v sémantickém prvku reverzibilila/ireverzibilila.
Vyplýva to z kontextu, které Krupa používa, ale je to zároveň vysvétlilelné
z podslaty tohoto sémantického prvku: výsledné stavy, které jsou pojímány jako
ireverzibilní, nedovolují vyjadrení svého trvaní a svého konce. Proto vedou
v časových souvétích se spojkou kým k následné interpretaci (vzhledem k nevy-
jadrenému deji, který vyvoláva výsledný stav) v kladné stejné jako v záporné
vedlejší vete. V časových souvétích se spojkou Aeďnabývají sekundárne déjové-

117



predčasnou interpretaci, protože duraz leží pouze na jej ich začátku. Základní
časové pomery mezi vetou hlavní a vedlejší se však u obou skupin nelíši
v časových souvétích se spojkou keď.

Jiné kontexty pro rozlišovaní uvedených dvou skupin spojení mať+ n-/t-ové
pfíčestí používa Ďurovič. Rozdíly, které uvádí, se částečné nedají vysvetlil roz-
dílem reverzibilita/ireverzibilita. Ukázalo se však, že ne všichni rodili mluvčí
souhlasí s Ďurovičovými charakteristikami príkladu. Pŕijímají napríklad časová
souvétí, ve kterých vystupuje pŕivlastňovací rezultativum vyjadŕující reverzibilní
výsledný stav ve vedlejší vete se spojkou len čo

Sémantický prvek reverzibilita/ireverzibilita hraje svou úlohu i vné jmeno-
vaných časových souvétí. Skutečnost, že pri ireverzibilních výsledných stavech
dôraz neleží na trvalosti - základním prvku stavu vúbec -, vede k tomu, že ta-
ková spojení pŕejímají funkci dejového perfekta, aniž by skutečné mohla vy-
jádfit dej. To je možná jeden zprvních náznaku prechodu slovenských rezul-
tativních konstrukcí od rezultativního k dejové perfektnímu významu.
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Intralingválne a paralingválne prvky
v suprasegmentálnom podsystéme

Iveta Bónová

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Akustický signál v rovine suprasegmentálnych javov obsahuje vo svojom
spektre informácie diferencovanej povahy. Niektoré zložky suprasegmentál-
nych javov zasahujú fonologicko-intonačnú úroveň abstrakcie, iné majú skôr
štylizujúcu, resp. expresívnu funkciu, časť z nich je ukazovateľom špecifickej
farby hlasu hovoriaceho. V odbornej literatúre sa väčšinou tieto intonačné
prostriedky (prvky suprasegmentálneho podsystému) buď jednoznačne prira-
ďujú k paralingválnym prvkom alebo sa nehierarchizujú podľa stupňa, akým
diferencujú význam.

Súvzťažnosť zvukových a významových prvkov v jazyku (konkrétne
v ústnych hovorených prejavoch) sa odráža i v navrstvovaní elementov supra-
segmentálnej modulácie. Modulovaná (časovo, silovo, tónovo) môže byť
celková vlna výdychového prúdu (slovo, slovné spojenie, takt), ale aj jej
najmenšia časť, základná jednotka súvislej zvukovej reči - slabika. Medzi
segmentálnymi a suprasegmentálnymi javmi reči je rozdiel nielen v spôsobe
ich vzniku, ale zároveň aj vo funkcii, akú intonačné prostriedky vypĺňajú vo
vzťahu k segmentálnym jednotkám (podpornej, dopĺňacej, ohraničujúcej,
modifikujúcej a členiacej, ako ich pomenúva J. Mistrík).

Prozodické vlastnosti poskytujú expedientovi veľké možnosti robiť ústny
prejav plastickejším a farebnejším, samozrejme v súčinnosti jazykových
i mimojazykových prostriedkov.

Na tomto mieste je potrebné spresniť vymedzenie jazykových a mimoja-
zykových prostriedkov vo vzťahu k zvukovému suprasegmentálnemu pod-
systému. Je nesporné, že vzťah medzi jazykovými a mimojazykovými pros-
triedkami je komplementárny alebo suplementárny: navzájom sa dopĺňajú,
suplujú alebo striedajú tak, že pri dorozumievaní tvoria spolu jeden homo-
génny výrazový komplex (Mistrík, 1985). Sú však všetky suprasegmenty
paralingválnymi (nejazykovými) prostriedkami? Koľšanskij (1974) člení
mimojazykové dorozumievacie (výrazové) prostriedky na: l . paralingvistické,
ktoré sa realizujú v symbióze s jazykovými prostriedkami (pohybové a zvu-
kové prostriedky), 2. extralingvistické, ktoré sa uvedomujú ako pozadie,
situačná kulisa. U. Eco (1975) ich rozďeľuje na 1. kinetické (gestikulácia,
mimika, póza a držanie tela), 2. paralingvistické (intonácia so všetkými jej
zložkami), 3. proxemiku (vzdialenosť medzi emitentom a recipientom).
J. Mistrík (1977) rozčleňuje mimojazykové výrazové prostriedky na 1. vizu-
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álne (grafické a kinetické), 2. fonetické (zvukové) prostriedky, v inej práci
(Mistrík, 1987) hovorí o intonémach statických a dynamických, pričom za
statické považuje tie, ktoré sa nemenia, ktoré sú konvenčné, ustálené a patria
do — podčiarkujem —jazykového inventára. Dynamické sú tie, ktoré môžu byť
individualizované, subjektívne, ktoré závisia od situácie, od hovoriaceho a po-
čúvajúceho. Vzniká tu disproporcia - na jednej strane intonémy hodnotené
ako mimojazykové výrazové prostriedky, na druhej strane statické intonémy
patriace do inventára jazykových prostriedkov. Z toho vyplýva, že nemožno
všetky suprasegmentálne javy považovať za mimojazykové (paralingválne)
elementy. Tie z nich, ktoré pôsobia ako diferenciátory sémantickej informá-
cie, patria k intralingválnym prvkom, ako o tom uvažuje aj J. Sabol. V rámci
akusticko-auditívneho typu komunikácie vymedzuje jednotlivé prostriedky
takto: I, = fonické prvky tvoriace súčasť jazykového znaku, resp. „supra-
znaku" - fonémy a fenologický viazané prozodémy, resp. prozodémy
s gramatizujúcou funkciou; Pf = redundantné fonické prostriedky, súvisiace
však s realizáciou foném a prozodém s gramatizujúcou „úlohou" fungujúce
ako štylémy; E| = ďalšie fonické prostriedky, súvisiace s moduláciou hlasu
expedienta, ktoré nie sú viazané ani fonematicky, ani intonačné (špecifické
zložky timbru, pazvuky, výslovnostné deformácie atď). Tieto I,, P, a E| pros-
triedky sú intrapersonálne, kým I k , Pk , Ek sú impersonálne. Vzťah iklúzie
medzi uvedenými prostriedkami možno vyjadriť takto:

I, c P, c E, c Ik

Tento vzťah, vyjadrený množinovými operáciami, naznačuje, že musí exis-
tovať aj taký suprasegment, ktorý je prvkom prienikovej množiny intra- a pa-
ralingválnych prostriedkov.

Malú výskumnú sondu sme realizovali na krátkom populárnom texte ná-
učného štýlu:

Prvým predpokladom, aby hovorené slovo znelo krásne, ušľachtilá, je, aby
bolo správne, t j aby sa správne vyslovovalo Ak sa počúvajúci (prijimateľ
zvukového jazykového prejavu) musí veľmi sústreďovať na ortofonickú a orto-
epickú podobu prejavu (na jeho správnosť), ak - musí - dá sa povedať aj tak
- vo svojom jazykovom vedomí robiť „korektúru" (často veľmi veľkú) toho,
čo počuje, aby hovoriacemu dobre rozumel, nemôže vnímať, „vychutnávať"
moduláciu prejavu (melodický pohyb, melodické vlnenie, prízvuk, pauzy,
tempo reči) (J. Sabol).

Ukázalo sa, že vložené slová alebo výrazy uvedené v zátvorkách, ktorými
autor vysvetľoval, objasňoval, rozvádzal a spresňoval hlavnú myšlienku pre-
javu, sa v ústnej podobe v porovnaní s nosnou informáciou realizovali roz-
dielnym tempom (ako to dokumentujeme aj na grafe).

Vety textu sme rozdelili na vetné úseky podľa toho, či vyjadrujú hlavnú
alebo doplňujúcu informáciu. Merali sme čas realizácie jednotlivých úsekov,
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v prípade prítomnosti páuz v týchto vetných úsekoch sme museli namerané
hodnoty páuz odčítať od celkového času daného úseku. Takto získanú hod-
notu (vyjadrenú v ms) sme vydelili počtom slabík v danom vetnom úseku,
získali sme tak priemerný čas, potrebný na realizáciu l slabiky.

Prvým predpokladom, aby hovorené slovo znelo krásne, ušľachtilá, je, aby bolo

správne
5,48 -(0,092 + 0,170 + 0,451) = 5,48-0,713 = 4,767
4,767 : 29 (počet slabík) = 0,1643 s = 164 ms

2.
to jest aby sa správne vyslovovalo

1,970: 12- 0,164=- 164 ms

3.
Ak sa počúvajúci

1,099 : 7 = 0,157 = 157 ms

4.
(prijímate!'zvukového jazykového prejavu)

1,899: 16 = 0,1186 = 119 ms

murí veľmi sústreďovať na ortofonickú a ortoepickú podobu prejavu
3,435 : 26 = 0,1321 = 132 ms

6.
(na jeho správnosť)

0,965 : 5 = 0,193 = 193ms

7.
ak musí

0,725 : 3 = 0,2416 = 242 ms

8.
(dá sa to povedať aj tak) '• • >

1,2: 8 =-0,15 = 150 ms

9.
vo svojom jazykovom vedomí robiť „ korektúru "

2,207 : 16 = 0,1379 = 138 ms •' ' •

1 0 . . : . . . '
(často veľmi veľkú)

0,928 : 6 = 0,1546 = 155 ms
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11.
toho, čo počuje, aby hovoriacemu dobre rozumel, nemôže vnímať „ vychut-
návať" moduláciu prejavu

5,071 : 35 - 0,1448 = 145 ms

12.
(melodický pohyb, melodické vlnenie, prízvuk, pauzy, tempo reči)

3,651 -(0,091 +0,107+ 0,108) = 3,345
3,345 :22 = 0,152 = 152ms

GRAF porovnania priemerného času (potrebného na realizáciu l slabiky)
v hlavnej a doplňujúcej informácii:

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

ms

H 1 1 h

H
2 3
D H

4 5
D H

6
D

7
H

8 9
D H

H 1 1
10 11 12

D H D

H - hlavná informácia
D - doplňujúca informácia

Pravda, je to len malá sonda, podľa výsledkov ktorej možno predpokla-
dať, že touto zmenou v trvaní (porovnávame priemerný čas [s] potrebný na
realizáciu l slabiky) sa signalizujú hranice medzi hlavnými a-dopĺňanými
údajmi sémantickej informácie. To len dokazuje, že tempo sa uplatňuje nielen
ako štylizujúci činiteľ (paralingválny prostriedok), ale zasahuje pri výstavbe
texte (v rámci jeho zvukovej realizácie) do intralingválnej zóny. Tempo je
tým suprasegmentom, ktorý považujeme za jednoprvkovú prienikovú množi-
nu intra- a paralingválnych prostriedkov. Tempo spolupracuje pri naznačení
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diferenciácie sémanticko-syntaktických mikrokompozičných a makrokompo-
zičných zložiek textu (Sabol, 1989). Tempo teda podporuje suprasegmenty
s gramatizujúcou funkciou.

Dá sa namietať, ako môžeme hovoriť o tempe v súvislosti s intralingvál-
nou zónou, keď za jazykové prostriedky v akusticko-auditívnom type komu-
nikácie považujeme fonické prvky tvoriace súčasť jazykového znaku (Sabol,
1989). Vychádzajúc z bilaterálnej teórie jazykového znaku, t. j. akceptujúc
spätosť obsahu a formy, práve z toho dôvodu, že I, je súčasťou jazykového
znaku, musíme za výraz považovať všetko, čo patrí ku komunikačným pros-
triedkom, t. j. celý rečový signál aj s realizovanými intonačnými zložkami,
pretože za jazykový znak pokladáme to, čo má formu, vnímateľnú zmyslami.
Ak sú suprasegmentálne fonické prostriedky diferenciátormi významu, zasa-
hujú do intralingválnej zóny. Pravda, okrem týchto zložiek signálu sa na
suprasegmentálne fonické prostriedky navrstvujú para- a extralingválne prvky.
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Zastúpenie lexikálnych prevzatí z latinčiny
a z gréčtiny v súčasnej slovenčine

Ľubica Dvornická

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Témou našej práce sú lexikálne prevzatia (LP) z klasických jazykov -
: latinčiny a z gréčtiny. Jej jadrom bude ich štatistické spracovanie na istej
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vzorke slov súčasnej slovenčiny Na úvod sa žiada povedať niekoľko vše-
obecných viet o lexikálnej rovine jazyka a jej vývinových trendoch a o vplyve
latinčiny na slovenčinu, ktoré zakotvia našu pracú do širšieho kontextu

Rozlične jazykovedné prace sa zhodujú v názore na to, že lexikálna rovina
jazyka sa rozvíja najdynamickejšie, je najprístupnejšia zmenám lebo odráža
nielen vnútro- ale aj mimojazykove procesy a je nimi ovplyvňovaná (pórov
Lingvističeskij encyklopedičeskij slovar, 1990, s 2*57, Encyklopédia jayzko-
vedy, 1993, s 44) Mnohé slova zanikajú, mení sa vyznám slov, ich štylistic-
ká charakteristika a slovnodruhove zaradenie, nove slová do jazyka, do jeho
slovnej zásoby pribúdajú

Príčiny zániku lexem v jazyku (či už ako celku alebo len niektorého ich vý-
znamu) sú rôzne Mnohé slova vypadávajú z používanej slovnej zásoby preto,
lebo zanikne nimi označovaná realia, inokedy sa ukáže životaschopnejším sy-
nonymny vyraz a vytlačí slovo na okraj slovnej zásoby - to môže potom zamk-
núť Tento proces nebýva ani priamočiary, am náhly, meked> trvá desiatky
rokov Slovo (pnp niektorý jeho vyznám) sa postupne vysúva na perifériu
slovnej zásoby, zastaráva, archaizuje sa Tento proces sa stáva zrejmým, ak
porovnáme kvalifíkatory príslušnej lexémy v slovníkoch z rôznych časových
období Takýmto spôsobom v minulých storočiach „odišli zo staršej slovenskej
slovnej zásoby napr mnohé domáce právne termíny, ktoré boh vytlačené latin-
skými synonymami, pripadne sa iba zmenil, posunul ich vy/nam

„V slovenských jazykových pamiatkach zo 16-18 storočia nachádzame
cely rad ďalších slov prevzatých z latinčiny, ktoré sa dnes už nepoužívajú
aesttmovat, accomodovat sa, cedovat, cessia, fabula (vo vyznáme nepravdi-
vé reči, táranie), fassia,fatens, poena, successor atď " (Habovštiakova, 1996,
s 86) Mnohé ďalšie príklady možno nájsť v Historickom slovníku sloven-
ského jazyka

Viac ako pioces zanikania lexém v jazyku bude pre nás z hľadiska spra-
cúvanej témy zaujímavý opačný jav - obohacovanie slovnej zásoby novými
slovami

Podlá viacerých autorov prevládajú v jazyku vývinové zmeny, ktoré obo-
hacujú slovnú zásobu teda prírastok vždy prevažuje nad úbytkom slov
(pórov Encyklopedičeskij lingvističeskij slovar, 1990 Tibenská, rkp)
K procesom obohacujúcim slovnú zásobu patri vznik úplne nových slov
(zväčša z užjestvujucich) rôznymi slovotvornými postupmi, ako aj preberanie
existujúcich lexikálnych jednotiek z iných jazykov a ich postupne prispôso-
benie domácemu jazykovému systému

„Pre preberanie slov je veľmi závažná kontaktová situácia, ktorá ma
v jednotlivých prípadoch odlišný charakter Kontakt vzniká totiž osobným
stykom alebo knižnou cestou Dôležitý je tu ďalej stupeň afinity jazykov t j
príbuznosť alebo nepnbuznosť jazykov" (Horecky - Buzassyova - Bosak
a kôl, 1989, s 274) Slovenčina mala priamy styk so susednými jazykmi, aj
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keď v nerovnakej miere Ale celkom osobitný vplyv nielen na slovenčinu, ale
na všetky európske jazyky mali klasické jazyky - latinčina a gréčtina Predo-
všetkým latinčina, jazyk vzdelaneckej stredovekej Furopy „Latinčina bola
nielen sakrálny jazyk cirkevných inštitúcii v starom Uhorsku, ale aj jazyk
kráľovských kancelárii, rozličných vyšších i nižších admimstrativno-pravnych
ustanovizni, škôl, ba neskôr aj jazyk stredovekej vedy a beletrie" (Krajčovič,
1981, s 202)

Naši predkovia s latinčinou prichádzali do styku už v najstaršom období
Mnohé slova neprenikali k nám priamo, ale sprostredkovane, cez me jazyky
Tak to bolo napr s mnohými náboženskými termínmi, ktoré sa do slovenčiny
dostali cez nemčinu (príklady podľa Krajčoviča, 1981, s 199)
Slov. sthncm. Lát.
mních muníh monacus
žehnať seganen signare
kostol kastel castellum

Najstarším obdobím sa tu mysli približne 11 stor O vplyve latinčiny na
staršiu slovenčinu svedčia prevzatia, ako je slovo tehla, lát tegula, odrazila sa
v ňom zmena g > h, ktorá sa v slovenčine uskutočnila v 12 stor Keďže
v prevzatí je hláska h, je zrejme, že muselo byť zo staršieho obdobia, lebo
zmena g > h v ňom prebehla ako v domácich slovách (pórov hlava, noha,
hora, Hlohovec Váh, Hrnčiarovce)

Vplyv latinčiny postupne slabol Bola nahrádzaná, niekde skôr, inde pozdej-
šie, domácimi jazykmi, ktoré preberali funkcie spisovného vyjadrovacieho pros-
triedku jednotlivých národných spoločenstiev Na Slovensku, ktoré bolo časťou
Uhorska, preniká do písomnosti slovenčina v priebehu 16-18 stor Latinčina
však neprestáva fungovať ako spisovný jazyk ajazyk vzdelancov až do polovice
19 stor Jej vplyv na slovenčinu možno označiť za mohutný tak z časového, ako
aj z kultúrneho hľadiska Obohacovanie slovenskej slovnej zásoby lexikálnymi
výpožičkami je pravé touto funkciou latinského jazyka v stredovekom Uhorsku,
praktickým bilingvizmom (u vzdelancov) najväčšmi ovplyvnené

Naša práca by mala objektivizovať doterajšie zistenia v oblasti zastúpenia
lexikálnych prevzatí z latinčiny a z gréčtiny v slovenčine V študovanej lite-
ratúre sme sa často stretávali s vyjadreniami, že „vplyv latinčiny na domáce
jazyky v Uhorsku bol značný" (Habovštiak, 1983, s 79), že „najbohatším
zdrojom preberania sú klasické jazyky - gréčtina a latinčina" (Risova, 1989
s 237), že „grecko-latmské prvky sa vo vedeckej i technickej terminológii
dosť široko využívajú" (Horecky, 1989, s 135) Vie sa teda, že gréckych a
latinských lexikálnych prevzatí je „dosť" alebo „veľa" Ale nestretli sme sa
dosiaľ s prácou, ktorá by tieto údaje kvantifikovala

Základnou úlohou pri sledovaní lexikálnych prevzatí z latinčiny a z gréč-
tiny, ako sme už v úvode spomenuli, bolo pravé štatisticky vyjadriť ich zastú-
penie v súčasnej slovenčine
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Aby výsledky tejto práce boli hodnovernejšie (ak vezmeme do úvahy to,
že štatistika je vraj získavaním presných čísel z nepresných údajov), rozhodli
sme sa nepracovať so vzorkou jedného či dvoch písmen abecedy, ako znelo
pôvodné zadanie. Na tomto mieste sa chceme poďakovať kolegom V. Benko-
vi a M. Šimkovej za radu a pomoc pri získaní materiálu potrebného na štatis-
tické spracovanie z počítačovej verzie Krátkeho slovníka slovenského jazyka.
Zo zoznamu heslových slov (vrátane prihniezdovaných) sa pomocou špeciál-
neho programu vybralo každé dvadsiate slovo so základným slovnodruhovým
určením. Charakteristiku sledovanej slovnej zásoby podávame tak, ako ju
uvádzajú autori KSSJ v úvodných statiach: „Cieľom KSSJ je zachytiť a lexi-
kograficky opísať najpoužívanejšiu slovnú zásobu súčasnej spisovnej sloven-
činy v rozsahu asi 50 000 slov." Na inom mieste čítame „KSSJ zachytáva
jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú nové slová
a oproti nim niektoré slová zastarávajúce, knižné slová a na druhej strane
hovorové slová, ako aj frekventované nespisovné výrazy atď." Tieto údaje
považujeme za dôležité pri hodnotení výsledkov štatistiky.

Rozsah materiálu na spracovanie bol 5 % z celkového počtu slov spracúva-
ných v KSSJ, dovedna 3 150 slov. Podľa toho treba poznamenať, že autori
slovníka podhodnotili jeho rozsah. Ten je (spolu s prihniezdovanými) približne
63 000 slov. Výsledky štatistického spracovania uvádzame v priložených tabuľ-
kách. Prvá z nich obsahuje kompletné údaje o sledovanej vzorke slov, čiže
nielen údaje v percentách, ale i absolútny počet lexém v jednotlivých písmenách
abecedy. V druhej a tretej tabuľke sú už iba percentuálne údaje o jednotlivých
písmenách: na základe údajov v nich možno porovnávať navzájom prevzatia
z klasických jazykov, v nasledujúcom prípade prevzatia z klasických jazykov
oproti prevzatiam z iných jazykov a domácim slovám. Najskôr by sme však
chceli podrobnejšie opísať postup spracovania a triedenia získaného materiálu.

Z tridsiatich troch písmen abecedy pri vyberaní každého dvadsiateho slo-
va neboli v našej vzorke vôbec zastúpené štyri - dz, ô, q, x. Dvojslovne je
zastúpené dž a jednoslovne w a y. 'Ireba však konštatovať, že aj pri takomto
zanedbateľnom zastúpení sa pomerne verne zachytávajú stav slovnej zásoby
z hľadiska pôvodu slov. Aj z tohto dôvodu (a isteže aj kvôli úplnosti údajov)
sme ich zaradili do našej prehľadnej tabuľky. Písmená, ktoré žiadne údaje
neposkytujú, sme do súhrnnej tabuľky nezaradili.

Takto získanú vzorku slov sme triedili podľa pôvodu v opore o dva slov-
níky; Slovník cudzích slov Márie Ivanovej-Šalingovej (1983) a Machkov
Etymologický slovník (1968). Orientácia len na Slovník cudzích slov (ďalej
SCS) prinášala jedno úskalie - nie je v ňom zachytená istá časť lexikálnych
prevzatí z klasických jazykov, ktoré sa už vnímajú ako domáce slová, teda
časť, ktorú z hľadiska sledovanej problematiky považujeme za dôležitú. Napr.
lexikálne prevzatia múr, krst, kresťan, octovitý, stmeľovať, škola, kachle by
sme márne hľadali v SCS, no Machek ich uvádza ako cudzie slová latinského,
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príp. gréckeho pôvodu. Najviac nám chýbalo jedno dielo - etymologický
slovník slovenčiny, ktorý by mohol byť spoľahlivým zdrojom informácií aj
o lexikálnych prevzatiach z iných jazykov, prirodzene aj z latinčiny a gréčtiny.

Slová indoeurópskeho pôvodu, o ktorých sme nenašli jednoznačné vyjad-
renie ako o prevzatých, sme medzi lexikálne prevzatia nezaraďovali. V opač-
nom prípade by sme museli medzi prevzatia začleniť aj značnú časť pôvodom
domácej slovnej zásoby, ktorá sa vyvinula z indoeurópskeho základu. Týmto
slovám sú blízke slová s rovnoznačným významom i podobnou hláskovou
stavbou v latinčine a gréčtine, ktoré pochádzajú z rovnakého zdroja. Týchto
prípadov bolo viacero. Zvyčajne boli kvalifikované ako všeslovanské a týkali
sa takých oblastí ľudského života, ktoré dané spoločenstvo potrebovalo ozna-
čovať (aj v tom sme nachádzali oporu pre ich zaradenie medzi domáce slová).

Po roztriedení slov podľa pôvodu sme vypočítali percentuálne zastúpenie
slov podľa pôvodu v jednotlivých písmenách abecedy a napokon sme to isté
urobili pre celú vzorku sledovaných lexém (3 150 slov).

Slová v tabuľke sú roztriedené do stĺpcov nasledovne: ' •
1. stĺpec - označený aG - udáva absolútny počet lexém gréckeho pôvodu

v jednotlivých písmenách sledovanej vzorky slov.
2. stĺpec - G % - vyjadruje percentuálne zastúpenie lexikálnych prevzatí

z gréčtiny v sledovanej vzorke slov. . > .
3. stĺpec - aL - podobne ako prvý pre latinčinu.
4. stĺpec - L % - rovnako ako druhý pre latinčinu.
5. stĺpec - G l L - zahŕňa skupinu slov, ktoré sa do slovenčiny nedostali pria-

mo kontaktom s gréčtinou a latinčinou, ale boli z odovzdávajúcich jazykov pre-
brané prostredníctvom iných jazykov, prešli teda už ich jazykovým filtrom. Sem
sme zaradili aj tzv. hybridné slová - rôznojazyčné spojenia (zväčša grécko-la-
tinské), slová so slovenskými koreňmi alebo predponami. Ide teda o takú skupi-
nu slov, ktoré sú istým spôsobom viazané na gréčtinu alebo latinčinu, no ne-
možno ich jednoznačne zaradiť do prvých dvoch skupín. Túto skupinu slov by
bolo možné ešte rozčleniť, no nazdávame sa, že pre ciele našej práce je takéto
rozdelenie dostačujúce. Každé ďalšie členenie by výsledky skôr zneprehľadnilo.

6. stĺpec - G+L % - vyjadruje predchádzajúci údaj v percentách.
7. stĺpec - aG,L -je súčtom prvých troch údajov, 1. 3. a 5. stĺpca.
8. stĺpec - G,L % - percentuálne uvádza počet gréckych a latinských lexi-

kálnych prevzatí bez ohľadu na ich cestu do slovenčiny.
9. stĺpec - al - zachytáva počet lexikálnych prevzatí zo všetkých ostat-

ných cudzích jazykov.
10. stĺpec -1 % - vyjadruje predchádzajúci údaj v percentách.
11. a 12. stĺpec aS, S % sú slová pôvodom slovenské (ide., všeslovanské, psí.).
Posledný riadok, označený znakom +, udáva celkový počet a percentuálne

vyjadrenie v celej sledovanej vzorke 3 150 slov. Získali sme tak na porovna-
nie zaujímavé údaje.
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Najväčší počet lexikálnych prevzatí v sledovanej vzorke vidíme pri pís-
menách - vokáloch |a| (80 %), |e| (79,3 %), |i| Í72,7 %) a konsonantoch |f|
(42,6 %) a |g| (51,8 %). Má to svoje príčiny, tento stav v lexikálnych prevza-
tiach je výsledkom viacerých (niekedy i protichodných) hláskoslovných
zmien, ktoré prebiehali v našom jazyku Pri sledovaní vokálov |a|, |e|, |i| treba
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vziať do úvahy aj stav pri fonéme |j|, kde je podiel lexikálnych prevzatí
z cudzích jazykov nízky (6,5 % z klasických jazykov a 12,9 % z ostatných
cudzích jazykov). Stav pri vokáloch |a|, |e| zapríčinilo jotovanie, začiatočné
*a, *é, *e, *§priberalij:

*?
j-^dro

*a *é *e
j-agn? j-éxah> j-esent,
j-abťbko j-émi j-elem>
Pri i jotácia neprebehla- iti, iskati, inače.

Zmena začiatočného psí. *j > i sa v našej štatistike prejavuje v mierne
nižšom podiele prevzatí pri samohláske |i| oproti vokálom |a|, |e|.

*jb> i
jtgila > ihla
jbskra> iskra
(Príklady sme vybrali z Dotazníka OLA [1965] Priebeh zmeny začiatoč-

ného *é v jednotlivých slovanských jazykoch zachytáva prvý zväzok fonetic-
ko-gramatickej série, ktorý je celý venovaný reflexom za *é v rôznych pozí-
ciách.)

Počet lexikálnych prevzatí pri konsonantoch |f], |g| je takisto ovplyvnený
dávnymi zmenami v jazyku. V 12. stor. prebiehala v starej slovenčine zmena
g ~> j, v 13.-14. stor. zmena g > h. „Stará slovenčina veláru g zdedila
z praslovančiny. V ranej fáze svojho vývinu ju v konsonantickom systéme
ešte mala (...) Zmena g > y > h nebola v slovenčine dôsledná. Nevykonala sa
v skupine zg na hranici morfém, na konci slov a tvarov. Prítomnosť razenej
veláry g v tejto skupine umožnila totiž preniknúť novému g a prostredníctvom
cudzích slov sa v ňom natrvalo ustáliť" (Krajčovič, 1981, s. 72). Týmto mož-
no vysvetliť vyše 80 % lexikálnych prevzatí z cudzích jazykov v písmene g;
vyše 50 % pritom predstavujú prevzatia z latinčiny a z gréčtiny.

Posledný prípad, keď LP dosahujú mimoriadny počet - vyše 40 % - je
fonéma |f|, ktorú stará slovenčina pôvodne vo svojom fonologickom systéme
nemala. „Spoluhláska f v prevzatých slovách sa v tomto čase nahrádzala do-
mácimi spoluhláskami blízkych vlastností (pórov. Števo od Šťevan, a to z lát.
Stephanus, t. j. Stefanus). ...Fonéma f sa dnes v slovenčine vyskytuje najmä
v prevzatých slovách" (Krajčovič, 1981, s. 74, 75).

Väčší podiel slov domáceho pôvodu zaznamenávame najmä pri písme-
nách, v ktorých sa vyskytujú domáce predpony. Uvedieme niekoľko príkladov
(materiál je značne rozsiahly): bez- (bezbolestný, bezdný), do- (dobyvačný,
dodávateľský), na- (nabiediť sa, nabrúsiť), nad- (nadhlavník, nadložný, nad-
nesenosť), ob- (obhliadať, oblamovať) o- (ochládzať, ochucovať), pod-
(podberák, podchod), pre- (prebehnúť sa, prebúrať), pri- (pričapiť, prideliť,
prihlasovať), u- (uberať sa, uzavierať), v- (vbehnúť, vhadzovať), vy- (vybaliť,
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vybiehať), z- (zaplatiť, zbiehať), zo- (zodrať, zohnať) a i. Pri týchto písme-
nách je vyše 80-90 % zastúpenie domácich lexém, predpony majú tendenciu
spájať sa najmä s domácimi slovami, no pri viacerých LP spoluvytvárajú tzv.
hybridné slová, o ktorých sa zmienime na inom mieste. Z nepredponových
písmen najvyšší podiel domácej lexiky je pri písmenách - fonémach |č|, |h|,
|ch|, [j|. |Č| a |ch| sú domáce fonémy, to bude najhlavnejšou príčinou malého
počtu LP. Pri |h| a |j| hrajú pravdepodobne dôležitú úlohu už skôr spomínané
hláskoslovné zmeny.

Možno namietať, že rozsah skúmaného korpusu je príliä malý na to, aby
sme mohli hovoriť o stave v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny. Súhlasíme
s tým, že reprezentatívna vzorka by mala byť väčšia, no spracovanie rozsiah-
lejšieho materiálu nebolo v našich momentálnych silách. Jednako sa ukazuje
pri porovnaní výsledkov našej štatistiky s Machkovým slovníkom a so stavom
v strednom type slovníka, že je do značnej miery hodnoverná. Stačí si porov-
nať stav pri fonémach |a|, |e|, |i| a zisťujeme, že v oboch spomenutých zdro-
joch je počet lexém domáceho pôvodu zanedbateľný. Písmeno e v strednom
type slovníka sa obmedzuje na citoslovcia (eh, ehe, ehm, ech, ej, ejha, ejch)
a slovo ešte. Zvyšné LP sú z obrovskej väčšiny gréckeho a latinského pôvodu.
U Machka je všetkých 6 slov, ktoré spracúva pri e, cudzieho pôvodu.

Ak porovnáme údaje v stĺpcoch označených G %, L % a G+L %, mô-
žeme porovnať percentuálne zastúpenie gréckych a latinských lexikálnych
prevzatí navzájom. V sledovanej vzorke slov je spolu 4,4 % lexikálnych
prevzatí z gréčtiny, 8,9 % LP z latinčiny. Rovnakú tendenciu možno sledo-
vať aj pri jednotlivých písmenách abecedy, pri niektorých je však tento
vzájomný pomer vyrovnanejší (pórov, a, b, c, e, p, t). Nulový počet prevzatí
pri písmenách č, dž, w, y, z, ž súvisí či už s malým počtom slov, ktoré sa
dostali do nášho korpusu, či s neexistenciou fonémy v klasických jazykoch,
písmeno zje výrazne ovplyvnené predponovými slovami. Práve pri tomto
písmene abecedy sú výrazne zastúpené hybridné slová - v danom prípade
slová gréckej a latinskej proveniencie s domácou predponou: zakonzervo-
vať, zaškoliť, zelektrizovať, zredigovať, zorganizovať. V písmene ž sa vplyv
klasických jazykov odrazil v 3 prevzatiach cez nemčinu. Vzájomný pomer
lexikálnych prevzatí možno vysvetliť úlohou latinského jazyka v stredo-
vekom Uhorsku.

Na základe údajov v stĺpcoch G,L %, I % a S % môžeme porovnať lexi-
kálne prevzatia z klasických jazykov (bez ohľadu na ich cestu do slovenčiny,
zaradené sú aj hybridné slová) s percentuálnym zastúpením LP zo všetkých
ostatných cudzích jazykov a lexikou domáceho pôvodu.

Získavame podobný obraz ako v predchádzajúcom porovnaní. Latinské
a grécke prevzatia predstavujú súhrnne 17,1 % z celkového počtu slov, zatiaľ
čo lexikálne prevzatia zo všetkých ďalších jazykov, s ktorými sa slovenčina
dostala do takého plodného kontaktu, sú 10,9 %. To je rozdiel šiestich per-
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cent v prospech lexikálnych prevzatí z klasických jazykov. O príčinách tohto
stavu netreba hovoriť - len by sme sa opakovali.

Tu sa ešte žiada všimnúť si písmená s najvyšším počtom LP z iných cu-
dzích jazykov. Znovu sa dostaneme k fonémam |fl (40,4 %) a |g| (33,3 %)
a potvrdeniu toho, že sa k nám dostali najmä prostredníctvom cudzích slov.
Pri |fl sa ich počet takmer vyrovnáva počtu LP z klasických jazykov. Sú aj
viaceré prípady, keď ich je skutočne viacej: b, c, j, š, ž.

Na základe výsledkov našej štatistiky a ich hodnotenia si dovolíme vysloviť
záver. Očakávania, ktoré vyplynuli z úvodných citátov, sa naplnili a ukazuje sa,
že klasické jazyky sú pre slovenčinu „najbohatším zdrojom preberania".

Aby sme neboli jednostranní, načreli sme aj do iného súdka - konkrétne
do Frekvenčného slovníka 3. Mistríka. Pracuje s podstatne rozsiahlejším
materiálom (milión slov), ako bol náá. Zisťujeme, že prevzatia v ňom ani
zďaleka nedosahujú takú vysokú frekvenciu, ako by sme mohli očakávať na
základe našej štatistky. Prvé prevzatie (už vlastne chápané ako domáce slovo)
je škola - rang 232, nasleduje/orma - rang 253, máj - rang 297, farba - rang
310, organizácia - rang 312. To sú všetky lexikálne prevzatia v prvej päť-
stovke frekvenčného slovníka. Táto jeho časť predstavuje až 73 % zo spraco-
vaného materiálu. Štyri z piatich prevzatí sú z klasických jazykov (3 latinské
a l grécke), zostávajúce piate prevzatie je z nemčiny.

V článku O povahe a využití prevzatých slov v slovenčine J. Horeckého sme
sa stretli s údajom, že „z prvých 5 000 slov je len 454 prevzatých. Z nich väčši-
na sú grécko-latinské slová". Je to 9 %. To stavia aj výsledky našej štatistiky do
trochu iného svetla a pri jej hodnotení neslobodno zabúdať na tento fakt.

Pri sledovaní prevzatí nám udiera do očí, že prevažujú podstatné mená.
Vyčíslili sme slovnodruhové zastúpenie v jednotlivých skupinách:

Zo 138 LP z gréčtiny sú - 3 slovesá = 2,2 %
- 74 podst. mien - 53,6 %
- 12 prísloviek = 8,7 %
- 49 príd. mien = 35,5 %

Z 279 LP z lát. je - 16 slovies = 5,7 %
- 159 podst. mien = 57 %
-73 príd. mien = 26, l %
-28 prísloviek = 10%
- 2 citoslovcia = 0,7 %
- l častica = 0,4 %

Zo 120 LP G+L je -26 slovies = 21,7 %
- 55 podst. mien = 45,8 %
- 32 príd. mien = 26,7 %
- 6 prísloviek = 5 %
- l číslovka = 0,8 %
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V sledovanom korpuse slov sa potvrdzuje tendencia formulovaná
v monografii Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny „Internacio-
nalizmy sa do nášho jazyka ...dostávajú najskôr v mennej forme a len ne-
skoršie (a ani to nie vo všetkých prípadoch) sa pritvárajú slovesá" (Horecký -
Buzássyová - Horecký, 1989, s. 254).
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Administratívnoprávne termíny v Budmerickej mestskej knihe

Miriam Sitárová

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Obec Budmence, ležiaca na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Gidra,
sa prvýkrát spomína koncom 13. stor. ako Budmer, ale jej osídlenie, ako na to
poukazujú mnohé archeologické nálezy, pochádza z obdobia neolitu - tzv.
eneolitické sídlisko, sídlisko velatickej kultúry z ml. doby bronzovej a latén-
ske sídlisko (Vlastivedný slovník obci na Slovensku, 1977, s. 254).

Cieľom nasledujúceho príspevku je upriamenie pozornosti na administra-
tívno-právne termíny mestskej knihy Budmeríc. Základom pre naše skúmanie
bolo asi 140 zápisov administratívno-právneho charakteru, presnejšie texty
vypovedajúce najčastejšie o majetkových transakciách - kúpe, predaji, pre-
najatí časti nehnuteľného majetku (väčšinou ide o vinohrad alebo roľu), pô-
žičke peňazí a nasledovne o podmienkach splácania dlhov - i záznamy o urov-
návaní sporov (vo veci nactiutr'hama) medzi „maudnmi a opatrnimi mužmi"
(zápis L \. mája 1613). Jednotlivé zápisy sú datované od začiatku 17. až do
konca 18. storočia. Najstarším je zápis „Poznamenane syrotne weczy,
v kíerych lydy nachazety se magy, a wyhladawat Jakozto po Maczkmvy Sew-
czowy syrotach" z roku 1606, posledný zápis je datovaný 16 januára 1797.

Slovensko bolo až do roku 1918 pod hospodárskou a politickou správou
uhorského štátu, preto vývoj administratívy a súdnictva na Slovensku je
z väčšej časti priamym odrazom vývoja v celom uhorskom štáte. Badateľné je
to v terminologickej oblasti. V administratívno-právnych písomnostiach zo
17-18 storočia môžeme okrem termínov slovenského pôvodu nájsť aj termi-
nológiu prevzatú z nemeckého práva, ktoré bolo na naše územie prinesené
z Čiech. V archívnych zápisoch sa často stretávame s výrazmi, ktoré pomenú-
vajú osoby zúčastnené v právnom procese alebo osoby, ktorých funkciou bola
správa mesta, obce. Je to napr. richtár, konšel, prísažný, dvorský.

Predstaviteľom obce, mesta bol v minulosti richtár (z nemčiny, strhn.
nhtäri, Machek, 1957). Táto funkcia súvisí so skutočnosťou, že stredoveké
slovenské mestá nepodliehali (od 13 storočia) správe bezprostredného vrch-
nostenského správcu, ktorým bol hradský župan, ale správa mesta bola zvere-
ná mestskej samospráve. Reprezentovali ju mestské orgány, richtár a mestská
rada, ktorá bola zvyčajne zložená z 10-12 prísažných; v našej mestskej knihe
je zaznamenaných väčšinou 5 alebo 6 prísažných. Richtár, ktorý stál na čele
mestskej rady, a mestská rada boli volení mešťanmi. Povinnosťou úradu
richtára v širokom zmysle slova bolo nielen vykonávať rozličné samosprávne
úlohy, ale i zúčastňovať sa a rozhodovať v právnych záležitostiach; teda
sústreďoval nielen správnu, ale aj právnu výkonnú moc (pozri Kuchár, 1964,
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s. 54). Napr. Za rychtarstwy múdreho a oppatrneho múze Joannesa Kropac-
za, vradu geho prítomného Prygima sobe syrotne pemze po nebosstika Gas-
prla Ssaybydora od geho czery gmenem Kateriny, Pawka a Jana (zápis
z roku 1636); Anno d(omi)m 1641 Klade Pawol Kačzer sum(m)u zvrchu
psanu z czmzom pred pánom richtaro(m) Toman Pmtaro(m), úradom geho
sum(m)y R 10 d 20 (zápis z roku 1641). Výrazy a slovné spojenia úrad, jeho
úrad (úrad richtára, richtársky úrad), poctivý úrad, páni úradi, jeho úradi
označujú mestskú radu

Termín konšel, ktorý sa na naše územie dostáva z češtiny (podľa Machka
je tento termín románskeho pôvodu, lát. consuľ radca) označuje člena obec-
nej alebo mestskej rady, ktorý má správnu kompetenciu Príklad: Stala se cela
a dokonala porownawka pri pntomnosty vrazeného pána Jirika Turczinice
dworskeho wisstuckeho, potom richtára pudmerickeho Pawla Kowacza,
konssalo\v tolikess poctive(ho) mestečka Pudmeric (zápis z 25. apríla
1613); Za nchtarstvy múdreho a opaterneho múze a konssalmv geho niže
dolozenich, stala se gest ch\valitebna kúpa anebolissto prodag (zápis z roku
1757)

Termín prísažný, z latinského juratus, teda „ten, ktorý je zaviazaný prísa-
hou", označuje člena mestskej alebo obecnej rady, ktorý sa zúčastňoval na
riešení právnych prípadov (Kuchár, 1964, s. 58; HSSJ, zv. IV., 1995, s. 494).
Príklad Za nchtarshvi opatrného múze Jana Nevrlé a pnsaznich geho

Stala se dobrowolna kúpa neb prodaj (zápis z 10. januára 1785), Za čzasu
múdreho a opatrného múze Jana Nevrlé, richtára kralo\vskeho a pnsažnich
geho Paula Snaidra, Matej Kovačzovičza a Pawla Boxe (zápis zo 16. sep-
tembra 1787). V našich archívnych záznamoch sa často vyskytuje i v spojení
s termínom konšel: Za richtarst\vi múdreho a opatrného múze Martmus
Hrdlovičza, konssalmv pák pnsazmch (zápis zo 17. mája 1744); Stal se frai-
ma(k) za richtarstvsi múdreho a opatrného múze, gakozto pri prítomnosti
Georgius Kobzma richtár, konssaluw pák pnsazmch Martmus Hrdlovičza,
Jacobus Popovicza (zápis z 15 januára 1747). Spojenie týchto dvoch termí-
nov znamená člena obecnej alebo mestskej rady, ktorý je zaviazaný prísahou,
čiže môže ísť o zdôraznenie alebo špecifikovanie funkcie zastavanej
v mestskej rade.

Administratívny termín dvorský označuje stoličného úradníka s výkonnou
a čiastočne aj súdnou právomocou - slúžnodvorský (HSSJ, zv. I., 1991, s. 335).
Výskyt uvedeného termínu v Budmerickej mestskej knihe dokladáme nasle-
dovnými príkladmi: Stala se cela a dokonala poro\vna\vka pri pntomnosty
vrazeného Jirika Turczmice, dvorského vvisstuckeho, potom richtára pudme-
nckeho Pavvla Kowacza, konssalow tolikess poctiwe(ho) mestečka Pudmeric
(zápis z 25. apríla 1613); za času rtchtarst\va múdreho a opatrného múze
Pavla Kowačowica, pri pntomnosty vrazeného pána Girika Turczmica, na
tento čzas dworskeho wisstuckeho (zápis s nečitateľným datovaním, 17. stor.).
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V zápisoch vypovedajúcich o urovnávaní sporov, kde ide najmä o kauzu na-
ctiutŕhama, alebo o uzavretí majetkovo-právnych zmlúv sa stretávame
s ďalšími výrazmi právnoterminologického charakteru; ide o termíny dokonať
sa, porovnať sa, porovnávka, dokonávka, dokonanie, porovnanie, porovnač.
Termíny porovnať sa a dokonať sa znamenajú „dohodnúť sa o spornej zále-
žitosti, zmieriť sa, pomeriť sa, pokonať sa" (HSSJ, zv. IV., 1995, s. 125).
V našich záznamoch sa uvádza: Stala se dokonala porownawka mezy maud-
nmy a opatrmmy mužmy, toíissto mezy Toman Pintarem a Mertl Rasslem

samy mezy sebu dobrowolne a pekne se porownaly (zápis z l mája 1613)
Výsledkom „porovnania sa" bolo zmierenie, pokonanie, urovnanie majetko-
vo-právnych záležitostí, zmluva, dohoda (v našich zápisoch sa vyskytujú
termíny porovnávka, porovnanie, dokonávka, dokonanie), ktorá sa uzatvárala
pred vrchnosťou so súdnou právomocou, teda pred richtárom a mestskou
radou Príklady: Poznamenaná porovnawky aneb concordiae (zápis z roku
1612); Stala se cela a dokonala porownáwka pri pntomnosty vrazeného pána
Jirika Turczmice, d\vorskeho wisstuckeho, potom richtára pudmerickeho
Pmvla Ko\vacza, konssalo\v Kdo by pák toto porovnaný, mezy dwema ti-
mito osobamy zvrchu gmeno\vanimy zrussil a pohnul a bil by preswedczen
\v poly gednim czlowekem, w mesteczku pák d\vema, lechdy prepadl by po-
kuty na geho milost pána fl 40, na pána dworskeho cztiry a na každého po-
rotvnacza po gednem (zápis z 25. apríla 1613); samy mezy sebu dobrowolne
a pekne se porownaly, pri kteregssto poro\vna\vce zusta\vsse gedna i druha
stránka pri s\ve poctiwosty (zápis z l mája 1613); stala se g(est) cela a do-
konala porownawka, anebo potvrzeny pnvsseho dokonaný strany statku
Walka Polaka z geho pastorky (zápis s nečitateľným datovaním, 17. stor.);
Kdo bi pák toto porovnaný z nich smel porussyty, prepadl by na geho milost
pána R 40 a na každého porovnacza R l (zápis s nečitateľným datovaním,
17 stor.); Stala se szlobodna a chwalitebna dokona\vka mezy Geor Hallešem
a Andr Hallessem (zápis z 5. októbra 1777), Predstúpili pred nás (čiže pred
richtára a prísažných) dwa ^vlastni bratri totissto Pavvel Petnk a Ondreg
Petnk, kteri se mezi sebu s pozustalimi po gegich starssich grunti sami doko-
nal nemohli, a tak \v nawsse(m) dome nchtarskem pokonali se po braterskeg
a kreslanskeg láske ku potwr(de)m tohoto dokonaní mena swe podpísal
dali a namisto pečiadek s\vima rukami krížiky potvrdili (zápisy zo 16. janu-
ára 1797).

V súvislosti s uvedenými termínmi môžeme dodať, že popri slovenskom
výraze porovnávka sa v zápisoch vyskytuje i jeho latinský ekvivalent, prípad-
ne ďalší slovenský synonymný výraz, napr.: Poznamenaná porovnawky aneb
concordiae (zápis z roku 1612); stala se g(es)t cela a dokonala porowna\vka,
anebo potwrzeny pnvsseho dokonaný (zápis z roku 1615)

Termín porovnač, ktorý sa v zápisoch nachádza, znamená človeka, ktorý
urovnáva alebo zmieruje sporné strany - urovnávača, zmierovača (HSSJ, zv.
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IV., 1995, s. 125). Napr.: Protož pany porownaczy nassly, aby Mykulass
Sladek pokuty ... polozil (zápis z roku 1612); proíož pany poro\vnačy nassly,
aby Marko Bistricky Joannes Strehový se prosil samodvanacty (zápis z 25.
apríla 1613); protoz pani porovnaczy, nassly sú lak: aby Janko Eller z bra-
t(om) s\vogim Gurko Ellerom vziwaly ten \vinohrad, dokud bi se ti siroty
zvrchu gmenov(ane) s tureckého wezeny na\vratily (zápis s nečitateľným
datovaním, 17. stor.).

V záznamoch vypovedajúcich o podmienkach prenajatia, či kúpy (pre-
daja) určitej časti nehnuteľného majetku alebo o peňažnej pôžičke sa často
vyskytujú termíny (slovné spojenia): dvihnúť, držať penize (alebo summu),
položiť/ nepoložiť penize, ktoré boli hotové, dobré, berné. Nehnuteľný maje-
tok alebo peniaze nedospelého vlastníka (siroty) bol často dávaný do prená-
jmu alebo slúžil ako pôžička do obdobia, keď daným majetkom mohol dispo-
novať právoplatný vlastník, napr.: Za rychtarstvy Tomass Kowačza a vradu
geho. Položil Krisstof Badlahar syrotne penyze pozustaleg syroty po nebos-
stika Gyrika SSkrečzky gmenem Dóra kteru vychovala gest v Jakuba Koza-
ričza, ktere penyze dvyhol totyž R 7. Krysstof Moravčzyk na czynz od nové-
ho roku od každého zlatého d 5(?) aby čzynzoval pokad bude tu sumu držal
(zápis zjanuára 1630). Kupec (pri kúpno-predajných transakciách) použil
hotovosť, dobré a berné, čiže platné peniaze, ktoré sú v obehu, plnohodnotné
peniaze (HSSJ, I. zv., 1991, s. 125). Napr.: (Martinus Kovacžicz) kúpil a zged-
nal sebe na wecznost gakossto w hoto\vosty za sstiriczet a sedem id est :47:
fl. a to w dobreg striberneg minczy (zápis z 10. apríla 1756); dala sebe zapí-
sal R(elict)a Jan Nevrlé Helena rolu gmenovanu pul dntheg mecze, leziczy
za humny mezi susedí z hôrni strany Josepha Bednarika z dolný strany Guro
Nevrlé, kteru kúpila že svim manželem roku 1781 od Juro Kobzina za sumu
hotovich bernich penez mezi sebu zmluvenich zlatich dvaczet (zápis z 29.
januára 1786). Sloveso dvihnúť (v spojení dvihnúť penize) je z hľadiska výz-
namu rovnocenné s výrazmi: prijať, vziať alebo brať peniaze. Prijatou sumou
peňazí (ktorá teraz bola zároveň dlhom) mohol súčasný vlastník voľne dispo-
novať, peniaze sa mohli použiť na zamýšľaný účel. Pokiaľ dlžník danú sumu
peňazí nesplatil, vtedy ju u seba držal (užíval, vlastnil); termín položiť penia-
ze je použitý vo význame splatiť, vyrovnať dlh, zaplatiť (Doruľa, 1968,
s. 344-346; HSSJ, I. zv., 1991, s. 320; HSSJ, IV. zv., 1995, s. 59).

Z pôžičky však dlžník nevracal len sumu v hodnote, ktorú si požičal, ale
aj sumu peňazí zmluvne doloženú - úrok (v našich zápisoch sa vyskytuje
latinský ekvivalent interes alebo z češtiny prevzatý termín činž (v starohorno-
a stredohornonemčine sa vyskytuje ako zins, pôvodne prevzaté z lát. census,
pozri Machek, 1957, s. 74). V prípade prenajatia časti majetku iného človeka
(v našom prípade vystupuje často nedospelý vlastník - sirota) odvádzal (in-
teresoval) nájomca tiež interes alebo činž vo význame „poplatok za prenajatie
a užívanie majetku, árenda" (pozri význam slova činž v HSSJ, I. zv., 1991,
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s. 217). Výskyt uvedených termínov dokladáme zápismi: Za richtára Pavol
Dvora(na) a vradu geho prigal Jakub Walovicz rolu dal sirôt Maceg Rokosa,
kteru geho otec bil založil Macej Rákosoví ktere penize chce sirota(m) inte-
resovaí dokud gim gich nepolozy gak interes úkaze a na to svug firtal podpi-
suge (zápis zo 7. apríla 1675); Krissíoss Polak prygal ksobe penyze syrol
Jana Suganskeho od obcze RIO. Ktere penyze dluzen čzynž dát od roku 1612
až do roku J 629, Polozil Pavol Dworan sirotne penize Ribkovske ktere geho
otec bil \vzal na ynteres kterich penezy až do tohoto czasu vczinilo R 12
(zápis z februára 1677).

Pomenovanie vlastného „obchodu", teda realizovania kúpno-predajného
procesu, je rozličné, vyskytuje sa akofrajmok, handl, handel alebo kup(i)a,
prodaj, napr. v zápisoch zo 7. marca 1790: Stala sa dobrovolna a chvaliieb-
na kúpia, nebolissto prodag mezy statečznimi susedí; stala sa dobrovolna
a chvalitebna kúpa nebolissto predag mezy statečznimi osobami; Stal se
handl mezi dobrimy susedí, to gest mezy Michalem Mrvcem a Janem Rasslem
mladssim; zápis z l í . apríla 1790: Stal se dobrovolny fraimok mezy statečz-
nimi susedy.

Termíny prevzaté z nemčiny, ako handel, handl, frajmok (z nem. freier
Markt - slobodný trh, podľa Machka pochádza toto slovo zo stredohn.
vňmarket: voľný trh; Machek 1957, s. 112) sa oproti slovenskému pomeno-
vaniu (kúpa, predaj) môžu pociťovať ako všeobecnejšie (znamenajúce dobro-
voľnú výmenu hnuteľného a nehnuteľného majetku realizovanú po vzájomnej
dohode, čiže obchod), pričom existencia kupujúceho a predávajúceho sa
logicky predpokladá, ale priamo nevyjadruje. No napr. v zápise zo 14. marca
1790 je už kupec a predavač priamo vyjadrený v názve obchodnej činnosti:
Za czasu múdreho a opatrného múze richtára Jana Nevrlé a prisaznich geho
níž dolozenich. Stala se dobrovolna a ch\valitebna kúpa nebolissto prodag
mezy statecznimy susedí. V zápise z 12. marca 1678 sa nachádza od substan-
tívneho základu frajmark odvodené adjektívum prefrajmačený (v texte: pre-
frajmaczenj vinohradek), ktorému zodpovedá dnešné slovenské slovo
„zamenený", „vymenený" v súvislosti s uskutočnením obchodnej činnosti
(pozri HSSJ, IV. zv., 1995, s. 340).

Záverom by som chcela dodať, že uvedený prieskum je len úvodnou čas-
ťou hlbšieho skúmania mestskej knihy Budmeríc, ktorá je nielen
z terminologického hľadiska cenným zdrojom poznatkov o jazyku.
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Mikrotoponymá Revúcej v historických cirkevných dokumentoch

Jaromir Krško

Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica

História Revúcej siaha do roku 1357 Od začiatku sa s dejinami mesta
spájajú aj dejiny cirkevných zborov dvoch najpočetnejších konfesii - katolíc-
kej a neskôr aj evanjelickej Od začiatku sa s dejinami mesta spája spolužitie
viacerých národnosti - slovenskej, nemecké), maďarskej, českej Od začiatku
sa s dejinami mesta spája ťažba a spracovanie železnej rudy Všetky tieto
okolnosti našli svoje „zviditeľnenie" v mnohých mikrotoponymach Revúcej

Najstaršími dokladmi rímskokatolíckej cirkvi1 ktoré zachytávajú j ej ma-
jetky, a teda obsahujú chotárne názvy, sú Conscriptio Parochiarum Cotlus
Gomor Dľicriptm Superions (ďalej len Concsi ) z roku 1761, Vmtaiio Ca-
nonica Ecdesiae Nagy Roczensis (ďalej len Vis í t ) z roku 1814 a, z nášho
pohľadu najcennejšie, Inventanum Suppellectilis Sacrae Ecclavum Oppidi
Nagy Rocze Vnes - Reíh (ďalej Inv ) z roku 1843

Uvedene dokumenty sa navzájom odlišujú obsahom, a teda aj množstvom
mikrotoponym V Jnventariu sme našli 75 % všetkých názvov zaznamena-
ných v rímskokatolíckych listinách Je to pochopiteľne, pretože ide o zapísa-
nie všetkých cirkevných majetkov, ktoré farnosť prenajala svojim farníkom
s presne vyčíslenými poplatkami za užívanie Keďže často išlo o drobné luky
na jednom mieste (v doline, na kopci atď), museli ich presne zaznačiť Preto
zápis takýchto objektov obsahuje niekoľko geomorfologickych bodov Zväčša

' Piavdepodobne ide o najstaršie dostupne doklady na našom území, pretože rož-
ňavská diecéza dola zriadená Máriou Teréziou 15 januára 1776 Staršie doklady by
mohli byt v Ostrihome v mieste sídla niekdajšieho arcibiskupstva Piave vznik (pri-
padne možnost v/niku) novej diecézy bol podnetom na nove spísanie a inventarizáciu
cirkevného majetku
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ide o zapíš s dvoma bodmi, napr na Ukorowe od Susztajovoskeg Luh2,
w Štengeraussu od Ondrejo\veg straní Za Ríbarom od Mokrenszkeho chotá-
ra atď , ale zapíš Za Rybaro\vczy od lesy až do Chotáre obsahuje už tri geo-
morfologické body, podobne ako \v Štengeraussu medzi Zairoch Mihalyo\vu
a Sturman Andrasowu V uvedenom protokole sme našli aj zápis nad Závo-
zom medzi Ondrejo\vgo a Profanto\vjo w Štengeraussu, ktorý obsahuje až
štyri geomorfologicke body Luku Ondreja Antalíka, ako to vyplýva z do-
kumentu (Inv, s 15), museli takto presne určiť preto, že v Štengerauši
(dolina) názvom nad Závozom boh bližšie určené luky Martina Krištofa
Viesta, Martina Ferdmandyho a v nazve spomenuté luky Ondreja a Profanta

Dôležitým je zapíš luky pri Barto\vskem Hámre koncom do Mezske Luh
Profanto\vskeg Tento zapíš je svedectvom o vzniku nového mikrotoponyma
Ide tu o „prechodné" pomenovanie do Mezske Luh Profantovvskeg, pretože
pravdepodobný pôvodný názov bol Profantovska luka, pripadne iné tvary
vyjadrujúce vzťah k majiteľovi (pozri aj Krško, 1996 a) Neskôr tuto luku
odkúpilo mesto Dnes už existuje len názov Mešká Mešká luka, z ktorej sa
neskôr vyvinulo pomenovanie celej doliny (Mešká Mešká dolina) O vývine
názvu svedči aj mikrotoponymum Pod Z.a Krížom, lebo zo základného názvu
(ktorým je pomenovaný dominantný objekt) Kríž vzniklo predložkove pome-
novanie Za Krížom a ďalšou lokalizáciou pomocou predložky pod vznikol
názov Pod Zakrížom V čase zápisu však objekt Za Krížom nebol petrifikova-
ný, preto ho zapísali v podobe s dvoma predložkami

Mnoho cirkevných luk a poli bolo bližšie určených objektami, ktoré mali
len dočasne trvanie a zväčša sa nestali súčasťou revúckej mikrotoponymie
Niektoré dominantné objekty sa nezachovali Pri Múriku (podobne v „evan-
jelickej" mikrotoponymn nad vysoko\v lawicow), alebo išlo o luky a záhrady
pomenovane podľa majiteľa od Papuskoweg Zahradj pri \visseg Dolinke od
Polako\vskeg Luh pod Vkoro\vu, pod Úkoru od Janko Palo\vskeg Zemi
Stemplon Sadek V zápise Šajdoš Janos Čižmár od M Reus Chotára od
Zahradj (platí poplatok) (Inv , s 10) môžeme určiť relatívne časové obdobie
fungovania tohto objektu ako orientačného bodu Dominantný objekt
(M Reus[sn] Chotár) patril Gustávovi Maunciovi Reussovi (1818-1861),
jednému z členov poprednej revúckej rodiny (pozri Krško, 1996 b) Vek tohto
pomenovania môžeme vymedziť rokmi 1818 (rok narodenia G M Reussa)
a 1843 (zápis do protokolu)

Na začiatku príspevku sme spomenuli, že dejiny Revúcej sú od počiatku
spojené s ťažbou a spracúvaním železnej rudy Slovenských baníkov vystrie-
dali v 15 a 16 storočí Nemci (svedči o tom aj výskyt nemeckých mien, po-

Hláskoslovnu i grafickú podobu názvov uvádzame v takej podobe, v akej sme ju
získali exceipciou prameňov Hovorenú podobu, ktorú sme získali terénnym výsku-
mom, zapisujeme v zjednodušenej fonetickej transkripcii

139



rov. Ila, 1946, s. 99 n), ktorí ťažbu a spracovanie rudy zdokonalili. Prítom-
nosť nemeckého elementu bola zrejme dôležitým faktorom pre udomácnenie
reformačných myšlienok M. Luthera, ktoré sa začali šíriť práve z Nemecka.
Pre výskum mikrotoponymie, ktorá pomenúvala objekty patriace revúckej
evanjelickej a. v. cirkvi, sú dôležité vizitačné protokoly z rokov 1596 až
1707. Celkovo bolo sedem vizitách' (Raab, 1940, s. 19). Najcennejšie sú
Protocolon Rimanovianum (z roku 1636; ďalej len PR) a Protocoíon Pet-
schelianum (z roku 1670; ďalej len PP), v ktorých je zapísaných 77 geomor-
fologických bodov v 55 zápisoch.

Problematika zápisu a dynamiky mikrotoponým je podobná vyššie spomí-
naným rímskokatolíckym objektom. Mnoho objektov bolo premenovaných,
pretože zanikli pôvodné motivačné faktory alebo išlo o lúky pomenované
podľa majiteľov, ktorých rody nepatrili v Revúcej k popredným (Herma-
nowska, Kralowiech luka, Luka ľrakowska, Luka Masar Andrassow, Luka
Palkovvska, Luka Yokubowska, pod iwanowo, nad Gregorowiech lukamy,
Ssudrlakowiech lucžka), prípadne išlo o záhradu (nad wrabloskow záhra-
dou). Oproti tomu majetky vysokopostavených a bohatých rodín (napr.
Šramkovcov) si zachovali pomenovania podnes - Luka Ssramko Martynowa
z hamriskom (PP, s. 153) - dnes Šramková.

Výpis a výpočet cirkevných majetkov v spomínaných protokoloch má
niekoľko foriem: 1. priamy výpočet lúk (ako apelatív) - „prata templi sunt"
(PR, s. 628), napr. za troskami, pri Zontokowom hámre, u wissnyho hamra
podlé cesty, na Zuboweg; 2. zápis lúk (ako propríí) pomenovaných podľa pô-
vodných majiteľov (časť názvov zanikla) napr. Luka Yokubo\vska, Luka Pal-
kowska, Luka Masar Andrassow; 3. zápis lúk pomenovaných podľa majiteľa
a bližšie určených iným (inými) terénnymi objektami, napr. Hermanovska
pod skalkow, Kralowiech na hiegu luka, Ssmjdo\vska luka pri hamru Ssteffa-
nykowiech, Za krjžom Ssudrlakowiech lucžka Bližšia identifikácia bola pot-
rebná najmä v prípade, ak majiteľ venoval cirkevnému zboru niekoľko lúk na
rôznych miestach (Hermanowsku pod skalkow, Luka pod aukorotvou Herma-
nowska, Pod hiegom IIermanowska)~'.

Doplňujúcim zdrojom pre poznanie historických mikrotoponým patriacich
revúckym cirkvám je kniha Viliama Raaba Dejiny evanjelického a. v. cir-
kevného zboru v Revúcej. Doplňujúcim preto, že časť informácií čerpal zo
spomínaných evanjelických vizitačných protokolov, ale podáva aj nové sku-
točnosti z cirkevného archívu, najmä v súvislosti s postupným dokupovaním
majetkov. Pri kúpe pozemku pre faru a cirkevnú školu z r. 1784 spomína
mestský pozemok za bánovskýma humny (Raab, 1940, s. 42). Chudobná

f

Na rozdiel od katolíckych zápisov v Inv. obsahuje PR aj priamy výpočet lúk bez
mien užívateľov (PR, s. 628). Ide o zápis lúk patriacich kostolu (cirkvi) - „prata templi
sunt", ktoré darovali jednotliví cirkevnici svojmu zboru.
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evanjelická cirkev si musela zaobstarávať len slobodné majetky, od ktorých
by nemusela odvádzať dane. Takýmito boli majetky zemanov Šramkovcov,
od ktorých cirkev r. 1784 odkúpila „gistau Lúku na Wrchu Hodossowem Lese
tak rečenem, od Chotáre Filgarsého, konec Ilrusska Macov/eg nad Marti-
no\vge a f¥gerkowge ležicy, dlauhost 160 ssirost pák pri Hwore od Hrus-
skoweg luky 89... " (Raab, 1940, s. 43)4. Ešte v tom roku túto lúku Na Hodo-
šovom lese cirkev vymenila za konopnice na Záhumnj (Raab, 1940, s. 43) .

Raab spomína aj boj medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou o kaplnku
v obecnom cintoríne (Raab, 1940, s. 44). Ide o ďalšie historické toponymum,
ktoré pretrvalo podnes. Hoci v súčasnosti už ide o značne zdevastovaný ob-
jekt, ktorý upadá do zabudnutia, ako orientačný bod funguje pod názvom
Kápolna, alebo je označovaná zdeformovanými formami Kapóna, Kápóna.
Pomocou tohto terénneho bodu sa označuje aj okolie Pod Kaplnou, Pod ká-
polno, Pod Kápolnou, Pot kápolnó.

Pre sledovanie kontinuity mikrotoponým je dôležitý Raabov citovaný zá-
pis na Hodossovem Lese, pretože dnes existuje označenie Hodošov les, Hó-
došov ľes, flódošovo, aj Húdošov Les. V evanjelických vizitačných protoko-
loch sa spomína nepriamy názov Pod holdossowjm lesom (PP, s. 153). Keďže
ide o toponymum podľa majiteľa, primárnym názvom bol Holdošov les,
ocom svedčí aj zápis osobného mena Holdoš z r. 1615 (Ila, 1946, s. 101),
ktorý sa časom pretransformoval do dnešnej podoby.

Ak by sme zozbierané mikrotoponymá roztriedili podľa M. Majtána
(1973), v katolíckych listinách bolo zaznamenaných 17 priamych názvov
a 118 nepriamych predložkových alebo názvov bližšie určených iným ob-
jektom. Mikrotoponymá zachytené v evanjelických vizitačných protokoloch
boli v pomere 6 priamych ku 49 nepriamym názvom.

V skúmaných cirkevných dokumentoch sme zaznamenali takmer 20 až
30 % variantov zápisov (pozri zoznamy mikrotoponým v prílohe príspevku).
Variantnosť toponyma chápeme v intenciách M. Majtána (1980), ktorý ich
odlišuje od polyonymických názvov na základe hláskovej a grafickej rozdiel-
nosti6. Príčinou vzniku variantov je najmä nekodifikovanosť jazyka (písanie
hlások s mäkčeňom podľa nemeckého alebo maďarského pravopisu -
w ssteingerawssu l \v stengerauschu, w Gyunaroweg l w djunaro\ve', použí-
vanie vv/v - Pod Ukorov/v l Pod Ukorowú; j namiesto / - Pod Krížom l pod
Kjžom; používenie g namiesto j - nad Zavvozom medzi Ondrejowgo a Pro-
fantowjo \v Shvngeraussu, atď.) ako aj fakt, že väčšina kňazov pôsobiacich na

4 Ide o citáciu zmluvy z r. 1784, ktorú cituje V. Raab ako poznámku č. 4.
s Zápis podľa ďalšej zmluvy ktorú cituje V. Raab.
6 A. V. Superanskaja (1969) rozlišuje viacero variantov topeným - ortografické,

fonetické, fenologické, morfologické, syntaktické a lexikálne. Lexikálne varianty
neskôr označuje termínom polyonymia (Superanskaja, 1973).
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revúckych farách nepochádzala z Revúcej, a preto nepoznali dokonale tamoj-
šie toponyma Takto vzniklo viacero zdeformovaných názvov - w Blecharto-
\veg (správne V Lechartove), na Z,ubo\v (správne Na Zubové), na Ukrowe
(správne Na Úhorove) atď

Mikroponymá zapísané v historických cirkevných listinách sú veľmi cen-
ným materiálom pre sledovanie kontinuity a vyvinú chotárnych názvov Revú-
cej Pre lepšie poznanie najstarších historických názvov, by však bolo dobre
analyzovať aj historické listiny uložené v Ostrihome, pripadne v Budapešti

Štatistické vyjadrenie zápisov v cirkevných listinách

počet geomorf bodov
počet zápisov7

počet variantov
počet priamych názvov
počet nepriamych názvov

katolícke
159
135
28
17

118

evanjelické
77
55
15
6

49
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ďujeme varianty
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Visitatio Canomca Ecclesiae Nagy Roczensis Rkp uložený v rímskokatolíckej fa-

re v Revúcej aj v archíve biskupského úradu v Rožňave

Zoznam mikrotoponým v jednotlivých cirkevných dokumentoch

Conscnptio Parochiarum Cottus Gomor Discnptus Superions, Anno 1761 do
dolyny, do strany. Na Chotáre, Na vvelkeg l ucze, Na Zahumnij, Od Chotáre pod Háje,
Pod haj pod Stengerausz Pod Ukorovu, pred dolinu od Cesty až do mesta, Pred Stenge-
rausz, 7a Kostelnymy Lukamy až pod Skalu, 7A Rybarovvczy od lesy až do Chotáre

Visitatio Canomca Ecclesiae Nagy Roczensis, Anno 1814 Cuna Nobilis Sram-
ko, Cuna Palhovska, Do Rowny, Hamonsko, Hembnber, Kút, Mazaiff na Rovvny, na
Šmidovvske, Na Troskách, na Welke Luke niže Lechartoweg od Chotára, od Chotára
Dluho-I uckeho, pod Háj, pod Krjžom, Pod Skalku (Pod) Skalku, Pod Ukorowu, Pod
Wimckow, pred Dolinu do Rovvny, Pred Katrenku pred Stcngcrausch pri Cinterme,
Pri Munku, Pn Nízmch Fiisoch, Pn Nižnom hostincu Pn Stupach Skalka Svvato-
krizka, Štemplovv Sadek, Za Ríbarom Wissne polo - časti Do Breza, Hlimsko, Podlé
Hembnbra Za Laczovim Hrbom, Rudlowo - časti poľa Na Rudlovvom Hrbe, Pod
Laszc/om, Pn Mlme, W Rudlovveg, Za Sturmanowom - časti Do Dedmi, Nad Chod-
níkom, Niže Cesty, Pred Sturmanovvou, Hlmisko - časť Pnloch

Inventanum Suppellectilis Sacrae, Ecclavum Oppidi Nagy - Rocze, Vizes -
Reth , Anno 1843 Do Rovvm, Hembnber, Kút, Mazaiff na Bartoweg Jame, na
Dluheg Luke, na Hjegu, Na Hodosovem Lese, Na Hodosowem Lese, na Hodosovvom
Lese, na Hrbku, na Jankovveg Jame, na Kontskovveg, na Krehulcu, na Pans Banoch, na
Pategovveg, na Sterman Hamrom, na Šmdlarke, Na Troszkach, na Ukorowe, na Uko-
rowe od Susztajowskeg Lukí, na Ukoroweg, na Ukrowe, na vvelké Luke, na Zubow, na
Zubovveg, nad Kjeskoweg, nad Massu, nad Michlovvu Nad Wrbowu nad Zavrozom,
nad Zawozom medzi Ondrejowgo a Profantowjo w Stengeraussu, niže Lechártoweg,
od Bodnarowskeg, od Chotára, od Chotára Dlho-I uckiho, od Chotarneg Dohnkí, od
Kobelarowa Hĺbku, od Knkovvskeg Zahradj, od M Reus Chotára, od Papuskoweg
Zahradj pn wissneg Dolinke, od Polakowskeg Lukí pod Ukorowu, od Sturman Maru,
od Szucharovvskeg, od Szucharovvskeg Záhrady, Pod Hdj, pod Hdj, pod Hájom, pod
Hjegom, Pod Krížom, Pod Skalku, pod Skalku, Pod Štengerauš, pod Ukorovvu, pod
Úkoru od Janka Paloxvskeg Zemi, Pod Ukrowu, pod Ukrowu (od I uki) Koncom vo
Farskeg a Školskeg, Pod Wiňičkow, pod, Za Krížom ('), Pred Dolinu vo Rowm, pred
Gyunarowo, Pred Katrenku, pred Štengerausch, pri Bartowskem Hámre, koncom do
Mezske Lukí Profantovvskeg, pn Bodnarovve, pri mžnem Hosztmcu, Pri mžnich Fns-
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sôch, pri Patejovveg. Pri Sztupach, Skalka, Štemplovv Sádek, visse Sturm Hamra,
w Bartowe Doljne, w Blechartovveg, w Bodissoweg Dolinke, w Doline, w Gyunaroweg,
w Jaku.soweg, w Jokussovveg, w Katrenke, w Keszlu medzj Radki, w Kjeskovveg, w Kjes-
koweg w Doline, w K|esskoweg, w Klokovveg, w Krízu, w Lechartoweg, w Uchár-
tovveg, w Lomoch, w Maleg Banskeg, vv Missovveg, w Motuzoweg Dolinke, w motu-
zoweg Dolinke, vv Rowm, w Stengeraussu medzi Zairoch Mihalyovvu a Sturman And-
rasovvu, w Stengeraussu, w Stengeraussu od Ondiejovveg stí ani, w Stengeraussu pri
Szymanovvskeg, w Štengerauš, w Štengeraušu. vv Šustrovveg, vvisse Sturm Hamra, wo
Febroweg, wo wissneg Dolinke, wo Wrboweg, ?a Hrbkom, za Kontskovvu, za Kralovvu
Záhradu, za Krížom, Za Ribárom, Za Rlbarom od Mokrenszkeho chotára, za Sram-
kowim Hamrom, za Stunn hamrom, za Sturman I lumnom, za Sturmanovvem Hamrom,
za welkim zlabkom

Pľotocolon Rimanovianum (z r 1636) Hermanovvska pod skalkow, na hiegu, na
hyegu, na hyegu ku kostelu, na tauschenbergu, na týnesovvom vvrsse, nad frebrowo, nad
hamrom Ssramkoskym, nad hatťow Ssteffanykowho hamra, nad vysokovv lawicow,
nad vvrabloskovv zahradow, pod iwanowo kopanowe, pod ssturman hurow, pod sstur-
manovvo huiow, pod uborowo, pod ukorovvom, Pri Ssebovviech hámre, pn Zonto-
kowom hámre, Ssmjdowska luka pri hamru Ssteffanykowiech, ssramkoska podlé te
(myslí sa Ssmjdowska luka pri hamru Ssteffanykowiech), swetoknzska pred diuna-
rowo, u wissnyho hamra podlé cesly, vv djunarovve, w laychartowe, w motuzowe doly-
ne, w motuzowe dolynĽze, w motu/ovve dolince, w iaysowe dohncze, w stenge-
rauschu, w zadne dolmce, za krjžj, za troskami, zubová zem

Protocolon Petschelianum (z r 1670) Od dluholuckeho chotaie, Kapustnice vis-
se y niže Revvuceg, Kralovviech na hiegu luka, Luka F-rakovvska pri hamie Zonto-
kowskom, Luka Masai Andrassow, Luka Palkowska, Luka pod aukoiovvou Heima-
nowska, Luka Schmidovvska pri Ssteffanjkowiech hámre, Luka Ssramko Martynowa
z hamriskom, Luka swatokr|ska pri ktereg se nachazy geden kus luky Masar Andras-
sow. Luka Yokubowska tamže (mysli sa pri Sxlejjfan/kowtech hámre), na hiegu, na
Hiegu, Na hiegu Matagzovviech lučička, Na chotaie niže Dluheg Luky konecz Grego-
rovviech zemy lučička, na prednom hiegu, na skalky, Na suchjch stranách, na tassen-
beigu, na tmesovvom vvisse, Na Zubovveg, nad frebiovvou, nad hatyu hamra Sstefíäni-
kovviech, Nad Ssramkowskjm hamrem, Nad vvelkou wrbowow, nad wisokou lavvicou,
nad vvrablovvskou záhradou, nad zaliradu vv motuzovveg dolmce, Nad ždiarmi ffihar-
skimy, Pod hiegom Hermanowska. Pod holdossovvjm lesom, pod ssturmanowou huo-
rou, Ssteffanjkowiech zeme, kterekoli gsau za krjzem, Ssturmanova hora, vv loychar-
toweg, w motuzoweg dolmce, w motuzoweg dolmcze, w raysovveg, w sstemgerawssu,
w vvissneg dolmce. Za krjžem nad Gregorovviech lukamy, Za kr|žem nad Gregorvviech
lukami, Za krjžom Ssudrlakovviech lucžka
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Uwagi o deklinacji nazwisk polskich

Wirginia Miroslawska

Poľský inštitút, Bratislavva

Celem niniejszego artykuhj jest skrótowe przedstawienie wiadomošci
o deklinacji polskich nazvvisk i wskazanie tendencji rozwojowych w tej
dziedzinie. Opracowanie dotyczy jedynie nazwisk rodzimych lub obcego
pochodzenia, ale spolszczonych lub odbieranych przez uzytkowników jazyka
jako polskie. Oczyvvišcie, istnieje niebezpieczeňstvvo nievvfašcivvego \vyzna-
czenia granicy mi?dzy nazwiskami spolszczonymi a obcymi. Rozstrzyganie
takich vvajtplivvošci nie jest celem tego artykuhi. Przytaczane przyklady, za-
czerpniete z bogatej literatúry przed-miotu, maj ̂ charakter reprezentatywny.

Z wielu definicji nazvviska na potrzeby tego artykulu jest vvystarczajaca ta,
która^ zawiera Encyklopédia jazyka polskiego (1994): Nazwisko to wyraz
sluzqcy wraz z imiemem do identyfikacji jednostki ludzkiej Uzycie nazwiska
jest regulované przez pra\vo paňstwowe, ono postanavvia np, že naz\visko
jest \vspolne calej rodzinie, že nie môže byč zmiernom bez zgody odpowied-
niej \vladzy, že jest dziedziczne, že jest tylko jedno (čo nie wy{qcza nazvvisk
dw uczlonowych)

Polski systém antroponimiczny vvymaga stosowania imienia i jednego
naz\viska (môže to byč nazwisko dwuczlonowe), w takiej wlaánie kolejnošci,
a wi?c Adam Mickie\vicz, ulica Juhana Tuwima, pani Anna Radzi\vill Dopusz-
czalna jest kolejnoáč nazwisko +- imi?, ale tylko w dokumentach urz<;dowych.

Nazwiska dwucztonowe, w polszczyžnie došč cz?ste, mog<\ nosič
zaróvvno kobiety, jak i mezczyžni. Kobiety przybieraja, najcz?áciej drugie
nazvvisko po m^zu w wyniku zavvarcia malzeňstwa. Nie jest to jedyny
schemat budovvy tego typu antroponimóvv. Jedným zcztonóvv môže byč
dawny przydomek, nazwa herbowa lub pseudonim. Przeniesienie vvw. nazw
do kategórii nazvvisk okrešlaj^przepisy prawa cywilnego.

Szyk czlonóvv w nazvvisku podwójnym môže byč rôzny. Jezeli idzie
o nazvviska kobiet, Sio\vnik poprawnej polszczyzny (1985) zaleca stosowanie
nazwiska panieňskiego przed odm?zowskim. Powszechnie jednak užywa si?
formy Maria Curie-Sklodo\vska Podobnie môže byč w przypadku dwu-
cztonovvych nazwisk mfskich - na piervvszym miejscu môže si? znajdovvač
nie wlaáciwe nazvvisko, ale pseudonim, nazvva herbovva, np. Boy-Zeleňski,
Bór-Komorowski Jedným zmozliwych wyjaánieň tego zjavviska môže byč
tzw. pravvo rosnacych czlonów, ktoré tu przytaczam za Janem Miodkiem:

Oto niemiecki uczony Behagel wykazal w poczajkach naszego stulecia na
materiále z kilkudziesi^ciu je_zyków šwiata, že w siatych zbitkach \vyrazo-
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wych, ~a\vierajqcych czlony ró\vnorz$dne, element krótszy z reguly vystopuje
przed dlužszym (J. Miodek, 1983, s. 178).

Gtóvvna cz?šč artykuhí pošwi?cona b?dzie deklinacji nazwisk. Oddzielnie
omawiam nazwiska m?skie i žeňskie.

I. Nazwiska m?skie.
1. Nazvviska typu adjektyvvnego (z sufiksem -ski // -cki // -dzki oraz

zakoňczone na -y, -i) odmieniaj^si? jak przymiotniki pospolité, np. N.sg.
Malinovskí, Chudý, G.sg. Malino\vskiego, Chudego, I.sg. Malinovskim,
Chudým, w líczbie mnogiej \vedtug paradygmatu m?skoosobowego np.,
N.pi. Malinowscy, Chudzi, L.pi. o Malinovskich, o Chudých. Deklinacja
tego typu nazwisk nie nastr?cza problemów.

2. Nazwiska typu substantyvvnego, tak motywowane rzeczownikami pospo-
litými jak i nie majúce odpowiedników w leksyce apelatywnej, odmieniaj%
si? w zasadzie jak rzeczowniki:
a) rodzaju m?skiego, jezeli sa^ motywo\vane rzeczownikami tego rodzaju,

np. Kupiec ap kupiec, Koval ~ ap koval, Dqb - ap dqb lub sa^
zakoňczone na spóiglosk?, np. Ruszyc, Piotrovicz,

b) rodzaju zeňskiego, jezeli sa^ motyvvovvane apelatywami rodzaju
, zeňskiego, np. Noga - ap noga, Lyžwa - ap lyživa, nijakiego, np.
. Oczko - ap oczko, lub sa^ zakoňczone na samogloski -a, -o, np.

Košciuszki, Wiadera, Manko, Gadocha, z vvyjatkiem nazwisk zakoň-
czonych na -o po spótgiosce mi?kkiej, np. Puzio, ktoré odmieniaj^_ si?
vvedlug paradygmatu m?skiego.

IstnieJ3_ jednak pewne róznice miedzy deklinacja^ nazwisk i apelatyvvóvv.
Widoczna jest tendencja do usuwania alternacji gtoskowych wyst?pujacych
w odmianie rzeczovvnikóvv pospolitých. Možná užywač form pána Golqbia,
zpanem Golejbiem (jak gole^bia, z gole_biem), ale takže pána Golqba, zpanem
Golqbem. Obydvvie formy uznawanc sa^za poprawne. V.sg. jest zawsze rów-
ny N.sg., czyli profesorze Kupiec!, panie Piotrovicz!, kolega Noga! W N.
i V.pi, wyst?puje koňcóvvka -ovie, rzadka u apelatywów (panovie Kowalo-
wie, Piotrowiczowie, Nogo\vie). Taka^ postač moga^ mieč takže formy N.
i V.pl. omówionych vvczeániej nazwisk o budowie adjektywnej zakoňczonych
na -y, -i. pán Wesofy - panowie fVeseli lub Wesolowie. G. i A.pi. maja^
koňcówk? -ów (tých Kowalów, Kupccnv, Piotrowiczó\v, Nogó\v - odpo-
wiednie apelatyvva maja^cz^sto inne koňcówki: ko\vali, nóg).

Nie wszyscy uzytkownicy jazyka radza^ sobie z tým doáó skomplikowa-
nym systemem deklinacyjnym, cz?sto zdarza si? stosowanie paradygmatu
apelatywnego w odniesieniu do nazwisk. Na drugiej stronie szerzy si?
unieruchomienie fleksyjne, zwlaszcza nazwisk rzadkich, nie maj^cych
odpowiedników w leksyce apelatywnej (np. profesor Ĺesiów, zprofesorem
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*Ĺesió\v, zamiast Ĺesiovem) oraz nazvvisk m?skich zakoňczonych na -o, -a,
(Andrzej Mleczko - o Andrzeju *Mleczko, zamiast Mleczce).
Jezeli idzie o m?skie nazwiska dwuczlonowe, deklinujíi. si? obydwa ich
cztony, np.Podhorski - Okoló\v, Podhorskiego -Okolova. Gdy pienvszy
czton jest z pochodzenia nazw^ herbow% przydomkiem, pseudonimem,
w zasadzie nie odmienia si?, np. Pobóg - Malinovskí, Pobóg - Mali-
noviiskiemu Wyražna jest jednak tendencja do deklinowania obydwu czlonóvv
- tak np. Lehr -Splaviňski, Lehra -Spla\viňskiego, Lehrovoi - Spiawiňskiemu.

II. Naz\viska žeňskie
1. Typ adjektywny

a) odpowiedniki m?skich nazwisk z sufiksem -ski // -cki // -dzki // maj^
w N.sg. zakotíczenie -ska // -cka // -dzka// i odmieniaja_ si? jak przy-
miotniki rodzaju zeňskiego, np. Mirosla\vska G.sg. Mirosla\vskiej,
N.,A.,V.pl. Mirostavvskie,

b) odpowiedniki nazwisk m?skich na -y, -i s^ zakoňczone na -a i od-
mieniaj^ si? \vedhag paradygmatu przymiotnikowego zeňskiego, np.
Wiaderny Wiaderna, G.sg. Wiadernej, I.sg. Wiadernq, D.pi.
Wiadernym. Kobiety moga^tež nosič nazvviska w postačí m?skiej, an-
troponimy te pozostaja^ wtedy nieodmienne: pani Zimný, zpaniq Zim-
ný, o paniach Zimný

2. Typ substantysvny

Nazvviska m?skie odmieniaja^ce si? jak rzeczowniki moga^ byč podstawa_
do tvvorzenia feminatywów, ale najcz?áciej pozostaja^vv m?skiej postačí takže
w odniesieniu do kobiet i s%wtedy nieodmienne.

Slo\vnik popravnej polszczyzny (1985) zastrzega, že: Nazvvisk teňskich
\v postačí me^skiej možná užywač \vylqcznie \vtedy, gdy w najbližszym kontek-
šcie wystej>ujq dostatecznie jasne okrešlniki plci osoby , o ktorej mowa (np
pelne imi% lub tytul) [...] mgr Anna Kowal, [...] koležanka No\vak pisze do
pani Ko\val, do Anny Kowal.( haslo naz\visko).

Wyj^tek stanowi^ nazwiska zakoňczone na -a, typu Wiadera, Kaleta. Je-
zeli pozostaja^ w tej formie w odniesieniu do kobiet, moga^byé odmieniane jak
rzeczovvniki rodzaju zeňskiego np. zpaniq Wiaderq, o pani Kolede. W tekstach
písaných čoraz cz?áciej nast?puje unieruchomienie fleksyjne tego typu
nazvvisk.

Tvvorzenie feminatywów, czyli formacji patronimicznych i tnarytoni-
micznych od nazwisk ojcóvv i m?žów jest we wspókzesnej polszczyžnie
literackiej rzadkie. Slownik popravenej polszczyzny (1985) podaje nast?pujaice
stvvierdzenie: Nazvviska kobiet možná tworzyč zasadniczo od vszystkich
typov nazvisk m^skich ( haslo nazwisko) a dalej szczegóJovve zásady tvvo-
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rzenia nazvvisk žon i córek od nazwisk m?žów i ojców w zaleznošci od typu
nazwiska m?skiego. Przytocz? je tu w skrócie: marytonimika tworzy si?
sufiksem -owa od nazwisk m?skich zakoňczonych na spólglosk? lub na -o
(Notvak - Nowakowa, Oczko - Oczko\va) oraz sufiksem -iná od nazwisk
m?skich zakoňczonych na -a (Zarába - Zar^bina, Kaleta - Kalecina). Do
tvvorzenia patronimików služa^ przyrostki -ówna - ježeli nazwisko ojca jest
zakoiíczone na spóiglosk? lub na -o (Nowak - No\vakó\vna, Mleczko -
Meczkcrwna) oraz -anka, gdy nazwisko m?skie ma w \vyglosie -a (Zarába -
Zar^bianka, Kaleta - Kalecianka).

Feminatywa - typ produktyvvny jeszcze po II vvojnie šwiatowej - teraz
vvyražnie ust?puJ3, môže zvvyjatkiem formacji zsufiksami —owa i -ó\vna.
Tworzenie ich zgodnie z omówionymi zásadami przysparza nawet
vvyksztaiconym Polakom vvielu problemóvv. Cz?sto formacje z sufiksem -owa
odnosza^ si? do kobiet niezam?žnych. Wydaje si?, že przyrostek ten traci
swoj^ piervvotna^ funkcj? marytonimiczn^, stajne si? tylko \vykladnikiem
ženskošci nazwiska.

Omówione tu feminatyvva odmieniaja, si? nast?pujaco: z sufiksem -owa -
jak adjektywa, pozostate - jak substantywa. Cz?ste sn przyklady b}?dnego
deklinowania patronimików na ówna wedtug wzoru przymiotnikovvego np.
G. *Bartczakównej, *Walczakó\vnejrzamiast Bartczakó\vny, Walczakó\vny.

W podwójnych nazwiskach zeňskich odmieniaja^ si? czlony przymitoniko-
we i feminatywa, np. Kowalik - Kaletcnva, o Koivalik - Kaletoivej, Popowska
- Táborská, z Popowskq - Taborskq.

Deklinacja nazwisk rodzimych, zvvtaszcza typu substan-tywnego, nastr?-
cza užytkovvnikom j?zyka problémy. Cz?sto do-chodzi do bl?dnego unieru-
chomienia fleksyjncgo nazwisk m?skich typu substantywnego. Innym typo-
wym W?dem jest automatyczne przenoszenie wzoru odmiany rzeczowników
pospolitých na odmian? nazvvisk maj^cych odpowiedniki w leksyce ape-
latywnej, bez uwzgl?dnienia róznic paradygmatycznych mi?dzy apelatyvvami
apropriami.

Widoczne jest vvycofyvvanie si? feminatywów zj?zyka literackiego,
w przcivvieňsrvvie do dialektów, w ktorých formacje te sa^ dobrze reprezen-
tovvane.

Najcz?áciej nazwiska typu substantywnego maja^ jedna^ m?sk^ form?, tak
w odniesieniu do m?žczyzn, jak i kobiet. Gdy nosicielka^ tego typu nazvviska
jest kobieta, pozostaje ono nieodmienne.

Przyszli historycy jazyka polskiego napiszq kiedyš z pewnošciq, že
u schylku wieku XX nasilHa si£ tendencja do unieruchamiania fleksyjnego
form naz\visko\vach. Zjavvisko to obejmuje s\vym zasi$giem čoraz
liczb% typov naze\vniczych. ( Miodek, 1983 s. 170). • ' •
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Zvukové ustrojenie logoným

Mária Imrichova

Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov

Logonymami rozumieme vlastné mená obchodov, obchodných a výrob-
ných spoločností, firiem. Tieto mená môžeme v najširšom význame zaradiť
medzi chrématonymá, pomenúvajúce všetky ľudské výtvory nefixované pev-
ne v krajine, teda spoločenské javy, inštitúcie, predmety a výrobky (Majtán,
1979). V širšom chápaní chrématonymum je vlastné meno predmetu mate-
riálnej kultúry, napr. unikátneho výrobku. Početnosť nových firemných ná-
zvov, ich charakteristické spoločné znaky, spoločné funkcie i pomenovacie
motívy nás viedli k vyčleneniu týchto vlastných mien a v zhode s J. Horec-
kým (1994) sme ich pomenovali pracovným názvom logonymá.

Sám pomenovací akt, formálno-jazyková výstavba onymického znaku
(slovotvornej, lexikálnej, gramatickej a zvukovej podoby jednotlivých ony-
mických prvkov) sa opiera o zákonitosti príslušného jazykového kódu. Avšak
využitie jazykových prostriedkov pri stavbe vlastného mena závisí aj od prí-
slušnej mennej sústavy, od jej štruktúry, ktorú nemožno odmyslieť od povahy
onymických objektov i od odvíjajúcich sa spoločenských a administratívno-
právnych noriem ovplyvňujúcich fungovanie vlastných mien v komunikácii.
Preto rozličné podsystémy vlastných mien a v ich rámci i triedy vlastných
mien, ako aj jednotlivé vlastné mená sa svojimi hláskovými a gramatickými
znakmi a slovotvornou štruktúrou od apelatívnej lexiky viac alebo menej
odlišujú (Blanár, 1996). Vznik logonymá je podmienený extralingvistickými
motivačnými vplyvmi a aspektmi, ako sú pragmatické, konotačné, reklamné,
psychologické a iné, ktoré by mali pri ich fungovaní v komunikácii na zákaz-
níka pôsobiť pozitívne.
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Snaha po reklamnosti, propagačnosti, reprezentativnosti aj estetickosti
zvukovej a formálnej podoby, ale v neposlednom rade i snaha o upozornenie
na seba ako vlastníka (aj prostredníctvom názvu firmy) spôsobujú, že logo-
nyma síce pomenúvajú, identifikujú, ale pojmovo nespracúvajú skutočnosť
Ak niet príslušnej väzby vlastného mena na konkrétny predmet, ak sa vlastne
meno s nim nemôže stotožniť, ak sa „pretrhne" identifikácia objektu, prop-
rium sa stáva komunikačné „prázdnym", posúva sa vlastne do oblasti fikcie
Z dialektického špatia designans a designatum vyplýva, že svoj zástoj na
, výlučnosti", istej komunikačnej exkluzivnosti vlastných mien ma aj ich
zvukove ustrojenie (Sabol, 1980) Tyká sa to najmä logonym, ktoré nie sú
zvukovo zhodné so slovenskými apelativami a ktoré vznikajú špecifickými
slovotvornými postupmi (hoci kdesi v pozadí je takmer vždy „schované"
motivačne apelativum/apelativa daného jazyka, resp cudzieho jazyka a dešif-
rovateľnosť logonyma je závisia od ich poznania, pričom platí, že miera de-
šifrovateľnosti sa rovná miere pnezračnosti, resp komunikatívnej uplatmteľ-
nosti) Pri skúmaní tejto skupiny logonym máme pocit že ide skôr o „hru so
slovom , pri ktorej platia iste herne pravidla ktoré si však tvorca názvu často
neuvedomuje no ktoré sa pri pozorovaní väčšieho počtu logonym zieteľne
vykryštalizujú Plavidla vyvierajú, resp cerpaiu z konkrétneho jazyka Ak
z neho .vybočia", komunikujúci tento jav, prvok klasifikuje ako cudzojazyč-
ný (cudzorodý) a v zvukovom stvárnení sa mu prispôsobuje Napríklad logo-
nymum MAKE bolo motivovane menom vlastníka, utvorene (pre tuto skupi-
nu slov) bežným slovotvorným postupom - slabičnou akronymizaciou Ale
95 % opýtaných tento názov prečítalo meik Podobne GABE geib, MIKE
maik, TIPE taip, PAUL pot

Ak je výsledkom slabičnej akronymizacie pre slovenčinu atypická forma
slova, autor zvyčajne volí jej úpravu, najčastejšie mení, resp prispôsobuje
poslednú hlásku Napnklad NAJA (Natália Ježikova), KROILA (Krochta,
Hečkova) Snaha po čo najlepšej komunikačnej i zvukovej podobe sa preja-
vuje vo výbere fonem z motivačného apelativa, resp propna a v ich lineár-
nom radení do vyšších jednotiek jazykového systému Napnklad ELN1KA
(elektronika), ROXA (Róbert, Alexandra), LAGON (Ladislav Goban), ME-
LYS (Marta Eliášova), LUSY (Ľubomír Suchý)

V akronymizácu sa najčastejšie využíva komunikačné najustrojnejšie li-
neárne kontrastivne radenie fonem konsonant + vokál Reťazenie prvých
slabík, resp prvých (najčastejšie) dvoch fonem prvej slabiky je zámerne také,
aby logonvmum pripomínalo cudzie slovo Napr JU-BE-KO, NO KU,
SIJUKO, KOMATU, JOKAVA, MAJAMA, MOSUPO, SOJUKO, KAMA-
CO, ONAKO, TOMBI TASA, BEST, AQUABEDS, CIRTABO

V logonymach sa hojne využíva aj zvuková exkluzivnosť, napadnosť,
„cudzosť" takých spoluhlaskovych skupín, ktoré sa v slovenčine vyskytujú
iba ziiedka a sú pifznačne pre prevzaté a cudzie slova Aj v nich však platia
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kombinačne zákonitosti slovenčiny Spoluhlaskove skupiny majú také konso-
nanty, ktorých vlastnosti sa neneutralizuju Najčastejšie sa uplatňujú opozície
sonora/nesonora, zaverova/užmova a užinova/zaverova, umožňujúce najväč-
šie zvukové rozdiely medzi spoluhláskami Napríklad ELEKS, JOMARD,
MAGIRM, PEJTR, TOMS, KOMFOS, RUBOPS Stretli sme sa však i s tým,
že v prehnanej snahe o presne určenie firmy sa v reči dôsledne (prirodzene
s problémami) artikulovali aj také konsonantické skupiny, v ktorých by malo
dôjsť zákonite k neutralizácii (Libcuk, Sroz, Akvabeds) Je to však ojedinelý jav

Príznačne pre väčšinu logonym je (zrejme podľa hesla Čo je cudzie, to je
lepšie), že sa v nich vo veľkej miere využívajú cudzie prvky, a to formálne
i zvukové

Hiat, vyskytujúci sa v cudzích a prevzatých slovách a v slovenčine prí-
pustný v rámci slova iba na morfematickom švíku predpona - základ slova,
svojou klzavosťou a „dvojnásobnou" tonovosťou pôsobí nie iba (formálne)
reklamne, ale je i zvukovo príťažlivý Vzniká buď zámerne špecifickými
slovotvornými postupmi (LIAEX, LOAN, JOEL, KROILA, IKEA, HYD-
ROING, DUAN, COIMEX, BRAINY, BARNEA, AGROANIM, ROIL, SE-
AK, VOITON, TOMAUTO, LAUDO, PLYNOEX), alebo si autor logonyma
volí prevzaté alebo cudzie slová, ktoré hiát už obsahujú (VARIO, TYLIA,
REÁL MIX, SCARABEUS, TRIO, ORFEUS, LEGUAN, INGEOL, CHAOS,
HELIOTRONIC, EURO COMP, DUO, DIOS, CLIVIA, BOA, AVION, A-
MADEUS, AMADEO)

Zvláštnosti zvukového stvárnenia logonym sa prejavujú aj v neuplat-
ňovaní neutralizácie difúznych spoluhlások d í n /pred e i V slovenčine je
tento jav prítomný v slovách cudzieho pôvodu, na morfematickom švíku
predpona - základ slova, v pozostatkoch staršieho vyvinú jazyka (len títo
hoden) a tiež ako dôsledok silnej tendencie po unifikácii tvarotvorneho zákla-
du pri skloňovaní „Napätie" v zvukovom ustrojení vlastného mena a apelati-
va vidíme v potenciálnych (ale aj faktických) možnostiach propna narúšať,
nerešpektovať kombinačne a iné zvukové zákonitosti nocionalnych výrazov
príslušného jazykového systému (Sabol, 1980) Logonymum svojou neslo-
venskou formálnou podobou, významovou nepriezračnosťou pôsobí na ko-
munikujúceho tak, že v ňom neuplatni zákonitosti slovenčiny Jeden cudzí
prvok vyvolá ďalší (v tomto prípade formálny „vyvolá" zvukový) Najčastejšie
prítomnosť grafemy x spôsobuje, že sa slovo chápe ako cudzie, a tak sa i v re-
či realizuje so známymi cudzími prvkami Goldex, Frulex, Hmex, Balex,
Púex, Sadex, Hratex Podobne v logonymach s príponou latinského pôvodu
(-es, -is, -us) Cadis, Elsates, Texus

Nepochybne najpríťažlivejšou hlaskou i grafemou (formálne i zvukovo)
pre autorov, ale i používateľov logonym je x, v slovenčine absolútne periférny
prvok vyskytujúci sa iba (aj to zriedkavo) v cudzích, pripadne prevzatých
slovách Ani jeden cudzí prvok neprenikol do slovenčiny prostredníctvom
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logoným tak zreteľne a v takej miere, že sa stal typickým znakom tejto skupi-
ny slov. Tomuto procesu napomohlo jeho fungovanie v prevzatých slovách
pomenúvajúcich niečo vynikajúce, osobité (extra, expert, export, exkluzívny,
excelovať a pod.) Vyskytuje sa najmä v slovotvornej prípone -ex (sem, priro-
dzene, nepatria logonymá, ktorých súčasťou je prvá slabika motivačného
slova textil, vznikajúce spravidla akronymizáciou, napr. LETEX - Lešková -
textil, PLITEX - Plichtov textil), -ax, -ix, -ox, -ux (DREVEX, JANEX, DA-
REX, CYKLOSPORTEX, LUDOTEX, SAPEX, FRUTEX, KLINEX, NEO-
NEX, BUBLEX, STYLLEX, L-OBALEX, LIAEX, GEWAX, TIBAX, BA-
BYMAX, KORAX, WOMIX, SATIX, PETRIX CÁR, BAMIX SHOP, BE-
TOX, EKOX, KRYSTALUX), slovotvornou predponou ex- (EXCO, EX-
CONSUM, EXCOP, EXPLUS), v dvojitej prípone -imex (INDIMEX, PLAS-
TIMEX, PROTIMEX, BODIMEX), alebo je graféma x (možno hovoriť o prí-
pone?) iba voľne pripojená k logonymu, najčastejšie utvorenému akronymizá-
ciou (BAFEX, MAKUMÄX, VOM1X, PEMAX, RAREX, VODAX, BE-
RIX).

Ďalším expanzívnym cudzím prvkom v zvukovom i formálnom ustrojení
logoným je označovanie fonémy k grafémou c (často ide o zachovanie pô-
vodného písania), tiež fonémy š zložkami ch, sh, sch a zriedkavejšie fonémy/
zložkou ph, a to nie iba v cudzích slovách, ale často aj v slovách zdomácne-
ných. Toto „dvojité prepínanie" písomného a zvukového kódu pôsobí príťaž-
livo a exkluzívne (CLASSIC, CORSO, COWBOY SHOP, CARPATY,
CANDY, B-FRUCTUS, VICTORIA, ROMANTIC, CLIENT, SCORPION,
COPIA, PERFECT, JURISCONSULTI, NORICO SHOP, CHARMANT,
SHICKO, SCHVVAB1K - majiteľ sa volá Švábik, SCHERIF, ALPHA,
APHROD1TE). Graféma c v logonymách, ktorých zvuková podoba sa nepre-
krýva so zvukovou podobou apelatív, spôsobuje používateľom problémy
vyplývajúce z neznalosti ich motivačných apelativ, resp. proprií a slovotvor-
ného postupu. Napríklad logonymum COILE je utvorené zpriezvisk Čom ľa
a Hečko akronymizáciou. Podľa autorov treba názov firmy čítať tak, ako je
napísaný. Z kupujúcich však ani jeden tento názov takto zvukovo neinterpre-
toval, najfrekventovanejšia (zvuková) podoba bola koll. Podobne názov
FECDENT utvorený z mena Fecková a apelatíva dentistka.

Príťažlivú podobu má pre autorov logoným graféma w, ktorou sa nahrá-
dza graféma v aj v domácich slovách (EWA INTER, WAGON TRADING,
WIKING, SCHWABIK, INTERWALL, WEBY). Podobne graféma y miesto i
(YOKO - Jozef, Koľa, MELYS - Marta Eliášova, LOKAY - Lokaj, KRY-
ZOL - Kristián, Zoltán, MYRMEX - Miro, mäso + x).

V togonymách, tak ako v cudzích slovách, sú frekventované zdvojené
spoluhlásky, menej samohlásky. Zdvojené samohlásky sa vyskytujú najmä
v názvoch firiem utvorených z cudzích slov akronymizáciou (FREE, D. C.
BOOKS, FREESIA, TEES, UNIING, KOON, COOPEX, UNICOOP). Zdvo-
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jene spoluhlásky sa v logonymách vyskytujú z tých istých príčin ako zdvojené
samohlásky, ale navyše sa týmto spôsobom zámerne a zbytočne „ozvláštni"
najčastejšie meno majiteľa (ROBBY, KETTY, OTTO SERVIS, FERRO
TRANS, JOLLA, BETTY, HELLEN, HELLATEX).

Formálna aj zvuková podoba cudzích slov je, a pravdepodobne ešte dlho
bude (dokedy?), príťažlivejšia a exkluzívnejšia než domáca. Vyzývavo ne-
vkusne pôsobia hybridy typu GEMER SUN, MÄSO SPIŠ MARKET, PAVLA
SHOP, EVA MODELS, Hl, preklady slovenských mien (FOX, GALUS
PLUS, TOM COMPUTER, TOM OFFIS, MARY, SABREN, ROZANA -
Ružena, MARTHA, ALEN - Alena, KETTY).

V komunikácii sú zriedkavé logonymá typu M & M, A & J, SO & LO, SA
& KO, M + M, V & K & V, L. S. D. C., resp. PETER'S, LUKA'S, DOMI-
NO'S.

Obľúbené sú vtipné a nárečové logonymá (TO I TO, DAYSI, DÁŠ -
MÁŠ, ALETAKOJ, DZIRAVA TALPA, GORAL, NA PĽACU, ŽELEZNÍ
SKLEP, MIŠUNG - OBCHOD S OBLEČENOM A INŠE, SPAIZE).

V príspevku sme sa zamerali najmä na logonymá, ktoré nevytvárajú s ape-
latívami prienikovú množinu. Takéto podoby tvoria približne 70 % názvov.
Pri pomenúvaní si tvorcovia nerobia žiadne jazykové starosti a nekladú sa im
žiadne podmienky (okrem morálnych, nepísaných), a tak tvorenie logoným je
jednou z ciest nekontrolovateľného prenikania cudzích prvkov do jazykového
povedomia širokých vrstiev používateľov nášho jazyka bez toho, že by si
tvorcovia uvedomovali istú zodpovednosť za jazykovú kultúru a kultúrnosť
vôbec. Tieto javy sú dôsledkom snahy majiteľov upútať a zároveň predstaviť
svoju firmu ako najlepšiu. Žiaľ, v povedomí mnohých Slovákov je stále lep-
šie to, čo je cudzie, zahraničné. Na tomto mieste by sme mali hádam uvažo-
vať o psychológii slova, ale aj o psychike obchodníkov a podnikateľov.
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Priestor v Iwaszkiewiczovej próze Brezový háj

Xénia Činčurová

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Priestor je abstraktný pojem využívaný v rozmanitých súvislostiach, preto
je nevyhnutné špecifikovať jeho význam v spojitosti s naším rozborom ume-
leckého textu.

1) Ako fyzický alebo klasický označujeme materiálny variant priestoru,
konkrétne územie, lokalitu prírodného alebo arteficiálneho charakteru. Ide
o priestor vnímateľný zmyslami.

2) Sociálnym priestorom rozumieme spoločenské prostredie, situácie a okol-
nosti. Ide o nemateriálny variant priestoru.

3) Vnútorný priestor predstavuje vnútorný svet postáv, ich pocity a myš-
lienky. Je nemateriálny, zmyslami nevnímateľný a individuálny.

Vnútorný priestor považujeme za protiklad vonkajšieho (fyzického a so-
ciálneho) priestoru.

Próza Jaroslawa Ivvaszkievvicza Brezový háj (cit. podľa českého prekladu,
1980) vysúva do popredia prírodnú lokalitu - poľskú hájovňu obklopenú
lesmi, ktorej významnou súčasťou je brezový háj. Spojením motívu života
a smrti prerastá do symbolu harmónie prírodného diania, ktorého súčasťou je
aj človek. V Brezovom háji dochádza akoby k prekrytiu týchto motívov, čoho
výsledkom je finálny stav rovnováhy: ,,Klid, klid, skoro štéstí" (s. 73). Loka-
lita brezového hája implikuje pozitívny význam krásy, negatívna udalosť
(smrť Boleslavovej ženy) v nej preto pôsobí s väčšou intenzitou ako
v priestore, kde ju možno predpokladať. Nesúlad medzi atmosférou miesta
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a udalosťou sa stáva spoľahlivým zdrojom dramatizmu textu. Priestor tu
prestáva byť samozrejmým pozadím prebiehajúcich dejov a preň neprimeraná
udalosť upozorňuje na jeho ďalšie atribúty: navonok príjemná lokalita brezo-
vého hája sa tým, že je v nej umiestnený hrobom, stáva mučivou spomienkou.

Zastrčenosť hájovne a jej vzdialenosť od ostatných ľudských sídel vytvára
všetky predpoklady na izolovanosť a uzavretosť tohto priestoru. Kontakt,
smerom von sťažuje aj zlá cesta, ktorá sa v daždi stáva neprístupnou. Nega-
tívna atmosféra je vyvolaná vnútornou udalosťou, ale konflikty nastávajú až
príchodom Stanislava. Rodinný sociálny priestor sa polarizuje a nevyhnut-
nosť zotrvania bratov na danom mieste ho hermeticky uzatvára. Pre Boleslava
je hájovfta domovom a zdanlivo jedinou životnou alternatívou. Pripútanosť
Stanislava k tomuto miestu je daná faktom zomierania. Vnútorná členitosť
vonkajšieho priestoru sa podieľa na eliminácii napätia naakumulovaného
v sociálnom priestore. K domu ako hlavnému miestu konfliktov existuje pro-
tiváha v okolitom lese, ktorý sa stáva miestom úniku a relaxácie pre obidvoch
bratov.

Hľadisko udalostí je významným charakterizačným prvkom vonkajšieho
priestoru. Umiestnenie udalosti do toho ktorého priestoru patrí do stratégie
autora a vypovedá o jeho umeleckých zámeroch. Úzko súvisí s myšlienkovým
posolstvom textu a prispieva k charakteristike umeleckého priestoru. Pros-
tredníctvom udalosti prebiehajúcej v priestore sa formuje význam tejto ume-
leckej kategórie v texte, ktorý poukazuje na priestorovú symboliku - teda na
„filozofickú", resp. autorskú interpretáciu priestoru.

Ak sa pristavíme pri jednotlivých udalostiach viažucich sa na danú loka-
litu, môžeme ju interpretovať ako miesto týmito udalosťami poznačené a tak-
to hľadať významy zakódované do vonkajšieho priestoru.

U lwaszkiewicza je hájovňa predovšetkým domovom, poznamenaným
bolestnou stratou. Smrťou Boleslavovej ženy dochádza tu akoby k umŕtveniu
života a príchodom brata Stanislava kjeho obnoveniu. V tomto priestore
dominujú dva základné významy:

1. ako miesto smrti nadobúda hájovfta význam hrobky,
2. ako miesto oživotvorenia získava význam obnovy.
Stanislav prichádza zo sanatória vo Švajčiarsku, kde sa liečil na tuberku-

lózu, do hájovne zomrieť a do Poľska si prináša svet, ktorý je jeho bratovi
úplne cudzí. Stanov príchod do hájovne, ktorá nesie znaky odumierania, je
vstupom života. Jeho krikľavé ponožky, cestovná čiapka z reklám, pospevo-
vanie moderných hitov a nesmierne veselé oči nie sú len narážkou na prostre-
die cudziny, ale aj prejavom agresívneho vstupu atmosféry „veľkého sveta"
do utiahnutých pomerov osamotenej a smútkom naplnenej hájovne. Mimo-
riadna dynamika Stanovho príchodu do umŕtveného prostredia („ Vyskočil,
vlastné spíše vyletel že žlutého kočáru" [s. 7]), napriek hroznej únave po
dlhej ceste a vážnemu zdravotnému stavu, je znakom neobvyklej života-
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schopnosti postavy a zároveň výzvou pre „neživotné" okolie, kde monotónny
dážď a nekonečné lesy vytvárajú atmosféru bezčasovosti, neobvyklé ticho
a ošumelá bábika Boleslavovej dcéry atmosféru zániku. Stanov príchod na
tomto pozadí vyznieva ako samo pochovávanie. Vnútorný problém vyrovná-
vania sa s umieraním tak prehlbuje aj nové prostredie. Nevyhnutnosť smrti sa
ohlasuje so znásobenou intenzitou. Stanove pokusy prehlušiť atmosféru záni-
ku hudbou stroskotávajú. Dovezený klavír v tomto priestore zlyháva.
„Nástroji nesloužil pobyt v domé obklopenom hustým lesem. Stále vie chrap-
tél a nékteré klávesy prestali zníl" (s. 23). Motív klavírnej hudby nesie znaky
salónnosti, svetáctva, povrchnosti a umelosti. Nezapadá do tunajšieho pros-
tredia a sezónna životnosť piesní bez hĺbky kontrastuje s precíteným spevom
drsnej robotníčky Maliny. „Začal hrát melódie dávno zabudnuté, které
v tomto prostredí znély n/colné. Všechna tanga a slowfoxy, které tančil
v sanatóriu a které se zde v té drsné krajine vyjímali jako výstrední šaty"
(s. 20). Prejavuje sa tu nesúlad medzi priestorom a jeho atmosférou. Ovzdušie
zániku kontrastuje so životnosťou prírodnej lokality, zatiaľco mŕtve prostre-
die sanatória pôsobí mimoriadne vitálne. „ Útla miss Simonsová a hedvábny
mušelín jejích satú, i hladina jezera a oblaka nad ledovci, i gramofónové
des ký z Paríže, i londýnske kufry... to vše by l život. A íady bfizy a hroby,
úbohé kvetiny a opustené díté - to pfece nebyl skutečný život" (s. 27).

Tento protiklad atmosféry a priestoru je však klamlivý, tak ako je klamlivá
aj Stanova vitalita, za ktorou sa skrýva pocit absencie skutočného života. Až
drsné prírodné prostredie odhaľuje Stanovi nečakané možnosti. „Zdalo se
mu, že ve chvíli, kdy se s časti života rozloučil, kdy odešel od všeho toho, čo
v jeho predstave bylo „ velkým životem ", ,. skutečným živoíem ", kdy za sebou
zabouchl dvere, aby tady klidné umrel, život mu teprve ukázal svou pravou
tvár"' (s. 32). Citový vzťah k Maline, ktorého k miss Simsonovej nebol
schopný, mení jeho postoj k prostrediu, na ktoré dosiaľ hľadel s pohŕdaním
a ktoré považoval za nudné, pretože ho v skutočnosti „nežil". Deprimujúci les
sa mení na najkrajšie miesto. „ V možnosti setkání s Malinou spatfoval své
vrcholné štéstí, své všecko, jedinou vec, jež mu byla v živote dopfána, a s ne-
smírnou, vždy nové zrazenou láskou myslil na les, v némž se setkají. Zeme, na
níž búdou ležet, mu pripadala jako blízky a dobrý domáci tvor, ochočené
zviŕe, ké kterému se múzepŕivinout" (s. 48). Mení sa u neho nielen vnímanie
priestoru, ale aj času: „...radoval se, že mu zbývá ješté nčkolik dní života.
Tyto dni mu teď narostly donekonečna. Hodiny, které mu zbývali do večera,
se fantasticky prodloužily a vnímal teď každou chvíli jako néco osude m daro-
vaného a drahocenného" (s. 28). Nové prežívanie priestoru a času súvisí
s procesom ozmysľovania skutočnosti. Priestor získava na rozmeroch, na
hĺbke a čas na trvaní. Zem a les sú viac ako kulisa a okamih je viac ako ďalšia
minúta života. Priestorová extenzia dosahuje maximum: „Pocítil nesmírnost
prírody, hrúzu jejích neúprosných zákonu, její velikost i lhostejnost" (s. 51).

156

Priestor tu svojou expanziou pohlcuje postavu a zväčšuje vzájomnú vzdiale-
nosť. Výsledkom je pocit odcudzenia priestoru, prerastajúci do strachu
z neho. „Lidé spí, pfestožeje obklopují lakové hrozné veci jako stromy, obla-
ka, zvifata" (s. 52). Nový pocit z priestoru má charakter harmónie a vytláča
z pamäti predchádzajúcu priestorovú skúsenosť. „ Všechno bylo krásne, jako-
by sladené v obraz či hudobní dílo... Vtákových chvílích se rozplynutý vše-
chny ,, evropské " obrazy a on míval dojem, jakoby nikdy nebyl z Polska odjel
a od détství žil tady a díval se na ty borovice, lipy a bŕízy" (s. 31). Počiatočný
pocit neskutočnosti priestoru (s. 16) vystriedalo presvedčenie o jeho dávnom
poznaní. V záverečnom štádiu choroby sa celistvý obraz priestoru v jeho
vedomí mení na mozaiku. „Borovice a lipy, déšť i pohoda, to vše se rozpadlo,
každé zvlášť - vyskytovalo se to teď každé samo o sobé, jakoby ponékud
nesmyslné včlenené do pásma jeho pocitu a myšlenek" (s. 63).

Obraz vonkajšieho priestoru vo vedomí postavy sa teda v priebehu prózy
mení. Počiatočnú dichotómiu vystriedal pocit celistvosti, ktorý nakoniec
prerástol do chaosu. Je to výsledok priemetu rôznych hodnotových postojov
do priestorových vnemov. Vyvodzovanie hodnôt z vonkajšieho sveta tu vy-
tvára zdanie ich validiry vzhľadom na externé okolnosti, ktoré sa priestorovo
vyjadrujú opozíciou „nudný domov - atraktívna cudzina". Presun hodnotové-
ho centra do vnútorného priestoru mení pohľad na vonkajší svet, ktorý sa
stáva pre subjekt celistvým. „ Tak začínal deň sméŕující ké konci naprosto bez
udalostí, ale pŕekypující vnitŕním svétlem. V záfi tohoto svetla se zdá! dokon-
ce i ponurý Boleslav bytosti radostnou" (s. 31). Vnem harmónie sa nenarúša
ani negatívnou atmosférou vonkajšieho priestoru, ktorú predstavuje stále
zamračený brat. Náhle vedomie definitívneho konca prejavujúce sa strachom
zo smrti však nakoniec rozbíja harmóniu priestoru na chaos.

Významnou súčasťou lokality hájovne je brezový háj. Ako zdanlivo nená-
padná súčasť tematizovaného územia poukazuje na hlbšie zakódované významy
diela. Jeho prirodzená krása kontrastuje s atmosférou smútku, ktorú navodzuje
tamojší hrob Boleslavovej ženy. Háj pripomína svätyňu. ,Jímeny se tyčilyjako
snežné sloupy, rapaté, jakoby byly z cukru či že snehu. Shora se finuli proudy
jemného listí, ale vidét bylo jen perspektívu bílých sloupú" (s. 11). Stĺp, ale aj
strom je symbolom svätyne, duchovná (pórov. Biedermann, 1992, s. 350)
a samotný háj miestom meditácií (ibid., s. 284). Tieto významy sú zakódované
aj do Iwaszkiewiczovho brezového hája, s dominantným obrazom stĺpov. Je
miestom obnovy života, jeho sily, ktorá sa presadzuje napriek prítomnosti smrti
v ňom. Spája sa so Stanovou láskou, s jeho pochopením zmyslu života, ako aj
s Boleslavovým precitnutím zo stavu nebytia. Táto schopnosť obnovovať život
mu dáva punč posvätného miesta. Kým pre Stana je háj až príliš viditeľný
a vyvoláva v ňom pocit depresie, Boleslav ho v podstate nevníma. Stano žiadnu
stratu nezažil a ani matkinu smrť nedokázal precítiť, akoby sa len zdržiavala
niekde mimo. Ale hrob v brezovom háji mal stále pred očami, a keď sa zahľadel
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oknom na háj, „srdce se mu začalo svírat" (s. 20). Pre Boleslava, aj keď tam
chodil denne, „hrob a v nem telo neexistovaly, opravdti cítil jen smri té nehezké,
ačmilé ženy, kterápo nékolik let bylajeho manželkou" (s. 13). Je to výsledok
rozdielneho vnímania. Stano svet registruje a Boleslav ho prežíva, a to cez priz-
mu bolestnej straty. „ Z mihy, do níž zapadl po ženine smrti, ho nie nedovedlo
vytrhnout, všechno videljako skrze šiť" (s. 13). Až Stanov príchod ajeho sprá-
vanie ho nútia registrovať skutočnosť. Táto násilná zmena vyvoláva pocit nená-
visti voči bratovi, voči jeho radosti zo života. V priestore sa to prejavuje útekmi
z domu, do samoty. Kým pre Stana je napriek zomieraniu hranica medzi živo-
tom a smrťou veľmi výrazná, Boleslavovi sa stráca. „Nikdy ho nenapadlo, že by
se opravdu nie nezmenilo, kdyby umrel. Nejenže by to svet nepocítil, ale i pro
neho samotného by ten prechod od bezmyšlenkovité existence k bezmyšlenkovi-
tému nebytí byl zcela bezvýznamný" (s. 24). Hájovňa sa mu mení na väzenie
a úľavu nachádza za hájom, na lesnej čistinke, kde nikdy s manželkou necho-
dieval. Záver prózy sa odohráva práve na tomto mieste. Po Stanovej smrti a roz-
hodnutí odísť z hájovne sa zastavil na svojom obľúbenom mieste. Hmla zakryla
obrys lesa.,, Mélpocit, jakoby se octl naprostorném aširémpoli" (s. 73). Pocit
väzenia, umocneného okolitými stromami, sa rozplýva vo vidine neohraničené-
ho priestoru. Ten symbolizuje nové možnosti života. Proces obnovy života je
zobrazený ešte jedným priestorovým javom. Boleslavova dcéra sa nasťahuje po
strýkovej smrti do jeho izby, ktorá prestáva byť hrobkou. „ y pokoji zemŕelého
začal nový, dosti intenzívni, ač tichý život" (s. 71).

Pod bratovým vplyvom sa mení Boleslavov vzťah k okoliu. Zrazu akoby po
prvý raz videl brezový háj, ktorý teraz pôsobil naňho dojmom zmyselnej sväty-
ne. „ Ty bilé, hladké a oblé kmeny mu pripomínali paže žeň... Toho červnového
večera nebyla v brezine ani smrt, am úzkost, a život, jímž les dýchal, do té míry
zmohutnél a stal se tak znepokojivý, že Boleslavovi nečekané zmátl khdný dech "
(s. 44). Vitalita prírodného priestoru korešponduje s motívom lásky. Malina,
ktorá očarila obidvoch bratov, je svojou prostotou a zdravím stelesnením tejto
vitality. Spätosť tejto postavy s prírodným priestorom je nápadná. „Sňal (Stano)
ruku z bfízy a doíkl se osoby, která stála vedie neho Ucítil stejnou drsnost
a hladkosljako na brezové kúre, stejné kapky rosy, stejný chlad" (s. 38). Malina
je akoby odliatkom tohto priestoru. Prostredníctvom naivnej a nespútanej zmy-
selnosti sa cez ňu ohlasuje sila prírody. Aj v súvislosti so Stanom nachádzame
narážku na chrámovú podobu hája: „Bfízy naklonené na jednu i na druhou
stranu, tvorili místy jakoby chrámovou loď a bílé sloupy kmeňu vyzaŕovaly dnes
soustŕedénou náladu. Na nie nemysli!, cítil jen, že ješté žije" (s. 27). Priestor
svojou vitalitou umocňuje v postave pocit života.

Na funkciu kategórie priestoru v literárnom texte poukazuje aj prítomnosť
priestorových opozícií. Ich vytýčenie, vyostrenie čí eliminácia je vyjadrením
špecifík autorskej koncepcie sveta. Treba podotknúť, že nie každá priestorová
dištinkcia je zároveň aj opozíciou. Medzi priestormi môžu existovať aj iné
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sémantické vzťahy než opozitné. V Brezovom háji formuluje autor vonkajšiu
priestorovú opozíciu: poľská hájovňa - švajčiarske sanatórium. Život v sa-
natóriu je súčasťou životnej skúsenosti len jednej postavy - zomierajúceho
Stanislava, a patrí výlučne jeho vnútornému svetu. Takto vonkajšia priestoro-
vá opozícia prerastá do protikladu vonkajší - vnútorný priestor a prehlbuje
samotnú problematiku vnútorného priestoru. Táto opozícia sa v priebehu deja
modifikuje. Protiklad medzi životom v „Európe" a v hájovni je síce zreteľný,
ale nie je stredobodom diela. Stáva sa len podkladom pre konfrontáciu von-
kajších a vnútorných hodnôt. Stretávame sa tu aj s internou priestorovou
opozíciou, ktorú predstavuje nesúlad medzi vonkajším fyzickým priestorom
ajeho atmosférou, aj keď sa nakoniec ukazuje ako klamlivý.

Stanova veselá duša naráža na odpor nielen nového prostredia, ale aj bra-
tovho smútku. Táto konfrontácia prehlbuje vnútorný problém postáv a napätie
vo vzájomných vzťahoch. V prípade Boleslava sa zintenzívňuje pocit uväz-
nenia v priestore, ktoré mu otvára možnosť novej alternatívy; Stano si uve-
domuje blízkosť smrti, ktorá ho motivuje k hľadaniu životných hodnôt. Kým
sa introvertný Boleslav úplne prepadol do svojho sveta a vzdialil od vonkaj-
šieho, extrovertný Stano sa „utápal" vo vonkajšom svete a nikdy „nenačrel"
do svojho vnútra. Až vzájomné stretnutie a nevyhnutnosť žiť vedľa seba ich
prinútil i zmeniť svoje postoje a tým nájsť zmysel života. Zdanlivo negatívny
význam vonkajšieho priestoru vo vedomí obidvoch bratov, hoci u každého
v inom zmysle, sa nakoniec mení na pozitívny a stáva sa zdrojom nového
„naladenia" v ich vnútornom priestore. Pôvodná opozícia medzi vonkajším
a vnútorným priestorom v Stanovom vedomí sa mení na harmóniu. U Bo-
leslava sa pôvodný negatívny súlad medzi vnútorným a vonkajším priestorom
narúša pozitívnou zmenou vo vonkajšom priestore (nové vnímanie brezového
hája), aby nakoniec vyústil do pozitívnej harmónie obidvoch priestorov.

Vonkajšie udalosti v hájovni sú len pozadím pre dianie vo vnútornom
priestore. Výsledkom je napätie medzi vonkajším a vnútorným svetom, priná-
šajúce konfrontáciu zdania a skutočnosti. Zdanlivý život sa tu odhaľuje ako
živorenie, zdanlivé pochovávanie ako začiatok skutočného života. Životný
ruch sa tu ukazuje ako predstieranie, atmosféra smrti ako klam. Udalosť von-
kajšieho priestoru - zomieranie je vo vnútornom priestore oživovaním. Ti-
chému vonkajšiemu životu zodpovedá intenzívny vnútorný, intenzívnemu
vonkajšiemu prázdny vnútorný život. Obraz celkového súladu uzatvára dia-
nie. Hájovňa s brezovým hájom sa tak konštituuje ako priestor harmónie a au-
tenticity, odhaľujúci pravú tvár udalostí a životných javov.

Priestorové vlastnosti lokality sa premietajú do jej priestorových význa-
mov. Tie sa formujú vďaka jednotlivým udalostiam v nej prebiehajúcim a sú
vyjadrením hľadiska postáv. Zároveň sa stávajú zdrojom priestorovej symbo-
liky. Kým priestorové významy patria do pásma postáv a deja, priestorová
symbolika je súčasťou autorského pohľadu.
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Naša analýza vybraného textu ukázala, že na charakteristike fyzického
priestoru sa podieľajú l) jeho opisy, 2) udalosti v ňom prebiehajúce, 3) jeho
interpretácie v diele.

Celkovú štruktúru priestoru potom tvoria z nich odvodené: 1) priestorové
vlastnosti (krása, depresívnosť, uzavretosť, izolovanosť), 2) priestorové výz-
namy (význam hrobky a obnovy), 3) priestorová symbolika (priestor harmónie
a autenticity).

Jednotlivé lokality môžu mať v textoch dvojakú funkciu. Buď slúžia ako
pozadie problémom, ktoré próza prináša, alebo sú ich priestorovou realizá-
ciou, čo znamená, že problém autor zobrazuje prostredníctvom toho ktorého
priestoru. Tak sa problém zmyslu ľudskej existencie premietol do priestoru
hájovne. V tomto prípade má fyzický priestor v texte významnú funkciu,
ktorá prekročila rámec scénického pozadia.
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Obraznosť v poézii Janka Kráľa

Ľubomír Kováčik
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Jednou zo základných čŕt poézie Janka Kráľa je nespútaná obrazotvor-
nosť. Je to fenomén, ktorý má priamy dosah aj na charakter jeho obraznosti.
Ak by sme mali do niekoľkých riadkov zhrnúť najzávažnejšie poznatky o bás-
nikovom obraznom systéme, bolo by treba uviesť zistenie M. Pišúta (1957),
ktorý hovorí o nahrádzaní logických myšlienkových konštrukcií ich vteľova-
ním do obrazov a o neliterátskosti týchto obrazov. Nemenej dôležité sú ziste-
nia V. Kochola (1955) o pohybe ako osi Kráľovej symboliky. Obraznú pohy-
bovú charakteristiku majú tak prírodné úkazy, ako aj duch a duša. V počet-
ných prirovnaniach dominujú motívy prírody, ktoré majú funkciu komparátu.

Pokiaľ ide o neliterátskosť Kráľovej obraznosti, toto tvrdenie treba spres-
niť. Obraznosť hovorovej reči a ľudovej slovesnosti totiž nie je jediným
prameňom pre básnikove obrazy. Tak ako tento autor nieje autorom čerpajú-
cim len z folklóru, ako jeho verše nie sú len improvizáciou, ako sa to traduje
už od J. Vĺčka, ale aj nekonformistickou virtuozitou, ako tvrdí R. Jakobson
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f
(1991), tak aj jeho obraznosť má dva zdroje. Vrstva prirovnaní a paralel in-
klinuje k živej hovorovej reči a k ľudovej slovesnosti, vrstva symbolické ale-
gorická má literárny charakter. Metaforickosť je v porovnaní s vyššie uvede-
nými prostriedkami menej výrazná. Básnik teda utlmuje tú vrstvu obraznosti,
ktorá je pre novšiu literatúru erbovou a prikláňa sa k jej starším vrstvám,
symbolike a alegórii.

Kráľove paralely sú prevažne prírodné a majú metaforický charakter,
napr.: Rozvite sa v horách, po poli kvetiny, / spievajte slovensky, slovenské
dievčiny (Duma slovenská), alebo majú podobu názorného príkladu: Ruža
kvitne pre chrobáky, / aj pre osy jedovaté, / nielen pre nás sú nádeje / v tej
budúcnosti zavité (K prorokom slovenstva). Metaforickosť odlišuje Kráľovu
paralelu od paralel ľudovej slovesnosti, kde, ako uvádza V. Marčok (1980), je
väčšina paralel nemetaforických. V prirovnaniach básnik tiež pracuje hlavne
s prírodnou skutočnosťou a s každodennými ľudovými reáliami, prípadne
prirovnáva veci k ich symbolom: čistá ako tá ľalia (Povesť). Tu najviac vi-
dieť spätosť so živým ľudovým jazykom, pretože väčšina prirovnaní korení
v hovorovej reči a mnohé majú za základ frazeologizmy: Nádeja chudinka už
len tak sa máva, / ako keď sekera po Dunaji pláva (Sedliak). Rozsiahlejšie
prirovnania, ktorých je menej, zaberajú aj niekoľko veršov a sú komponované
tak, že prvotné prirovnanie je ďalej rozvíjané. Majú veľkú evokačnú a emo-
tívnu silu; v básni Kristus nájdeme toto prirovnanie pútnikov: Aj teraz práve,
ľa! ľa! ak idú, / ako v jeseni bociane, / keď z polnoci zima odháňa / a šibe
vetrisko na ne.

Metafora nebýva rozsahom veľká, napr. tône panstvo, rieky nariekajú, ro-
zum bez štrbiny a spravidla nebýva v texte veľmi nápadná. U Kráľa metafora
stráca pozíciu najdôležitejšieho obrazného prostriedku a stáva sa ním symbol.
Básnik využíva ustálené symboly ako sokol, orol, ľalia, lipa, slnko, chrám,
vtáčik atď., pričom sa tieto symboly môžu stávať súčasťou prirovnaní, alegó-
rií, personifikácií a podobne, napr. Pohostinná lipa slávska stroji hody (Duma
slovenská), jednak vytvára nové symboly.

Symbolické hodnoty nadobúda prostredie, postavy aj predmety. Rovina sa
pre možnosť bezprekážkového pohybu stáva symbolom voľnosti a slobody,
pustatina je symbolom bezperspektívnosti, straty oporných bodov, straty
morálnych a ľudských hodnôt, je vyjadrením osamotenosti romantického
hrdinu. Symbolika tmy a svetla vytvára ponuré alegorické priestory zakliatych
krajín. Pri kresbe sa využívajú aj typické romantické symboly hrobov a zrúca-
nín. V Kráľových básňach sa však symbolizujú aj oveľa prozaickejšie prvky
krajinokresby, ktoré nemajú patinu výnimočnosti: Moje ovce chodia v ôsíi po
hlavičky, / keď chodia, tak bľačia, hľadiac do horičky (Ovčiar). Ôstie je
v citovanej básni symbolom ovčiarovej tragédie. Čo sa týka symbolických
postáv, objavuje sa najmä postava čerta a rozprávkové postavy draka a strigô- •
na, ktoré stelesňujú zlo. Symbolickú hodnotu nadobúdajú aj historické posta-
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vy, napr. Caesar, Napoleon. Sú vyjadrením veľkosti ľudského ducha a dáv-
nych cností, hlavne bojových.

Pri vecných symboloch sa tiež stretneme s ustálenými symbolmi, napr.
s niečom Marca Bruta, ktorý bol prekovaný na kosu (Na rumoch vekov), aj so
symbolmi vytváranými ad hoc: dajú ti dolomán za tú kabaničku (Zver-
bovaný), kde sa symbolmi stali charakteristické prvky odevu husára a sed-
liaka.

Svoje básnické hľadanie pravdy Kráľ vyjadruje magickým rozprávkovým
obrazom. V básni Dvanásť slov čítame verše: No, chvála Bohu, našiel som,
čo hľadal: / Tu je ten prútik dávny, vychýrený. / Moc jeho veľká a sila jeho
je: /Čoho sa dotkne, to hnedky ožije. / Tuje ten prútik, oddám sa do spevu...
Čarovný prútik vyjadruje univerzálny, absolútny spôsob zobrazenia skutoč-
nosti, preniknutia do jej podstaty a zmyslu. Má postihnúť to dačo tajnô na
tom šírom svete (Vysokourodzenému pánovi, pánu Ďurkovi Košuthovi).
Poznanie tajomstva je určené len vyvoleným, v rozprávke je na dosiahnutie
cieľa potrebná vnímavosť a dobrota srdca, v citovanej Kráľovej básni čítame:
Nečulým srdciam svet je zatvorený. Ten, kto chce odhaľovať tajomstvá, musí
obstáť v skúške, musí vydržať pohľad personifikovaného tajomstva, ktorého
sila sa koncentruje v oku a ktoré keď druhým v oči sa podíva, /zľaknú sa vra-
viac: to sa nám len sníva (c. d.). Znakom vyvolenosti hrdinu sú oči, ktoré
vydržia pohľad tajomstva.

Ešte výraznejšiu podobu majú tieto obrazy v básni Duma. Duma veľká
tajného pokoja ako cieľ snáh lyrického subjektu je personifikovaná do podo-
by magickej bytosti, ktorej sila je koncentrovaná v oku mesiaci. Zas je tu
analógia s rozprávkou, keď hrdina musí podstúpiť skúšku: Budeme sa merať
očami, /jeden na druhého hľadiac. / Pozrieme si z oči v oči, / j a oko tvoje,
mesiac. Len ak sa hrdina nezľakne, môže vstúpiť do tajomstva dumy. Kráľo-
va duma je vyjadrením poznania absolútna, ktoré nie je prístupné živému
človeku. Stelesnená v mesačnom oku má hĺbku nekonečna.

Rovnako ako ľudské oko aj oko mesiaca je metaforicky charakterizované
ohňom, napriek tomu je tu zásadný rozdiel. Ľudské oko napĺňa plameň búrli-
vý, nepokojný, kým z mesačného nevidieť ani len byľôčky, čo my zovieme,
ľudského plameňa, je to plameň pokojný, nikda nepohnutý. Je to oheň, ktorý
akoby splýval s pokojnou bezodnou vodou, je to hlbina, ktorá pomaly leje
blesky svoje tiché

Duma prináleží k pólu duchovná v štúrovskej opozícii ducha a predmet-
nosti. Rovnako ako u Heglovho ducha aj v Kráľovej dume sa dajú rozlíšiť tri
jej podoby, subjektívna, objektívna a absolútna. V spomínanej básni Duma
ide o dumu absolútnu. Báseň Slovenská duma prináša alegorizovaný obraz
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dumy ako holubičky sivokrielej. Podoba holubice sa v nej prelína s podobou
dievčiny, ktorá hovorí: doviezli ma na kočiari, /sedká bolazbrítiev samých, /
vetry boli pohončiari; / mládenci, sluhovia, družby - / moje mysle, moje
túžby, / a koníky do výletu • / nádeja k rodu, ku svetlu. V básni ide o objek-
tívnu dumu, ťažko presadzovanú myšlienku slobody slovenského národa.
Subjektívnu dumu ako myšlienku jednotlivca vyjadruje básnik obyčajne
obrazom pohybu, ktorý je prudký a najčastejšie nekoordinovaný. Je výrazom
vnútorného zmätku hrdinu: a mysle behajú jak bublinky v hrnci (Zverbo-
vaný).

Hmotné Kráľ vždy podriaďuje duchovnému, prvotné je uňho v zmysle
biblie slovo, ktoré je duchovným princípom: najprv bolo Slovo v nebi u toho
Všemohúceho (K národom). Slovo je obrazne charakterizované svetlom, stále
si udržiava funkciu, ktorú malo v prvý deň stvorenia, keď prinieslo svetlo
a oddelilo ho od tmy. Slovo znamená svetlo: Bedaje v noci bez svetla / ako
v krypte bývajúcim, / bedaje ľuďom bez slova / ako zvieratám žijúcim (c. d.).
Básnikov obrazný systém spája do synonymickej reťaze pojmy duch - slovo -
svetlo.

Aj pieseň a povesť majú v sebe neobyčajnú mohutnosť slova, napr. po-
vesť rozliata po svete hlboká (Dvanásť slov), a bývajú tiež obrazným vyjadre-
ním vyššieho poznania: Tajomstvo veľké pre srdce, pre ducha, / kto pieseň
vyššiu v hlbine vyslúcha (Duma).

Kráľ dobre pozná aj slovo, ktoré sa spreneverilo svojmu poslaniu. Takéto
slovo potom zobrazuje metaforou mŕtveho tela, ktoré je obrazom vyprázdne-
nia obsahu slova. Ideálna zložka slova je vyjadrená obrazom duše: Slovo vaše
je už chladné, / slovom, ono už umrelo - / duša z neho vyletela, samé ostalo
len telo (K národom). Slovo ako nástroj manipulácie s ľuďmi odhaľuje Kráľ
v Zlobohovi a v Kliatbe a trápení. Postava básnika v nich nemá posvätnú
podobu hlásnika národa, báseň sa stáva kamuflážou, keď sa Zloboh obracia
na poetov: Vy z hnilé poradíš robte, / kaluž kvetami ozdobte (Zloboh). Pre-
krúcanie skutočnosti je vyjadrované obraznými opozíciami: bielo čiernym
dokazujte, nech každý má hnileťza kvet (c. d.).

Tak ako duchovné má svoje obrazné vyjadrenie v slove, hmotné je vyjad-
rované telom. Žitie, ktoré je orientované materiálne, je zobrazované symbol-
mi animálneho života: Síajeňjejeho vlasť- válov je vyššia vlasť, / reťaz spo-
juje tieto vlasti vedno (Úkazy). Kráľ však uvádza do poézie aj nový, moderný
symbol hmoty - stroj. Strojorob z básne Kliatba a trápenie trpí za to, že chcel
povýšiť stroje nad ducha a cestu k nemu zahádzal besnými strojární. Symbol
chrámu potom dostáva obraznú opozíciu vo fabrike. Tých, čo sa spustili
Boha, básnik posiela: choďte od nás spänombohom / dakde do dákej fabriky
(Reči génia), fabrikant bezbožný v chráme - / to sú len samé posmechy (c. d.).

Duch a duša ako označenie ľudského vnútra, psychiky človeka, majú ob-
raznú charakteristiku spojenú s ohňom a teplom, napr.: Ej pokoj, pokoj, voľný
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duše plameň (Slovenská duma). Len negatívny stav vnútra môže byť vyjadre-
ný metaforou vody: vchodí do vín ducha smutného (Skamenelý). Pri zobrazo-
vaní vnútorných stavov hrdinov sa častejšie používa pomenovanie duša.
V. Kochol (1955) spomína v súvislosti s dušou pohybovosť. Dajú sa tu rozlí-
šiť dva druhy pohybu, pohyb v duši: naše duše vreli (Dva orly) a pohyb duše.
Pri pohybe duše sa stretneme aj s obrazom odchodu duše (prípadne ducha)
z tela. Tento starý mytologický motív voľne sa pohybujúcej duše je u Kráľa
vždy kontrastne postavený k telu, ktoré je nehybné. Je to obraz sna, hlbokého
zamyslenia alebo vizionárskej extázy. Pohyb duše v sne znamená aj jej har-
móniu so svetom, dosiahnutie pokoja: Duch so snom sa spojuje, /ktorý vrúc-
ne miluje, / vedno oni lietajú, / tak sa oni kochajú / Na raji duch spočíva, /
sen ho ruskou prikrýva (Bezbožné dievky). Sen má však u básnika ambiva-
lentnú hodnotu, jeho druhou stránkou je klam. Symbolom klamú sa sen stáva
napr. v básni Plameň už tíchne: Sen ho podvodný so sieťou pretiekol / do
svojich krajín schválil a zavliekol. Sen môže byť tiež metaforou márnosti
hmotného sveta: Teraz vidím iste len, /žeje všetko bludný sen, / všetky pred-
mety (Remeselník). Najčastejšie však sen funguje ako vyjadrenie statickosti
a nedvižnosti v čase, keď je potrebný čin. Duša ako synekdochické zastúpenie
človeka býva personifikovaná: kriepil som dušu v žalostiach omdlenú
(Náboženstvo). V ukážke hovorí lyrický subjekt o svojej vlastnej duši, citát
preto zároveň dokladá obrazné rozdvojenie hrdinu, ku ktorému v podobných
prípadoch často dochádza. Sebareflexia býva zachytená ako pohľad subjektu
na svoju dušu.

Ducha zachytáva Kráľ aj v jeho nadindividuálnej podobe, v básni Posvä-
tenec má takýto duch podobu mytologickej kozmickej bytosti: Ukáže sa jeden
duch veľký, veličizný. / Jeho posteľ je tá zem, jeho pohár more, / slnce, me-
siac sú jeho oči na pozore, /jeho odev všeživot, jeho dom je večnosť, /jeho
vlasy sú hviezdy, nohy nekonečnosť. V tejto absolútnej bytosti sa prelína
materiálny antropomorfný model kozmu s abstraktnými kategóriami bytia
(všeživot), času (večnosť) a priestoru (nekonečnosť). Pri všetkých troch kate-
góriách sa zdôrazňuje neohraničenosť.

Duch ako rozum má u Kráľa spornú hodnotu, takýto je duch vo Vojne,
v Rečiach génia nachádzame výstrahu: Rozum sa často pomúti...

Z básnikových obľúbených obrazných motívov treba spomenúť predovšet-
kým prírodné vegetačné motívy stromu, kvetu, dáždika a rosy. Všetky majú
v sebe existenčné významy zachovania a rozvíjania života, alebo jeho zániku.

Ústredným motívom Kráľovej poézie je boj protikladov, zápas síl dobra
a zla, vyjadrený obraznou opozíciou svetla a tmy. Je to dominantná opozícia
básnikovej obraznosti a popri pohybovosti je to druhý oporný pilier jeho
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poetiky. V rámci tejto opozície vstupujú do protikladu na jednej strane pojmy
noc, tma, mrákava, polnoc, mraky, na strane druhej deň, zora, fakľa, sviečka,
lampička, ohníček, iskrička, mesiac, slnce. Všetky tieto pojmy fungujú v bás-
nikových veršoch ako paralely metafory a symboly a stávajú sa aj základom
alegórií. Uvedené kategórie sa často vzájomne prelínajú a dochádza k stie-
raniu hraníc medzi nimi.

Temnota ako obraz života ľudstva je dôsledkom úpadku duchovných
hodnôt a je interpretovaná aj ako trest Boží: Človek zradil spolok Boží, /
darmo bedovať mu v noci (Dva orly). Temno vo svete je dôsledkom duchov-
ného temná, preto východisko z neho vidí Kráľ rovnako ako mesianisti vo
vnútornej obrode človeka: Vstaň, srdce, z mrákoty nočnej, / pomodli sa
v pokore / a pozri na jasiace sa Božej milosti zore (Verní). Svetlo ohňa,
sviečky, lampy a podobne je obrazom nádeje na prečkanie noci, ale môže
vyjadrovať aj pochybné uspokojenie sa so svetlom, ktoré je len chabou ná-
hradou svetla slnečného: Keď je tma, ta je tma, o to my nedbáme, /len si my
sviečočku zapálenú máme (Vyslobodenie). Podobnú funkciu ako temno majú
aj obrazy pustoty a chladu: Poďme obozrieť, buďme my svedkovia, / keď je
svet pustý a celkom studený (Úkazy).

Nádej pre alegorickú krajinu temná stelesňuje postava proroka, jej osud
v básňach Prorok a Fakľa vyjadruje básnikovo zmietanie sa medzi beznáde-
jou a dúfaním, ktoré dostáva výraz v protikladných obrazoch mrazu a ohňa.
V básni Prorok jej rovnomenný hrdina hynie a s ním aj nádej na záchranu:
tvár plamennú obstúpila / osuheľ umrlčosivá / .../ vzdychol nevoľky umrlec:
celý svet s ohňom vybúši. V básni Fakľa sa prorok dočká Božej výzvy: Ber
fakľu, zažíhaj svetlá - / nech zem sa v nebo premenil Zlo dostáva aj podobu
rozprávkových postáv, draka, strigôňa, zlých duchov i ľudožrútskej obludy.
Tieto postavy majú symbolicko alegorický charakter a sú stelesnením útlaku:
Tak je! Na hroboch dávnych predkov našich / draky hlavasté vstávajú: / beda

je svetu v porobe dýchať, / ale ľudia - to nedbajú1. (Vyslobodenie).
V básnikovej opozícii Boh - diabol, reprezentujúcej princípy dobra a zla a ich
zápas, vyjadrujú spomínané obrazy rôzne podoby diabla. Súčasťou týchto
alegórií je aj hra a zábava bytostí zla, ktorej predmetom je človek. V básni Zlí
duchovia je to hra o ľudské duše: Inšiu hru teraz nájdeme, / nepôjde tam na
dukáty, / ale pôjde tam na duše - / sto ráz viac hra navráti. V Úkazoch sú
ľudia lovnou zverou pre drakov.

Človek nieje len trpiteľom zla, je aj jeho nástrojom v prípade, že podľah-
ne jeho moci. Kráľ vidí príčinu zla tak, ako to vyslovil v Pekelníkovi: A nech
sa z toho každá živá duša učí, /že kto Boha nechápe, diabol ho naučí. V tejto
alegorickej básni človek na diablovo pokúšanie oživí monštrum, ktoré potom
požiera jeho deti. Sugestívnu reálnosť dodáva básni poverová paralela o vo-
dení človeka besom, ktorý: o hanbe, o biede to uveriť musí, /že ho ten vodil
bes, čo po nociach brúsi.

165



Základnou Kráľovou obraznou charakteristikou sveta je pustota. Svet,
ktorý je pustý, vyhasený (Fakľa), býva metaforicky vyjadrený aj zrúcaným
chrámom. Vo Výlomkoch z Jánošíka si básnik na otázku Bo čo svet je? odpo-
vedá: Pustý kostol, v ktorom niet viac / oltáru svätého Kostol ako symbol
ideálneho kresťanského sveta jasne vyjadruje, že ide o pustotu v zmysle du-
chovnom. Ešte expresívnejšie vyjadruje stav ťažkého živorenia obraz hrobu:
Pozri na vrchy, na kopce, doliny! / Čo sú to inšie ak svetov mohyly? (Dva
orly). Mohyla má však aj pozitívny význam, je to symbol znovuzrodenia,
ktorý obsahuje v sebe návrat k hodnotám starého sveta veľkých duchov histó-
rie a v zmysle národnom vzkriesenie slávnej minulosti. Tak je tomu v básni
Hlásnik národa Príde čas, že hroby vstanú, / hory, dolv vravieť budú

Popri pustote svet charakterizuje aj obraz zmätku. Kráľ ide tak ďaleko, že
v básni Dávny kamarát mení aj hodnotu takého symbolu, akým je slnko, keď
ho obviňuje, že osvecuje cestu zlým duchom. Stav, keď sa zlé s dobrým tak
moce a pletie (c. d.), musí viesť k apokalyptickému chaosu, v ktorom sa strata
duchovného hore a dole zhmotňuje: Vrch na vrch sa prekotil, nebolo doliny,
/nebolo nič istého, samé zmiešaniny (Posvätenec). Až potom je možná nová
obroda sveta. V obraznom systéme sa zápas dobra a zla neprejavuje len
uplatňovaním obrazov s protikladnými hodnotami: svetlo - temno, chlad -
teplo, slovo - telo a podobne, ale aj tým, že hodnota obrazov nie je jedno-
značne a nemenne ustálená. Popri základnom význame sa vždy objavuje aj
význam opozičný, slovo je väčšinou obrazom pravdy, ale má aj význam kla-
mú, voda je životodarná, ale môže niesť aj záhubu, hrob znamená smrť, aleje
aj prísľubom vzkriesenia, je spojivom medzi minulosťou a budúcnosťou.
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CTHJIHCTHHCCKHH acneKT
ÔHÔJieií cicoro npoHcxo>KAeHHH

B nyÔJiHUHCTHMCCKOM CTHJie (na
npeccbl

AaTOHHHa TpHropam

KHCB

ÔHÔJieňcKOH 4>pa3eojiornefi noHHMaioTCH (jjpaseojiorHSMbi, TBK HJIH
Hnaie CBjnaHHbíc c noHHTHCM Bora H ero aHTHnoÄa - flbaBOJia, „HCHHCTOÍÍ
cmibi", XOTSI OHH Moryr H ne HMCTb npaMbix aHanoroB B TCKCTC Ceaufe
nucanun, a TBIOKC B apyrnx uepKOBHbix TCKcrax, HJIH CBS3b c HHMH
onocpeflOBaHHaa, HJIH Boo6me oncRb Tpy/jHo yeraHOBHMaa. Bce-TaKH CHH-
Taew ceôa Bnpaae noJibSOBaTbCH 3THM KpaTKHM H npHBHHHbiM TCPMHHOM ÄJIH
onHcaHHJi HCKOTOpbix »3biKOBbix <J)aKTOB coBpeMCHHoň yKpaHHCKOH npeccu.

CTHJIHCTHHeCKafl OKpaCKa CJIOB H yCTOHHHBblX BbIpa5K6HHH flBJlHeTCH
KOMnoHCHTOM jieKCHMecKOľo 3HaieiiHJi HJIH BHyrpeHHeň (jmpivtbi dppaseo-
JlOľHSMOB, B KOHT6KCTC OHa OÔbľlHO nOJTyHaCT flOnOJIHHTeJlbHyK) 3KC-
npeccHK), KOTOpaa BOSHHKaer na OCHOBC pa3Hocra CTHJIHCTHHCCKHX noKa3a-
Tejiefl peMCBoro KOHTCKcra H caMoro CJIOBB HJIH ycTOHMHBoro Bwpa>KeHHi).
ľ!o3TOMy cpeflH pa3Hoo6pa3Hbix npMeMOB aBTOpcKOH HHTepnperauHH (j)pa-
seoJiorHHecKHX eanHHU 6e3 H3MCHeHHa HX ceM3HTH4ecKoro luiana BU-

TpaHcnosHiyia, TO ecrb BioiioMeHHe (J)pa3eojiorH3Ma B flpyryK)
c(j)epy. CymecTByeT onpeflejieHHaíi cBH3t uitxay npeaMe-

TOM p6HH, XapaKTCpOM TCKCT3 H CnOCOÔOM H3JlO)KeHHa, TO CCTb SaBMCHMOCTb
ynoTpeÔJieHHH TOPO HJIH HHOPO cjiosa HJIH BbipaKeHHJi.

Hejibss KaTeropHHecKH yrsepacflaTb, HTO ÔHÔJieňcKaa ^paseojiorHJi co-
BepuieHHO He ynoTpeÔJiajiacb B asbiKe xyflo»ecrBeHHOň jíHTeparypbi H npeccu
coBercKoro nepnofla. OflnaKO, nocKOJibKy o(|)HUHajibHOH floicrpHHOH rocy-
AapcTBa HBjíajica BOHHCTByiomHň 3T6H3M, ynoTpeÔJieHHe ycroňHHBbix CJIQ-
BOCOHeraHHÍí TaKoro THna cBOflmiocb K ynoMHHanHio K3K 6ora, T3K H nepra
„Bcye". TO ecTb Ha MHCTO ÔMTOBOM yposne. 3Ta Tpa/iHUHa, K co>KajieHHK),
coxpaHHJiacb H B nocrcoBercKoe BpeMa, TOjibKO CJIOBO Bor Top>KecTBeHHo
nnmerca c ôojibiuoií GyKBbi (aa H TO HC B63fle): ,J>o xov i nemmnb na eauty
adpecy cnucu, sdaembcu, nonpu eci ozpixu, eu ece .9fc mam eueepmacme na
uuisix, npozonoiueHuú ffennapaiiieio npo deps/caenuú cyeepemmem VKpaiHu
A uuixx nodonae moú, xmo úde TOSK, daň BOM, EOJKC, cunu" („Fojioc YK-
paiHH", 1.01.91); ,Jla MÍÚ noznud, ôyjio 6 ne soeciM npaeujibHUM
mpaKmyeamu eiúcbKoey c.iyyKÔy múibKU UK cesímeimnuu oôoe'nsoK ľoeo-
pavu npo oôoe 'ŠIŠKU, juuvojuycb saóyeaeMO npo npaea, moMy n eecatcaio, Ufo
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eiúcbKoea cnyMCÔa - ue nacaMneped notecne npaeo I cextifenmiú oôoe '»3OK
KO3KHOZO zpoMadítHUHa VKpainu Xmocb nocMixnembca, XKe, uoenne, npaeo,
KOJIU MOJiodb UK Hopm nadaný óointbcn npusuenoi noeicmKU, a mi, xmo
cnyycumb, mocxno paxye xuibKicmb KOMnomie I nopyíú Macna, ujo 3a-
JIUUIUMUCH do „deMÔeJix" („Hapo^Ha ApMia", 28 09 94) riocjrejjHHH npHMep
HHTepeceH xapaKTepHbiM fljia ynorpeÔJieHHa ÔHÔJICHCKOH (JipaseojrorHH B ra-
SCTHblX CTaTbHX KOHTpaCTHbIM HCnOJIb3OBaHHCM „BblCOKOň" H „HH3KOÍÍ"
J76KCHKH H (JipaseoJiorHM „texujeHHUú oôoe XSOK", „cenufenne npaeo" —
H ,JIK topm jiaôanv ôoímbcn" TaKaa CTHJiHCTHnecKaa KOHTpacrHocrb
H3bIKOBbIX CpeflCTB B O^HOM KOHTCKCTe - HOHTH OÔHSaTCJIbHOe yCJTOBHC
ncnojib3OBaHHa 4>pa3eo;iorH3MOB TaKoro THna na crpaHHuax cospeMCHKOň
yKpaHHCKoíi npeccbl

a, CCJIH penb H^er o KaKOM-jin6o HeraTHBHOM aBJíeHHH HJIH
nocryriKe, ynoMHHaHHe 6o>KecTBeHHbix peajiHfl ynoTpeô-

JIHCTCH c OTpnuaTejibHOH MacTHueň HC. ,^Lne neeoice HíKOMy ne cnano na dyM-
Ky, u\o uiecmupMHOMy xnon^uxy ufe doezo Mcumu na ceimi, odHOMy-oom-

, Ufo ôymu úoMy ineanidoM, a 3Hatumb, paxyeamu ece Ttcummn
KomeHxy 1140 MUHB <tac - i Hixmo ne 8i3bMembCX 3 'ftcoeyeamu de x

noduiacb úoeo nntcxa Jlxufo dyMxa ne áiuuuia, mo HOMy vc cepye ne
eidnyno? A nxôu u,e (ne dau, Eome!) cmocyeanocn ixmx áimeu HU

ô BOHU omax xajenHO difuiu7" („Fo^oc VKpaiHH", 22 03 91)
iryreM npeoflOJieHHa ôbuiofi O^HUHOSHOCTH,

KHHXHOCTH rasexHoro asbiKa >KypnajiHCTbi H36paiM TOTanbHoe
BaHHe pasroBOpHbix, npocTOpeHHbix, HHoraa HeiíHTepaTypHbix cpeacrB H3bi-
Ka (HanpHMep »aproHOB) CjiejryeT OTMCTHTb, HTO ^JIH pasBHTHa Jiioôoro
asbiKa B3aHMo^eflcTBHe KHH>KHOH H pajroBOpHoň PCHH Ha MHOFHX 3Tanax
ôbuio onpeAejiaiomHM BnôJieňcKaa (J)pa3eoJiorHa, HSHanajibHO aBJíatomaaca
KHH>KHOH no CBOCM CTHjiHCTHMecKOH OKpacKe, noMemaerca B raserHbifl TCKCT,

B cyryôo pasroBOpHOM KJIHDHC, MTO CHH>Kaer ee CTHJIHCTH-
OKpacKy TaioKe no pasroBopHoň (ne B nocjreflHíoK) onepeab ÔJia-

ro^apa H pasroBOpnoň (JipaseoJiorHH, ee OKpyjKaKDiueň). „He anenmm do
opamopie Tenep ceoôoáa cnoea, xo'MceH npoMoenne mi cnoea, HKÍ úoMy, ax
Ka-Hcymb Eoz na áyuiy nonnae seepmaúca do mux xmo mi cjioea ápyxye
MacoeuM mupaoiceM BOHU 3tc ece-maxu ne zopoóui, eunemumb ne cniú-
Maeiu IJidymb zyjixmu ceimoM ampumu nmduM i 6es mozo cmpueoyicem
áyuti Tpeôa xc eidnyeamu i xxycb eidnoeiáofibHicmb, a He xepyeamucb
muibxu iHmepecoMu mupaoxy u npuôymxie " („KHiBCbKHíí BICHHK",
180591)

VHHBepcajibHOCTb ÔHÔJICHCKOH (j)pa3eojiorHH nosBOJiaer nOMemaTb ee B
caMbiň HeoiKHflaHHbiH H, Kasajiocb 6bi, coBepuieHHo HecoBMecTHMbift c ee
BblCOKHM na(J)OCOM KOHTCKCT, npHMCM HCCOBMCCTHMUH 116 TOJIbKO CTH-

, HO H TeMaTHKecKH. „HoBi tacu - Hoei eixHHx Poszyôueiuucb
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/uteudxo HB 3opieHmyeaeiuucb y mu cumyau.n, Hecnodieano noônatuia
acmapa, doôpe sazapmoeana zeapáia ecmpadmix apmucmie, Ufedpo Buiano-
eauux ycuifiKUMu seaHHXMU i eidsHOxoMu Ajie cestne Micue nopojKHÍM ne
ôyeae - 3 nepuiuMU namaxoMu HO embiiuú punoK (moômo Moziaiueicmb
znsidcma caMOMy euôupamu coói apmucma do CMavy) GOHO janoemtnocsi
noeuMu diúoeuMu OCOÔOMU" („Yicpama Mojio.ua", 6.11 92)

floBOJibHO Hejieno (jjpaseojiorHH ÔHÔJieňCKoro npOHCxoHcneHHH Bbi-
ľJUflHT B KOppCCnOH.ZieHU.HaX, nOCBameHHblX CHIOMHHyTHbIM nOJlMTHHCCKHM
coôbiTHSM (MHTHHraM, aKimaM, nHKCTaM H npoHCMy B TOM 3Ke poflc). „Bom
notesuy c neôbieajibiM 3Hmy3ua3MOM na jaiqumy l ocmenepaáuoKOMumema
om nuKemupyíoufux npedcmaeumejieú Jieeux cun cmojiuijbi ôpocunacb, e nep-
eym onepeáb, KueaCKOfi eocydapcrneennaa aÔMUHUcmpauux Ha ceem 60-
ÍKUU ôbijio ebimaufeHo pacnopuMcenue npedcmaeumejui llpesudenmu fomom
UHcmumym, KOK usaecmno, áaeno jiuxeuáupoeaH) no z Kueey, nodnucannae
eufe e i 993 zody, o janpeme npoeedeHux Maccoebix Meponpunmuú e ifeampe
Kueea" („ToBapHiu", MapT 1995 r), ľlo Tpa^HUHííM „JICBOH" npeccbl, CJIOBO
Bor nHUieTCfl c ManeHbKoň ôyKBbi, jaTO C^OBO „npejudenm" - c ôojibuioíí.

npHMep c HcnojibsoBaHHCM ÔHÔJieňcKoro ycTOHMHBoro
naxoÄHM B raaere flpyrofl nojíHTHHecKoň HanpaB^eHHOCTH.

,JJuGHO, ufo, -xueyvu e cyemi cyem, MU Maúotce ne sadyMyeMocb npo u ic-
mopuHm HOCJIIÔKU MIMC muM, MOMenm 3a GIKHOM cnopidnenuú xiôa tifo 3 6y-
peMHUM ciMHadtfamuM ide ôopombôa, t SHOG npodoemyembcst 6iú nid
npusaôymiiM ZQCJIOM 'Bcx enada PadaM1" Bnepiue Ha<pmajiunoeuú nopox
3 Hbozo cmpycmu na ceimaHKy nepeóydoeu Cbozodm JK nompypôyeamu
cmapi KicmKu cmapozo zacjia 3Mycuaa Kpusa eaadu Xova CKOpitue naenaKU
Kpusa ejiadu cmana ycueoio eodoio dnu eduno eidoMozo napodnuM MOCOM
zacna npo ecio ejiady muu COMUM PadaM" („YKpaiHa Mo^o^a", 10 11 92).

TpaHcno3HUHJ! GHÔJICHCKHX 4>pa3eojiorH3MOB nacro conpOBOJKaaerca
TO ecTb aBTOpCKoň HHTepnperauHeň ycTOHMHBbix

, HCOÔXOÍIHMOH ÄJIH pacKpbiTHa nocTas^eHMOH asTOpOM
OCOÔCHHO 5lpKO ÔHÔJICHCKMC BblpajKCHHfl OTpa»aiOT HOH51TH«,

coBepuieHHo 4y»cabie ayxy xpHCTHaHCKoft MopaaH, Koraa asTopbi raserHbix
CTaTeíí HHTepnpCTHpyíOT HX B SaBHCHMOCTH OT CHIOMHHyTHblX TpCÔOBaHHH
»ypHajiHCTHKH, saMenaa OÄHH H3 KOMnoHCHTOB HSBecTHbix 6H6^eflcKHX
4>pa3eo.norH3MOB HanpHMep, HecKo^bKO HHrepnperauHH HSBecTHoro ÔHÔA-
eflcKoio BbipaxceHHSi Biianajie ÔBIJIO CJIOBO:

l. ,^63K63K, cnovantKy 6yjio cnoeo. l ciioeoM muM 6ye Mi(p I7po me,
Ujo zom ú 6oci AÔOM i €ea JKUJIU y päto (sdaembca, l MU 6JKe om-om
ÔOCKOVUMO mozo ufacmn') I ufo paú ~ ye ôazamuú cad, e siKOMy ntodu nydb-
zyiomb eid ôespoôimmfi (ny, npswo cytacnuú KanimanisM y nponazandi
Hiiiuux „paduxajiie '') I Ufo muibxu exycueuiu nnody 13 depeea niSHanm, mi
nepoôu cmanu npupeveHtiMU i ua mnoKKy npauio, i na ôuib, i na zpix ma
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cnoKvmy Kopomute, mo 6ye Mi(p npo HOC'' („FoJioc VKpaÍHH", 4.01.91) -
BOJIbHblH, HCCKOJIbKO HpOHHHHblíí HCpeCKaS H3BCCTHOrO ÔHÔJICHCKOrO
CK)5Kera B CBH3H C COBpeM6HHOH nOJlHTHHCCKOH H 3KOHOMHHCCKOH CHTySUHeň
B VKpaHHC.

2. BHTOJU.Ä KHPHJHOK, nap/iaMeHTCKHň KoppecnoHZKHT raserbi "JTÍTepa-
xypna YicpaiHa", osarjiaBmi CBOIO cTaxbK) „CnoHarKy ôyjio CBHTO?" H jw\.
cneayiomHH OTBCT Ha Bonpoc, nocTaBJíeHHbiň B saniaBHH: J ece MC - xaú
ôyáe cenmo. Xaú Jiynaiomb na HbOMy nicni i juydpe depytcaene cnoeo, ôyáymb
MysuKu i zonaK. Xaú ôyde xjiiô i do xjiiôa. Ta nám 'xmaeAto, sa ôiôjiieio, y
meopeHHi ceimy cnotamny 6yno cnoeo. Ceamo JT áoôpe - no doôpiú npaui"
("27.06.91). To ecTb cHanana - CJIOBO, HOTOM - rpya, HOTOM - npasnHHK.
C CCblJlKOM H3 ÔH6JIHK>.

3. HocjieflHHň npHMep, KOTOpbiň MO>KHO cmrraTb TOp»ecTBOM as-
TopCKOň HHTepnperauHH: „Biiavane 6bino cnoeo. H jmo cnoeo 6bino „KOO-
nepamue". B me epemena, dea zoda ncaad, apenda eitje ne ôujia
pacnpocmpaneHa, dá u apendoeamb fibuio ňom eufe He^e^o n ne na
Evina mojibKO aemopytKa, u npunadneMcana ona ÍOpuio JjMumpueeimy ne-
nauieey, Hbine dupeKtnopy oô-beduHemtx „MoHonum" KpoMe aemopytKu,
fíbijia eme ,,tonoman udea" M ôbuia ona nacmonbKo HCHOÚ, oneeudnoú,
pecuibHoú, Hmo ČOMU npociuiacb e .7*:«3W6" („BenepHHfl KMCB", 20.11.90).
McTOpHfl coTBOpeHHS MHpa npHB^eqena ana onHcaHHa HcropHH co3/iaHH»
KOoneparHBa, a co3flaTejib,OHeBHflHo, npMpaBHMBaercH K Cos^arejiK).

To >KC Kacaercji H HeKOTopbix apyrax npHMepos aBTOpckofi Huxepnpe-
xauHH (JjpaaeonorHMecKHX eflHHHU 6n6jieňcKoro npOHCxojKaeHHH: flid tac
niKetnyeaHHX dea eiúcbxoei jiimam CBO'IMU euxnonaMu-„iujieúd>aMu"
„HOMOMioeajiu" xpecm nad MaúáanoM Bepxoenoi Pádu. Oánipo3yMÍ/iu i
eupas piwywcmi ypxdy nocmaeumu xpecm na eemepanax,
cmapyuieHyix sanepentina- „Had HOMU Xpecm Eoxcuú, 60 natue dino -
ôozoyzoáHe", eemepan 36poÚHta cun ne 6es zyMopy sanepevue, u/o eoemii
MbomviiKu denapmu3oeani, nosôaejieni npaea eidupumo nocmaeumu ceiú
nidnuc nid euMOZOMit níKemnuKie l mojuy posnucanucb ,jcpecmuKOM"
(„ToBapmn", aepeceHb 1995). O6birpwBaHne 4>pa3eojiorH3Ma saionoHaerca
B asTopCKOM ynoTpeÔJieHHH o^noro H3 KOMnonemroB ycToftMHBoro CJIOBO-
coieraHHfl (xpecm) B cBo6oflHOM 3HaneHHH, a T3K5Ke B ero BTOPHHHOM yn-
OTpe6jl6HHH B CBOÔOJIHOM SHaHCHHH H B yHHqMJKHTejIbHO-yMeHbUJHTe^bHOH
(j)OpMe, („po3nucajiucx xpecmuKOM").

BHÔJlCHSMbl H UHT3TbI H3 BHÔJIHH MBCTO BbinO^HHKIT XapaKTCpO-
jiorHHCCKyio 4>yHKUHK), npHHCM jKypnajiHCTbi HcnojibsyiOT HX B OCHOBHOM
ona HeraTHBHOft xapaicrepHCTHKH Toro HJIH HHoro HSECCTHOFO H HbiHe 3flp-
aBCTByiomero ^nua. HanpHMep, KOppecnonacHT raserbi „
VKpaiHa" B cTaTbe c xapaicrepHbiM 6n6jieňcKHM HassanHeM „
eepmaembcx" nHiiieT 06 A. CojDKemmbiHe: ,^4 ôyjio MC - ; úozo odníma
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icmuiia I eiH eiänyeae, sáozadyeaeca, sanejine, sacmepizaiovu eiáeepmo, tqo
iMnepin - ne cjnepntb ájia Pocit, ufo !/e eyce dnu nei noiua Henocunbna,
ompyúna, pyúmena! HU Biču MOKU cnoKycunu, 3a6wiu noMoponu i úojny,
3po6wiu h liana nesojieíKHOZO dyxa cnyzy duaeojibCbKoi idei I cnoKycujiu
inio3opHOK> ponnm Medi, pamienuKa Pocii - i KopomKosopuú ffon Kixom,
ufo oicuee y KOXHÍÚ meoptiú jnoduni, nituoe tuôipcbKUMu npocmopoMu
saxuujamu flyjibdHeio vunepcbKy" (9.06.94). XapairrepHCTHKa nocrpoeHa na
KOHTpacTHOM ynoTpeGjiCHHH „BbicoKoň" (JipaseojiorHH „ocinnna icmuna",
„HOiua HenocmunbHď- - H HHSKOÍÍ: „ôicu cnoKycmiu", ,ja6wiu noMOpoxu",
H B uejioM aaer flocraTOHHO OÔICMHOC npeflCTaBjreHHe, noncMy, COÔCTBCHHO,
ÄypHanHCTy Jl. nacryujeHKO HC HpaBSTCJi HCKOTOpbie nojíHTHMecKHe BbiCKa-
SblBaHHH H3BCCTHOrO pOCCHHCKOrO nHCaTC^JI.

Hnaa, nojio»HTejibHa» xapaKrepHCTHKa c Hcno^b3OBaHHCM ÔHÔJICHCKOH
4>pa3eoJiorHn nocipoeHa na npneMa „áoKasamejibcmea om npomuenozo", TO
ecTb, yKasbiBaa na TO, HTO repoň craTbH - HOpMajibHbiň HCÍIOBCK, HMeiouiHň
KaK flocrOHHCTBa, T3K H HeaocTaTKH, aBTOp CTaTbH H. HeHenopeHKO co3aaer
o6p33 roHHMoro 6opua sa npasay, Tepnamero BcanecicHe HCBsroflbí H3-33
CBOCH npHHUHHHajibHOCTH: „€ e MazáanuniecbKOMy paúoni ynpaeniHHfi
spoutyeajibHUX MepeMC MautumcmoM EyiiecbKoi HOCOCKOI cmanifii mux
Mepe.yc npauioe BiKmop IJaeJioeuv 3oMOpin. HoJioeiK ne ceamuu, ÍKOHU
3 Hbozo He nanuiueiu. AJIB oÔJiyáu, (pajibiui ne cnpuiuiae. na KOMnpouicu si
ceoíM cyMMÍHHHM zemb ne adamnuú. BÍH áaeno cmae mym npumteio eo
xsuuex. 3 mux nip UK novae dOMazamucfi nopudvy e npaenÍHHi, UK 3 cpa-
KtnaMu e pyKax "Kunye minb " na cnpOMOOKHicmb KepienuKie i cneuiajiicmie
3potuyeanbHux Mepe.nc eiánoeiáajibHO ú npodjeciímo eecmu zocnoáapcmeo"
(„Fojioc YKpaÍHH", 29.03.91).

XapaicrepHCTHKa MOKCT flasaTbca ne TOJibKo Hbine sapaBCTByiomeMy
rtHuy: ÔHÔJieflcKHe ycToflqHBbie coneraHna Moryr xapaicrepHSOBaTb, na-
npHMep, TBOpnecTBO BC^HKHX nHCSTejieft H no3TOB BCKS MHHyBiiiero, npHHCM
3Ta xapaicrepHCTHKa HB^aercH HSCTHOH. Ona HeoôxoflHMa, B CBOIO onepeab,
An» xapaicrepHCTMKH uejioro HeraTHBHoro »BJieHHa, K co>KaneHHK), aecbMa
pscnpocTpaHCHHoro B cospeMeHMOň yKpaHHCKoň jKypnajiHCTHKC, cyrb
KOTOpOrO COCTOHT B OľyjlbHOH KpHTHKC HSBCCTHblX OÔUieCTBCHHblX ÄBSTejieň
npoiujioro: „íloá 3tcynenOM „nniopanusMa MHenuú" u ceoóodbi cnoea oôz-
aáunu Mozunu Paáuufeea u áeKaôpucmoe, BCJIUHCKOZO u /(oôpojiioôoea,
FepueHa u ^epHbitueecKOZo. Bom, áecKomb, npedmetu ôoJibtueeusMa,
KOceenHbie euHoenuKu OxmxôpbCKOÚ peeojitoifuu! He uapu, ne noMetifUKU, ne
Mupoeábi, a uMetmo OHU, npozpeccuenbie uHmejuímeHmbi. Paduiyee, eudume
ňu, onucaji usáeeamejibcmea noMeufUKoe nad KpenocmHbiMu; áeKaôpucmbi
(OHU 3Ke deopune!) „naôpajiucb Hoxajibcmea" ebicmynumb npomue M-
OHapxuu; „KpOMOJibiibie", „HeijueunusoeaHHbie" udeu nponoeeáoeanu Ee-

Ú, floópojiioóoe, a HepHbitueecxuú - moK mom eooôufe „sean Pyn
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K monopy". KOK eufe ne áoôpaiiucb do natuezo Koôjapu, do Tapaca
rpuzopbeeima! Bedb u OH ne 6bin CMUpemibiM u 6ozoóox3neHHbiM a^H^eM,
KOK menepb u3o6pa.TKaiom eeo HO.IUU „ npaeocnaeHbie " ejieÚHO-jiumepamyp-
Hbie zanoHKu, OH moyice sean napod K monopy, BCHOMHUM xpecmoMamuúHoe
,,/loôpa He wdu, He JKÔU cnodieanoí eoJli - Bona sacHyna: uap MUKOJIO ťi
npucnae. A ufoô jôydumb XupeHHy eojiio, mpeôa MupOM, FpOMadoio oôyx
cmanumb, Ta doôpe euzocmpumb compy - Ta u saxodumbCfi e.vce óydumb!"
(„PaôoMaa rasera", 11.01.93). „XapaicrepHCTMKa B xapaKrepHCTHKe"
TBOpMecTBa T. F. IlIeBMCHKO TaioKe aaeTCa npHCMOM „aoKasaTejitcTBa OT
npOTHBHoro", no3TOMy fypaseonormM ÔHÔJieňcKoro npoHcxo>KÄeHHfl yn-
ojiTpeô^eH c OTpmxaTejibHofi HacTHuefi HC.

OrcyrcTBue Tpa.zi.HHHH ynoTpe6jieHHs ÔHÔJieňcKOH <J)Pa3eojlorHH

B raseTHbix TCKcrax npHBoaHT HHonaa K aocaflHbiM ouiHÔKaivi: „Hedapejuno
ár maKa cynacna, snododenna oma dpeeHU óiÓJiiuHa 3acmopo^a: ôiúmecb

mo npuxodamb j dapoMU. Ha jK'OJib, KOOICHO idex MUČ ceoix
doôpoôiÚHtiKie i npoeidnuKie" (,,/I,eMOKpaTHHHa yKpa'iHa"

30.08.94). ABTOP CTaTbH, OHCBHAHO, XOTCJI CKasaTb "xpecTOinariňHa sac-
Topora", noTOMy HTO npHBen uHTary HC H3 BMÔJIHH, a H3 "Hjinaflbi" Foiviepa.
M, KCTaTH, cjieflyer JIH TpeBO>KHTb BejíHKHe npOH3BeflenHa fiflx noaTsep>im-
6HHa HCCJlOaCHOH, B OÔIUCM-TO, MblCJlH O TOM, MTO Ka)Kflaa HJKSt HM6CT CBOHX
CTOpOHHHKOB?

Eme peflKH cjtyMaH, KOr,na GnÔJieficKaa <j)pa3eojiorHa He Tepaer CBOCÍÍ
KHHJKHOH oxpacKH H ynoTpeÔJiacTca B cooTBeTCTByioiueM BO3BbimeHHOM
KOHTCKCTC: „/ eucoKÍ zomwni coóopu, i enopxÔKoemi niánpueMcmea, i pos-
KÍIMHÍ cynepMapKernu eupocmaiomb i jôepizaiomboi moMy, iqo JÓepi-
^alombCH ôanni nonamina vecmi, zidnocmi, doópoi eoni Bci BOHU, noncntoc
6HiimejibK> nepeúiu/iu e noesiio ú npo3y 3 sitnoi KHUZU Ceamozo ÍIucbMa.
Bcn emiiKd i ecmemuKa - 3 xpucmuHHCbKozo Kopinnu" („JliTepaiypna
VKpai'Ha", 20.06.91); „He eipme, KOMU cmapi xa^Kymb, w,o MOJinmb Eo^a,

«ÍH ix npuôpae. Henpaeáa, BOHU xonymb xcumu BOHU xonymb .»cumu
dojii, iyo npuxoánmb do HUX fnodu, e HU'ÍX dyuiax SKUOC noma^

do MunocepÔR, ôoópomu, vyÚHOcmi... J jiioásiM, KUM pyxae COMB u^e novym-
msi, nane cnoKyma nyyicux zpixie, i nauiux 3 BOMU, sa decxmupivw eidny-
yiceunfi eid ctnoponboí 6iôu ú 6on\o, ty.jicux cmpayicdaHb y cmomrnú saôym-
mi — JHOÔHM UUM nusbKUÚ yKJiin..." („KuiecbKa npaeda", 1.05.90). OpHBea-
enHbie npHMepbi noKasbmaiOT, MTO ÔHÔjreflcKaa (jjpaseojiorHa, He Teparomaa
CBoeň nepBOSAaHHOíí CTHJiHCTHMecKOň oKpacKH n BbicoKoň 3THM6CKOÍÍ cym-
HOCTH, OÔBIMHO ynoTpeÔJiaeTca B raserHbix eraTbax, anne^HpyroiuHX K jryn-
IIJHM KavecTBaM H nyscTBaM MejiOBCKa: tecmu, coeecmu, doôpome, MU-
jiocepduio, TO ecTb „BbicoKaa" ({(paseojiorHa ripeano^araer B TCKCTC HanHHHe
„BbicoKOň" JieKCHKH - H HaoôopoT: „IĹ(e ôpeeni HeôesniácmaeHo cmeepd-

u, iqo Mipa ecim penou i xeuujaM - Jiioduna. J iqe: ne Jituôuiia dna
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cyóomu, a cyôoma dnu JIMÔUHU. TOK i Mipa e<peKmu8HOcmi ôepjKaeu —
me^K e nmdimť („fleMOKparaHHa YKpaiHa", 16.07.94). MHTepnperauHa
H3B6CTHOH ÔHÔJieftCKOH sanoBCAH B flaHHOM cjryMae ne CHH>KaeT oômero
„BbicoKoro" na(})oca craTbH.

OÔHJIHC paSrOBOpHbľX 3JieMCHTOB B fl3bIKe COBpeMeHHOÍÍ yKpaHHCKOÍÍ
npeccbi ôeccnopno. OÔBIMHO B noaoÔHbix cnyMaax rosopaT o flCMOicpaTH-
saitHH a3biKa raserbi. TCM ne MeHee sjioynorpeôJieHHe ÔHÔJieňCKoň 4>pa-
seojiorHeň B CTunHCTHnecKH CHH>KeHHbix KOHTencrax CTHpaeT rpaHHuy MC>K-
ay KHH>KHbIM H yCTHO-ÔHTOBblM THHaMH pCHM, HHB6JIHpyeT CepbC3HOCTb OÔ-
cy>KflaeMbix TCM, CHHacaeT oômecrBeHHbiň CTaryc «3biKa raserbi. Cnenyerr
noMHHTb, MTO ne Bcaxaa TCMa noapasyMesacr HMCHHO pasrOBOpno-ôbiTosyio
4>opMy o6cy>KaeHH5i.

TaKHM oôpasoM, Tpa^HUHa ynoTpeôjienHa ÓHÔjieflcKOH 4>pa3eojiorMH
B asbiKe cospeMCHKOH npeccbi Yicpambi eme TOJibKO BbipaôaTbmaeTca.
PBAKH cjryHaH, Koraa ÔHÔ^eHcKHe ycTOHMHBbie Bbipa>KeHH5i HC TepaiOT CBOCH
KHH5KHOÍÍ CTHJlHCTHMeCKOÍÍ OKpaCKM H ynOTpe6j1HK)TCM B COOTBeTCTByKJmeM
BO3BbIUleHHOM KOHT6KCTe.

Lexikálna sémantika pradiarskej a tkáčskej terminológie

Katarína Balleková,

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Do lexikálneho fondu národného jazyka patria aj také nárečové apelatíva,
ktoré v konkrétnom vecnom okruhu plnia funkciu nárečových termínov. Sú to
úplné terminologizované lexikálne jednotky, tvoriace systém teritoriálne ohra-
ničenej ľudovej terminológie.

V našej práci sa zaoberáme pomenovaniami, slúžiacimi na presné ozna-
čenie reálií L oblasti domáceho spracovania ľanu a konopi (dokladový mate-
riál v slovníku rozširujeme o slová z okruhu domáceho spracovania vlny, ako
aj o ľudové názvy vyšívacích vzorov). V článku sa zameriavame na tú časť
ľudovej terminológie v uvedenom vecnom okruhu, v ktorej sú metaforicky
tvorené terminologizované lexikálne jednotky motivované prenášaním výz-
namu na základe podobnosti.

Motivačné typy
V metaforicky tvorených termínoch sa odrážajú viaceré motivačné typy

(pórov. Horecký, 1956). Analyzované termíny vznikajú ako neodvedené
alebo odvodené slová I. (z motivačného okruhu ČLOVEK) 1. podľa častí
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ľudského tela: napr. palec, noha, čelo, hlava, bok, oko, prsný návoj, rífovie;
2. podľa označení na zaradenie človeka v rodinnej štruktúre: napr. babka,
dedok, babčíčka alebo sociálno-spoločenskej štruktúre: napr. sluha, paholok,
mládenec, pohonič; 3. na základe apelativizovanej podoby proprií: napr.
barbara, janko; 4. podľa názvov antropomorfizovaných postáv: napr. smrtka,
kostra, panák, pandrlák: analogicky II. (z motivačného okruhu ZVERY)
1. podľa častí zvieracieho tela: napr. brko, krídlo, laba, parožky, slabiny;
2. prenášaním názvov zvierat: napr. koník, kačka, káčer, máčala, birka a pod.

Polysémia, tautonymia, homonymia
Polysémiou vznikajúce ľudové termíny odrážajú vo vertikálnej rovine istý

vzťah k základovému významu, od ktorého sa nový význam odvodzuje
(pórov. Dolník, 1990, s. 93). Nová polysémna lexéma nesie na istej úrovni
odvodeného «-tého významu určujúci príznak, v našom prípade „tkáčske
náradie, nástroj (alebo jeho časť)".

f

Príklad'-

polysémia

/ koník
l
l
l

n koník '"v (koník, koník, koník)

Takáto lexéma sa môže, ale nemusí (ak sa používa na celoslovenskom úze-
mí v rovnakom význame), v dôsledku teritoriálneho rozšírenia rozčleniť symet-
ricky na viaceré homonymné slová s rozdielnym významom. Ak sa navyše
takéto lexikálne homonyma nachádzajú v zemepisne nesúrodom areáli (slová
z rôznych nárečových oblastí), hovoríme o tautonymách2(pozri schému J).

' Horný index označuje možný počet významov tautonymných lexém.
2 Lingvistické termíny tautonymia, heteronymia používame v súlade so Slovní-

kom slovenských nárečí I. (1994, s. 20-22). J. R. Nižnanský (1987, s. 71) vymedzuje
tieto lingvistické termíny nejednoznačne: „ označenie tautonymum, novšie heterony-
mum na ro'Tioznačné formálne odlišné slová v rozličných nárečových oblastiach.
Termínom tautonymum sa označujú aj nárečové rovnako znejúce slová s rozdielnym
obsahom na rozličných nárečových oblastiach. .". Š. Ondruš (1987, s. 237) chápe
lingvistické termíny vo vzťahu k teritoriálnym a sociálnym nárečiam. „Spisovný jazyk
preberie slová rovnakého významu z dvoch (viacerých) oblastí zemepisných nárečí
(tzv. tautonymá) alebo zo sociálnych nárečí (tzv heteronymá)''.

Schéma l • Schéma 2

HOMONYMA
l náreč oblasť

designátor*
denotár

designátor
denoläŕ

TAUTONYMÁ
iné náreč oblasti

SYNONYMA
l náreč oblasť
designálor

denotát1

designátor
denotát

HETERONYMÁ
ne náreč oblasti

l designátor, y denotátov y designátorov, l denotát

V ľudovej terminológii z oblasti pradiarstva a tkáčstva sa na celom slo-
venskom území môžu používať rôzne nárečové termíny (lexémy), ktoré ozna-
čujú rovnakú reáliu. Ide o synonymné (významovo totožné) slová, ktoré sa
označujú z dôvodu výskytu v teritoriálne (tým aj nárečovo) rozdielnych ob-
lastiach ako heteronymá (pozri schému 2).

Jednotlivé nárečové lexikálne homonyma (tautonymá) vo funkcii ľudo-
vých termínov majú obyčajne rozličné synonymá (heteronymá); týmito sú-
bormi nárečových synonym sa jednotlivé lexikálne homonyma vzájomne
odlišujú (pórov.: Ivanová-Šalingová, 1981, s. 217).

Príklad.
I krídlo

(lietací ústroj vtákov alebo hmyzu)

n krídlo1 *-r~t r> n. krídlo2

(na praslici) tautonyma (na vretene v kolovrate)
sedísko pero ~S
podritka tereferky >>
dnísko g

uja

Pri analýze materiálu sa ukázalo, že v ľudovej pradiarskej a tkáčskej ter-
minológii je zriedkavá synonymia termínov a takmer vylúčená homonymia
termínov (homo-/heterosémia v totožnej nárečovej oblasti), ale výrazne je
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zastúpená heteronymia a tautonymia termínov (homo-/heterosémia vo viace-
rých nárečových oblastiach)3.

Toto konštatovanie platí všeobecne o skúmaných ľudových termínoch
z oblasti pradiarstva a tkáčstva, nielen o metaforicky tvorených nárečových
termínoch (predstavených v príspevku), pričom berieme do úvahy ľudový
termín s funkciou jednoznačného slova, majúceho určitý ustálený význam
v jednom tematickom odbore, ktorým sa definuje istá reália (pórov. Horecký,
1956, s. 36). Na základe našich výskumov možno zhodnotiť, že zemepisné
hľadisko zohráva pri skúmaní lexikálnej sémantiky ľudových termínov rele-
vantné hľadisko, a preto sa nestotožňujeme s Hereckého tvrdením, podľa
ktorého „nie je pre terminologické bádanie vcelku nijako podstatnejšie uži-
točné jazykovozemepisné zameranie..." (1956, s. 9).

Metaforické významové posuny
Časť nárečových pradiarskych a tkáčskych termínov vzniká metaforickými

posunmi významu základového slova, ktorých charakteristickým znakom je
zmyslami vnímaná podobnosť. E. Kroáláková hovorí o „zmyslovej metafore"
(1987, s. 46). Podľa nej najrozšírenejšie „metaforické prenosy významov vzni-
kajú na základe podobnosti v tvare, mieste, v rozsahu a vo funkcii" (c. d., s. 46),
kombináciou viacerých základných vlastností východiskového pomenovania.

Členenie terminologických lexikálnych jednotiek
(podľa E. Krošlákovej, 1987):

1. v tvare: napr. kôň, koza, laba (+ miesto), brko, smrtka, hlava (+ funkcia),
zub, ozuby, bábätko, cievka, takmer všetky vyšívacie vzory,

2. v rozsahu: napr. hrsť, hŕstka,
3. v mieste: napr. podritka, podnoža, prsný/brušný návoj, ríťovie, čelo,
4. vo funkcii (vlastnosti): napr. sluha, pohonič, mládenec, rúčka, panák,

mačatá, kobyliny (+ tvar), koník (+ tvar).

Formálna podoba termínu

V našom materiáli prinášame jednotlivé druhy termínov, ktoré vystupujú
v prenesenom význame v základnej alebo derivovanej podobe.

Ak predsa len zaznamenanie v jednej nárečovej oblasti lexikálnu homonymiu
termínov z rovnakého tematického okruhu, získanú lexému musíme podrobiť hlbšej
revízii, pretože ide s veľkou pravdepodobnosťou o chybný údaj. Príčiny zaznamenania
chybnej semémy môžu mať kontextový charakter, napr. explorátor dostatočne nerozu-
mie označeniu konkrétnej reálie, chýba opis tejto reálie; vedec spracúva lexiku na
základe neúplného významového kontextu (napr. jednoslovné doklady v dotazníkoch);
informátor zamieňa v opise ľudové termíny (rozpamätávanie pri rekonštrukcii techno-
logických postupov) a pod. '
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Bez formálnej slovotvornej derivácie vznikli polysemizáciou na istom
stupni prenesenia významu nárečové pradiarske a tkáčske termíny, ako napr.
noha, laba, mládenec, koza, kačka, krídlo, pes, pero, suka, sluha, striga, zub;
presunutím pomenovania do apelatívnej slovnej zásoby, napr. barbara

Z druhotných (deriváciou tvorených) nárečových termínov sú termíny naj-
častejšie tvorené l . afixálnym spôsobom (zriedkavá je prefixálna derivácia,
napr. ozuby, sufixálnou deriváciou, napr. zubier, kobyliny, roženec, brkadlo,
koník, rúčka, pavúčok, kozlík, Janko, hlavička a pod., prefíxálno-sufixálnou
deriváciou); 2. zriedkavo zastúpené jednoslovné kompozitá sú tvorené
a) zmeravením predložky s podstatným menom, napr. podniká, podnoža,
b) kombináciou číslovky a podstatného mena, napr. trojnožka, polsrdcia,
c) spojením koreňov dvoch podstatných mien, napr. nárečovo adaptovaný
ľudový termín ako slovo cudzieho pôvodu šáfvola; 3. viacslovné pomenova-
nia ako terminologizované lexikálne jednotky v skúmanom tematickom okru-
hu sú a) najčastejšie so zhodným adjektívnym prívlastkom, napr. bir-
čia/valašková vlna. psie uško, (vyšívacie vzory) húseničková formička, mača-
cie oko, konské zuby, krivá húsenica, b) ustálené spojenia (najrozšírenejšie
substantívne) predložkovej väzby, napr. (vyšívacie vzory) na očká, na krielka,
na kukučky, na pávov, na polsrdcia, c) atributívne syntagmy s predložkovou
väzbou, napr. (vyšívacie vzory) na kurie ritky, na medvedie oko, na štyri
bozkávané srdcia a pod. Viacslovné terminologizované jednotky typu b), c)
sme inak medzi pradiarskymi a tkáčskymi termínmi nezaznamenali.

Terminologické jednotky tvoria hláskoslovné varianty, napr. zubier: zu-
ber/zubír/zubiér/zubier, dedok: džadek/džodek; môžu sa odlišovať slovotvor-
nými afixami, napr. podnoža: podnož/podnoža/podnožaj/podnožajka, alebo
existuje rozkolísanosť pri určovaní odlišností medzi hláskoslovným varian-
tom a inou lexémou, napr. srdcká/srdiečka (pórov. Palkovič, 1987, s. 60).

Záver
Analyzované lexikálne jednotky vo funkcii termínov nevyčerpávajú celú

problematiku tvorenia ľudových termínov. V lexikálno-sémantickej analýze
sme bližšie nezohľadňovali lexikálne rozdiely, ktoré sú podmienené územnou
diferenciáciou reálií a technologických postupov, napr. archaické/moderné
výrobné postupy (snovanie na steny/na snovadlá), či náradia a nástroje
(prísedná praslica/praslica so stojanom/praslica na kolovrate).

Predstavené analytické postupy pri určovaní nárečových termínov sú apli-
kovateľné na všetky pomenovacie jednotky terminologického systému
v oblasti tradičného pradiarstva a tkáčstva.
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Poznámky k vecnému slovníku

1. Pramennú základňu nárečových dokladov tvoria najmä:
- kartotéka dialektologického oddelenia JÚCŠ SAV
- nárečové texty z vlastných zberateľských výskumov
- Slovník slovenských nárečí I. (A-K)
- Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí (I. Ripka)
- ČMSS, VI, 1903, s. 71-72, 93-94, 107-109 (Beňuš, Bacúch, Kriváň,

Važec, L. Lužná, L. Teplička, L. Revúce, L. Osada)
- Šlabjarová, L: Názvy výšiviek vo Valaskej Belej. Kultúra slova, 28,

1994,6,5.349-351.
2. Vecný slovníček nie je vyčerpávajúcou ukážkou metaforicky tvore-

ných termínov tohto tematického okruhu, ale načrtáva bohatstvo ľudovej
lexiky z vybraných lokalít, roztriedených v istom štádiu analyzovania pra-
menného archívneho materiálu.

3. Pod (štandardizované) heslové slovo zaraďujeme nielen nárečové
hláskoslovné varianty, ale i príbuzné slovotvorné deriváty, napr.: kríd-
lo/krielo, psí/psiarsky, hlavička/hlávka.

4. Do vecného slovníka zaraďujeme slová s úplným homonymným vzťa-
hom (t. j. s homogénnym základom) pod jedno heslové slovo a rozdielne vý-
znamy lexém sú očíslované. Nejde však o hierarchizovanie významu, ale
o naznačenie „radiálnej polysémie" (Dolník, 1990, s. 107).

Vecný slovník metaforicky tvorených termínov .
z oblasti pradiarstva a tkáčstva

ZVERY
birčí - jahňací, pochádzajúci zjemnej vlny - birky: birčia vlna [Kaľamenová

MT]; birčá volná [šar.]
birka - druh jemnej vlny: Mám birkó počiťí kabát [Revúca]; birka [Rajec

ŽIL]
brkadlo - veľká cievka, fajfa: Tie brkadlá založíme na tereferki [Lipt. Ján

LM]; Zvíjali zrne na hrkala [Lipt. Peter LM]
brko - cievka, kt. sa vkladá do činka na prevliekanie útku: Polom zrne do

činka vložili brko [Lipt. Hrádok LM]
cigájka - kučeravá jemná vlna: Scigájki sa krásne kožuchi [Lipt. Hrádok

LM]; cigárka [Prievidza]
jahňací - pochádzajúci zjemnej jahňacej vlny: jahňacká prsťenkavá vlna

[Polomka, Závadka BRE]
káčer/gáčer - 1. západka do ozub. kolesa na návoji: Zubaté koliesko, keré je

na valci, držíprám len ten káčer [Chocholná TRČ]
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2. drevený podstavec začapovaný do hl. bočnej priemy - stramovnice, naň
sa upevňuje prsný návoj: gáčer [Kostolné MYJ]; spodní káčer, horné ká-
čer e [Brestovec MYJ]

kačka - kladka na zavesenie niteľníc, obrtačky: Na kačkách sa uvadzene
ňiceľňice [Dl. Lúka BAR]

kliešť - bočné priemy ako súčasť rámu krosien: kliéšč [Kostolné MYJ, jtrčn];
spodní kliešt, zadní horní kliešt [Brestovec MYJ];

kobylina/-y - l .drevený stojan na bieľovisku na bielenie plátna: Bielovisko, to
sa kobiľini, na ktoré sa poprivezovalo plátno [Záv. Poruba LM]
2. stojan na cievky: kobulina [Švermovo BRE]

kobylka/-y - 1. stojan na cievky: kobulka [Šumiac BRE]
2. päty očiek na niteľniciach: kobulki [Šumiac BRE, Švermovo BRE]

kôň - západka do ozub. kolesa na návoji: kvón [Kostolné MYJ]; kvóň [jtrčn]
koník - 1. drevený kolík ako súčasť praslice na upevnenie kúdele: Na konci

stuhi, tej čo sa viazala kúďelka, bou koňíg z dreva [L. Trnovec LM]; ko-
ník [Kostolné MYJ]
2. časť kolovratu, kt. prenáša pohyb zo stúpadlá na koleso: koník
[Kostolné MYJ]; koník [jtrčn]
3. chyba v tkanine, vznikajúca preskočením osnovných nití: koňik [Šver-
movo BRE]
4. viazanička vyčesaného ľanu: Čistí ľan sapoviaže do koňíkou [Lipt. Ján LM]
5. lavica s drôteným hrebeňom na česanie konopí: koník [Iľanovo LM]

koza - zvíjačky na zvíjanie priadze: Na koze bolo hrubuo pradeno pamoku
[Sebechleby KRU]

kozáčka - zvíjačky na zvíjanie priadze: Pradeno sa dá na kozáčku a na ko-
lovrate sa zvíja s toho pradena na ciouku [Opatovce n. Nitr. PDZ]

kozica - zvíjačky na zvíjanie priadze: Keď viskľi (pradená), doňiesľi sa do
izbi, doniesla sa aj kozica a zvíjalo sa na klpká [Detva ZVO]

kozička - 1. zvíjačky na zvíjanie priadze: Kozičke s pamokom sa krúťifi po-
malí [Sebechleby KRU]
2. útvar z rozostavaných konop. snopkov: Matrňia konope sa povéžu do
molích snopšokóv a popostavajú sa do kozíšog na poľu, abi uschli [Múr.
Dl. Lúka REV]

kozlík - 1. zvíjačky na zvíjanie priadze: Kozľik še spradzenom kruci a ňitki
s predzena še špuľaju nafajfu [Rankovce KÔŠ]
2. útvar z rozostavaných konop. snopkov: Konope poskládaľi do kozfíko
[Uhorské LÚČ] krídelko - krídlová železná časť na vretene v kolovrate:
Pero malo dve kridélká [Trakovice TRN]

krídlo - l.sedisko na praslici: krídlo [Ratk. Zdychava RS]
2. krídlová železná časť na vretene v kolovrate: krídlo [Ratk. Zdychava
RS]; krielo [Iľanovo LM] laba - stúpadlo, podnoža na krosnách: Na la-
bách še robí z nohami [Dl. Lúka BAR]
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labka stúpadlo na krosnách, podnoža: lapka [Iľanovo LM]
mačatá - kladky, na kt. sú zavesené niteľnice, obrtačky: mačatá [Švermovo

BRE]
ovčací - pochádzajúci z ovčej vlny: Súkno sa robilo z óšacé vlni [Ratková

REV]
parožky - priečky na konci motovidla: paroški [Vernár BRE]
pavúk - nástroj na robenie niteľníc: pavúk [Pečenice LVI]
pavúčok - vytkávaný vzor na plátne: pavúček [Záh. Ves MAL]
pero - krídlová železná časť na vretene v kolovrate: Pero sa navlekalo medzi

panákov, aš ked bola na ňom navlečená ciélka a kolečko [Trakovice
HLO]

pes - časť krosien, kt. sa krúti návoj, kľuka: Pes také drevo, u strelku dzira a
z nim še kruci navoj a predza idze hore, nakrúca še [Brezina TRB]; pes
[Sačurov VRN]

pierko - tŕstka v brde: pierko, pierca [Podkonice BB]
psie uško - uzlík v osnove: psie uško [Zliechov 1LA]
roženec - pomocný nástroj, palica používaná pri sekaní ľanu al. konopí:

rožeňec [Zliechov 1LA]
rožok - priečny kolík na tyčovom motovidle: To som si namotala na ten

jeden rožek a s tím som si d'eľila ti rífi [Košeca ILA]; roški [Polomka
BRE]

slabiny - redšia tkanina so zvlnenými okrajmi: slabim padli [Polomka BRE]
suka - l . hlava návoja: sukapopušča zadní navoj [Dl. Lúka BAR]

2. drevená palička vložená v osnove pri tkaní plátna, ciepok: suka [Dlhé
n. Cir. SNI] šáfvola - ovčia vlna /z nem. Schafvvolle/: šáfvola [Iľanovo
LM]

valašková vlna - druh vlny s jemným dlhým vlasom: valaškova vľna
[Zliechov ILA]

vážky - časť krosien: vaški [Sačurov VRN]

VYŠÍVACIE VZORY:
baraní, na baraní roh [Beňuš BRE]; na baranie roški [Čičmany ŽIL]
had/hádik: na háďikavuo [Beňuš BRE]; na hád'iki [Bacúch BREJ; na hadi

[Važec LM]
húsenica: krivá húsenica [Zliechov ILA]
húseničkový: húseňičkováformička [Zliechov ILA]
kačka: na kački, kačkove puočenko [Lipt. Teplička LM]
kohúty/kohútkovia: kohútkovia [Čičmany ŽIL]; kohútí [Zliechov ILA]
koník: na koňíki [Lípt. Teplička LM]; , i
krielko: na krielka [Lipt. Lužná RÚŽ] : . .
kukučka: na kukučki [Zliechov ILA]
kurací/kurí: na kurie ritki [Val. Bela PDZ]; na kúre dupi [Nemcovce GIR]
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labka: na krivé lapki, na kurace lapki [Lipt. Lužná RÚŽ]
lastovicový: yaslovicove pyočenko [Lipt. Teplička LM]
mačací: mačace oko [Lipt. Lužná RÚŽ]; na mačaciu lapku [Lipt. Osada

RÚŽ]
medveď: na medvede oko [Lipt. Lužná RÚŽ]
páv: na pávuof [Čičmany ŽIL]
perá/perká/perečká: perká, perečká [Zliechov ILA]
ploštica - vytkávaný vzor na uterákoch: na plosťički [Trenč. Mitice TRČ]
psí/psiarsky: na pše uši [Lipt. Teplička LM]; na pšarske oko [Lipt. Lužná

RÚŽ]
psík: na psíki [Lipt. Teplička LM]
rak: na raka [Lipt. Revúca RÚŽ] •/
rybička: na ribečki [Bacúch BRE]
rybací: na ribaci chvost [Lipt. Lužná RÚŽ]; na ribaciu kvostku [Lipt. Osada

RÚŽ]
vážka: na váški [Brestovec MYJ]
volový: na volove oko [Lipt. Lužná RÚŽ]
vták://áAi [Zliechov ILA]; ptakove puočenko [Lipt. Teplička LM]
zajačí: na zajace oko [Lipt. Lužná RÚŽ]
žabí: na žabie oči [Važec LM]

ČLOVEK:
baba - l . spodná časť snopa, ríťovie: Ked v žňiva frištikovaľi na poľu, la

pošedaľi na babí na snopoch, a ne na klaski [Spiš. Štvrtok LVO]
2. kúdeľ nadiata na praslici: Naďela som veľkú babu na kúdeľ, idem präsť
[Krivá DK]
3. druh konopí na semeno: Nasäľi zrne babí na semeno [Žaškov DK]

bábätko - l .stočená vyčesaná hrsť vlákna: Vičesané povesná sa skrúcali do
bábeték a spletali do vencov [Madunice HLO]
2. drevený hranolček pripevnený v osnovnom návoj i na krosnách: bábät-
ko [jtrčn]

babčička - uško našité na hotovom plátne: Nakoňiedz zrne našili malé bap-
čički a viňiesli plátno na lúku [Lipt. Peter LM]

babečka - skrútené pradeno: skrúcať do babečiek [Čičmany ŽIL]
babka - vyčesané skrútené vlákno /druhej akosti/: Porobiľi še bapki a še daľi

do kitki a tak stojelo do jeseni [Sobrance];
barbora - západka do ozubeného kolesa na návoji: ...najennom konci horné-

ho návoja bívalo koleso z velikími zubami. Tam zapadalo popúščacé dre-
vo, keré tu menujú barbora [jtrčn]; Barboru vájnôžem ukázal, tam je ho-
re [Kubrica TRČ]

bok - hlavné bočné priemy na krosnách: Krosna mäja dva boki [Dl. Lúka
BAR]
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brušný valec - valcová priema, ponad kt prechádza tkanivo na tkaninový
spodný navoj brušní valec [Rozbehy SEN]

cieva/cievka dutý valcovitý predmet na navíjanie niti Na pere je navlečená
cielka [Trakovice HLO], Na cevku našpuľame cverni [Níž Kamenica
KÔŠ] Našpulaľi sme pamut na cifki [Torysa], cieva [Myjava]

čelo - valcová priema, ponad kt prechádza tkanivo na tkaninový spodný
navoj, mučidlo čelo [Iľanovo LM], čeyo [Važec LM]

dedo - železné závažie na krosnách dedo [Ivanovce TRČ]
dedok/džadek - ciepok al závažie Džadek caha šinkí na krosnách [Dl Lúka

BAR], džatkt [Stankovce TRB], džot džodek [Richvald BAR]
duša - trstená ai drôtená oska v člnku duša [)trčn]
hlava - l časť kolovratu Hlava je spravená zjenneho kusa dreva [Trakovice

HLO]
2 časť krosien, ozubené koleso al tyč na upevnenie a uvoľnenie navoja
Hlava na navoju tnme šicko [Žakarovce GÉL], hyava [Važec LM], Na
krosnách sa ešte dve hlaví predná a zadná [Dl n Oravou DK]
3 semenná časť konopi al ľanu, klas Materne konopi mali pekne hlaví
[Vaďovce MYJ]

hlavička/hlávka - l semenná časť konopi al ľanu, klas Ked bol len v hlaf-
koch je zreli [Čičmany ŽIL], Ké t len dostane hlafki ta ho moš tarhac
[Smižany SN V], Druhé konope majú hlafki pirše ľem kvet [DL Luka
BAR], hla\ečka [Čičmany ŽIL]
2 koliesko na vretene zabraňujúce zošmyknutiu priadze Hlavička zdržala
ml abi sa nezešuchla z ruč kí [Trakov ice HLO]

janko - časť kolovratu, kt prenáša pohyb zo stúpadlá na koleso Janko je
navrchu navlečení na osku a naspotku cez dve dzurkí privážaní že švihlom
ge šlapallu [Trakovice HLO]

kostra - hlavný rám krosien kostra [Rozbehy SEN]
mládenec - časť kolovratu, kt prenáša pohyb zo stúpadlá na koleso mláde-

nec [Klokočov ZVO]
noha - l podstavec na rozličných náradiach Sponni rám a vrchní rám sú

spojene že štirma nohami [Trakovice HLO], noha [Siladice TRN Bresto-
vany MYJ]
2 noha na stolčeku, do kt sa vkladala praslica noha [Brestovec MYJ], tri
nohiftrojnoške [Zliechov ILA]
3 stupadlo na krosnách na prehadzovanie ruteľnic A tam jest takí dva
noški ta z nohami se prebira &_čolkom še premetuje [Sobrance]

oko/očko-l uzlík na niteľmciach oka f ku si [Brestovec MYJ], očko [Važec
LM]
2 kladka na zavesenie niteľmc, obrtačky očka [Unín SKA]

ozuby - zubier, rajtky ozubí [Č Balog BRE]
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pačesy/pačiesky - vyčesané konopné vlákno 2 akosti konope sa vihladili na
pacieski [Zombor MK], Druhí rás ostanú pačesi na čupale [Závažná Po-
ruba LM], Potom ešte znova češeme a vmdu pačesi [Pribylina LM]

pačcsne klky - vyčesané vlákno 2 akosti Štm kudzilki pacesmch klakoch
[Dačov PRE]

paholok/pacholok - l drevene náradie na navíjanie priadze na navoj Paho-
lok mala na to abi to ne mne la tuho držat [Hýbe LM]
2 časť kolovratu, kt prenáša pohyb zo stúpadlá na koleso Tak se pona-
hlala s pnadzemm že sejej pacholek polomol [Klokočov CAD]
3 závažie na krosnách paholok [Lutila KRE] palec - l rajtky, zubier
Palce to sa drevene zubi [Hýbe LM]
2 zapadka na kľuke spodného navoja na krosnách palec [Kostolne MYJ,
jtrčn]

panak/panačik - l drevený kolík, ihlica na upevnenie kudele F kudeľke boy
z dreva daki panák zapichnutí To urobili chlapci dieukam [Lipt Trnovec
LM]
2 koliky na zvijačkách, na kt sú upevnené pradená panáci [Zliechov I-
LA]
3 časť kolovratu, kt prenaSa pohyb zo stúpadlá na koleso panák [Hlboké
SEN Kostolne MYJ]
4 2 stĺpiky na kolovrate, na kt sa upevňuje pero s cievkou Na kolovrade
boh dva panáci [Trakovice HLO]
5 útvar zo snopov ľanu al konopi postavených do istého tvaru Konope
sa visuših f panákoch [Šípkové PIE], Konope sa slavaľi na takie panaki
[Parnica DK]

pandrlak - časť kolovratu, kt prenáša pohyb zo stúpadlá na koleso Ten pan-
drlak ma uvazanu na sebie podnošku [Kunov SEN]

podnoha/podnoža(j) - časť krosien, stupadlo na krosnách na prehadzovanie
niteľnic podnoha [Prievidza], podnos [Iľanovo LM], Podnožami sa pre-
berá [Dl n Oravou DK], Hotové plátno se navije na druhí navuj nad
podnožajami [Lascov GIR], podnožajki [Stankovce TRB, Sačurov VRN],
Labi dachto vola i podnožaje [Dl Luka BAR], podnože [Zliechov ILA]

podnožka - stupadlo na kolovrate podnoška [Kostolne MYJ, Stupava BRA]
podošva- stupadlo na kolovrate podošva [Prievidza]
podritka - sedisko na praslici Na kudzeľi jest podniká to tota čase dze se

sedzi [Sokoľ KÔŠ], Zrob mi druhu podniku bo še mi tota zlamala
[Dačov SAB]

pohonič - časť kolovratu, kt prenáša pohyb zo stúpadlá na koleso Namasti
mi trochu pohoniča [Bobot BÁN]

prsný navoj - valcová priema, ponad kt prechádza tkanivo na platňový spod-
ný navoj prsní navoj [Kostolné, Brestovec MYJ]
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nť - koniec stebiel od koreňa Ňije šetki na jeden bok ale rás tam rás tam
zrne to volali že rit ritovie no tak sa to volalo [Košeca ILA]

ritovie - koniec stebiel od koreňa ritovia [Podkonice BB]
rúčka - časť vretena, na kt sa motá priadza Vretienko malo naspotku hlavič-

ku kera bola nasiaknutá na rúčke [Trakovice HLO]
sluha - drevene al plechové koleso, kt spevňuje krosna Sluha irime šiche

des kí na krosnách dovedna [Zakarovce GÉL]
smrtka - l zvijačky, sukadlo na navíjanie priadze na cievky Bojím se totej

smertky [Zakarovce GFL], .A/a smertke tis špulame predzu [Torysa PRE],
Dones smertku a spulaj1 [Markušovce SN V]
2 terefere, rám na veľké cievky, fajfy smertka [Studenec LVO]
3 kladky na zavesenie niteľnic, obrtdčky smertka [Hnilec SNV] striga -
kolovrat striga [Vernar BRE]

trojnožka - podstavec, stolec na praslicu trojnoška [Zliechov ILA]
zub/zúbok - l časť sekačky - trlice Trhca ta mala len jeden takíto zubek

cei prostredek a takto sa to sekalo [Košeca ILA]
2 čast zubiera Najpi v sa navilo do zubiera každá hupka eksíra medzi
dva zubi [Veľká Maňa VŔB]
3 časť snovadiel, kliny na činoch zubi [V Maňa VŔB, Brestovec MYJ]
4 kovový al dieveny klinec na rafadle Také zubi buh na takej deske a se
tak potom rafal toíen len [Bugľovce LVO]
5 pomn hrebene upevnené na praslici, gracky zupkí [Vernar BRE]

zubec - kovový klinec na šteti zubec [Závadka n Hron BRE]
zubier - zariadenie podobne hrebeňu, kt sa používa pri navíjaní osnovy na

krosna zuber [Kostolany TRČ], zubir [Nitr Hrádok NZ, Rozbehy SEN],
zubier [Kostolne MYJ], mechoví zubier [Brestovec MYJ]

VYŠIVACIE VZORY
čert na čertovu glove [Lipt Lužná RÚŽ]
chlap na chlapov [Lipt Revúce RÚŽ]
nôžka na noske [Lipt Lužná RÚŽ]
oko/očko na očka [Val Bela PDZ]
palec na pet palcov [Lipt Lužná RÚŽ]
pam/panička na panickí [Lipt Revúce RÚŽ, Obišovce PRE], na pánte

[Važec LMJ
prst naprstki [Lipt Lužná RÚŽ]
tebierko rebierko [Zliechov ILA]
ritka na ritki [Bacuch BRE]
srdce/polsrdce na polsrcca [Zliechov ILA], na štiri boskavane srca [Val

Bela PDZ], na srce [Detv Huta ZVO]
srdiečko na ircka [Fačkov ŽIL], na srdiečka [Lipt Osada RÚŽ, Bacuch

BRE], na srdecka [Lipt Lužná RÚŽ]

184

srdiečkovany srdečkovana formička [Zliechov ILA], na srďieckavuo [Beňuä
BRE]

strapačky strapački [Čičmany ŽIL]
uško na uška [Beňuš BRE]
zadok na zadok [Bacuch BRE]
zub/zúbok vlčí zubi [Hlboké SEN], konské zubi [Jablonec MÓD], na zubi

[Lipt Osada RÚŽ], na zupkí [Kriváň ZVO], na zupkí [Nemcovce GIR]
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Činovať- k vývoju obsahu a pôvodu pojmu
*<&

•" • • . • Juraj Zajonc

• : - ' • . Ústav etnológie SAV, Bratislava

Štúdium tradičnej kultúry z pohľadu národopisu, etnografie i etnológie je
úzko späté s jazykom, ktorý tvorí jej dôležitú súčasť a je aj prostriedkom
šírenia a uchovávania informácií. Na význam jazyka ako dôležitého znaku
národa poukázala už v 20. rokoch 19. storočia „predromantická" generácia
reprezentovaná najmä J. Kollárom a P. J. Šafárikom (Urbancová, 1987, s. 62).
Ako prameň slov, názvov, pojmov označujúcich veci ajavy dávno minulé bol
jazyk pre súdobých záujemcov o ľud a jeho spôsob života významným, no
často jediným východiskom k odhaľovaniu minulosti. Sústreďovanie jazyko-
vých dokladov o kultúrnom vývoji Slovákov bolo však neraz spojené s ich
nekritickým preceňovaním, čo viedlo k chybnej interpretácii a k vzniku ne-
správnych, ba až nevedeckých záverov. Ako príklad možno uviesť Národnie
spievanky zostavené Jánom Kollárom (1834, 1835), ktorý v poznámkach
k piesňovým textom v romantickom duchu práve na základe jazykového
materiálu rekonštruuje napr. podobu slovenského panteónu (Kollár I, 1953,
s. 713 n). Aj napriek tomu však majú údaje zozbierané v tomto období pre
dnešnú vedu jedinečnú informačnú hodnotu.

Dôležitosť štúdia pomenovaní a termínov potvrdili aj mimoeurópske et-
nologické výskumy v minulom storočí. Tak napr. americký kultúrny antropo-
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log H. L. Morgan zistil štúdiom príbuzenskej terminológie Irokézov, že sa
mení pomalšie ako systém príbuzenských vzťahov, ktoré označuje. To mu
umožnilo spätne rekonštruovať predchádzajúcu formu rodiny a rodových
vzťahov u tejto severoamerickej skupiny indiánskych kmeňov.

V etnológii dnes tvorí skúmanie vzťahu medzi názvom a vecou alebo ja-
vom samostatnú metódu. Pomocou tzv. metódy slova a veci (nem. Worter
und Sachen), ktorá vznikla koncom 19. storočia v Nemecku, je možné na
základe skúmania pôvodu a formy názvu určitej veci objasniť jej vznik, vý-
voj. Obdobne môže poznanie histórie predmetu napomôcť objasniť genézu
slova (EĽKS l, 1995, s. 354).

Hlbšie zameranie na názvy predmetov a činností má špecifický význam
pri štúdiu materiálnej zložky kultúry. Najčastejším procesom vo vývoji prv-
kov materiálnej kultúry je totiž ich výmena a nie navrstvovanie ako
v duchovnej kultúre, v ktorej často nachádzame v jednom zvyku alebo obrade
vedľa seba názory a predstavy z rozličných období i oblastí. Zmeny počas
vývoja nástrojov a spotrebných predmetov sa dotýkajú ich formy, materiálu
i konštrukcie. A to často do takej miery, že pri pohľade na genézu artefaktu
s nemennou funkciou a miestom v technologickom procese sa vedľa seba
objavia dva tvarom i materiálom odlišné predmety. Zmena technologického
postupu alebo zánik určitej činnosti môže viesť až k zániku predmetu. Často
jediným dôkazom jeho existencie ostáva iba pomenovanie, ktoré sa môže na
základe akejkoľvek, hoci i zdanlivej podobnosti alebo súvislosti preniesť na
predmet podobný tvarom, materiálom, hoci tento dokonca nemusí mať s pô-
vodným nositeľom pomenovnania žiadnu funkčnú ani genetickú súvislosť.

Ako príklad uvádzam mieru nazývanú sťena, sťienka, ktorá určuje dĺžku
osnovy - usporiadaného súboru určitého počtu nití určitej dĺžky. Osnova sa
pripravuje snovaním, ktorého základom je namotávanie nití medzi dve sústa-
vy klinov. Vzdialenosť klinov určuje dĺžku osnovy, počet nití (otočení tam
a späť) jej šírku (EĽKS 2, 1995, s. 178-179). V domáckej a remeselnej výro-
be na Slovensku bolo známych niekoľko spôsobov snovania, ktoré sa od seba
líšia používanými nástrojmi i operáciami, z ktorých sa tento technologický
postup skladá. Jedným z archaických spôsobov je tzv. snovanie na stene (aj
snovaňie pot stenou; Paličková, 1977, s. 189) alebo snovanie na klinoch, pri
ktorom snovajúca osoba chodila a namotávala nite na kliny upevnené v stene
budovy. Kedže kliny boli najčastejšie umiestnené na koncoch steny, jej dĺžka
určovala aj dĺžku osnovy. Preto sa slovo sťena v rozličných nárečových va-
riantoch stalo základnou dĺžkovou jednotkou pri tomto spôsobe snovania
(J sťena = 6-8 m). Začiatkom 20. storočia bolo však na území Slovenska
najrozšírnejšie snovanie na otáčavom snovadle, pri ktorom snovajúca osoba
stála. Súčasťou otáčavého snovadla sú štyri zvislé latky, okolo ktorých sa pri
snovaní viedli vodorovne nite. Základnou jednotkou dĺžky osnovy pri tomto
spôsobe snovania sa stala vzdialenosť dvoch susedných latiek (7 rif= 75 cm,
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pnp. 60 cm alebo / meter, ojedinelé viac), čo súviselo s prenikaním poznat-
kov remeselného tkáčstva do domáckej výroby V niektorých oblastiach sa
však aj pri tomto spôsobe snovama používa ako väčšia jednotka / sťena (4-
až 10-násobok vzdialenosti medzi dvoma latkami). Piáve jej výskyt je často
jediným dôkazom, že snovaním na otáčavom snovadle bolo vytlačené snova-
me na stene (pozri napr. Zajonc, 1993, s. 403). Staršie miery pretrvali popri
novom spôsobe snovania preto, lebo boli v domáckej výrobe zaužívané a zro-
zumiteľné.

Snovanie na stene stodoly. Veľká Poľana, východné Slovensko, 50-60.
roky 20. storočia. Foto: E. Markova. Archív ÚEt SAV.
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Otáčavé snovadlá. Trenčianske Mitice, okolo roku 1950.
PodľaEĽKS2, 1995, s. 178.

Jedným zo špecifických slov, ktoré patrí do slovníka tradičnej textilnej
kultúry Slovenska, je aj termín činovať. Okrem slovenčiny sa vyskytuje napr
aj v slovinčine (činovato; Eckhel, 1988, s. 33), ukrajinčine (činovatnyje po-
loíno), poľštine (czynovaty), češtine (činovať, činovaťma; Stánková, 1967,
s. 147) i v maďarčine (csmovaí) Na Slovensku sa ním označuje skupina
tkanín, ktorých základné charakteristiky (väzba, farebnosť, forma organizácie
výroby, doba vzniku) sú často odlišné. No hlbším poznaním vývoja a vzťahov
týchto tkanín možno objasniť princípy, z ktorých vychádza ich označovanie
rovnakým názvom.

O činovati sa dozvedáme z písomných zmienok už od 16. storočia (czyno-
\vate hlcnvne - Bytča 1573-80, czynowate satý - Jelšava 1681, czinovvatyna na
perinu - Krupina 1683, z hlalkeg czmovvaty ruczmk - Bytča 1771 atď.; Histo-
rický slovník, 1991, s. 216-217), hoci samotné tkaniny i historické údaje o ich
tkaní sú ešte staršie. Ide však len o remeselnú výrobu činovatých tkanín, nazý-
vaných aj cvilichové (Socháň, 1935, s. 44, hovorí o obrusoch) alebo cvilichy,
ktorá bola na území dnešného Slovenska známa už v 15. storočí (Markova,
1968, s. 202). Cvilichy - damaskové tkaniny so vzorom geometrického charak-
teru boli buď biele alebo zdobené farebnými preberanými pruhmi (Markova,
1968, s. 202). Rovnaký obsah majú aj údaje zo 16. storočia z Čiech, kde pome-
novanie činovaté plátno označovalo „plátno vzorkované" zčinovaťma bolo
plátno, na ktorom boli vytkávané vzorky. Tkáči robili aj „plátna na damašek
délaná", čiže „plátna činovaté (damasty)" (Winter, 1893, s. 114, 116, 357).
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Tkanie činovatých tkanín v rámci domáckej výroby pre vlastnú potrebu ne-
možno v týchto storočiach presne doložiť historickým údajmi a vzhľadom na
ich technologickú náročnosť ho možno skôr vylúčiť. Reálny je však predpoklad,
že vo vidieckom prostredí boli tieto tkaniny známe, aj keď nie používané
a známy bol aj ich názov. Najmä od 18. storočia prenikali do domáckej výroby
prvky dokonalejšej remeselnej technológie (napr. snahami Jozefa II. o skva-
litnenie výroby plátna na predaj), čo malo vplyv aj na akosť (hrúbku a väzbu)
tkanín tkaných pre vlastnú potrebu. Podľa E. Markovej bolo rozšírenie domác-
kej výroby vzorovaných tkanín, ku ktorým zaraďujeme aj činovať, podmienené
politicko-hospodárskymi zmenami po roku 1848 (Markova, 1976, s. 116). No
napr. výzdobná tkáčska technika preberania (ľudovo nazývaná aj činovaťou)
bola „i medzi obecným slovenským ľudom dobre známa a rozšírená" už začiat-
kom 19. storočia (Križko, 1891, s. 538). Tkaniny zdobené „prietkami", ktoré
darovala dedinčanka, uvádzajú už inventáre dedinských kostolov z 18. storočia
(Markova, 1968, s. 204). V domáckom tkáčstve jednotlivých oblastí sa postupne
objavuje špecifická skupina tkanín rozličnej väzby a s rôznou výzdobou ozna-
čovaných termínom činovať, a preto nachádzame vedľa seba dve skupiny čino-
vati -- remeselnícke a tzv. ľudové. Potvrdzuje to aj údaj kremnického tkáča
P. Križku, ktorý v súvislosti s činovaťou ako druhom remeselnej tkaniny uvá-
dza, že „hlatkú robotu, totiž obyčajné plátno, obrusy a uteráky robia si gazdiny
samy na dvoch podnožiach a ktorá zná vystupovať na štyroch, tá utká i činovať"
(Križko, 189, s. 538). Fakt, že v 1. polovici 19. storočia sa pod činovaťou rozu-
mela keprová tkanina (nem. Drillich), potvrdzuje aj údaj v Bernolákovom Slov-
níku (Bernolák, 1825,s.292).

Snovanie na otáčavých snovadlách. Krivany. Foto: J. Lazorík.
Archív Etnografického múzea SNM v Martine.
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V 20. storočí bolo tkanie plátna ako remeslo rozšírené na juhozápadnom
Slovensku, kde pretrvalo ako jediná forma ručnej výroby tkanín do 50. rokov
20. storočia (EĽKS 2„ 1995, s. 258). K nemu sa viaže aj údaj, že činovať je
tkanina tkaná „na štyri niteľnice" (Veľká Maňa) (Slovník slovenských nárečí,
1994, s. 263). Na ostatnom území prevládala ručná domácka výroba, ktorá je
živá aj v súčasnosti. Etnografické poznatky o domáckych tkaninách označo-
vaných termínom činovať a z neho odvodenými názvami (činovac, činovať,
čmuvať, činovaťina, činovatné plátno, činovaté obrúsi ap.; Slovník sloven-
ských nárečí, 1994, s. 263) ukazujú, že tvorili a tvoria bohatú a špecifickú
súčasť tzv. ľudových tkanín.

Na Horehroní začala začiatkom 20. storočia činovať (tkanina s keprovou
väzbou s farebnými útkovými pruhmi) dopĺňať a nahrádzať hladké tkanie. Či-
novaťmy boli najčastejšie červeno-biele, staršie aj s čiernou, neskôr žltou
a inými farbami (Stánková, 1969, s. 418, 461). V tejto oblasti volali činova-
ťou staršie červené tkaniny tkané bielo a modro pásikovým drilichom (Bar-
tošova, 1957, s. 25). V Liptove bola činovaťou každá tkanina, ktorá mala inú
ako platňovú väzbu (Markova, 1976, s. 44), alebo biela, režná alebo najčas-
tejšie poloľanová tkanina na obrusy a uteráky tkaná do väzbových vzoriek
tvoriacich štvorcové plochy (Bartošova, 1957, s. 25). Podobne v hornom Lip-
tove bola činovať ľanová alebo bavlnená tkanina tkaná na štyroch podno-
žiach, na ktorej sa vzor dosiahol striedaním rôznych väzieb (Kovačevičová,
1955, s. 191). V Šariši, Liptove, na Spiši a Zemplíne označovali ako činova-
ťina koliesková, rajsová, prezivovaná tkaniny s drobnými vzormi a so zloži-
tejším naberaním do niteľníc, ktoré sa l í š i l i od hlatkej činovaťini - nezdobe-
nej keprovej tkaniny (Liptovské Revúce) (Stánková, 1969, s. 418). V Revúcej
na Gemeri bolo činovaťou každé plátno tkané keprovou väzbou (Orlovský,
1982, s. 53). V hornom Novohrade tkali bielo-červeno-čiernu pásikavú čino-
vať využitím keprovej alebo kombináciou keprovej a ripsovej väzby
(Kovačevičová, 1963, s. 86, 96-97). V Dobrej Nive pri Zvolene označovali
ako „činovať na dve niteľnice" ripsové tkaniny (Markova, 1976, s. 44).
V Detve a Senohrade bola známa „biela činovať tkaná na šiestich niteľni-
ciach". Išlo o tkaninu keprového základu s drobnými plastickými vzormi
(Markova, 1976, s. 44). V Trenčianskych Milíciách bola činovať biela alebo
bielo-červená pásikavá keprová tkanina. V nedalekých Motešiciach takto ozna-
čujú aj bielo-červené pásikavé domáce tkaniny s platňovou väzbou (vlastný
výskum 1987). U Slovákov vo Vojvodine bolo činovaté plátno tkané na šty-
roch niteľniciach. Striedavo sa dvíhali tri hore a jedna dolu a tak sa tkalo do
klasu (Kišgeci, 1989, s. 103). V dedinách na Slovensku, do ktorých sa dostá-
vali remeselnícke tkaniny, platilo, že činovaťou nazývali tie, ktoré boli robené
na viac ako 4 niteľniciach (Markova, 1976, s. 179) Činovaťou nazývali v ľu-
dovom prostredí aj domácky zhotovené tkaniny zdobené preberaním. A to
najmä vtedy, ak boli technologicky náročnejšie alebo ak išlo o vizuálne odliš-
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ne vzorované tkaniny pôvodom z inej oblasti (vlastné výskumy 1990-1993
v okolí Zvolena, Bánoviec nad Bebravou).

Ktprova VÄZÍM

Rtpiová vatba

Platňová, keprová a ripsová väzba (schémy). Kresba: autor príspevku.

Uvedené opisy domácky tkaných činovatí ukazujú, že v porovnaní s reme-
selníckymi činovaťami je ich škála širšia. J. Stánková v tejto súvislosti uvá-
dza: „V celoslovenskom meradle sa pod názov činovatina zahrnujú plátna
drobnejších vzorov, o ktorých možno súdiť, že majú svoj pôvod v remeselnej
technológii... Nenazývajú sa tak látky vzorované väčšími preberanými orna-
mentami, ktoré sú tkané pomocou dosky, spôsobom typickým pre ručné tkáč-
stvo neremeselného charakteru, príznačného pre celú východnú Európu"
(Stánková, 1969, s. 419). S týmto názorom možno súhlasiť len čiastočne.
Predchádzajúce údaje z lokalít a oblastí Slovenska ukazujú, že tzv. ľudové
činovate nemusia byť vždy vzorované. Taktiež neplatí úplne všeobecne, že
tkaniny s väčšími preberanými vzormi sa neoznačujú ako činoVať (zrejme to
platilo na Horehroní v dobe výskumov, v spojitosti s ktorým autorka toto
konštatovanie uviedla). O ďalšie vymedzenie činovate sa pokúsila A. Barto-
šova, ktorá hovorí: „Tkáme do vzoriek volá sa obyčajne činovať... Meno
činovať platí teda všeobecne pre všetky druhy vzorkovanej tkaniny, či už je to
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tkanina v jednej väzbe utkaná a farebne vyvzorkovaná alebo tkanina režná,
prípadne biela, vyvzorkovaná väzbou. Najčastejšie sa vzorkuje aj väzbami aj
farbami, takže kombinačné možnosti sú tu veľmi veľké, čo sa v ľudovom
tkáčastve plne využíva" (Bartošova, 1957, s. 25). Táto charakteristika síce
správne uvádza princípy vzorovania aplikované aj pri tkaní činovatí, no je
príliš všeobecná - podľa nej je možné dať medzi činovať a vzorovanú tkaninu
znamienko rovnosti. Základom problému je fakt, že autorka považuje za
vzorovanú aj hladkú keprovú tkaninu (tzv. drilich) (tamže). Najnovšia kom-
plexná definícia činovatí zhotovovaných v rámci domáckeho tkáčstva uvádza:
„Činovať - regionálne pomenovanie tkanín zhotovených inou ako platňovou
väzbou alebo zdobených preberaním" (EĽKS 1„ 1995, s. 76). Je v nej už
naznačená odlišnosť obsahu názvu v jednotlivých regiónoch, no neuvádza
zdobenie farebnými pruhmi vo väzbe tkaniny, ktoré je pre ľudové činovate
rovnako charakteristické ako zdobenie preberaním.

Pri pokuse naznačiť komplexnú definíciu činovate, ktorá by ju obsiahla
v celom historickom vývoji, vychádzam z jej základného vymedzenia z hľa-
diska technológie textilnej výroby. Podľa neho sú činovate tkaniny, v ktorých
sa striedajú dve alebo viac väzieb vo štvorcoch (tzv. štvorcové väzby - napr.
4-väzbový keper osnovný a útkový alebo väzba keprová a atlasová, väzba
keprová a ripsová) (Suchý, 1948, s. 60). Toto vymedzenie korešponduje aj
s charakteristikou damaskových tkanín tvoriacich základ stredovekých vzoro-
vaných tkanín. V damasku je základom vzorovania tiež striedanie plôch roz-
ličných väzieb (najčastejšie atlasovej väzby) v jednej, prípadne vo viacerých
farbách, z ktorých sa vytvárajú obrazce (Ottuv slovník, 1893, s. 917; Teyssler
- Kotyška, 1928, s. 380). Potom možno povedať, že remeselné činovate sú
tkaniny, ktorých základná väzba (odvodená napr. z kepru) vytvára geo-
metrické obrazce alebo tieto obrazce vznikajú striedaním plôch s mini-
málne dvoma väzbami. Často sú zdobené farebnými útkovými (v tej istej
väzbe), najmä však preberanými alebo pomocou niteľníc tkanými pásmi.
Pokým u remeselných tkáčov ostal obsah pojmu stabilný počas niekoľkých
storočí, v ľudovom prostredí došlo kjeho významovým posunom. Tie boli
podmienené úrovňou výroby najmä vzorovaných tkanín v každej z oblastí do-
máceho tkáčstva a intenzitou jej kontaktov s remeselným tkáčstvom a jeho
produktami. Z domácky tkaných tkanín, ktoré sa nazývajú činovať, majú po
technologickej stránke k remeselným činovatiam najbližšie tkaniny z Liptova,
ktoré sú tkané do väzbových vzoriek tvoriacich štvorcové plochy (Bartošova,
1957, s. 25), teda vzor tkaniny sa docielil striedaním rôznych väzieb (Ko-
vačevičová, 1955, s. 191). Spoločnou vlastnosťou ľudových i remeselníckych
činovatí je ich zdobenie farebnými pruhmi, a to Či už v základnej väzbe, tka-
ných preberaním alebo pomocou niteľníc. Tu vystupuje do popredia používa-
nie názvu činovať predovšetkým na základe vizuálnej podobnosti tzv. ľudo-
vých a remeslníckych činovatí. Preto sa týmto názvom označujú okrem pru-

193



hovaných keprových tkanín aj tkaniny utkané v ripsovej, ba aj v platňovej väz-
be. Treba však dodať, že vo viacerých oblastiach Slovenska existujú domácke
tkaniny, ktoré majú tiež veľmi jasnú motivickú i kompozičnú nadväznosť na
spomínané stredoveké vzorované tkaniny (napr. v Zemplíne, pozri Zajonc
1993), ale činovaťou ich nenazývajú.

Keprová bielo-čei vená tkanina nazývaná činovaťma. Šumiac.
Foto: S. Kovačevičová, okolo roku 1950.

Možno teda povedať, že tzv. ľudové činovate sú tkaniny, ktorých pô-
vod súvisí s remeslníckymi činovaťami. Ich základná zložitejšia väzba
môže tvoriť geometrické obrazce, ktoré možno docieliť aj striedaním
plôch s minimálne dvoma jednoduchšími väzbami. Ak majú keprovú
väzbu (alebo jej odvodeniny), môžu byť jednofarebné (biele, režné) alebo
zdobené farebnými pruhmi v tej istej alebo v inej (preberanej, niteľni-
cami tkanej) väzbe. Menej rozšírené sú činovate v ripsovej, ojedinelé
v platňovej väzbe, ktoré sú zdobené rovnako ako činovate s keprovým
základom. Kombinácie základnej väzby, farieb a spôsobov vzorovania sú
špecifické pre každú oblasť domáckeho tkania, v ktorej boli známe tkaniny
nazývané činovať. Porovnanie definícií remeselníckych a tzv. ľudových čino-
vatí ukazuje, že na ich spoločné charakterizovanie možno použiť prvú z nich.

Na tomto mieste sa musím vrátiť ešte k definícii činovate v dvoch novších
slovníkových jazykovedných prácach. Slovník slovenských nárečí (\994, s. 263)
uvádza: „činovať, činovatina - bavlnená alebo ľanová tkanina z troch nití".
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V Historickom slovníku slovenského jazyka (1991, s. 216) sa možno dozve-
dieť, že: „činovať, činovatina - ľanová, konopná alebo bavlnená látka tkaná
z troch nití (s použitím štvoro niteľníc)". V porovnaní s vyššie uvedenými
definíciami sú tieto informácie veľmi zjednodušené, a ak by som aj akcepto-
val názor, že ide v najväčšej miere o tkaniny v keprovej väzbe, jej vysvetlenie
spojením „tkaná z troch nití" je pomerne nejasné. Nehovoriac už o tom, že
v Slovníku slovenských nárečí by mohlo byť naznačené, že práve používanie
názvu činovať sa v nárečiach viaže k pestrejšej škále tkanín.

V súvislosti s činovaťou sa dotknem ešte otázky pôvodu tohto termínu.
Všeobecne sa odvodzuje od slova činí, činki (Machek, 1957, s. 74), čo sú
latky, ktoré sa na krosnách vkladajú do osnovy za brdom, aby sa priadza
rozostúpila a nemotala sa (Slovník slovenského jazyka, 1959, I, s. 211). Túto
definíciu treba spresniť najskôr v tom smere, že latky sa nemôžu vkladať za
brdo, pretože tým by ležali medzi ním a niteľnicami a nebolo by možné vy-
tvoriť živú Latky sa umiestňujú za niteľnice (v češtine nazývané aj brdo, čo
mohlo byť príčinou nejasnosti). Pri príprave ručného tkania na krosnách sa
najskôr do osnovy namotanej na zadnom návoji vložili dve latky nazývané aj
aepky alebo šince, ktorými sa zafixoval niťový kríž vytvorený pri snovaní
(EĽKS l, 1995, s. 59). Podľa poradia na ciepkoch sa nite navliekali do niteľ-
níc a bolo jedno či do dvoch alebo do viacerých. Po dokončení príprav sa na
začiatku tkania na viac ako dvoch niteľniciach vkladali do osnovy ďalšie
latky medzi nite oddelené dvíhaním niteľníc a latky (podobne ako prúty) sa
používali aj na oddeľovanie nití pri tkaní preberaných vzorov (EĽKS 2, 1995,
s. 79). Kedže remeselné tkaniny nazývané činovať boli tkané vždy na viac ako
dvoch niteľniciach, je možné, že od tkania iných tkanín ich odlišoval práve
väčší počet činov. Názvy činy, činky, šince majú pôvod v nemčine (Machek,
1957, s. 74) a rovnako ako termín činovať sa do domáckej výroby tkaním
dostali z remeselníckeho prostredia. Nazdávam sa však, že v ľudovom pros-
tredí sa pôvod termínu neodvodzoval od počtu činov použitých pri tkaní. Tu
bol skôr dôležitý princíp označovania tkanín termínom činovať na základe ich
vizuálnej podobnosti s remeselnými činovaťami (a ich odlišnosti od domácky
zhotovených tkanín), a to aj bez znalosti technológie ich výroby. Tak sa zrej-
me ustálilo pomenovanie činovať aj pre spomínané platňové bielo-červené
pásikavé tkaniny, čo predstavuje najväčší posun od technologickej i vizuálnej
podstaty východiskových remeselníckych tkanín.

Cieľom môjho príspevku bolo poukázať na nutnosť skúmať pôvod a vývoj
pojmu spolu s genézou objektu, na ktorý je viazaný. Sledovanie konkrétneho
javu alebo predmetu v širších kultúrno-historických kontextoch je pre etnoló-
giu rovnako ako aj pre jazykovedu jedinou možnosťou, ako skúmať a chápať
objekty, javy, ktoré sú výsledkom kultúrneho prúdenia a navrstvovania. A to
nie len v čase a geografickom priestore, ale aj v sociálnej a celkovej kultúrnej
štruktúre. Iba tak je možné vrátiť sa k doterajším definíciám a hypotézam

195



z iného pohľadu nie v snahe búrať ich, ale hľadať nové cesty, ako o nich
uvažovať.

Mi n

Krosna z okolia Trenčína. A - niteľnice, B bidlo s brdom, C lavica,
D - podnože, E - predný návoj, F - ciepky, G - ozubené koleso zadného

návoja so západkou. Podľa ECKS l, 1995, s. 279.
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Pieseň k počajevskej ikone Bohorodičky.
Historicko-Iiterárna a religiózna interpretácia

Peter Žeňuch

Slavistický kabinet SAV, Bratislava

Pre literárnu produkciu karpatskej oblasti 16.-19. storočia je charakteris-
tický literárny prejav založený na prelínaní historických a religióznych motí-
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vov (biblických, apokryfických, legendárnych), ktoré formujú duchovnú
paraliturgickú pieseň.1 Paraliturgická piesňová tvorba východného obradu
vznikala pri chrámoch a monastieroch (kláštoroch) najmä z iniciatívy kňazov,
kantorov a mníchov Jednotlivé piesne pochádzajú z rukopisných a neskor-
ších tlačených zbierok alebo zborníkov, ktoré obsahujú texty piesní na sviatky
Pána, Bohorodičky a svätých, príležitostné piesne a piesne k rozličným zá-
zračným ikonám. Najstarším známym tlačeným spevníkom je Bohohlasník
počajevských bazihánov z roku 1791.2 Možno povedať, že rukopisná spevní-
ková a neskoršia tlačená bohohlasníková tvorba vyšla z potreby jednotného
spevníka na mirnoliturgické účely S postupným „imprimatur" sa paraliturgic-
ká spevníková tvorba stáva súčasťou bohoslužobného procesu a to najmä pod
vplyvom západných cirkví3 (katolíckej a protestantskej).

1 Pod pojmom mimobohoslužobná alebo paraliturgická (gr para-, mimo, vedľa)
pieseň rozumieme všetky náboženské a duchovné texty piesní, ktoré vychádzajú z bo-
hoslužobného, liturgického procesu východného obradu a vznikajú z potreby mimoli-
tuigického života (púte, procesie, adoracie a pod ) Funkcia takejto piesne je založená
na duchovnosti a náboženskom živote mimo obradu a chrámu, aj keď je s ním v úzkom
vzťahu

2 Bohohlasník ako zbierka duchovných, paraliturgických piesní je rozdelený na
Štyri častr Prvá časť obsahuje piesne na sviatky Pána, o strastiach Krista, na niektoré
nedele a o ikonách Ježiša Krista Druhá časť je venovaná piesňam na sviatky Bohoro-
dičky a jej zázračným ikonám Tretia časť obsahuje piesne k svätým počas celého
cnkevného roka a záverečnú, štvrtú Časť zborníka tvoria kajúcne, modlitebne a pro-
sebné piesne na rozličné potreby a príležitosti (bližšie Vozňak, 1914, s 367-368)
BmmjiacHiíKb ílkcm KjiaíoznekÚHMJi IJptudHbiKOMb ľocnodbcKiMj,, i Hapotumbixj,
cexmbix'b ypeyt eecb zodb npuKíioiatoinUMj, en, Kt cuMyice HbKomopbiM* VydomeopHbiMt
IKOHOMÍ cjiyyicainusi, majice pasJimHbix, matice pa3Jiľ4HbUi IloKjiiiHHbvi i yiuuiume/ib-
Hbisi, codep3Kaiu,T>. Co6pam>, no cuik ucnpa&nem>, vempjui HacmbMi onpedbjíem, ... et
c&amtú vydomeopHbú Jlaept IlovaúescKoú, TinameMK InoKoet Viny C Bacuiisi BeMKa-
zo Jljm omb Paxcdecmea Xpicmoea 1791 (na ilustráciu používam prepis záhlavia prvé-
ho tlačeného Bohohlasníka počajevských bazihánov podľa Michaila Vozňaka, 1914,
s 365)

Karpatská oblasť bola po únii pod tlakom západnej (rímskej) cnkvi (V tejto ob-
lasti značne pôsobil jezuitský vplyv, najskôr sa prejavil v Poľsku a Hahči, neskôr po
užhorodskej unn (1646) sa presadil aj v centre karpatskej oblasti) Nedostatok vzdelá-
vacích inštitútov v karpatskej oblasti pre klerikov východného obradu bol príčinou
toho, že množstvo mladých duchovných východného ntu študovalo v Tmavé alebo
Jágri V trnavskom univerzitnom prostredí boh v tom čase rozširované spevníky B Szo-
losziho a J Tranovskeho Pod vplyvom takejto tvorby vo východnej cirkvi (na)prv
gréckokatolíckej a neskôr aj pravoslávnej) sa prejavila potreba jednotnej spevníkovej
(bohohlasníkovej) tvorby Parahturgicke piesne v uvádzanom priestore tak vytvárajú
jedinečný náboženský, duchovný literárny i spevný útvar, ktorý v obrade východných
kresťanov (pravoslávnych, gréckokatolíkov) nebol cirkevne schválený ako bohoslu-
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V našom príspevku sa nebudeme zaoberať pôvodom a funkciou paralitur-
gickej tvorby v systéme duchovných a historických piesní, ale pokúsime sa na
piesni venovanej zázračnej ikone počajevskej Matky Božej vysvetliť symbo-
liku paraliturgickej piesňovej tvorby východného obradu karpatskej prove-
niencie.

Ústredným motívom piesne UbcHb KÍ, UKOHÍ Upeceamoú Bozopoduiju 77o-
tacecKOÚ, ako ju nazval Ján Juhasevyč4 vo svojej prvej rukopisnej zbierke
z rokov 1761-1763 (Javorskij, 1931), je religiózny sujet na historicko-
spoločenskom pozadí. Motív zázraku, plačúca ikona alebo iná forma tzv.
„nepravej" teofánie'' (v našej piesni zjavenie sa Bohorodičky) v konkrétnom
historickom prostredí (vzbury, nepokoje, nájazdy nepriateľov, turecká expan-
zia, poľsko-ukrajinské súperenie a pod.) a udalosť sa v piesni alegorický
znázorňujú, pripodobňujú k biblickému alebo legendárnemu výjavu, čím
dochádza k aktualizácii daného religiózneho motívu.

Sujet piesne venovaný počajevskej Bohorodičke a jej ikone vychádza
z historického kontextu 17. storočia, keď Rus ešte bola pod tlakom nevercov
(v piesni sa nazývajú Asapanbi alebo EkscypMsiHbí). Ako historická udalosť sa
v piesni zobrazuje útok Turkov na mesto Počajev, počas ktorého sa obyvatelia
mesta a okolitých dedín modlili v chráme počajevského monastiera (kláštora).

žobný text Takáto pieseň nemá bohoslužobnú, liturgickú funkciu, ale jej úloha, vý-
znam a využitie spočíva v mimobohoslužobnom procese (čiže mimo chrámu a boho-
služobných obradov), a tak slúži najmä na zveľadenie ľudovej duchovnosti pravosláv-
nych veriacich Obdobný proces prebiehal v západných cirkvách už skôr „Úradná
Cirkev dovoľovala spev duchovných piesní spočiatku len pri nehturgických pobožnos-
tiach, neskôr ho - až do nášho storočia - trpela miestne aj počas tzv tichých omší
Odkedy sa v reformovaných cirkvách duchovnou piesňou nahradil liturgický spev, aj
katolícka Cirkev začala viac dozerať na výber a tvorbu duchovných piesní prostred-
níctvom tlačených cirkevne schválených spevníkov" (Konečný, A - Lexman, J , s. 170)
Vo východných cirkvách (pravoslávnej a gréckokatolíckej) tento proces začal prebie-
hať najprv v po zavedení únie a neskôr sa dostal aj do obradu ortodoxnej (pravo-
slávnej) cirkvi (bližšie Nikítma, 1993, s 248-249) O problematike paraliturgickej
piesne a presnejšom vymedzení pojmu pozri samostatnú štúdiu v Slovanských štúdiách
(pórov, literatúra)

4 Ján Juhasevyč Skliarskij je zakarpatoukrajinský tolklonsta, učiteľ. Narodil sa
v roku 1741 v Príkrej a zomrel v roku 1814 v Nevickom Študoval vo Ľvove a neskor-
šie sa stal učiteľom a diakonom v Príkrej a Nevickom Zbieral duchovnú i svetskú
poéziu a zanechal niekoľko rukopisných zborníkov parahturgickej tvorby.

^ Teofáma v pravom slova zmysle je „výraz pre prípady, v ktorých sa Boh viditeľ-
ným spôsobom zjavil ľuďom (napríklad Abrahámovi, Mojžišovi a v Novej zmluve pri
Ježišovom krste a pri zoslasní Svätého Ducha)" (Takáčová, 1996, s 69) V paralitur-
gickej piesni je formou „nepravej" teofánie zjavenie sa Bohorodičky. Vzhľadom na to,
že Bohorodička nie je božského pôvodu, nie je Bohom, používanie termín „nepravá"
teofáma.
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V čase útoku, ako hovorí pieseň, sa nad Počajevom a horou (hora znázorňuje
symbolické priblíženie k Bohu) zjavila Bohorodička V tom istom čase došlo
v chráme na ikonostase k zázračnému slzeniu ikony Matky Božej6 Počajev-
ske udalosti, ako sú zobrazene v piesni, sa sujetovo podobajú na legendu
o Pokrove (Ochrane) Matky Božej v Blachernskom chráme na prelome 9 -10
storočia Legenda7 o udalosti Pokrovu hovorí „V nedeľu8, l októbra, v čase
„eceHOinHOZo^ (celonočneho bdenia), keď bol chrám preplnený modhacimi
sa ľuďmi, pozdvihol sv Andrej (t 936, ,jego radi jurodivyj" - Boží blázon)
počas štvrtej hodinky v noci oči k nebu a uvidel po oblaku kráčajúcu
„presvjatuju Vladičicu našu Bogorodicu", ktorá bola ožiarená nebeským
svetlom a obklopená anjelmi a „COHMOM" (zborom) svätých Svätý Jan Krsti-
teľ (Predchodca Kristov) a svätý Ján Bohoslov (Teológ) sprevádzali Kráľovnú
nebeskú Panna pokľakla a so slzami v očiach sa začala modliť za kresťanov
a dlhy čas prebývala v modlitbe, potom podišla k oltáru (prestolu) a pokra-
čovala v modlitbe, ktorú ukončila tým, že zložila z hlavy pokrývku (omofor)
a rozprestrela ju nad modliacimi sa ľuďmi, čim ich ochránila pred nepriate-
ľom (vidimim i nevidimim) " lo

Pri interpretácii Piesne k presvätej počajevskej Bohorodičke sa budeme
opierať o symboliku konania Matky Božej v uvádzanej legende" (Predo-

' Na ilustiaciu používame citát z Mmeji (1988) na mesiac júl AemoM 1675 zo
dá mypeu,Kue aouaca nod npedeodumejibcmeoM xana HyppeduHa ocadujiu novaeecKym
Jlaepy c mpex cmopoH ĹJiaôasi MonacmhipcKan uspada ne Gbuia cepbejHbm npemtmtm
eueju djm mypeiiKozo eoucxa OcajicdeHHbie UKOHKU u yKpbieaeutuecsi e oôumeM Mupu
ne e cmpaxe OJKUÔCIJIU »a»nna uimypMa HzyMen MOHacmbipn Hoyuýi JíoSpojuupcKUu
npuseaji npaeocnafiHhix otípamumbCJt 3a noMombto K neGecHbiM jacmynHUKOM flpec
exmou Eoiopodime u npenodoňuoMy Hoey notaeecKOMy VmpoM 23 uioax Koeda
830iujio coMi\e, cmajiu nemb axaífiucm BoMcueu Mamepu Kozda íanejiu Bsôpanmú
Eoeeode , npouiouuio duenoe nydo Jlpeceamaji Bozopodut^a COMO steiuiacb nad xpa-
MOM oSume/iu c MHOzoiucAeHHbiMu AneeAOMU TypKu yeudee Hefíecnoe eounaneo
npUHMU eio 30 npueudenue u cmajiu nycKamb e IJapuify HeôecHyto u Amenoe cmpenbi
Ho cmpejibi eo3epaw,cuiucb u noptutcoAu mex, Ktno ux Hanpaejuui (Mineja, 1988,
s 42-43)

7 Všetky kanonické legendy, ktoré sa používajú vo východnom obrade, sú zapísané
v zbierke kanonických legien, tzv Synaxan Synaxár je zbierka textov legiend určených
na bohoslužobné účely Najčastejšie sa legendy čítali ako doplňujúce čítania V klášto-
roch sa legendy čítali pn stolovaní ráno, na obed a večer

11 V legende „Bt eocKpecnbiu denb" -1 j v nedeľu, v deň vzkriesenia
* Pobožnost celonočneho bdenia
"' Podávame voľný preklad z ruského originálu v Nastoľnoj knige svjaščennoslu-

žiteľa Tom 3 , Moskva 1977-1986
" Legenda je veršovaný alebo prozaicky žáner náboženskej epiky Rozpráva o zá-

zrakoch, zjaveniach a mučeníctve svätých Z náboženského pohladu možno legendy
rozdelil na kanonické a nekanomcke Kanonické legendy boli zapisované v Synaxa-
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všetkým treba poukázať na fakt, že chrám východného obradu je ikonosta-
som12 rozdelený na dve časti Presbytérium alebo svätyňa, ktorá sa nachádza
za ikonostasom, znázorňuje nebo V nebi, presbytériu, sa nachádza „eopnet
Mkcmo" (horný trón, ktorého symboliku vysvetlime v rámci interpertácie
piesne) a prestol s kivotom (bohostánkom) Loď chrámu s veriacimi znázor-
ňuje zem Bohorodička sa pri zjavení v sprievode svätých nebeských síl pri-
chádza modliť ako Matka ľudstva (Nová Eva)13 spolu s veriacimi za oslobo-
denie Carihradu Symbolicky je tento akt v legende zavŕšený jej pokornou
modlitbou a poklonou pred ambónom, odkiaľ sa hlasá Evanjelium, Bo/.(e
Slovo, ktorým je Kristus Po ukončení tejto modlitby Mária odchádza za
ikonostas, aby sa poklonila Kristovi pred kivotom ako jeho Matka v nebi
(V kivote je uložený Eucharisticky Kristus tak, ako bol uložený v lone Boho-
rodičky Panna Maria sa preto vo východnej cirkvi nazýva aj Kivotom alebo
Archou Novej zmluvy ) Sujet piesne aj bez komentára poukazuje na podob-
nosť s legendou

Maria v legende i v piesni vystupuje ako prostredník medzi nebom a ze-
mou14, čo jej umožňuje práve ľudská prirodzenosť a nepoškvrnená čistota,

roch (pozri poznámku 7) Neskoršie dostali svetsky rozmer Tie do systému kanonic-
kých legiend nepatria V období, keď legenda prenikala aj do svetskej literatúry, stala
sa druhým základným žánrom svetskej epiky a pre svoju zázračnosť a fantastickosť
bola oblubená

1 Ikonostas je drevená stena vytvorená konštrukciou, na ktorej sú zavesene ikony
Oddeľuje presbytérium (nebo) od lode chrámu (zeme) Ikonostas je zložený najčastej-
šie 70 štyroch radov obrazov Dolný rad obsahuje štyri hlavne ikony (zľava doprava)
sv Mikuláša (patróna východnej cirkvi), Bohorodičku s dieťaťom (tzv Hodigitna),
ikonu Krista Učiteľa a ikonu patrocima Ikony sú od seba oddelené severnými, cárs-
kymi (kráľovskými) a južnými dverami Druhy rad obrazov tvoria ikony zo života
Bohorodičky a Krista od Zvestovania Panny Mane po Nanebovstúpenie Knsta V tomto
rade ikôn sa nad cárskymi dverami nachádza ústredná ikona Svätej večere Tretí rad
obrazov tvon ikona Krista Kráľa (Pantokrator - táto ikona sa na ikonostas dostala
neskoršie pôvodne sa nachádzala za oltárom nad horným trónom) a po šesť ikôn apošto-
lov L ľavej a pravej strany Pantokratora, alebo sa tam nachádzajú mi svati Povinne sa
tam majú umiestnil ikony apoštolov Petra, Pavla a Andreja a ikony archamelov Gab-
riela a Michala Ďalšie ikony sa tam kladu podľa uzu miestnej cirkvi Posledný rad
obrazov tvona ikony dvanástich alebo šestnástich prorokov Na najvyššom mieste
ikonostasu býva Golgota

13 „Sv Justín (f 165) nazýva Maru pannou a srovnává j i s Cvou, podobné jako
sv Irenej (t kolem 200), „otec katolícke dogmatiky" a prvm manolog Justín píše
„Jako panna a neporušená prijala Eva slova hada a zrodila neposlušnost a smrt Maria
však, panna, prijala víru a radost, když jí andél Gabriel pfmesl radostnou zvesí"
(Mmahk, 1991, s 13)

14 Ako prostredník medzi nebom a zemou sa Maňa označuje aj v Akatiste Bohoro-
dičke, ktorý sa slúži na Akatistovu sobotu pred piatou pôstnou nedeľou Pripisuje sa Ro-
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ktorá jej bola daná už pri nepoškvrnenom počatí. Vo východnej, pravoslávnej
cirkvi Bohorodička nie je povýšená nad ľudí, ale svojou ľudskou prirodze-
nosťou je s nimi spojená tak, ako je materstvom spojená s Kristom.

Z literárneho hľadiska podobnosť medzi legendou a paraliturgickou pies-
ňou možno odvodiť zo vzťahu dvoch komunít (pohania a kresťania, neverci
a pravoverní), do ktorého vstupuje zázrak ako prvok vyššieho hierarchického
radu. Boh ako vyššia substancia prostredníctvom Bohorodičky trestá jednu
a ochraňuj e druhú komunitu. Každé protivenie sa hierarchicky vyššej moci
(útok nevercov proti chrámu, domu Pánovmu a veriacim, t. j. chrámu Ducha
svätého) ako v legende útok Saracénov a v paraliturgickej piesni útok Turkov
je potrestané porážkou zla (bližšie Kanovský, 1994, s. 619-643). Historický
motív v piesni nie je dominantný, ale slúži (podobne ako v legende) na zvý-
raznenie príčin a súvislostí zázraku a pomoci Bohorodičky pri obrane pred
nepriateľmi. Pri interpretácii takejto piesne zvyčajne dochádza k jej nespráv-
nemu žánrovému zaradeniu a klasifikácii v rámci historických piesní, a to
práve na základe historickej (verifikovateľnej) udalosti. Hlavnú zložku para-
liturgickej piesne však tvorí jej duchovnosť a religiozita, prepojenosť s boho-
služobným procesom a liturgickými textami. (Z toho vyplýva aj funkcia para-
liturgických piesní, ktoré sa zvyčajne spievali pri procesiách alebo po l i turgii
sviatku alebo ikony.)

Pieseň o počajevskej ikone Bohorodičky je tematicky i sujetovo rozdelená
na dve časti: na homiletickú alebo výkladovú a na katechetickú alebo vyuču-
júcu. Invokácia v úvode piesne zvoláva celý kresťanský svet k úcte a oslave
Panny Márie. Úcta ikone sa má prejavovať formou hlbokej poklony15 a spe-
vom náboženských piesní, ako sa zdôrazňuje:

HUCKO ydapaúme,
t,, ycmbi ebixeaAnúme

Mamep-b LJapuify
u sacmynHuyy." '• '• • •

manovi Sladkopevcovi a jeho vznik sa datuje do obdobia prelomu 5. a 6. storočia. V Aka-
tiste Bohorodičky sa po druhom kondaku a ikose spieva chválospev, v ktorom sa
nachádzajú verše práve s týmto symbolom:

„Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!
Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!"

(Akatist Bohorodičke, 1993, s. 8 a 34-35)
" Poklony vo východnom obrade rozdeľujeme na malé a veľké. Klaňanie alebo

adorácia sa preukazuje najčastejšie počas slúženia liturgie. Pozostáva z hlbokého
predklonu až k pásu a dotknutia sa pravej ruky zeme (tzv. „malá poklona"), alebo
adorácia na kolenách, keď sa čelom dotýkame zeme (tzv. „veľká poklona").
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Po invokácii nasleduje poučenie o veľkosti, sile a zázračnosti ikony Boho-
rodičky. Panna Mária je v piesni charakterizovaná ako WKpoeuw,e 6/iazodamu
(poklad lásky, dobroty a radosti), ktoré vychádza z majestátu Materstva ako
Kráľovnej Matky a Zástankyne. Slovná ikona (pórov. Žeňuch, 1997, s. 66-
86) Mamep-b l(apuu,e u 3acmynnuu,e a coxpoeume ôjiazodamu vyplýva z kon-
krétnej maľovanej ikony16, ktorú východní ikonopisci nazývajú „Máriin Ma-
jestát". Bohorodička je na tejto ikone zobrazená ako Vládkyňa, Kráľovná
(Ijapuna) sediaca na tróne. Na kolenách Bohorodičky sedí Kristus ako malé
dieťa v pozícii Pantokratora (Vševládcu, BcedepoKumenjí). Aj v piesni k ikone
počajevskej Bohorodičky sa možno stretnúť s opisom takejto ikony:

„ ...npecexmasiflbea Mamu
coKpoeume ójiazodamu
Sb C8OCÚ UKOHb
»a zopiiHCMb mpouk."

Matke Božej ako Kráľovnej prislúcha trón a Majestát. Vo východnej cir-
kevnej tradícii je trón na ikonách zvyčajne určený iba Kristovi ako na-
ozajstnému Kráľovi-Pantokratorovi. Na ikone „Máriin Majestát" Pantokrator
sedí na kolenách Bohorodičky. V tomto ponímaní je Mária trónom Najvy-
ššieho a jej Majestát je explicitne vyjadrený vládou Krista ako jej Syna.

V týchto veršoch nachádzame spojenie zopnee Mbcmo alebo horný trón.
Tento trón je vo východnom chráme za oltárom v presbytériu a svojou funk-
ciou znázorňuje Nanebovstúpenie Pána. Horný trón je určený pre biskupa
miestnej cirkvi, ktorý je jej viditeľnou hlavou a zastupuje Krista v komunite.
Okrem biskupa si počas slávenia liturgie na trón nesmie nikto sadnúť. V prí-
pade neprítomnosti biskupa toto miesto ostáva prázdne, lebo si tam v skry-
tosti sadá oslávený Kristus. Z uvádzaného vyplýva, že verše piesne, ktoré na
ropHee M-bcTO posadili ženu - Bohorodičku, nachádzajú svoju interpretáciu
v spomínanej ikone, na ktorej je Bohorodička trónom pre Krista.

Panna Mária sa v tejto súvislosti prirovnáva aj k hore Sion:

„ Tbi zopa ecu, zopa Cuona,
nodoôna ecu Focnoda mpona.
Bkdk Moúceú eb ebrnxoM* ekicy:
Hece JJkea ve/ioebKy,
neucn sb cekmk
66 HoeoMb saekmb."

16 Ikona je obraz predstavujúci Krista, Bohorodičku, svätých alebo biblický výjav.
Z náboženského hľadiska je ikona súčasťou bohoslužobného procesu, neverbálnym
vyjadrením cirkevnej dogmy, svedectvom duchovnej reality, ktorú je možné vnímať
ako Božie slovo, Evanjelium (pozri Aleš, 1985, s. 26-28).
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Podľa biblickej tradície je hora Sion miestom uzatvorenia Starej zmluvy
medzi Bohom a Mojžišom zastupujúcim Izraelitov putujúcich z Egypta. Aj
Mária ako novozákonný Sion priniesla ľudstvu Nový zákon. Podobne ako
v arche Starej zmluvy boli uložené tabule Mojžišovho zákona, tak pod srd-
com Márie (ako v arche Novej zmluvy) bol uložený Nový zákon - Kristus.
Práve táto symbolika v piesni pomáha pútnikovi na základe biblických udalostí
a ich aktualizácie pochopiť zmysel a význam plaču ikony a zjavenia sa Boho-
rodičky v Počajeve ako ochrankyne mesta a ľudí.

Katechetická alebo vyučujúca časť je umocnená enumeráciou: „ôyxu mue
ycmpaiuaerm, / xpoMbixz, cjibnuxb ucnbAxemtť a hĺbka enumerácie je znáso-
bená metaforou očisťovania: „... ucmomiuKb eodbi / npccesimoú cmonbi, uxce
na podbi, / na nomkxy notepnaiomz, / dyiubi ceox OMbieatomb". Symbol vody
v piesni obsahuje dvojitú metaforu. Na jednej strane je to voda vyvierajúca
z kameňa, stopy, ktorá ostala na skale (hora ako symbol priblíženia k Bohu),
kde sa zjavila Bohorodička, a na druhej strane je to slzenie ikony. Voda z ka-
meňa a slza z ikony predstavujú pokánie a očisťovanie od hriechov. Slovník
biblickej teológie (1990, s. 1400-1405) rozdeľuje symboly vody na vodu
časnej odplaty, vodu naháňajúcu strach, očisťujúcu , oživujúcu a krstnú vodu.
V literatúre sa jednotlivým vodám pripisujú rozličné symboly. Pri interpretá-
cii piesne vychádzame zo symbolu očisťujúcej a oživujúcej vody, ktorá sym-
bolizuje duchovnú i telesnú očistu. „Hriešnik, ktorý zanechá svoje hriechy
a obráti sa, je ako zašpinený človek, ktorý sa umyje (Iz: 1,16); tak isto Boh
„umýva" hriešnika, keď mu odpustí viny (Ž: 51,4)" (Slovník biblickej teoló-
gie, 1990, s. 1403-1404). V duchu tohto ponímania sa Mária v piesni ozna-
čuje ako „ucmcMHUKb nuxomeopeHbiú" (plesajúci prameň)17. Každá očista je
zdrojom nového života, ako každé plesanie je jeho prejavom. Očista v piesni

„ na nombxy no*tepnaK>rm>,
dyuibi ceox OMbieaKmľb
ZpklUHblX 3MO3bl
npu moMt> o6pa3bi"

Vo význame očisťovania sa ako plesanie označuje tanec alebo tiež obchádzanie
okolo cerkvi, čiže sprievod okolo chrámu pri príležitosti výročitých sviatkov, napr.
Vzkriesenia, chrámového sviatku (omycn.) a pod. „JluKoeanue" alebo plesanie
(radosť z duchovnej obnovy) sa symbolicky prejavovalo aj po krste, keď kňaz s novo-
krstencom trikrát obchádzali krstiteľnicu a spievali: „G/iuifu eo Xpicma Kpecmucmecx,
eo Xplcma oôJieKocmecxľ, aby zvýraznili radosť z duchovnej obnovy. Tento akt možno
prirovnať k biblickej udalosti, „KOKS Hipaiuibmsute noôôueuiu 4>apaona u ei uope no-
monueutu, cocmaeiuiu jiUKoeanue, maKj, u Cex^emiuKb a> eocnpueMHUKOMb u n noeo-

notpeôiuu ej> cnacumejibHbix eodaxj, eemxaza nenosná u no6dueiuu
epasa duasojia, AUKoecmeyemt" (Alekséev, 1976, tom. II. s. 212). Obchod,

sprievod okolo chrámu, krstiteľnice, oltára a pod. je prejavom zasvätenia sa Kristovi,
ako prejav v nekonečnosti života a v odovzdanosti Bohu.

204

vo forme oživujúcej a očisťujúcej vody pochádza z Brala, ktoré predpovedali
proroci. Úderom naň vytryskne prameň vody, ktorý uhasí smäd ľudu. Tým
Bralom je Kristus. Sion a počajevská hora na jednej strane, voda z Kristovho
boku a voda z počajevskej skaly na druhej strane vytvárajú alegorické sply-
nutie zázračného a svetského (profánneho) do vnútornej potreby očistenia
pod ochranou Bohorodičky. Na tomto mieste treba pripomenúť, že všetky
mariánske motívy a sviatky sú poznačené hlbokým kristocentrizmom.

Katechetická alebo vyučujúca časť piesne k zázračnej ikone počajevskej
Matky Božej obsahuje alegóriu historickej udalosti útoku Turkov a jej pripo-
dobnenie k útoku Saracénov na mesto Carihrad v legende o Pokrove:

npuHocumb 35 neôece cmpanbi
xpucmojiK>6u8biMi> na
U3K6 ecezda no6k)Kdaemi>,
ffb MUJlOMb nOKOK)

ÔOH). "

Z literárnohistorického a interpretačného hľadiska sa motív legendy pre-
transformoval do konkrétnej historickej udalosti. Legenda o Pokrove v Carih-
rade sa stala na základe aktualizácie historického pozadia v piesni o počajev-
skej ikone premostením medzi historickou faktografiou a religióznym cha-
rakterom piesne. Podobne ako v Carihrade aj v Počajeve Matka Božia roz-
tiahla svoj omofor, ochranný plášť nad trýzneným ľudom. Omofor v Hagii
Sofii sa v Počajeve zmenil na tarču (poľ. tarcza - štít), ktorou Bohorodička
odrážala šípy vystreľované na počajevský chrám. Štít podobne ako omofor
symbolizuje ochranu a víťazstvo nad nepriateľom.

„ 3jibiú HO cestmyto ekpy 36 Hamypbi,
MonacmupcKue ôbscypMXHt Mypu

nodb Moyb ceoio esxmu, -
mbíMb MypOM'b JJbea Mamu

pamyHKy dcuia,
30 mapuy cmana.
Ca eopHUMu cujibi šopy omKpbina, -
oÔopona toyKt, eam> ekpHbíMb MUAO, -
no6bw:daemi> AzapxHbi,
ekpHbia xpucmuxHbi
3h/io nomkiuu,

Na tomto mieste možno povedať, že v piesni východného obradu nevytvá-
ra spoločnosť pre duchovného človeka homogénny priestor. Určujú ho proti-
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rečenia (dobro - zlo, dobro - hriech, láska - nenávisť), od ktorých sa odvíja
kvalitatívne vyššia kategorizácia priestoru (kresťania - pohania). „Existuje
tedy na jedné strane prostor, který je posvätný a který je v dúsledku toho
„silný", „významuplný" (ochrana Bohorodičky v paraliturgickej piesni) „a na
druhé strane prostory, které jsou neposvécené" (nepriatelia, diabol, hriech,
Turci, Saracéni) „a které nemaj í vlastní štruktúru a vlastní konsistenci, které
jsou amorfní" (Eliade, 1994, s. 17). Čím viacej je človek zaradený do tohto
procesu náboženský, tým viac sa zaraďuje do skutočnosti a jeho správanie
nepodlieha z náboženského hľadiska nebezpečenstvu, „že se stratí v činnos-
tech bez exemplárních vzoru, v činnostech „subjektivních" - a konec koncu
bludných" (Eliade, 1994, s. 68). Takýmto spôsobom vystupuje paraliturgická
pieseň východného obradu ako slovná ikona (pozri pozn.16).

Plač a zázrak ikony spojený s nevysvetliteľným odchodom, útekom here-
tikov spred brán mesta i chrámu sa považuje za prejav ochrany Bohorodičky
a v paraliturgickej tvorbe je aj takto vnímaný. Víťazom v tomto chápaní nieje
človek, ale Boh zastúpený Máriou. Uvádzaný motív tak korešponduje s baro-
kovým mysticizmom, podľa ktorého sa po nepokojoch a vojnách vnímaných
ako trest za hriechy očakáva vykúpenie (\Vollman, 1957, s. 84, 102).'8 Vý-
chodná spiritualita, mystika a mystifikácia v paraliturgickej tvorbe je založená
na dynamickom historicko-spoločenskom pozadí, čo vnímame ako návrat
k zdrojom náboženskej dynamiky (Černý, 1937, s. 8). Celý literárny, kultúr-
no-spoločenský a historický proces v slovanskom svete na poli duchovnej,
v karpatskom priestore paraliturgickej tvorby, ktorá spadá do obdobia pre-
chodu humanizmu a renesancie do baroka, je založený nie na vzájomných
vplyvoch, ale predovšetkým na tematickej komplexnosti a cyklizácii motívov.
Tak vzniká prepojenie religiózneho a formálneho, mystického a svetského
(Wollman, 1957, s. 103-104).l9 Vytvára sa tým priestor aj pre špecifické
národné a etnické literárne prejavy.

18 Na ilustráciu podávame latinský prepis úryvku z Piesne o obraze klokočovskej
ikony podľa A. S. Petruševiča: Istončeskaja pisňa. Pésň o obraze Klokočevskom. In:
Literaturnij Sbornik Halickoj Matici, 1886, s. 190-198:

.. Plakal obraz Prečisloj v Klokočevé,
kotry vzjaty postavleny v Mukačevé.
Hnev Boží] sja hotitjet,
Obraz Pany lamentuje!. //
Prez Kurucov v Klokočevé cerkov spálená
a Uherská sitka zemla ispuslošena.
Lehko to/e bylo znali,
že sja treba Boha bojati. "

n J. Horák v súvislosti s cyklizáciou motívov uvádza dvojaké ponímanie: 1. zisťova-
nie sťahovania látok a analýza literárnej transformácie druhov, prameňov diel a vply-
vov na príbuzné literatúry, 2. pôsobenie umeleckých a myšlienkových prúdov na jed-
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Duchovná poézia baroka 17.-19. storočia v rukopisných alebo neskorších
tlačených zbierkach piesní je príkladom poézie pokory a vedomia ľudskej
bezmocnosti ako najostrejšieho sebapoznania. Človek v barokovom ponímaní
v paraliturgickej tvorbe nie je so sebou spokojný, lebo vie, že bez milosti
Božej a ochrany Márie nič nezmôže (pozri Černý, 1937, s. 10-11). Tento
moment je zakódovaný aj v piesni k počajevskej ikone. Paraliturgická pieseň
je tak pre východného človeka zdrojom poznania histórie a príkladom mys-
tického, náboženského a duchovného prejavu východnej cirkvi.

V piesni k počajevskej Bohorodičke je preto vyjadrená aj odveká túžba
kresťana východného obradu po stálej pomoci a ochrane Matky Božej:

' •' •r".">ri

„ dyiuy 8O3MU eo oôopony
u sanecu do Cuony,
zopnnzo Kpaio,
cnaÔKazo paio.
Ebl-Mb HO 8UCOKOU KOpOhk
ľocnoda Eoea xsajiujvb «> Cbink,
Jfyxa cestma, edunazo,
et> Tpoúqu cesimoú cnaeuMaeo,
cf> cesimbiMU JIUKU,
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Tabuizovaná lexika v lexikografickom spracovaní
(diachrónny pohľad)

Alexandra Rajčanová '

; Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

V úvode k prvému a zatiaľ jedinému vydaniu Najkratšieho slovníka slo-
venského jazyka (NSSJ) sa vo vzťahu k Slovníku slovenského jazyka
z r. 1959-1968 (SSJ) a ku Krátkemu slovníku slovenského jazyka z r. 1987
(KSSJ) hovorí, že „aj napriek ich nesporným kvalitám mali - okrem nie-
ktorých menších - jeden veľký nedostatok: malú, no z hľadiska frekvencie
v hovorovej reči veľmi významnú oblasť lexiky pred verejnosťou buď celkom
zatajili, alebo prezentovali len v podobe veľmi obmedzenej a občas až skres-
lenej. Situáciu, ktorá týmto vznikla, možno ťažko označiť za inú ako kurióz-
nu: civilizovaný národ sám pred sebou tají časť svojej slovnej zásoby" (NSSJ,
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1991, s. 6). Spomínanú „veľmi významnú oblasť lexiky", ktorá je práve ob-
sahom tohto slovníka, predstavujú - ako ich označujú autori - „termíny
z hľadiska spoločenského tabu" (c. d., s. 9). Dá sa povedať, že obsahom
slovníka sú vulgarizmy a hrubé slová s výrazným príznakom expresívnosti,
ktoré tvoria súčasť tabuizovanej lexiky, resp. lexiky z oblasti spoločenského
tabu. (Na tomto mieste treba podotknúť, že si uvedomujeme, že chápanie
hraníc spoločenského tabu a miery vhodnosti či nevhodnosti je individuálne
ako u jednotlivca, tak i v skupine patriacej k nejakej kultúrnej tradícii, pričom
rozdiely môžu byť veľmi veľké. Zároveň sa však tieto hranice môžu posúvať
smerom k zvýšenej benevolencii alebo opačne.)

Politické zmeny, ktoré sa u nás udiali po roku 1989, ale vlastne predtým
už aj postmoderná kultúra posledných desaťročí vôbec, uvoľnili rozličné
spoločenské konvencie a umožnili otvorenie mnohých tém, ktoré sa v roz-
ličnej miere v rozličných obdobiach považovali za spoločenské tabu alebo sa
nejakým spôsobom diskriminovali, obchádzali a zamlčovali (napr. sexualita,
homosexualita, ale aj feminizmus, rasizmus, nacionalizmus a určite mnoho
ďalších). To sa, pochopiteľne, muselo odraziť aj v jazyku, kde na jednej
strane vzniklo množstvo nových slov, na druhej strane však slová, ktoré fun-
govali iba v špecifických komunikačných sférach a boli doménou určitých
špecifických používateľských skupín (predovšetkým sociálnych), prenikli do
verejnej komunikácie a stali sa frekventovanejšími v štandardných komuni-
kačných sférach. V tejto atmosfére bol vydaný aj Najkratší slovník slovenské-
ho jazyka. K jeho vydaniu - podľa našich zistení - lingvistická obec v ofi-
ciálnych jazykovedných periodikách žiadne stanovisko nezaujala, čo vlastne
iba potvrdzuje určitú „tradíciu", ktorá vo vzťahu k tejto časti slovnej zásoby
u nás v poslednom období fungovala.

Po podrobnejšom preskúmaní súčasných slovenských lexikografických aj
teoretických lexikologických prác môžeme konštatovať, že sa téme tabuizo-
vanej lexiky venovalo skutočne málo pozornosti. Takmer všetky zmienky
o tabuizovanej, resp. vulgárnej lexike sú iba súčasťou prác, ktoré sa venujú
inej problematike, a teda sú len marginálne a veľmi stručné. Väčšinou ide
o strafikáciu jazyka a o problém, či vulgarizmy patria medzi slová spisovné
alebo subštandardné, pričom názory na túto klasifikáciu sa pomerne rôznia.

V úvode vydania Slovníka slovenského jazyka autori vyčleňujú vulgariz-
my zo spisovnej lexiky (SSJ I, 1959, s. 11), pričom upozorňujú, že SSJ neza-
znamenáva viaceré kategórie slov, medzi nimi „slová z argotu a vulgárne
výrazy, pokiaľ sa nepoužívajú v krásnej literatúre pre umelecké zámery" (SSJ
I, 1959, s. 6). Tým sa vysvetľuje aj fakt, že v prípade ojedinelého výskytu
vulgarizmov heslo neobsahuje všetky existujúce významy, obyčajne zachytá-
va len ten význam, ktorý plní funkciu nadávky.

J. Mistrík vo svojej Štylistike naopak zaraďuje vulgarizmy medzi spisovnú
expresívnu lexiku (pórov. Mistrík, 1989, s. 81).
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V úvodných častiach Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa v kapitole
o normatívnom a štýlovom hodnotení lexikálnych prostriedkov k tomuto typu
lexiky uvádza, že výrazy „hrubé a vulgárne" vyjadrujú „citový postoj ku
skutočnosti spôsobom, ktorý sa hodnotí ako spoločensky neprimeraný, ne-
slušný alebo pochádzajúci z oblasti spoločenského tabu; tieto výrazy stoja na
okraji spisovného jazyka a často siahajú i zaň" (KSSJ, 1997, s. 30). V zhode
s tým konštatuje M. Pisárčiková: „Bližší vzťah k subštandardným slovám
(pričom subštandardná lexika sa tu chápe ako súčasť nespisovnej lexiky,
pozn. A. R.) majú výrazy s príznakom hrubosti, príp. vulgárnosti. Pri zaraďo-
vaní hrubých a vulgárnych slov medzi spisovné či nespisovné prostriedky
nevládne jednotnosť. Prvé chápanie (ako nespisovné prvky slovnej zásoby)
podporuje fakt, že hrubými a vulgárnymi slovami sa vyjadruje záporný, odsu-
dzujúci postoj k istej skutočnosti takým spôsobom, ktorý sa spoločensky
hodnotí ako neprimeraný, neslušný (ide najmä o slová z oblasti spoločenské-
ho tabu); zo spisovného jazyka ich vylučuje spoločenská nevhodnosť pod-
mienená sémantikou týchto slov. Pri druhom chápaní (ako spisovných slov)
sa berie do úvahy ich neutrálna vonkajšia jazyková stránka. V každom prípa-
de však ide o slová majúce miesto na samej hranici spisovného jazyka"
(Pisárčiková, 1988, s. 149-150).

B. Hochel, autor Slovníka slovenského slangu, ktorý sa v minulost i vlas-
tne ako jediný teoreticky venoval téme tabuizovanej lexiky u nás, aj to
s dôrazom na otázky prekladu, zaradil „škaredé slová" (Hochel, 1988, s. 181)
do sféry slangu, teda vlastne medzi subštandard, hoci nevylučuje existenciu
nadávok a vulgarizmov ani v spisovnom jazyku, najmä v hovorovom štýle
(pórov. Hochel, 1988, s. 182). To, že tabuizovanú lexiku uvádza medzi slan-
govými slovami, mu vyčíta J. Kačala: „Na prvý pohľad istotne každého čita-
teľa priam zarazí veľké množstvo vulgárnych, resp. hrubých slov, ktoré sa
v slovníku uvádzajú a hodnotia sa ako slangové. V tomto bode je autor slov-
níka so svojím stanoviskom osihotený, lebo vulgárne slová sa v našej teórii
a praxi hodnotia napospol ako súčasť spisovného jazyka, pravdaže, s prízna-
kom vulgárnosti, príp. hrubosti" (Kačala, 1993).

Zatiaľ posledným príspevkom k téme vulgarizmov v slovenčine je štúdia
V. Patráša (1997) o obscénnej lexike v súčasnej slovenskej beletrii. Autor tu
ponúka síce stručný, ale zatiaľ najkomplexnejší a najsystematickejší pohľad
na túto oblasť jazyka, pričom sa stotožňuje predovšetkým s Grochowského
klasifikáciou vulgárnej lexiky na systémové vulgarizmy, kde tabu ovplyvňuje
forma bez ohľadu na sémantické vlastnosti a kontext, pričom sú prekonávané
hlavne jazykové konvencie (aj v slovenčine sú to KO-, PI-, KU-, JE- elementy
a ich deriváty, príznačné pre uzavretejšie society), a referenčno-zvyklostné
vulgarizmy, kde tabu vzniká v dôsledku obsahu, pričom sú prekonávané
hlavne kultúrne konvencie (príznačnejšie pre otvorené society, teoreticky
prijateľnejšie aj v literárnom diele) (Pátraš, 1997, s. 131). Cieľ Patrášovej
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štúdie spočíva v sledovaní funkčnosti využívania obscénnej lexiky, pričom
upozorňuje na posúvanie hraníc chápania tabu, ktoré je najmä v poslednom
období markantné.

Zaujímavým príspevkom k tejto téme je štúdia E. Gatesa (1992), v ktorej
si autor všíma predovšetkým situáciu v americkej lexikografickej tradícii, kde
dochádza totiž k protichodným stanoviskám verejnosti a vydavateľskej a le-
xikografickej obce v otázkach výskytu tzv. háklivých slov - objectionable
words (Gates, 1992, s. 265) - vo výkladových slovníkoch. V Amerike verej-
nosť považuje vo všeobecnosti slovník za normatívnu a preskriptívnu autori-
tu, ktorá usmerňuje používateľov jazyka v tom, čo je správne a čo nie. Editori
naopak považujú slovník za zachytenie stavu jazyku čiže opis, nie preskrip-
ciu. Konflikt vyústil až do takých situácií, že napr. v súčasnosti sa v USA
ponúka reprint \Vebsterovho slovníka z roku 1828 vhodný pre kresťanské
domácnosti ako alternatíva k súčasným slovníkom, ktoré neobsahujú len
„dobré slová" (Gates, 1992, s. 265), ale aj háklivú lexiku.

Gates delí háklivé slová do troch skupín: 1. slová z oblasti sociálneho ta-
bu, kam patria predovšetkým označenia sexuálnych a vylučovacích orgánov
a sekrementov; 2. slová urážajúce etnické skupiny; 3. slová štylisticky nepri-
jateľné, ktoré sú stotožňované s jazykom nízkych sociálnych skupín a ne-
vzdelaných ľudí. Pokiaľ ide o otázku prítomnosti háklivej lexiky
v slovníkoch, autor ponúka možnosť diferencovaného prístupu vzhľadom na
cieľovú skupinu, ktorej je slovník určený. Považuje za prirodzené, že veľký
slovník bude obsahovať aj háklivé slová, rovnako, ako musí takéto slová
obsahovať slovník určený cudzincom. V podstate sa však vôbec prihovára za
spracovanie háklivých slov v lexikografických príručkách, pretože podľa
neho si ľudia často nie sú vedomí, čo vlastne používajú, a na základe toho
môže dochádzať k rozličným konfliktom a nedorozumeniam.

Na tomto mieste treba upozorniť na ukazujúcu sa terminologickú i obsa-
hovú nejednotnosť, ktorá vyplýva z citovaných prác venovaných spomínanej
lexike. V slovenskej lingvistickej teórii i praxi sa najčastejšie hovorí
o vulgarizmoch, príp. o vulgárnych a hrubých slovách, čo funguje v podstate
ako strešný termín aj pre slová z rozličných oblastí spoločenského tabu, pre na-
dávky a pod. B. Hochel hovorí o škaredých slovách, pričom sa môžeme u neho
stretnúť aj s termínmi tabuizované slová a vulgarizmy ako so strešnými ter-
mínmi. E. Gates hovorí o háklivých slovách, v ktorých rámci existuje i lexika
z oblasti spoločenského tabu, čiže termín tabuizovaná lexika označuje iba
časť lexiky nevhodnej, neprijateľnej, vulgárnej atď. V. Pátraš hovorí o ob-
scénnosti a obscénnej lexike, pričom obscénnosť chápe ako synonymum
vulgárnosti. Anglická lexikografka S. Atkinsová (1997) používa ako strešný
termín spojenie tabuizované slová, v ich rámci vyčleňuje skupinu kliatob
a nadávok, skupinu sexuálnych výrazov a skupinu rasistických výrazov, pri-
čom pripúšťa ďalšie možné delenia tabuizovanej lexiky. My sa prikláňame
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k strešnému označeniu tabuizovaná lexika, hoci si uvedomujeme, že termín
nie je vzhladom na široké spektrum slov, ktoré možno pod nim hľadať,
ideálny

Jediný akademicky slovník slovenčiny, ktorý obsahuje vo väčšej miere,
resp podľa možnosti vyčerpávajúco a dôsledne spracovanú tabuizovanu
lexiku, je Historicky slovník slovenského jazyka (HSSJ) Pri porovnaní
kartotéky a spracovaných hesiel vo vydaných zväzkoch HSSJ je zrejme, že
HSSJ spracoval tuto lexiku v plnej miere, v akej ju poskytuje materiál
kartotéky tohto slovníka Pochopiteľne, nemôžeme hovoriť o vyčerpávajú-
com zachytení stavu tejto lexiky v predkodlfikačnom období slovenčiny,
pretože ak predpokladáme - v zhode so všetkými citovanými autormi , že
vulganzmy sú typickým prvkom predovšetkým hovorených prejavov
a neformálnych komunikačných situácii, potom sa dá očakávať, že kartoté-
ka HSSJ musí obsahovať len zlomok v minulosti fungujúcich vulganzmov,
pretože zápisov hovorených textov nie je veľa (kartotéka oddelenia dejín
slovenčiny JUĽŠ SAV obsahuje napr excerpty zo zápisov svedeckých
výpovedi zo sudov)

Najväčší podiel vyexcerpovanej tabuizovanej lexiky skutočne pochádza
ziozličnych admimstrativno-pravnych textov, kde |e zrejme, že ide o zapíš
priamej reči Tu sa najčastejšie vyskytujú nadávky a kliatby, menej časté sú
označenia sexuálnych činnosti alebo slova urážajúce etnické skupiny

Ďalším zdrojom tabuizovanej lexiky sú spevníky zborníky a antológie
obsahujúce prevažne, no nie len svetskú poéziu, ide hlavne o lascívne piesne
Tu sa stretávame so slovami označujúcimi sexuálne organy alebo sexuálne
činnosti, čo vyplýva z celkového charakteru textov Menej častými sú na-
dávky

Bohatým a vďačným zdrojom tabuizovanej lexiky, ktorý je zároveň aj
spoľahlivým dôkazom toho, že takáto lexika skutočne v slovenčine fungova-
la, sú rozličné slovníky z predkodifikačneho obdobia Excerpty pochádzajú
napr z týchto lexikografických prac ALVARUS, E Syllabus vocabulorum
(1728), Gtadus ad Parnassum sivé Novus synonymorum epilhelorum et
phrasmm poeticarum thesaurus (1771), HRUŠKA, S Dianum qvorundam
vocabulorum et veiborum ex Orbe sensvalio exceptorum (1706-07), LATS-
NY, A Dicíionanum cognationem <;eu convemenliam lingvarum Hungan-
cae et Slavicae exhibens pro nationalibus scholis Slavomcis adornalvm (18
stor), Nomenclalot pružinsky (17 stor), PROCOP1LJS, J Dictionarmm
slavico-latinum Vocabulanum latino-slavomcum (18 stor), SINAPIUS-
HORČ1ČKA, D Neoforum Latino-Slavomcum No\vy trh latinsko-
slowensky na kteremz se nektere do hospodársky slowenskeho potrebne
tovary prodayne nachazeg/ (1678), Vocabulanum Ĺatmo-Slovacum (18
stor) Najviac materiálu pochádza z tzv Kamaldulskeho slovníka (Svllabus
dictionanj Laíino-Slavomcus cum brevi quoque methodo parvulorum rite
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videhcet scnbendi formandi et pt onunciandi nonnullas voces m Ortograp-
ho Slavomco Idiomate quod exemplu, deducitur, 1763)

Kamaldulsky slovník

Miera expresivity tabuizovanej lexiky v týchto slovníkových dokladoch
je niekedy ťažšie určiteľna možno predpokladať pohyb týchto slov na osi
expresivity od neutralnosti až po vulgantu Podporujú to aj doklady
z ostatných jazykových pamiatok, pretože tabuizovanu lexiku (ako ju po-
známe dnes) nachádzame aj v súvekej beletrii, kde sa môžeme prikláňať
často k významom, ktoré sú nocionalne, resp s nízkou expresivitou, ale
mnoho excerptov pochádza napr aj z náboženskej literatúry a kázni kde
ma síce toto vyrazí vo záporný naboj, nepredpokladáme však, že fungovalo
ako vulganzmus v dnešnom ponímaní Predpoklad pohybu tabuizovanej,
resp expresívnej lexiky podporuje aj výklad V Machka v Etymologickom
slovníku, kde pri hesle kurva uvádza „Misty se nka kurvička malým hol-
čičkam, vidí se v tom zvláštni rozmarnosti jazykové, ale je téz možno
myslel, že je to žartovné obmenené buď staré *kunčka (= slepička) nebo
koroptvička" (Machek, 1968, s 309) Mimochodom, lexema kurva je
v predkodifikačnych, ale aj novších lexikografických prácach najdôklad-
nejšie spracúvaná aj s celým slovotvornyn hniezdom Spracovanie tejto
lexémy dokladajú ukážky z Komenského diela Orbis pictus, Kamaldulske-
ho slovníka a Bernolákovho Slovvára
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Sunú/ 0* n. mílei d* Cnicií-ta expeaitione (curuco, nis,
m) ^m Aurufc, Kurutz.ílutuíat/ a, m. idem.

turutfi adv, Cruciaie (caru-eomce), furuftifó, kurutzos-MD, kurutzúl, kurutz módon.timictí, á, if ad), cruciatus.{ curuconicua, a, um: fúru*tifót) karatzí. Rucuctá COog-na , beli um curucomcum ,Suru&ŕncfl, kurutz húború.
Kuruxi, i, f. pierctrbc ( vulga-ri») cii, f. seortum prosti-

bulum , i, n. £nrt, fínt {f*
ftntU^e, tie fär< tóclfc $urt,
ber $urtnlHt(g / J?iirtnfoíf, tmi
-fcurcnnxLl): fcúrra, meliy a'
mága szeroérmciésségéfel ke-
reskeJik. Syn áupčrt, ítflfÄň,
Rurama, CDaní>tot»nó, obec*
n d P ju a (pftna). 2) ucpu-djca . naoecha , ad u 11 éra, con-cubitu velilo ( í l l i c i to ) fru-
cru: J&iire, bič bur<t} u rur!a u b-
1<B Sťlfíílúf iífľť Ätijfdj$ťiŕ ver*Ic^ti kur»a, ptrásga, fstegejlelt (etctt) tiŕmély. Syn.
^trfpťtnfa. [/*u*. Siirnm «£..
«ií, (TutOMÍ, fpramf neľte*tu. vilíare ( f l lup iare ) *JÍ-
qiura, |«t ýurc, mad?tn, kúr-Tdrí tenni, meg - e/leni ( terh-be e j ten i , fcífel - tsindlai )Tilaroelly személyr. Prôv,
R&iä mní pántnfí 60 lun-tu, í Äuttpa ge totna: ianecfUitate quodvis remedmoi
bon um , 111 bti 9i o t í) nn jettcftOTitttl t[t gut/ »' hol lo umt»,olt a* Bumdr-ii j6.

Kuivói/ o / m. T. Rutvát.futtoáťOQj; a / c, ad/, post. T.ttuaxúoro,
KlitOP<ic , a , m. foratcator,ioort«Lor, stupralor, tnoecha-

tor , meretncalor, ) s , m.moeehiu, aduller, i , m. im-
pudicvum mulierum secla-
lor (vetulorj, itnpudice vi-

,kuiyia, 'Jn^rrdtkodu , sxepto-
íílô, parazotíkodó - férfi. Syn.
»tttwóf , Äuwwn/C , 4afnát.ooA. jjompeyfmf.

jRutttjátfn / tni / £ g*n«* , ae ,
f. lupa D. r, i«, u. .$urni$au«,
SSorbelljflu* : bordélyhi*. Syn.
Kutrotírňa , Riitminec , tu-tetpffí Dom (Domtf) ioA.^ampe^.

Kutojóitní, á/ n. T. Rm
flujf. Ä^n. iafncreňí.

tuto^tif, U, im, V. I.Wftt : f£e víria : scurlaL
(mcretricatorcm) tsse
nicari: tin ^iiret fojn/
•í-urtríi tttibcn/ von
ptrfonrn; kurvilkodni ,
ndlkodm «y/». »ut»át
f utttit , lafnátit.

Rutmtítna^i , f. v. KutSurttmtOuxiňí , á , n.
Verí. ex scq.

imp.
, for-
fturcn,

Ňom.

v'V** : me-
j(u-

t Utvotfb <UÍK. ^retritutoríB, si
,v«% kurvtiúl. 2) ». .Cucvótffí, á, i , adj. de víri r.

meretricaloriua scortatortus ,coDcubmarius , itupratoriua ,• , am: fjnrfrifd) : kurras,
kurválkodó. 2) ?. tutcipfTí.
(Jfit j. ZliíicoácfYí Dom , T.Ruitoáten .Äuttpácfltrí, á, D, íí« virit:•dulurtttio, fornicilío, acor-Utio, ctapratto, nís, f. con-«retudmi< inopudice usa>;í)ti«rci, ba* J?unn : karvál-kodds. .sy/i. SuroKÍErm, Kúr*
wrní , Kutrtufltof.Jíura>ení, á, n. dejeminíi: forní-catio, mcretncatio, concubilus
illegitimus: ťa i íiitrcn: kur-vdlkodás , piniiruilkodís. 2)
cotuvetado ( v í t a ) impudica ,rnereLricium ; J^urtKl/ Jjutí*

Umganj, kar»dj (Usi-Ulalan) élet, kurTdlkodií,
•Bflolôleleluégérel Titlu kfrea-kcdés.. 3) jluprtira : ^urcrtí/
t)Uttn\fy Zí)0ti parjznasdg,parázna (tiszLilalm) tieleko- 'det. í) T. Tturnxírftaŕ- •

2tutDicä f í f f. T. Kuttvfl.•f Kucfftce/ i, f. idem.
Áucatčfa/ í, f. meŕétricuJt(ae, £ acorUllani, jcortulum ,

i, n. dne títittt |un^e 4ur/
lunrúlil.. íyn. laMííta.

Sutminrt, ma, m. f. Autmi-Teií.
Kutvífin, a, m. sparím, no-

thui, i, m. filias extra ooa-
jugiuai n&Luai ^ut)ttn\of)tt tJ6urinfmb: faltyii. Syn. ĎHO*t()0t(.

KutDilľo, a, D. conlcmt. a
cxaggv. ei Kutmo.

íuttoitf t (/ írn/ V. I, imp. fuc«
mi r (ŕe Jeminit: foroÍMriTnerelritďri , impudíce uti
•lidiuo, coiisreludme impudicaul i , impudíce virere (ľem
habere) curn ďliquo, stupra-ri t stuprum páli: l^urm, ^>u«
rctcl trtitorí, Don 26nbi|}trf0<nm: kurválkodni, ti*zttilďljiii-sígol ( paraznáikodjUt) lizai,paraznatkodnit szepläteleaai-gét kótya - v«tyíre teapi.<S^n. fmilniŕ, ntfifU ^mottocff. 2) merttriceni esge, rae-relnciUDl luaesluol facere:
fturtn fúi9 (bcrk / f ine -$urffQlt: testérel ( sgeplôteleosí-
f éval ) kereakedai , iurval-o<lni. Syn. Kuraii ti£. 3)T. Fujmátif.

Buctffmcni, á / n. Nom.yerb.ex aetf.
Furvítodŕ, <t\ f im t freq* exFurvtf.
7\uf, u, ro. pars r lis, f. par- v

t iculn, ae ( f. f ruttum, i , n.
Mi euif, £(KI|, mm Bctóc,

c, ľdtt, Xrkil, 2Bt9t

A. Bernolák: Slovvár

Z uvedeného vyplýva, že tabuizovaná lexika bola živou súčasťou jazyka
už v minulosti. Jej výskyt v „oficiálnej" literatúre mal rovnako ako dnes roz-
ličnú mieru. Existujú texty, v ktorých by sme tabuizované výrazivo nenašli, na
druhej strane už vtedy existovali aj také lexikografické práce, ktoré ho zahŕ-
ňali ako súčasť fungujúceho jazyka.
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Mníšsky rád kamaldulov a jeho miesto
v dejinách slovenského jazyka

Igrid Majeriková • : <>

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

V poslednom období zaznamenávame zvýšený záujem o tie diela červe-
nokláštorskej kamaldulskej proveniencie, v ktorých sa odzrkadľuje tendencia
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vedúca ku gramatickému a ortografickemu ustáleniu kultúrnej západnej slo-
venčiny S\vate Biblie slovvenske aneb Piima sňatého caslka I II (originál
vznikol okolo roku 1750, odpis nájdený na fare v Cifen v rokoch 1756-
1759), preklady Blosiovych náboženských spevov (1750 1770), Kamaldulsky
slovník (latmsko-slovensky, 1763), príloha k slovníku Brevis methodus Táto
aktivita , mlčanlivých" mníchov je jedinečná - žiadna ma kamaldulska pus-
tovňa na svete nezasiahla tak výrazne do dejín formovania spisovného jazyka
svojho národa ako Červený kláštor

Rad kamaldulov sa formoval pod vedením sv Romualda (7-1027) ako
jedno z reformných hnutí v rámci benediktinskej rehole koncom 10 a v prie-
behu 11 storočia Už v roku 1072 dostal od pápeža Alexandra II oficiálne
potvrdenie svojej existencie V roku 1113 pápež Paschahs II opätovne potvr-
dil rad kamaldulov a priznal mu právo vlastníctva nehnutelnych majetkov

Spočiatku sa mnísi riadili výlučne pravidlami rehole sv Benedikta a prís-
nym pustovníckym vzorom sv Romualda V roku 1080 vypracoval štvrtý ge-
nerálny predstavený radu Rudolf nove predpisy - prvý dokument kamaldulov,
zachovaný dodnes v Camaldoli Camaldoli bol v minulosti generálny, cen-
trálny kláštor pre cely kamaldulsky rad Nachádza sa v horách neďaleko
mesta Arezzo v Toskansku Ako jediný si zachoval prvotne rozdelenie na
mníchov a pustovníkov Vo výške l l l l m nad morom sú pustovne a bývalý
eremitsky kláštor, dole v údolí vo výške 816 m nad morom je kláštor pre no-
vicov, bývalý cenobisticky kláštor a farmaceutické múzeum

Od začiatku 14 st môžeme sledovať v rámci rádu narastajúce napätie
medzi eremitizmom a cenobitizmom, ktoré vyústilo za čias pápeža Leona X
(16 s t ) do vytvorenia dvoch samostatných kongregácii Kongregácia Monte
Corona (hlavný kláštor bol situovaný na vrchu Monte Corona pri meste Pe-
mggia v strednom Taliansku), zbavená závislosti od Kongregácie Camaldoh,
pokračovala v obnove pustovníckeho spôsobu života V roku 1590 boli jej
príslušníci oficiálne potvrdení pápežom Klementom VIII ako Societas ere-
miíarum s Romualdi ordmis Camaldulensis

Od polovice 17 storočia zaznamenávame existenciu ďalších troch kon-
gregácii Kongregácia kamatdulskych pustovníkov sv Michala z Murana s hlav-
ným kláštorom vo Fonte Avellane, Kongregácia kamaldulskych pustovníkov
v Gros-Bois pri Paríži (obidve kongregácie boh zrušené vo Francúzskej bur-
žoáznej revolúcii), Kongregácia piemontskych kamaldulskych pustovníkov

V roku 1935 Svata stolica pripojila Kongregáciu kamaldulskych mníchov
sv Michala z Murana ku Kongregácii Camaldoh Takto bola vytvorená kongre-
gácia kamaldulov radu sv Benedikta s hlavným kláštorom v Camaldoli, ktorá
ma v súčasnosti 14 konventov 9 v Taliansku, 3 v USA, l v Brazílii, l v Indii
a l rehoľnú spoločnosť Kongregácia kamaldulskych pustovníkov z Monte
Corony s hlavným kláštorom vo Frascati, ku ktorej patrili aj kamalduli na Slo-
vensku, ma v súčasnosti 8 konventov 3 v Taliansku, 2 v Poľsku, l v Špa-
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nielsku, l v USA, l v Kolumbii a l rehoľnú spoločnosť' Pre hlbšie pochopenie
problematiky uvádzame základnú charakteristiku spôsobu života kamaldulov""

1) Kamaldulbky rád, patriaci k benediktinskej rehoh, je jedným z najprís-
nejších rádov v rímskokatolíckej cirkvi

2) Špecificky kamaldulsky organizovaný eremitizmus, vytváraný spojením
benediktinskych predpisov s východnou formou pustovnictva, výrazne obme-
dzuje možnosť kolektívnej prace

3) Záujemcovia o noviciat museli mať v 18 storočí najmenej 20 rokov
a najviac 45 (výnimočne 50) rokov

4) Kamaldulski pustovníci na rozdiel od kláštorných kamaldulov v mi-
nulosti povinne nosievali brady a bolievali si hlavy Rozlišovaciu funkciu
spĺňal aj odev, ktorého pôvodná hnedá benediktinska farba bola zmenená na
bielu Kým prví kamalduli chodili vraj úplne bosí, ich nasledovníci používali
kožené sandále s hrubou drevenou podošvou, u nás kvôli chladnej klíme
dopĺňané vlnenými pančuchami

5) Kamalduli sa v stravovaní až podnes prísne pridržiavajú príkazu
sv Benedikta o nekonzumovam masa Výnimočne je chorým a starým mní-
chom povolené jesť ryby

6) Najtypickejšou formou pochovávania je zamurovanie do steny Zo-
snulý mních, oblečený v habite a bosý, je vložený do otvoru v stene na oby-
čajnej ohobľovanej doske Otvor sa zamuruje, zafarbi na bielo, aby sa mohli
vyznačiť základne životopisné údaje rehoľné meno, vek, počet rokov stráve-
ných v rade, dátum úmrtia, kategorizácia (páter fráter) Nechýba tradičný
náhrobný napíš v latinčine „Requiescat in pace" Pozostatky sú na tomto
mieste uložené 100-150 rokov Po uplynutí tejto lehoty sa vyberajú a ukla-
dajú do spoločného hrobu Niektorí mnísi si berú lebku mŕtveho, aby ju in-
štalovali vo svojej pustovni Každodenný pohľad na ňu im potom pripomína
pominuteľnosť svetského života

7) Mnísi smú vychádzať z ciel a pustovni na Euchanstiu, na liturgické
hodiny a na plnenie iných kláštorných povinnosti Vychádzky do okolia sú
povolene šesťkrát v roku a šesťkrát v roku smú odísť na cely deň

8) V minulosti veľmi pnsne predpisy nedovoľovali rodinným príslušní-
kom zúčastniť sa ani na pohrebe Dnes rodina môže navštíviť mnícha

1 Calendano hturgico (199S-1996) A (parí) - secondo íl Propno Camaldolese
Camaldoh 199% s 84-88 Za poskytnutie publikácie ďakujem sestre Marharite
z kamaldulského kláštora v Zloczewie pn Sieradzi, v ktorom som vďaka prívetivosti
matky predstavenej Barbary mohla pobudnúť v dňoch 9 12-12 12 1996

Konstytucje kongregacji pustelmkovv kamedulovv Gory koronnej Erem Góry
Srebmej Kraków - Bielany 1991 Za poskytnutie publikácie ako aj doplňujúcich
informácii ďakujem pnorovi otcovi Jozefovi a otcovi Kazimírovi z kamaldulského
kláštora v Bielanoch pri Krakove E Pavhk Regula sv Benedikta, rkp
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v kláštore v čase večných alebo kaplánskych sľubov, pri príležitosti primícií
a pohrebu.

9) Špecifikom rádu je, že mnísi nevykonávajú žiadne duchovné funkcie
pre ľud (rozumej v zmysle materiálnom).

10) Pri bohoslužbách nepoužívajú organ či iné hudobné nástroje, dokonca
ani nespievajú.

11) Kamalduli, rovnako ako kartuzián!, patria ktzv. „mlčanlivým" mní-
chom, využívajúcim verbálnu komunikáciu iba v nevyhnutných prípadoch.
Mlčanie je povinné okrem utorka a štvrtka v zimnom období a utorka, štvrtka
a soboty v letnom období. Počas týchto dní sa smú rozprávať o veciach litur-
gickej služby, o Štúdiu a práci, ale len krátko a bez zdvihnutia hlasu.

12) Rád kamaldulov nie je povolaný na vedeckú činnosť. Vyplýva to zo
samotného kontemplatívneho zamerania. Veda sa považuje za svetskú zále-
žitosť a v istom zmysle aj za prekážku v ozajstnom stretnutí s Bohom. Na-
priek uvedenej tendencii aj v tomto ráde môžeme nájsť veľmi nadané osob-
nosti, ktoré zanechali hlbokú stopu v rôznych vedeckých oblastiach (napr. sv.
Peter Damiani - autor životopisu sv. Romualda, Ambróz Traversari (| 1439)
- vynikajúci humanista, Nicolo Malermi (f 1481) - v roku 1471 vydal prvý
úplný preklad Biblie do taliančiny, Giovanni Mittarelli - publikoval Annales
Camaldulenses v 9 zväzkoch (1755-1773). Väčšina vedcov však bola orien-
tovaná smerom k cenobistickej vetve kamaldulov.

Prvá kamaldulská pustovňa na území Uhorska bola založená na vrchu Zo-
bor pri Nitre v roku 1691.3 V roku 1709

Generálna kapitula povýšila zoborský kláštor na priorát a ustanovila tam
druhý noviciát v rámci rakúsko-uhorskej provincie.

Dňa 3. mája 1699 nitriansky biskup Ladislav Matiašovský odkúpil od
grófky Alžbety Rákoci za 30 000 zlatých Červený kláštor. V roku 1705, ťažko
chorý, zostavil testament, kde sa okrem iného uvádza: „Mám v Spišskej župe
Červený kláštor, patriaci kedysi kartuziánom Tento kláštor so všetkými jeho
majetkami a písomnými dokladmi postupujem rádu kamalduľov, aby v ňom
podľa svojich ustanovení slúžili Bohu a aby za moju hriešnu dušu odslúžili
denne aspoň jednu omšu. "4

Pri obsadení kláštora kuruckým generálom Františkom Bertóthym počas
protihabsburského povstania Františka Rákociho II. nemohli kamalduli na
možnosť osídlenia reagovať ihneď. Až v roku 1709 vyslala Generálna kapi-

1 V súčasnosti už za klasickú pomôcku pri skúmaní pôsobenia kamaldulov na Slo-
vensku považujeme anglickú štúdiu Lacko, M.: Camaldulese hermits in Slovakia,
Slovák Studies, 5, Cleveland—Rím, 1965, s. 99-203, prípadne jej slovenskú verziu bez
uvedenia znenia latinských dokumentov: Lacko, M.: Kamalduli na Slovensku, Most,
14, 1967, č. 3^», s. 143-168.

4 Cit. podľa Pavlik, E.: Kronika mesta Spišská Stará Ves, s. 46.
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túla dvoch pustovníkov z Kalenbergu pri Viedni (z centra rakúsko-uhorskej
provincie), aby navštívili Červený kláštor. Po podaní priaznivej správy Gene-
rálna kapitula rozhodla o osídlení kláštora. Predbežné slávnostné uvedenie
kamaldulov za majiteľov panstva sa uskutočnilo 5. marca 1710. Nepokojné
časy a nevyriešený spor s kartuziánmi nedovoľovali mníchom naplno rozvi-
núť život v tomto objekte. Prelomovým sa stal až rok 1720, keď na základe
nariadenia kráľa Karola VI. zo dňa 22. marca boli kamalduli definitívne
uznaní za majiteľov kláštora.

Dňa 29. mája 1724 bola červenokláštorská pustovňa vyhlásená za priorát.
V praxi to znamenalo zbavenie sa závislosti od zoborského kláštora. V roku
1745 tu bolo zriadené professorium - teologické učilište, ktorého existencia
výrazne rozčerila hladinu pokojného života v Červenom kláštore.

Dňa 24. apríla 1782 bol v konvente prečítaný dekrét panovníka Jozefa H.
o zrušení kontemplatívnych kláštorov. Sedemnásť rehoľníkov (8 pátrov, 4 frátri,
4 klerici) a 13 svetských služobníkov muselo odísť z kláštora do 24. septembra
1782. Týmto dátumom sa končia oficiálne dejiny pôsobenia mníchov v Červe-
nom kláštore.

V súvislosti s uvedenou charakteristikou kamaldulského rádu si kladieme
otázku, či je vôbec možné, aby mnísi z Červeného kláštora vytvorili lingvis-
tické dielo takého obrovského významu a rozsahu v podmienkach organizo-
vaného eremitizmu. Sumarizujúc doterajšie poznatky o živote v červenokláš-
torskom konvente v 18. storočí, môžeme vysloviť nasledujúcu hypotézu.
Pravdepodobne od 50. rokov 18. storočia sa dovtedy relatívne jednotná kláš-
torná komunita rozdeľuje na dve skupiny: konzervatívnu - mnísi, ktorí boli
orientovaní smerom ku klasickému, prísne kontemplatívnemu spôsobu života
v kamaldulskom konvente; progresívnu - mnísi, ktorí sa ovplyvnení celko-
vým spoločenským ovzduším 18. storočia prikláňali k väčšej duchovnej voľ-
nosti, k otvoreniu sa možnostiam vedeckej práce.

K nim patrili: bezpochyby páter Romuald Hadbavný - iniciátor a vedúca
osobnosť tvorby lingvistických diel, ako aj autor historických prác (Archivum
Eremi Lechnicz, Liber historicus Rubri Claustri), ďalej jeho pravdepodobní
spolupracovníci pátri Sylvanus Soják z Novej Vsi, Gerardus Radossány
z Nitry, Anselmus Melicher z Považskej Bystrice a taktiež vynikajúci lekár,
lekárnik a autor herbára fráter Cyprián.

V roku 1761 bol páter Romuald Hadbavný na základe rozhodnutia Gene-
rálnej kapituly dočasne preložený do pustovne v Landszeri. Konvent tým
stratil dobrého organizátora, znalcu materiálneho a právneho chodu kláštora
(jeho schopnosti v tejto oblasti potvrdzuje aj fakt, že v roku 1747 vykonával
funkciu asistenta vikára rakúsko-uhorskej provincie). Bádatelia sa zhodli, že
išlo o rehoľný trest, otázka previnenia ostáva otvorená.

Na rozdiel od V. Jankoviča (1970) zastávame teóriu, že páter Romuald
Hadbavný musel opustiť Červený kláštor v dôsledku rivalizácie spomínaných
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skupín. Šesťdesiate roky 18. storočia sa vo svetle doterajších výskumov javia
ako roky likvidácie „voľnejšieho" spôsobu života. V roku 1765 je pozbavený
svojej funkcie prior Imrich Podhorský (o príčine pozri Lacko, 1967, s. 158).
Práve v tomto období strácame na istý čas stopu frátra Cypriána. V roku 1769
Generálna kapitula preložila po viac ako dvadsaťročnej činnosti teologické
učilište z Červeného kláštora do pustovne Majk. Dôvodom vraj bola značná
odľahlosť od ostatných kláštorov rakúsko-uhorskej provincie. Týmto rozhodnu-
tím sa z Červeného kláštora stáva akýsi „útulok" pre starých a chorých mníchov.
Zanikajú tak základné predpoklady pre ďalšiu činnosť vedeckého charakteru.
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Lexikálno-sémantická a jazyková charakteristika prosieb
Modlitby Pána

Slavomíra Očenášová-Štrbová •• • • '•

Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica

Vznik a význam Otčenáša
Modlitba Pána sprevádza ľudstvo od vzniku kresťanstva. Odnepamäti ľu-

dia zápasili s problémami poznania sveta, podstaty bytia, ponímania hodnôt
a mnohými ďalšími. Pociťovali potrebu rozhovoru, ktorému pripisovali rôzny
zmysel: očistný, sebapoznávací, posilňujúci, vzťahový smerom k iným ľu-
ďom a smerom k vyššej inteligencii. A tak po prosbách učeníkov, Ježiš, uve-
domujúci si potrebu modlitby pre plný život, učí, ako sa modliť. Takto vzniká
autoreprezentačná výpoveď Majstra zNazaretu, ktorú písomne, pravdepo-
dobne v aramejskom jazyku, zaznamenali evanjelisti Matúä a Lukáš, a ako ju
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nachádzame v spise Didaché. V originálnom gréckom texte poznáme Modlit-
bu Pána ako Páter hemón, v latinskom preklade Páter noster. Z obrovskej
autority tejto modlitby pramení jej početné rozšírenie; jej sila a význam spája
celé kresťanstvo.

Obrovská obsahová hodnota Modlitby Pána bez určenosti konkrétnej ge-
nerácii konkrétneho národa predurčuje označiť Otčenáš ako modlitbu univer-
zálneho typu s nadčasovou platnosťou.

í' 'i * *
Miesto a určenie modlitby Otčenáš

Otčenáš má v Bibli i rôzne miesto. Evanjelista Matúš zaradil Otčenáš do
súhrnu Ježišových rečí, nazvaného Reči na hore. Lukáš na tomto mieste ta-
kýto súhrn nemá, v jeho evanjeliu sa objavuje v nasledujúcich kapitolách.
V Didaché (Učenie dvanástich apoštolov) sa prisudzuje Modlitbe Pána zá-
sadné postavenie v živote veriaceho človeka.

Otčenáš označujeme ako Modlitbu Pána alebo Modlitbu Pánovu. Je to
modlitba, ktorú sa modli l Ježiš? Ku komu? K svojmu Otcovi? K nám? Mod-
lime sa ju my? Ku komu? Vzniká celý rad otázok a možno i polemík. Pravde-
podobne preto, že sa ustálil tvar Modlitba Pánova. Narážame tu na problém,
čia je alebo komu je určená. J. O. Markuš (1994) jednoznačne tvrdí:
„Modlitba Otčenáš sa vo všetkých národoch udomácnila pod menom Pánova
modlitba. To je však omyl, lebo Kristus výslovne povedal: Vy sa modlite
takto... Je to výlučne naša modlitba, modlitba kajúcich hriešnikov a nie mod-
litba Toho, ktorý nemal hriechu" (s. 153). Tvar Modlitba Pánova vyznieva
zosobňujúco, pretože využíva privlastňovacie adjektívum vo funkcii postpo-
novaného zhodného atribútu. V tomto prípade by sa dalo s Markušom súhla-
siť. Ak použijeme tvar Modlitba Pána s použitím substantíva v postavení
postponovaného nezhodného atribútu v genitíve, môžeme Otčenáš formulo-
vať ako modlitbu, ktorou Ježiš dáva príklad a vzor, ako sa modliť vrúcne,
úprimne, v skrytej skromnosti. Pán práve takto poskytuje modlitbou Otčenáš
model svojej predstavy modlitby k Otcovi. Učí to nielen svojich učeníkov, ale
celý svet.

Spôsoby používania Otčenáša
Najdôležitejšiu funkciu zohráva Otčenáš v osobnom živote jednotlivca ako

základná modlitba, modlitba modlitieb. Človek ju využíva ako individuálnu,
najintímnejšiu formu komunikácie s Bohom, ktorému sa spovedá, kaja, kto-
rému ďakuje a prosí ho, a napokon mu vzdáva úctu a chválu. Malebný rozho-
vor s Bohom za prítomnosti vrúcneho citu predpokladá dôsledky v myslení,
konaní a cítení ľudského jednotlivca. Použitý plurál v modlitbe je provokujú-
cim činiteľom pre každého jedinca. Pre uvedomenie si seba samého najdomi-
nantnejšie vyznievajú prosby odpusť nám naše viny a neuvoď nás do pokuše-
nia, ktoré sú apelom na svedomie.

223



Modlitba Pána má samozrejme svoje miesto v liturgickom živote spolo-
čenstva cirkvi. Je súčasťou liturgických poriadkov všetkých kresťanských
cirkví. Spievaný starosloviensky a luteránsky Otčenáš patrí k najväčším
ozdobám. V histórii kresťanstva zaujímala Modlitba Pána rôzne miesto
v bohoslužobnom poriadku. V evanjelickej cirkvi pri slávnostných príležitos-
tiach Otčenáš nahrádza Kolektu, používa sa pri Večeri Pánovej a je najfrek-
ventovanejšou modlitbou pri najrôznejších príležitostiach, aj pri ekumenic-
kých bohoslužbách.

V histórii kresťanstva zaznelo mnoho Otčenášov v rôznych formách hu-
dobného a literárneho spracovania. Aké asi boli príčiny vzniku novodobých
Otčenášov? Najmä priame ovplyvnenie autorov - veriacich básnikov Modlit-
bou Pána potvrdzuje únavu a ťarchu všetkého, čo súčasná doba so sebou
prináša. Pociťujúc bolesť a starosť nie iba o seba, nechávajú sa inšpirovať
modlitbou modlitieb a vytvárajú novodobé Otčenáše, ktoré sú opäť prosbami
o všetko, čoho má ľudstvo málo a čoho sa mu žiada.

V umeleckom prejave lyrického žánru vystupuje Otčenáš ako modlitba
a báseň. V Modlitbe Pána je dôležitý moment oscilácie medzi vďakou, pros-
bou s pokáním, oslavou a chválou Boha.

Naša štúdia sa ako súčasť širšie koncipovaného projektu venuje proble-
matike Otčenáša v slovenskej literatúre 20. storočia na vybratých textoch. Ide
o lyriku Ruda Brtáňa, Milana Krausa, Milana Rúfusa a Miloša Kovačku, ktorí
na motívy Otčenáša vytvorili básne, parafrázy alebo alúzic. Texty týchto
modlitieb priniesli evanjelické periodiká Cirkevné listy, Tvorba; antológie
evanjelickej poézie Nad obzor, K výšinám; sú súčasťou básnických zbierok
alebo súčasťou širšie koncipovaných básní.

Sémantika prosieb v kanonizovanom texte a v modifikovanom texte z po-
rovnávacieho hľadiska

. V Modlitbe Pána sa uplatňuje sedem základných prosieb. Číslo sedem ako
magické číslo vystupuje v biblickom texte ako číslo úplnosti a dokonalosti.

Z formového hľadiska má Modlitba Pána štyri kompozičné časti: oslove-
nie, sedem prosieb, veľká doxológia a záver. Pre sémantickú analýzu jednot-
livých prosieb Modlitby Pána treba aspoň stručne naznačiť ich obsah.

Oslovenie
Otče náš, ktorý' si v nebesiach sa viaže na meno Boha Otca. Niektoré pre-

klady ponúkajú Otče! Náš Otče! alebo aj milý Otče!
V oslovení Pána Boha je použitý vokatív, ktorý moderná slovenčina nahrá-

dza nominatívom a súčasná gramatická teória pôvodné vokatívne tvary zakon-
čené na -e považuje za „petrefakty zo staršieho vývinového obdobia" (Navrátil,
1996, s. 24). V dôvernom vzťahu pri oslovení Boha vyznieva onen pctrcfakt ako
niečo jemné a krehké, čo by sme v modlitbe pravdepodobne ťažko nahradili.
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Použitím plurálového pronomina náš vyjadrujeme „vzájomnú zodpoved-
nosť jedného za druhého" (Markuš, 1994, s. 161), „opúšťame svoj individua-
lizmus a pred nami sa otvárajú dimenzie Jeho lásky v Kristovi" (Piecka,
s. 134). Oslovením Otče náš sa vzájomne povzbudzujeme v láske v smere
vertikálnom a zároveň v smere horizontálnom.

Ktorý si na nebesiach je určujúcim miestom, kam sa Bohu Otcovi priho-
várame. Nejde o geografické označenie, ale o „dimenziu vyššieho sveta"
(Markuš, 1994, s. 160), v ktorom sa míňa priestor ľudskej aktivity. Nebesá
predstavujú všetko, čo je „človeku nedostupné, nepoznateľné, nepredstavi-
teľné" (Ulrich, s. 14).

Prosby
Prvé tri prosby modlitby - posväť sa, príď a buď sú vzývaním Božej slá-

vy, majú povahu adorácie a uctievajú meno, kráľovstvo a vôľu. Tieto želania
sú zamerané na Božiu veľkosť.

Najvýznamnejšia prosba posväť sa meno Tvoje znamená vydeliť Božiemu
menu jedinečné miesto medzi menami a oddeliť ho od všetkého profánneho.

Príď kráľovstvo Tvoje - v tejto prosbe sa priamo hovorí, že „zem nie je -
dosiaľ nie je - miestom Božieho kráľovstva" (Ulrich, s. 15). Kráľovstvo
vnímame ako oblasť, „kde je uznávaná Božia zvrchovanosť, kde Boží zákon
je jedinou normou, meradlom... všetkých mravných hodnôt a hodnôt vô-
bec..." (Ulrich, s. 16). Prosba vyjadruje uznanie Boha za pána všetkého.

Buď vôľa Tvoja. Prosba za to, aby bol Boh Pantokrator - všemohúci, vše-
vládca (Piecka, s. 135), aby vládol láskou ku všetkým a vo všetkom stvore-
nom. Je to prosba za človeka, „prosba o Boží zásah v ľudský prospech"
(Ulrich, s. 17). Nevieme, čo tvorí Božiu vôľu, ale určite sú to všetky bohat-
stvá, dary, schopnosti, ktoré Boh dal ľuďom. Táto prosba najsilnejšie vyjad-
ruje vieru.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Vzťah človeka k Bohu sa nezmen-
šuje myšlienkou na základné životné potreby, súvisiace s hmotou - ako je
jedlo. K životným potrebám úplne prirodzene môžeme priradiť (najmä
v dnešnej spoločnosti, keď nežijeme v primitívnych pomeroch) vzdelanie,
bezpečnosť, sociálne istoty a to, čo patrí k dôstojnému životu. Moment
„každodennosti" ponúka predstavu skromnosti, nie nadbytku. Opätovné pou-
žitie plurálu chlieb náš daj nám je dôraznou proklamáciou ľudskej vzájom-
nosti nielen pri užívaní, ale i pri jeho zabezpečovaní.

A odpusť nám naše viny — táto prosba priamo nadväzuje na predchádzajú-
cu a zlučovací vzťah evokuje vzťah telovej podstaty s duchovným rozmerom.
Telo a duša, chlieb a odpustenie. Uvedomovanie si svojej viny nesie so sebou
obraz kajúcnosti. Prosba nesie veľkú vážnosť aj vo svojej druhej časti - ako i
my odpúšťame vinníkom svojim a dotýka sa momentu ľudskosti. My ľudia
mnoho žiadame a očakávame, no len nedostatočne, priam povrchne nasledu-
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jeme Pána. Naše odpustenie viaže Kristus na odpustenie našim vinníkom.
Sémantický akcent pociťujeme práve v druhej časti prosby takto: takou silou
a veľkosťou, akou my odpustíme svojim vinníkom, prepáč Ty naše hriechy
nám. Je to prosba o lásku.

/ neuveď nás do pokušenia vyjadruje pevnú charakterovú skúšku. Dotýka sa
bolesti, strachu, zbabelosti, ale aj zvádzajúcej slávy, moci, úspechu. Ide o pros-
bu dať zvíťaziť nad každým pokušením.

Ale zbav nás zlého - upozornenie, že aj dobro má svoj druhý pól. Prosba
vyznieva radikálne, ale ak ňou prosíme o časnosť i večnosť, o pravdu, vieru,
nádej a lásku, musí byť práve taká.

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. Daj nám, lebo Ty môžeš,
Tvoje je kráľovstvo. Máš možnosť splatiť naše dlhy, ale Tvoja je moc, nieje
Ti problémom zbaviť nás aj zlého, lebo Tvoja je sláva.

Veľká doxológia
Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku i teraz,

i vždycky, i na veky vekov Je to chvála Trojjediného Boha, ktorá bude zaznie-
vať navždy s úctou a pokorou. Protestantské cirkvi vždy pridávajú tento
chválospev k textu Otčenáša, používanom pri liturgických obradoch.

*"í "
Záver

Amen (z gréčtiny), teda tak verím, tak sa staň alebo iste to bude tak, či
nech sa stane, kladú evanjelické cirkvi až za veľkú doxológiu.

Analýza Modlitby Pána z jazykového hľadiska
Autori básní, modlitieb, alúzií či ponášok na Modlitbu Pána modifikujú

prosby biblického textu. Z obsahového hľadiska môžeme 41 rôznych prosieb
z textov štyroch autorov (Brtáň, Kraus, Rúfus, Kovačka) rozčleniť podľa
druhov na predmetné, duchovné, senzitívne, vzťahové, problémové, katech-
nizujúce a vlastnostné.

V slovesnom tvare imperatívu sú vyjadrené prosby: prijmi, vynaučuj, daj,
zbuduj, rozprestri, zmierni, vyplň, buď, posväť, príď, teš, veď, vstúp, odpusť,
nauč, uč, opatruj, ochraňuj, nenáhli, nechaj

Prosby sú zo syntagmatického hľadiska vyjadrené rôzne: napr.
1. vyplň sny - determinácia s holým objektom v akuzatíve,
2. prijmi prosby o milosť- determinácia s rozvitým objektom v akuzatíve,
3. vynaučuj odvahe - determinácia s objektom v datíve,
4. veď k nebesám - determinácia s adverbiále.
Z hľadiska výskytu ako najpočetnejšia vystupuje v textoch štvrtá prosba

v kanonizovanej verzii Otčenáša, prosba daj Vyjadruje prosbu o každodenný
chlieb. V lyrickej podobe vstupuje prosba daj do ďalších významových rovín.
Exegeticky sa táto prosba vykladá na „chlebovom základe", pretože Ježiš sa

226

stará o celého človeka, teda i o jeho telo. Autori veršovaných Otčenášov
vnímajú prosbu chlieb náš každodenný daj nám dnes s posunom k duchov-
nému pokrmu, keď prosia: daj lásky, pravdy (Brtáň), daj nachádzať, rásť,
dozrievať, obdarovať, rozsievať (Kovačka). Milan Rúfus vníma túto prosbu
prísnejšie biblicky - daj nám silu, vieru (Vianoce 1951), daj nám to, čo bolo
na počiatku (Modlitbičky).

Pri prosbách daj syntaktický vyjadruje cieľ prosby objekt v centrálnych
pádoch, napr.: daj vieru - akuzatívny predmet, daj lásky, pravdy - genitívny
predmet alebo infinitívny predmet - daj dozrievať. V básnickom vyjadrení daj
nám to, čo bolo na počiatku je predmet vyjadrený vedľajšou vetou (u M. Rú-
fusa).

Ako sémanticky najširšia, najmohutnejšia a všeobsahujúca vystupuje
v lyrických textoch prosba buď vôľa Tvoja, do ktorej v mnohých prípadoch
vyúsťujú prosby slovesného typu daj (napr. daj dozrievať, daj rozsievať).

V textoch M. Rúfusa sme zistili najvyššiu mieru obsahových modifikácií
prosieb (9), v modlitbe M. Kovačku zas dominuje vysoká frekvencia formy
determinácie s rozvitým akuzatívnym objektom (5).

Naším príspevkom sme chceli naznačiť lexikálno-sémantické a jazykové
jedinečnosti Modlitby Pána vo vybratých textoch súčasnej slovenskej literatúry.
Problematika Modlitby Pána dáva priestor rozsiahlejším analýzam a výskumom
aj v oblasti jazyka. Je to téma, ktorá je inšpiratívnym obsahovým zdrojom,
vytvárajúcim priestor na uvedomovanie si hodnotovej orientácie a vzťahových
modelov. Otčenáš v kanonizovanej podobe, ale aj v slovenskej literatúre
upozorňuje, láska i zorientúva.
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Vokalizmus východoslovenských sotáckych nárečí z hľadiska
slovensko-ukrajinských jazykových vzťahov

Martina Čeripková

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Napriek tomu, že otázky kontaktov východných východoslovenských ná-
rečí a zakarpatských ukrajinských nárečí zaujímajú dialektológov už dlhý čas,
definitívne závery k tejto problematike ešte vyslovené neboli. V súčasnosti sa
v slovenskej dialektologickej literatúre konštatuje vplyv ukrajinských nárečí
na stav niektorých prvkov vokalizmu, konsonantizmu, prízvuku v zemplín-
skom, užskom či sotáckom nárečí. Paralely existujú i na morfologickej a le-
xikálnej rovine (Dudášová, 1993, s. 93-113; Lipták, 1993, s. 113-121).

Na okraji slovenského jazykového územia ležia predovšetkým sotácke ná-
rečia. Na severe a severovýchode hraničia s lemkovskými, konkrétne so snin-
ským a prechodným sninsko-laboreckýcm nárečím (podľa členenia Z. Hanu-
deľovej 1994, s. 95-101), na východe s bojkovskými zakarpatskými ukrajin-
skými nárečiami.

Okrem sotáckej oblasti pri Humennom a Snine, ktorá sa v základnej dia-
lektologickej literatúre vyčleňuje samostatne, existuje i menšia sotácka oblasť
pri Sobranciach, ktorá tvorí okrajový región východoslovenských užských
nárečí.

Je veľmi ťažké určiť presnú slovensko-ukrajinskú jazykovú hranicu.
V. Latta (1979-1981, s. 92-105) ju načrtáva pomocou odlišností na hlásko-
slovnej, morfologickej a lexikálnej úrovni. Práve sotáckym dialektom vyčle-
ňuje osobitné miesto medzi slovenskými nárečiami, pretože ich charakteri-
zujú mnohé typicky ukrajinské prvky.

V tomto príspevku sa budeme venovať vokalizmu sotáckych nárečí. Od
ostatných východoslovenských nárečí sa obe sotácke oblasti odlišujú zacho-
vaním vokálu y (archaický prvok) a prítomnosťou zatvorených alebo zúže-
ných e, o (striednice praslovanského é, ô; niet jednoty v názore, či sú to ar-
chaické vokály, ktoré sa vo väčšine východoslovenských nárečí ďalej menili
na i, u alebo či v tejto okrajovej oblasti nastal zvláštny vývin č, ô —> e, o,
kým inde prebehla diftongizácia). Práve na tieto vokály sme sa zamerali pri
porovnávaní vokalickej štruktúry sotáckych a zakarpatských ukrajinských
nárečí.

Vokály e, p
Ako sme už spomenuli, vo východoslovenských nárečiach sa tieto vokály

vyskytujú len v oboch sotáckych oblastiach. Všeobecne sa pokladajú za
striednice dlhých vokálov é, ó, sú teda súčasťou procesu paralelného s difton-
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gizáciou (Štóle, 1994, s. 122), v centrálnych východoslovenských nárečiach
zrejme so zmenou é, ô -> e, o -> i, u (Lipták, 1969, s. 18).

Vokál e sa však v sotáckej oblasti pri Sobranciach vyskytuje aj na mieste
pôvodného krátkeho e (brex, kameň, remeň), v 1-ových particípiách slovies
s infínitívnym kmeňom na -i- (nosey, kričeu). Rovnako vokál o nahrádza
aj pôvodné krátke o (soľ, hnoj). Citované príklady uvádza Š. Lipták a potvr-
dil i ich aj naše výskumy.

Zúžené vokály e, o sa vyskytujú aj v susedných ukrajinských nárečiach.
Vyslovujú sa pred palatálnymi konsonantmi, neslabičným y, i, vokálom
u v otvorených aj zatvorených slabikách na mieste krátkych e, o.

Prenesenie pravidiel z ukrajinských nárečí by vysvetľovalo len časť prípa-
dov výskytu e, o za krátke e, o (soľ, veľk) a naopak, mnohokrát táto zmena za
priaznivých podmienok nenastala. V tomto prípade teda ide skôr o lexikálne
prevzatia z ukrajinských nárečí do sotáckych, vokály e, o sa inak v sotáckych
nárečiach vyskytujú pravidelne len na mieste pôvodných č, ô.

Vzhľadom na to, že e, o sa v ukrajinských nárečiach a v sotáckych náre-
čiach používajú v rozdielnych podmienkach a tieto vokály majú aj rozdielnu
fenologickú platnosť (v sotáckych nárečiach sú to samostatné fonémy), ne-
možno tu hovoriť o priamom vplyve ukrajinských dialektov na sotácky stav.
Prítomnosť týchto hlások v ukrajinských nárečiach by však mohla byť jednou
z príčin uchovania vokalického páru e, o v sotáckych dialektoch, zatiaľ čo na
ostatnom východoslovenskom území e, o neskôr splynuli s i, u. Ďalším dôvo-
dom na ich zachovanie je ich zvuková podobnosť s variantmi vokálu y.

Vokály
V rámci východoslovenských nárečí sa výslovnosť y konštatuje v základ-

nej dialektologickej literatúre len v sotáckych oblastiach (Krajčovič, 1988,
s. 294-296; Štóle 1994, s. 121-125). Tento vokál sa pritom hodnotí ako
zadný a nelabializovaný variant fonémy i po tvrdých konsonantoch.

Š. Lipták (1969, s. 13-23) v štúdii venovanej sotáckej oblasti pri Sobran-
ciach hovorí o viacerých odtienkoch pri vyslovovaní tohto vokálu:

v oblasti pri Humennom odtienok do e, prípadne do i,
v oblasti pri Sobranciach odtienok do o (Koromľa, Petrovce, Husák),
odtienok do e (Vysoká nad Uhom, Bežovce, Jenkovce, Lekárovce, Záhor),
odtienok do i (Choňkovce, Koňuš, Hlivištia).
O-ová výslovnosť, najmä u mladšej generácie, podľa jeho výskumov pre-

chádza do čistého vokálu o (í ižmo, žabo, triz boj). K výpočtu variácií vo
výslovnosti vokálu y dopĺňa: „Dá sa predpokladať, že zadnejšia výslovnosť y
bola v užských nárečiach rozšírenejšia, čo by potvrdzovali aj výskumy star-
ších bádateľov" (s. 19).

Samo Czambel v diele Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských ja-
zykov (1906) hodnotí vokál y takto: „uhorskoruské y je pazvukom, ktorý
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rozmanité vyznieva blížiac sa h láskam e, ô, o, u, u kedy ako, bez pravidla''
(s. 83)... „písal som (zaň) (...) približne čistú hlásku - do vojne, do školu,
môš" (s. 206).

Z analýzy nárečových textov z oboch sotáckych oblasti, ktoré S. Czambel
publikoval, vyplýva, že vjednotlivých obciach zaznamenal nasledovnú vý-
slovnosť:

Koromľa: u-ová výslovnosť (žebu, vužit),
e-ová výslovnosť (tote, moteka, xlopce, starej),

Tašoľa: e-ová výslovnosť (jednem, jaké),
Bežovce: e-ová výslovnosť (tém, druhex).
V oblasti pri Humennom a Snine:
Dlhé nad Cirochou: u-ová výslovnosť (búl, pútal),
Papín: o-ová výslovnosť (šotke, korotko),

u-ová výslovnosť (pujtal, vodu),
e-ová výslovnosť (šetke, šate),

Udavské: e-ová výslovnosť (rebe, petaf),
u-ová výslovnosť (bú, vtisla),

Koškovce: o-ová výslovnosť (moš, to),
u-ová výslovnosť (xužu),
e-ová výslovnosť (seta, šetke, prepetuja).

Sotáckej oblasti pri Sobranciach sa v štúdii z r. 1899 venoval Olaf Broch.
Okrem grafémy i (po mäkkých konsonantoch) používa tri grafémy na zápis y:

y - len po š, ž (gén. sg. dušy, položyu), takto zapisuje vokál stredného ra-
du a vysokého stupňa;

i -je to striednica za y (bi) a t, e (šat i, riba ale i srna, v/j/y), foneticky je
teda totožný s e;

čo - po perniciach (ňom. pi. ribco, vcošľi ale aj vcon, pomerne), čiže ide aj
o striednicu za ô, foneticky totožnú s o.

Z uvedených príkladov vyplýva, že v oboch oblastiach sotáckych nárečí sa
vyskytuje predný a zadný (prípadne stredný) variant y - a to v prejave jedné-
ho rozprávača (nejde o fakultatívne varianty).

Na porovnanie tu uvedieme stav v zakarpatských ukrajinských nárečiach.
Podľa prác I. Paňkeviča (1938, s. 383-384) a neskôr F. Žylka (1955, s. 140-
146) bojkovské nárečia zachovávajú rozdiel y/u, t. j. rozdiel predného
a zadného vokálu. Zadný variant sa vyslovuje po perniciach a zadojazyčných
konsonantoch (suň, bbik , xbíža). V povodí Uhu sa po perniciach labializuje
natoľko, že niekde dochádza až k zmene na o (vosoki). Rovnakú zmenu uvá-
dza aj Š. Lipták v oblasti pri Sobranciach. Spojenie perníc so zadným bi de-
monštruje aj text z Koromle publikovaný O. Brochom.

Podfa Atlasu ukrajins'kych hovoriv Schidnoji Slovaččyny V. Lattu (1991)
sa v sninskom nárečí sa rozlišujú dve fonémy: i (s variantom y) a bi, v snin-
sko-laboreckom nárečí je osobitnou fonémou aj y. Pritom y je vokál na hrani-
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či predného a stredného radu, vysokého a prostredného stupňa (je veľmi
blízky vokálu e). Vyskytuje sa na mieste starého i po tvrdých konsonantoch
(tyxo, sýto, robyty, zemly). Vokál u je zadného radu, prostredného až vysoké-
ho stupňa (medzi samohláskami o a u) a vyslovuje sa na mieste staroruského
bi (Atlas, s. 14).

Súčasný stav ukrajinského vokalizmu s i, y, u vznikol v tomto jazyku po
splynutí pôvodného tvrdého y a mäkkého i do y. Nové mäkké i je striednicou
za t, č, ô v novozatvorených slabikách (šot. nos, kameň, ľes - ukr. ňis, kamiň,
ľis). Tvrdý vokál je pokračovaním praslovanského a staroruského (zachoval
sa len v zakarpatských ukrajinských nárečiach). Preto je distribúcia vokálov i,
y, bi v zakarpatských ukrajinských nárečiach iná než v nárečiach východného
Slovenska vrátane sotáckych oblastí. V sotáckych nárečiach sa zachovalo len
etymologické y (ak nerátame niektoré morfologické analógie a zmeny po
stvrdnutí niektorých konsonantov - napr. š, ž).

Výslovnosť zadného y (bi) po perniciach a predného y po väčšine ostat-
ných tvrdých konsonantov v sotáckych oblastiach je teda len napodobením
ich používania v susedných ukrajinských nárečiach bez toho, aby existovali aj
paralely vo vývine, ktorý dnešnému stavu v ukrajinských nárečiach predchá-
dzal.

V súčasných sotáckych nárečiach sa predná a zadná výslovnosť y lepšie
udržuje v oblasti pri Humennom a Snine, pretože je tam dodnes dobre zacho-
vaná aj párová konsonantická mäkkosť. Pravda, aj tam existujú kolísania -
napr. varianty pujtal/ petal/ pital, šetke/ sitku/ šotke. V sotáckej oblasti pri
Sobranciach je starý stav zachovaný najlepšie pri slovensko-ukrajinskej štát-
nej hranici (v Koromli a okolí). Na ostatnom území tejto oblasti pôvodné y
zaniká v prospech celovýchodného i (riba, vibray).

Vokál y býva aj súčasťou deklinačných prípon substantív, adjektív, zá-
men, čísloviek. Po perniciach je aj tu častejší zadný variant, celkovo však
prevažuje v gramatických príponách predné y. Deklinačné a konjugačné typy
v nárečí sotáckych obcí pri Sobranciach detailne opísal O. Broch (1899).
Z materiálov jeho štúdie vyberáme:

substantíva gén. sg. fem. žení, maceri, ale ríb
adjektíva ňom. sg. mase. dobrij = ňom pi • •
gén., dát., lok., inštr. pi. -ix, -ima ' '
zámená toti, tix, t im
číslovky lok., mšti.jednim, ňom. pi. jedni.
Naše výskumy potvrdili stav opísaný O. Brochom a zaznamenali sme aj

vývin, ktorým používanie y počas tohto storočia prešlo. V sotáckej oblasti pri
Sobranciach okrem neveľkého počtu dedín úplne pri hranici s Ukrajinou
zanikla párová mäkkosť konsonantov a e (ktoré O. Broch zapisuje ako i) sa
prestalo chápať ako fonetický variant pôvodného y. Preto sa v súčasnosti
pôvodne tvrdé prípony -y, -yx, -ym, -yma vyslovované ako -e, -ex, -em, -ema
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používajú aj v skloňovaní pôvodne mäkkých adjektív, zámen, čísloviek, napr.
zámenné tvary v gén pi. jex, mojex, dát. pi. jem, mojem, adjektívne ňižňem,
ňižňex.

Nemožno poprieť, že v štruktúre sotáckeho vokalizmu sa doteraz uchovali
prvky paralelné so zakarpatskými ukrajinskými nárečiami či prvky, ktorých
komplikovaný vývin podmienil práve ukrajinský vplyv.

Bez komplexného hodnotenia sotáckej problematiky vo východnej časti
východoslovenských nárečí však nemožno robiť závery o kvalite a charaktere
ich prepojenia so zakarpatskými ukrajinskými nárečiami.
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Slovenská frazeológia s komponentmi - názvov peňazí

Jastremska Zoriana

Ukrajina

Vo frazeológii sa vo veľkej miere odráža minulosť národa a zachováva sa
veľký počet zastaraných jednotiek jazyka. Potvrdzuje to svojím výskumom aj
R. N. Popov, keď konštatuje, že v súčasnom ruskom jazyku je asi tisíc frazém
s archaickými lexikálnymi alebo gramatickými jednotkami (Popov, 1976, s. 3).
Chceme sa pristaviť pri slovenských frazeologických jednotkách (FJ), ktorých
komponenty pomenúvajú peniaze. Súčasťou slovenských FJ sú tieto názvy
peňazí:

Babka - drobná minca malej hodnoty; pochádza z malej striebornej uhor-
skej mince, uhorského denára, a čiernych peňazí zo 16. storočia.

Dukát - zlatá uhorská minca. V Uhorsku a Českú sa razenie dukátov za-
čalo približne v rokoch 1325-1326.

Grajciar - drobná strieborná, neskôr (od 18. storočia) medená minca
s hodnotou 1,6 rýnskeho zlatého. Názov pochádza od viedenského štítu
s krížom (Kreuz), ktorý je na minci znázornený.

Grešľa - drobný groš starej rakúsko-uhorskej meny, štvrť groša. Slovo
grešľa pochádza z nem. slova Grôschel (grošík, malý groš).

Groš. - strieborná minca hodnoty niekoľkých denárov, hlavne 1,2 rýn-
skeho zlatého. Podľa numizmatických slovníkov slovo groš pochádza z lát.
grossus - veľký.

Halier - názov pochádza z nemeckého mesta Halle, kde sa približne
v roku 1230 sa začali tieto mince raziť. Najprv to boli denáre so znázornením
kríža a ruky a vážili 0,5 gramu. Nový halier sa objavil v roku 1892 ako 1/100
(jedna stotina) rakúsko-uhorskej peňažnej jednotky - koruny. Halier sa rovnal
1/2 grajciara.

Koruna - názov mnohých stredovekých európskych mincí, pochádzajúci zo
znázornenia koruny na minci. Rakúsko-uhorská koruna obiehala (platilo sa ňou)
aj na území Slovenska. Od roku 1892 do roku 1918 sa rovnala 100 halierom.

Rýnsky - rakúsko-uhorský gulden. Keď mal rakúsko-uhorský gulden
hodnotu 2 korún, ľudia podľa tradície nazývali „rýnskym" 2 koruny.

Toliar - veľká strieborná minca, ktorej pomenovanie pochádza z druhej
časti názvu českého mesta Joachimstal, kde bola prvýkrát vyrobená v roku 1518.

Turák - Slovník slovenského jazyka (IV, s. 613) udáva dva významy
tohto slova:

1. drobný peniaz v bývalom Rakúsko-Uhorsku majúci hodnotu pol druha
grajciara,

2. malý, drobný peniaz, peniaze vôbec.
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Šesták - rakúsko-uhorska minca, patina zlatého, 20 halierov
Pomenovania peňazí sa vyskytujú vo FJ, kde sa vyjadruje, resp ma vyjad-

riť hodnota alebo cena niečoho Podľa významu ich môžeme rozdeliť do
viacerých tematicko-ideografickych skupín Predovšetkým je to oblasť kvan-
titatívnych vzťahov vôbec Finančnú situáciu človeka, spravidla chudobu,
charakterizujú FJ nemať am deravej babky/haliera/grajciara/koruny / patak
ostať/byt bez haliera nemá dudky a i Našli sme 42 FJ, ktoré vyjadrujú finan-
čnú situáciu človeka, z nich 24 s komponentom peniaze, 8 s komponentom
groš.

K vyššie opísaným FJ podľa významu blízko stoja frazeologizmy, ktoré vy-
jadrujú socialno-ekonomicky stav človeka, jeho hospodársku činnosť Do tejto
skupiny patria FJ kto sa narodil na grajciari zriedka zomiera na groši gazduje
z tisíca na grajciar krvopotne vylopoteny groš kto ma peniaze ten je pán a i

Aj v tejto skupine je najviac frazeologizmov s komponentmi peniaze,
groš Niektoré FJ majú variantne formy Sú to spravidla lexikálne varianty
(kto sa narodil ku grajciaru/babke nepríde ku zlatemu/grošu/slovce), menej
často morfologické varianty (prist ku grošu/grošom kto sa narodil ku bab-
ke/babce nepríde ku stavce)

Nasledujúca skupina frazeologizmov charakterizuje človeka alebo vec
v širokom zmysle, prináša hodnotenie ich dôležitosti nedal by som za to ani
jednej babky'dreveného groša stat/nestat ani za šesták nestojí (ani) zlamanu
starú deravú grešlu jeden zlatý nie je svet a i Tieto frazeologizmy väčšinou
charakterizujú človeka alebo vec negatívne, hodnotia ich ako neschopných
(ľudí) alebo ako také (veci), ktoré nemajú hodnotu Tento efekt sa dosahuje
využívaním adjektiv deravý, drevený, zlamaný, starý a vyjadrením nepatrnej
hodnoty pomenovaniami minci (gros, babka, šesták, grajciar, grešľa)

Početnú skupinu tvoria FJ, ktoré vyjadrujú črty povahy človeka Podľa
významu sa rozdeľujú na dve protikladné podskupiny Menšia podskupina
vyjadruje kladne črty povahy človeka, počtom väčšou je skupina FJ, ktoré
vyjadrujú negatívne pojmy Skuposť ako negatívnu povahovú Črtu vyjadrujú
frazémy dá si za grajciar oko vyklať za groš/grajciar blchu vymiškuje
pohnal by (požeme) za korunu voš na tretiu dedinu za peniaze i dušu si
predá a i Väčšina týchto frazeologizmov má ironické zafarbenie Veľa FJ
s komponentom groš ma variantne formy zo slovom grajciar i

Menšia je skupina slovenských frazém, ktoré vyjadrujú pojem šetrnosti
lepil usporený groš ako nájdený toliar počíta sa s každou korunou/korun-
kou lepší časty/husty grajciar ako neskorý/riedky groš a i

Štedrosť dosahujúca až marnotratnosť hodnotí sa tiež ako negatívna po-
vahová vlastnost človeka nelubi u seba groš peniaze ho pália vo vrecku
ked ma v hrsti sest dukátov a otvorí ju už ma len tri a i

V skupín FJ charakterizujúcich človeka sú aj frazémy, ktoré označujú iné,
väčšinou negatívne črty povahy O hlúpom, nechápavom človeku hovoria
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nemá rozumu am za groš/grajciar/patak nemat za groš rozumu Frazéma
nezasmial by sa ani za deravý groš charakterizuje smutného, bezútešného
človeka FJ čuší ako päť peňazí opisuje malovravneho, mlčanlivého človeka
O pasívnom človeku, ktorý sa sprava ticho, pokojne, možno po\edať sedí ako
pat peňazí Frazéma chodí ako planý peniaz ktorý nikto nechce charakteri-
zuje také črty povahy ako neposednosť, všetečnosť O zbabelom človeku sa
hovorí nemá smelosti am za grajciar, o tom, kto chodí so zvesenou hlavou,
smutno dukáty po zemi hľadá Frazéma mat bohatú hnvnu charakterizuje
schopného, nadaného človeka

Podľa našich údajov len jedna FJ s komponentom groš slúži na vyjadre-
nie fyzického stavu alebo fyzických vlastnosti človeka, väčšinou mladého
(malý, chudý) byt ako za groš chleba/psík

Najbohatšia je skupina frazém, ktoré vyjadrujú rôznorodé činnosti člove-
ka a medziľudské vzťahy Sem patri 99 FJ, väčšina z nich ma komponenty
peniaze (S6 FJ), groš (21 FJ) Napr kupit za babku/lacný peniaz/groš jeden
za dukát druhy za turak zakopal svoju hrivnu jedným peniaze slúžia a druhí
slúžia peniazom a i Frazémy tejto skupiny spravidla nemajú varianty

Frazeologizmus judášsky groš ma biblicky pôvod a jeho pôvodný vyznám
„odmena za zradu" sa dnes rozširuje, o čom svedči aj spracovanie FJ
v Malom frazeologickom slovníku E Smieškovej (1989)

Analýza 277 FJ ukazuje, že frazeologizmy obsahujúce ako komponenty ná-
zvy peňazí sa zúčastňujú na jazykovom členení reálu prostredia Najväčšou
aktivitou sa vyznačujú FJ s komponentom peniaze, o čom svedči dosť veľké
rozšírenie ich významov a ich najväčší počet Trochu menším potenciál majú
frazémy s komponentom groš Komponentmi FJ, ktoré sme analyzovali, sú
názvy konkrétnych, väčšinou drobných minci, ktoré sa používali v minulosti
(babka, dukát, grešľa, groš) - vo FJ stoja v jednotnom čísle Treba konštato-
vať skoro úplnú neprítomnosť deminutivnych tvarov v komponentnom zložení
týchto FJ V menšej miere vo FJ vystupujú pomenovania peňazí, ktoré sa dnes
používajú na Slovensku, t j slova koruna a halier Názvy peňazí vo FJ sa často
spájajú s adjektívami ako starý, zlamaný, deravý, hotový, dobrý, posledný,
lacný, pekný, drevený Vo frazémach s pomenovaniami peňazí sa používa istý
repertoár slovies, najmä byť, (ne)mať, (ne)stáť, prísť, kúpiť, predať, zaro-
biť, držať, brať. Sémantika väčšiny frazém je priehľadná, pretože ju motivuje
nominativny vyznám komponentov týchto frazeologizmov
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