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Cognitive-Semiotic Mechanisms of Phraseme Building*
Nikolay FedorovicH Alefirenko**

Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
Alefirenko, Nikolay F.: Cognitive-Semiotic Mechanisms of Phraseme Building.
Journal of Linguistics, 2015, Vol. 66, No 2, pp. 81 – 99.
Abstract: The article deals with the problems of idioms production and perception
related to the foresign forms emergence of information accumulation and storage contained in
the cognitive-based derivation of phraseme building. It is suggested that presign stage of the
semiosis process and the phraseme understanding is a cognitive model that precedes not only
the formation of the phraseme semantic structure, but its perception. Since the cognitive model
of phrasemic semiosis is a diagram of discursive m e a n i n g embodiment and d i s c o u r s e
itself is form of its indirectly derivative existence, there is a need to show how the cognitivediscursive mechanisms of phraseme building is associated with foresign forms of sense
accumulation and storage.
Key words: foresign, GSC (general subject code), mental model, inner form, Gestalt,
sign, phraseme

Introduction
Cognitive-semiotic mechanisms of phraseme semiosis is perhaps the least
researched area of phraseology and cognitive linguistics that is explained by the complex
comprehensible nature of phraseme in terms of co-determination of indirect nomination
and cognition (Telia, 1966; Besedina, 2010: 31). In this paper we understand phraseme
semiosis as verbal and cogitative process leading to the appearance of signs of indirectlyderived nomination – a phrase (in European terminology phraseme = idiom). The starting
hypothesis is the assumption that the nature of indirectly-derived category (Dekatova,
2008: 146) is due to the dual associativity-shaped and discursive thought, triggers
linguistic-creative (usually indirectly-derivative) derivation. Of course, this assumption
has been arising from previously obtained data (Alefirenko, 2008) and needs additional
reflections on the nature of indirectly-derived nomination, associative imagery and
discursive thinking. And it is despite the fact that the word formation formed a whole
section dedicated phraseme building.1 The point is that the first study aimed at solving
the mysteries of phraseme building were carried out in the tideway of the structural and
* The work was performed as part of Belgorod National Research University state task № 241.
** Pri prepise vlastných mien z ruskej pravopisnej sústavy a pri uvádzaní bibliografických
jednotiek a odkazov rešpektujeme medzinárodnú normu, ktorú uplatnil autor štúdie. (pozn. red.)
1
The term phraseme building is preferred to avoid unwanted discrepancies, because the phrase is
the syntax term.
DOI 10.1515/jazcas-2016-0001
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semantic approach (see Gvozdarev, 1977; Mlacek, 2001; Ermakova, 2008; Nikolaeva,
2006; Sokolovа, 1987; Denisenko, 1988; Telia, 1973; Shchukinа, 2012: 110). The second
group of scientists attempted to combine structural and semantic analysis to identify the
etymological and extralinguistic (primarily cultural) incentives of phraseme building
(Mokienko, 1980; Kaplunenko, 1985: 98; 1990: 3; Eismann, 1998; Bragina – Oparina –
Sandomirskaja, 1998; Telia, 1999; Ďurčo, 2007; Baláková, 2010; Dobríková, 2014). At
the beginning of the 19th century scientists became interested in the study of cognitive
idiomatization mechanisms (Alefirenko, 2008; Danilenko, 2009; Molchkova, 2012). In
2008, 2010 and 2013 three international conferences (ICL, 2008; FPC, 2010; CF, 2013)
were devoted to this problem in Belgorod University (Russia). They prompted the
scientists to discuss the issues causing phrases associated with the motives of selecting
and combining phraseme building units. In my opinion, at least three vectors deserve
priority attention: (a) intentionally caused the emergence of the phraseme cause concept,
(b) determining the type of semantic changes, (c) the configuration of the multi-level
expressive representational tools for design of the meaning sign-idioms.
Verbal and cogitative demand phraseme cause concept is defined by discursive
situation; type of semantic transformation phraseme building components – by a range of
associative-shaped links linguistic-creative thinking; the phrasemic semiosis –
nominative conjugation of human cognitive activity (Ushakova, 2006: 14). Since in
modern linguistic semiotics coexist two theories of sign clarify that in our phrasemic
semiosis concept the phraseme is two-sided identity of language. By virtue of its
indirectly-derived linguistic-creativity the phraseme is bilateral sign (outside the unity of
content [designatum] and forms [designator], so it can neither function nor be seen).
Therefore, the process of phraseme building involves semiotically significant
transformation of prototypical combinations: one of its sides (the form or content), or
both. Of course, the process of idiomatization to be completed and phraseme becomes
a real sign, it needs identifiable asymmetric duality of its structure: designator of such
mark-derived indirectly nomination should express associative-semantic content of the
signified (designatum). It is also necessary for the registration of the paradigmatic
relations of phraseme derivative. Idioms with one designatum but different designators
form synonyms (‘unexpectedly, suddenly’: как снег на голову – как из-под земли).
Idioms with different designata and one designator – homonyms (тянуть за уши –
disapproving: ‘Exerting a lot of effort to help in study’; притянуто за уши –
‘unsubstantiated assertion’). This is another proof of the sign bilateral nature of idioms:
designator and designatum related to each other internal processes of derivation.
Phrasemic semiosis concept
Designatum (meaning) – an ideal object, designated according to sustainable
combination of words; product reflected in the linguistic consciousness denoting the
object, the quality or process of reality. As an ideal (internal) side designatum idioms
82

opposed denotatum – subject (reference, external) field of knowledge – and identified
with the “subjective way” as the most important incentive for forming phraseme
cause concept. Designator, stored in the memory is a linguistic acoustic image of the
prototypical combinations of words. In the process of phrasemic semiosis paradoxical
enough designators based on imaginary associative semantic configurations of words
often occur. Compare: вылетать в трубу – ‘to become ruined, remain without
money or property’; без царя в голове – [someone who is] ‘stupid, without
considerations’. It would seem that such designators in the real world are devoid of
motivation. However, according to Nelson Goodman in his book Ways of
Worldmaking (2001), fiction plays an important (and often – dominant) role in the
modeling of those spaces that Ludwig Wittgenstein called a “possible worlds”. As
a matter of fact, invented designator idioms are the metaphorical representers of
r e a l objects (Yaroshchuk, 2010: 294). Phrases Don Quixote and Don Juan, for
example, in their phraseological form in modern linguistic consciousness are not tied
by usage of any actual (concrete) man, although correlated with those who are in the
respective discursive situation: Don Quixote – ‘noble weirdo trying to act according
to his beliefs, without reality’ [jokingly]; Don Juan – ‘seeker of love adventures,
lover of women; womanizer’. This kind of support ascribed real existence of literary
characters with the names of Don Quixote, or Don Juan. Likewise the case with
designators of common noun character is moved to the allegorical discursive space.
Designator ‘ветряные мельницы’ correctly finds its designatum in conjunction with
the verb to fight (воевать с ветряными мельницами – ‘fight with an imaginary
opponent, aimlessly wasting time’). In addition, designatum formed by whole
semantic content of the corresponding discourse. Compare: „Дон Кихот, к примеру,
если его взять буквально литературно, не приложим ни к кому конкретно. Но
в переносном смысле сопоставим, среди прочих, например, со мной, в момент,
когда я воюю с ветряными мельницами современной лингвистики“
(Goodman, 2001: 56). Hence creating possible worlds through idioms, we usually
have in mind the very real things. As such designator inherits, repeats and reworks
real worlds, the last one is quite recognizable. According to the degree of recognition
in phraseme building we should distinguish (a) c o m p l e t e (motivated) and (b)
e m p t y (zero, imaginary) designator. Compare: (a) сесть на мель – ‘to be in an
extremely difficult position’; гладить против шерсти – ‘condemn, criticize’ and
(b) курам на смех – [to do something] ‘ridiculous, silly, absurd, ridiculous’; губа не
дура – ‘anyone who has not a bad taste’. And zero designator increased opportunities
for cognitive stylistic variation of semantic structure of sentences. So, idiom курам
на смех, except codified values, expresses more ‘dismissive attitude towards
someone’s work, which is a mockery on the part of even the most dim-witted
person’. Idiom губа не дура contain connotation ‘disapproval and irony’, when we
are talking about a man who could not just pick but grab for himself the best,
beautiful, delicious, beneficial. Additional semantic increment occurs in phrasemes
Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 2
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due to discursive factors (Mosconi, 1979: 15), in particular the prototype of
designated denotative situation. Mental prototypes involved in the formation of
designatum and designator of sign-idioms, we call foresigns2 or protosigns. To
understand the essential properties designator and designatum of already formed
idioms means retrospectively understand the dialectical complex path from foresign
structures to the sign that it has overcome in the process of phrasemic semiosis as
predicate (characterizing) sign.
Designatum, being, in essence, the cognitive category, contains mental idea
(concept), which is formed on the basis of value expressed by phraseme. Since every
thought, according to L. S. Vygotsky, “seeks to combine something with
something” (Vygotsky, 1956: 376), the retrospective reconstruction of phraseme
caused concept is related to the comprehension of the mechanism of linguisticcreative thinking aimed at the generation of new linguistic entities through the
transformation of existing units and operates associations with previously enshrined
images in the language. Understanding this kind of associative-shaped relations
encourages us to turn to the recently open modular organization of brain cortex (BC).
This discovery, belonging to Roger Sperry 3, is a fundamental for our developed
cognitive theory of indirect nomination in general and phraseme building in
particular. Data obtained in modern neurolinguistics suggest that indirectly-derived
character of phraseme building is the result of conjugation in the activities of the two
hemispheres of linguistic creative BC that are two modes of the world knowledge.
Phraseme building, being a product of linguistic-creative thinking, in our opinion, is
originally associated with the functional “game” of speech (left) and detail-shaped
(right) hemispheres. During linguistic-creative thinking aimed at finding discursivemodus means of estimating of expression-shaped r e l a t i o n s h i p to the subject of
thought, the brain dihemisphere organization itself provokes communicants to
“play” with different coordinates of modus vision of discursive situation. The
possibility of this game is originally provided by the fact that the left and right
hemispheres of the brain are based on different semiotic systems. To form a necessary
component for indirectly sign-derivative nomination structural asymmetry linguisticcreative thinking is entirely based on the principles of semiotic heterogeneity of the
left and right hemispheres. This is due to the fact that the modular structure of the
brain, its dual nature, makes it possible to duplicate the external and internal
information, which, in fact, aimed at causing discursive modus concept (Alefirenko,
2013: 8), and its main representative – the phraseme. It is a kind of semiotic product
of cognitive dissonance that arises in the collision of different coordinate knowledge
of the same essence as the sharpness of the left hemisphere “broken” for diffuse and
gestalt of the right one. This is due to the incompatibility of the left hemisphere
Ob ontologii predznaka (A. A. Hudyakov, 2000: 182-201)
By Awarding to R. Sperry Nobel Prize for the teaching of functional specialization of the left and
right hemispheres of the human brain in 1981 the intrinsic importance of this discovery was determined.
2
3
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linearity, discretisation, and right-hemisphere vagueness, metaphoricalness. We can
say that the structure of the brain provides at least two possible “realities” to
phrasemic semiosis: right- and left-hemispheric. And each of their virtual realities
has its own organizational principles, priorities and semiotic means (Goldberg, 2015:
25). The very “alternatively minded” hemisphere of BC developed in linguisticcreative thinking, generating phrasemes, the ability to dual coding of thoughts and
feelings of humankind. This kind of ability owes its existence to one of the most
important cognitive mechanisms of phrasemic semiosis – r e fl e c t i o n , allowing the
speaker not only control the focus of attention, or be aware of one’s thoughts and
feelings, but also those associative transformation, without which there is no rise of
phrasemes (Kasyanova, 2008: 99). Regular occurring links between individual events,
facts, objects and phenomena using by phrasemic semiosis that are reflected in the
minds and enshrined in the ethno-linguistic memory, once again strengthens the
position of those scholars who have expressed doubts about the indisputable traditional
claim that reflection is provided exclusively left-hemisphere structures. Modern
research has convinced: in phrasemic semiosis we should not underestimate the
linguistic-cognitive role of the right hemisphere. Modern neurocognitive studies
suggest that the left hemisphere usually uses the formal principle of the decoding of
idioms. Focusing on their composition of phraseme, it gives, as a rule, “absurd”
interpretation caused by literal perception of phraseme designator. The right hemisphere
decodes idioms almost unerringly (see Chernigovskaya – Deglin, 1986: 68).
To carry out constructive dialogue between the two hemispheres, aimed at
phraseme building, BC should have the best tone.4 By lowering the tone linguistic
creativity of thinking goes down, and when it rises, there is an associative-shaped
flash of linguistic consciousness. It disables the secondary departments of the
temporal cortex of the left hemisphere responsible for syntagmatics of usage, and
activates the posterior portions of the cortex of the left hemisphere responsible for
associative-semantic relationships between objects of denotative situation denoted
by idiom.
At this stage anticipation plays a crucial role. In the phase of speech activity
emotional peak of the right hemisphere unexpected moments of cognitive dissonance
often arise that is instantly eliminated by associative-shaped relationship of phraseme
appearance discourse. This state of BC occurs when the speaker cannot find the right
4
The term optimal GSC tone introduced by Otto D e i t e r s (1865). Mechanism that provides and
regulates the tone, is located below the stem and subcortical regions. It is arranged by type of neural
network. Excitation of it, spreading gradually changes its level and thus simulates the condition of the
entire nervous system. Optimal system activity for phraseme building is regulated by the incoming
stimuli from the environment. It is proved that human verbal and cogitative activity needs an influx of
information. Activating the influx of associative-shaped information GSC finds the right tone for
phraseme building. The third source of information activation highlighted by A. R. L u r i a plays an
important role in this type of associative-semantic derivation: intents and programs that are realized with
the direct participation of e x t e r n a l at first, and then the i n n e r speech.
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syntagmatic sign forced to connect the right brain in order to replace stylistically
neutral lexeme by lexeme-derived indirectly sign (phraseme or proverbs such as
мало > кот наплакал). Phraseme appearance discourse as a form of creation and
existence of evaluative meaning (Alefirenko, 2014: 32) in this case is in associativesyntagmatic turbulence that is eliminated by the anticipation of the concept that
created the phraseme.
As we can see, in phraseme creating right hemisphere finds itself very active,
although many generations of scientists were convinced that the right hemisphere is
irrelevant to speech production. Through research of neurocognitivists from St.
Petersburg, it was found that the right hemisphere is responsible for the referential
communication. In verbal and cogitative act its work fills phraseme-centric
statements by concrete objective content. Right hemispheric grammar affects
cognitive formations that lie under the discursive consciousness (see Alefirenko,
2009: 3). Although phraseme building signs open access to it, they, being almost in
the depths of discursive sub-consciousness, are not verbal. They, if follow the
concept of N. I. Zhinkin, store information in extralinguistic code systems – in the
scheme of abstract models, which form a general subject code (GSC) in its unity.
Phrasemic semiosis and inner speech
Elements of the GSC, located in the cognitive recesses of right hemispheres of
discursive consciousness, store information that needs phraseological encoding.
These layers form the part of concept-sphere (Ogneva, 2012: 1704), which is formed
by special, phraseme appearance, cognitive structures that we call discursive modus
concepts. With the direct participation of the right hemisphere a mental model of
syntactic discursive modus concept is being created, that projects syntagmatic circuit
of sign-idiom designator. Its character is predetermined by “special syntax” of inner
speech generating sketchy, fragmentary, abbreviated structure (Zhinkin, 1982: 332).
This observation, which is characteristic for any speech production, especially
important for phraseme building because much of designatum and designator of
already established idiom structures remains implicit, not formally expressed. This is
due, in our opinion, to the syntactic form of inner speech, which is involved in the
production of idioms.
Such properties of i n n e r s p e e c h as (a) fragmentation; (b) the predicate (when
the subject is lowered, and the associated tokens and are only predicates); (c) formally
structural reducing; (d) the prevalence of semantic phraseme implicational, aggregate
of its connotative semes expressed and implied, above the meaning (its denotative
component – intensions) are functional for phraseme building. The latter property
plays special role in idiom building. Since meanings of phraseme building words,
much more dynamic and wider than their value at phraseme building, sometimes
illogical mechanisms of their union and merging with each other are detected. They
86

allow “lead to a common denominator” even elusive associative-metaphorical seme
relationship in the structure of phraseme designatum and relate them to its designator.
Dedicated properties of inner speech also determine discursive and pragmatic
nature of idioms. We believe it primarily depends on the predicate of inner speech.
According to L. S. Vygotsky, a distinctive feature of the syntax of inner speech is
“pure and absolute predicativity”, which, in fact, results in the idiomatization phrases
not only to the elimination of the subject and related words, but also the surrounding
circumstances: делать из мухи слона – [someone who is] ‘prohibitive and
unreasonably exaggerates anything.’ This saves those discursive and pragmatic
meanings that create a distinctive aura of idiomatic meanings. So, in our example,
the phraseme value is accompanied by disapproving connotation. Therefore, in
a dictionary entry this note is usually done: disapprovingly. In addition, the
opposition of fly (муха) to elephant (слон) emphasizes that we are talking about
giving small troubles and failures of excessive scale. There hemispheric interaction
of subjective code and natural language by which communicants are able to think
beyond the words but allusions to them. And this possibility is not mythical, as
foresigns means of phraseme building are stand-circuit images of subject-visual
code. Based on the fragmented structure of inner speech, linguistic-creative thinking
embodies the structure designator not all elements of an associative-shaped links,
but only the basic, discursive meaningful. Predicate, as a key element of the thought,
is delegated by inner speech as the structural dominant of idiom designator. In
addition, the prevalence of the internal form of a purely subjective sense,
metaphorically reflecting personal and ethno-cultural experience of the person
(Aleksandrova, 2014: 53; Kirillova, 2015: 29) provides a rule of assessment and
modus sense phraseme in semantics. Is that why the most stable part of cognitive
metaphorics (of the metaphorical world in which there are paradigms of one or
another ethnic culture) is presented by idioms?
Observations show that with increasing of associative-shaped tone predicativity
of phraseme is only strengthened by expanding the distribution of metaphorizating
predicate. Moreover, this property (including property involved in action) in most
cases are endowed with realities that are not a part of the predicate domain. Compare:
‘intrigue’ ↔ мышиная возня – ‘small business unworthy’ (an obvious sense of
disapproval); ‘Punish’ ↔ намылить шею – ‘teach a lesson, beat’ (threat or
disapproval). Used in such cases, cognitive metaphor “captures” similarities of
t h e m a t i c denotative situation with the realities of entering the field theorem. This,
in fact, explains why most of the phrases are adverbial predicate and signs, which
are designed for understanding “at a glance”, “with a hint”.
A consequence of the simplification of phraseme syntactic construct is “absolute
concentration of thought” (Zhinkin, 1982: 343). Communicants, who use the
phraseme, firmly know what is going on. Thus, the reference to the “subject”
messages already “originally” included in inner speech and needs no special
Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 2
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designation. Something should be said about the subject (i.e. to determine and
disclose the “rheme” statements) is to be denoted as phraseme. That is why the
predicativity is an important feature of inner speech. Actually inner speech is
a speech act that is transferred “inside”, produced in convoluted reduced form for the
solution of cognitive-discursive task. Conciseness of phraseme syntactic circuit is
compensated by the work of the right hemisphere, where the idea is born in the form
of images and gestalt. This is exactly what I. N. Zhinkin called universal subject
code. Indirect evidences of this include study of the American neurophysiologist J.
Levy, who empirically proved that analysis of denotat is carried by information
processing in the left hemisphere using language, whereas the right hemisphere
processes information holistically, without breaking it down. The right hemisphere
operates using non-verbal, shaped components and the so-called “inner speech”.
Neurolinguists T. V. Chernigovskaya and V. L. Deglin from St. Petersburg
study the similar issues (1986: 68). According to data of their studies, it can be
assumed that the right hemisphere in phraseme building not only accomplishes the
reception of denotative situation and builds the sensual image (iconic model of the
world), but also includes this image in the chain of discursive processes. The left
hemisphere, focusing on abstraction, builds a rational model of the world (Ballonov
– Deglin – Dolinina, 1983: 41). In line with their research understanding of basic
protosigns means of phrasemic semiosis is possible: metaphorical type phraseme
building (лезть в бутылку – [slangly, contemptuous] ‘get excited; irritated; to lose
one’s temper’) and metonymic phraseme building (дырявая голова – ‘very scattered,
forgetful person’).
Thus, although the traditional axiom of psycholinguistics is the position that the
speech centers of BC are located in the left hemisphere, linguistic-cognitive research
of phrasemic semiosis allow to speak about the special activity of it in the right
hemisphere. This is the hemisphere where the idea that initially appears as diffuse
gestalt is generated by vague ideas of the objects and where the general content is
produced by discursive idioms. At this stage, the speaker knows only in the most
general terms what he would like to say, but still does not know what the speech
structure implements his plan. Here, in the right hemisphere, the idea gradually
begins to take symbolic format by the means of the GSC. Diffuse Gestalt clothed in
more or less visible contours (images, charts, frames imaginary situations, the
internal word).
In the next step of phrasemic semiosis an internal word plays an important
protosign role. Inner word, as “a living process of birth of thought in the word” is the
process of “going from outside to inside, the transition from speech to thought”
(Vygotsky, 2008: 506). This is the first appellative record does not yet have a clear
linear structure of a conventional phraseme designator because it yet has no soundimages of his lexical components. Assigning of internal word is in different: to
organize the thought intended for indirect verbalization.
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The next stage triggers transcoding of thought content from the GSC to the real
natural language. This process also begins in the right hemisphere. There is a thought
“disguise”, its transformation with the help of the resources of right hemisphere
grammar (structuring elements appear at the thematic-rhematic articulation,
intonation occurs, freely syntactic prototype is selected for phrasemic semiosis).
So, to understand the foresign mechanisms of phraseme building it is important
that the right hemisphere is the carrier of metaphorical (archaic, mythological,
“complex”) consciousness (Tsaplin, 2014: 97). It “remembers” the idioms and, using
a holistic, integrated, gestalt perception is involved in deciphering the cognitive
metaphors.
Idiom as the product of a double semiosis
Parallel co-existence of primary and secondary concepts in consciousness
requires a so-called double-semiosis, or, in the terminology of Emile Benveniste,
double signification. Phraseme building potential of a double signification, in our
opinion, is connected with the appearance of foresigns and sign forms of phrasemic
semiosis. Language, according to E. Benveniste, has the unique ability to double
signification – semiotic and semantic (1974: 88–89). This duality indicates the
heterogeneity (heterogeneity) semiotic processes leading to phraseme building. In
this regard, we must distinguish foresign and sign (symbolic) varieties of
signification.
The GSC, the inner phraseme form and gestalt are the foresign forms of know
ledge formatting at the stage of generating phraseme-centric statements and at the
stage of perception. The genesis of foresign forms of accumulation and storage of
information contained in phraseme building basis, it is necessary for the formation
of semantic structure of idioms. As a matter of fact, science knows well enough the
process of synthesis with the help of previously used words of perceived impression.
This is not the process of combinatorial formation of linguistic-creative concept in
origin, implying indirectly-derived representation in the form of phrasemes. Its
understanding is complicated, as it seems to us, because of not fully solved specifics
of the neurocognitive linguistic-creative thinking. This process is based on the
mechanisms of “right hemispheric thinking” when there is a need to include
a personal reflection in common knowledge. This need arises when it is important
for the person to correlate the results of his own knowledge with the knowledge
system already formed in the ethnic culture (compare Bragina – Oparina –
Sandomirskaja, 1998). This, of course, rapidly increases the role of the sign
mediators. There may be a very promising hypothesis of N. I. Chuprikova about
psychophysiological consciousness mechanisms (Chuprikova, 1985).
The author following the theory of semantic verbal communications or semantic
models of verbal memory highlights the s t r u c t u r a l and d y n a m i c aspects of
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consciousness. Structural means “more or less ordered reflection-sign system, formed
in the brain of every person in the course of his life” (Chuprikova, 1985: 150). The
dynamic aspect refers to “individual acts of awareness of internal and external
influences that realized in terms of the basic language elements and structures of
reflection-sign system” (Chuprikova, 1985: 151). According to N. I. Chuprikova, the
dynamic aspect of consciousness finds its look “in the form of judgment”. In the
process of indirectly-derived nomination the reflection-sign system of the dynamic
aspect of consciousness is based on foresigns. As a result of multiple repeat of
numerous previous acts of dynamic interpretation of reality structural form of
consciousness is being developed, i.e. the stable system of temporary nerve
connections, a complex structured system of long-term memory. It advocates a kind of
outline for linguistic-creative thinking, which, in turn, by modifying and enriching this
outline, forms discursive-modus foresigns. It also forms those gestalt-prototypes in
simultaneous (subject-shaped) field in which motivational signs are then recovered,
stimulating the emergence of the internal form of phraseme. With the successfully
chosen phraseme prototype much faster and more efficient allocation occurs process of
stimuli exclusion to facilitate its recognition and memorization, thee are physiological
conditions necessary for s e c o n d - s i g n a l f o r e s i g n c i r c u i t c o n n e c t i o n s . All
this is critical factor that contributes the formation of new associative-shaped links.
Because these bonds are fixed in childhood, idiomatic native language becomes
“natural” property of discursive consciousness, it is being mastered by them without
clearly perceptible effort. This provision goes back to the idea of “sprouting of words
in mind”. It was developed by L. S. Vygotsky. Then this idea was developed by his
followers such as A. A. Leontiev, A. R. Luria, A. V. Zaporozhets.
“Sprouting of idiom in consciousness” is due to conjugation of figurative and sign
thinking. Following V. S. Rotenberg in his idea of inexpedient hard opposition of signed
and creative thinking (Rotenberg – Bondarenko, 1989: 158), we must assume that
phraseme building combinatorics of lexemes is not solely a function of the sign of
thinking, as well as the occurrence of discursive modus concept is only a function of
imaginative thinking. Specialization of these two mechanisms (Levy, 1969: 614) of
linguistic-creative thinking is only in the way of information processing. Information is
converted from a simultaneous into a linear because of the sign thinking in the process
of phraseme building. Creative thinking does not provide the reference (specific subject)
to linguistic-creative thinking, it provides a panoramic vision of discursive situation
simultaneously in several “semantic planes”. Phrasemic semiosis also integrates shaped
products (foresign) and the sign of thinking in its synergetic unity.
Internal phrasemic semiosis programming
To understand the mechanism of the final stage of phraseme building, it is
important to distinguish the “inner speech” and “internal programming of verbal
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expression” concepts (Leontiev, 1969). This is due to the fact that the general
discursive plan seeks ultimately to verbal image passing the different stages of the
transformation of personal meaning in phraseme meaning. This transformation is
preceded by person’s need to express their emotions, desire and motivation, that is
the essence of the phrasemic semiosis motive. In the phraseme birth the motive is the
starting point, while its perception is the ultimate goal.
Two conditions are necessary for the motivation of turning ideas into phrasemes
appearance: (a) the optimal BC tone and (b) the occurrence of conception that goes
through the stages of inner speech, encourages thinking to linguistic-creative
phraseme building. This is possible because the linguistic-creative thinking needs
the “preparatory work”, which then executes the inner speech. The fact is that inner
speech is the result of a long evolution of discursive consciousness. The
internalization of speech acts is made in the inner speech and carried out in
convoluted reduced form. Convolution oscillates between two poles: at the one pole
there is inner speech, followed by internal pronunciation of free syntactic prototype
phrasemes, at the other pole it is reducing its maximum until “dropping out of the
intellectual act and turning it into a simple reflex act” (Leontiev, 1969: 158).
Compare: Не выметай из избы сору к чужому забору > выносить (выметать)
сор из избы. Мало ль чего хочется, да в кармане колется > и хочется и колется.
Хоть волком вой, да песню пой > хоть волком вой.
Internal programming of phraseme-containing statements is yet unconscious
construction of its scheme, caused by discursive thinking (compare Leontiev, 1969:
158). The mechanism of linguistic-creative thinking underlying phraseme building
consists of two opposing dynamic links: working graphic-object code (inner speech)
and speech-motor coding (expressive external speech design designator). The first
link is given thought in the second one it is transmitted and again given to the first
link.
Selection of phraseme-containing components (external form idioms) is defined
by components of phraseme-containing concept: (a) the emotional component of the
situation, (b) a reasonable estimate (Babushkina, 2011: 495), (c) stereotyped
connections within the verbal associative network connected with the experience of
verbalization of similar extralinguistic situations.
The first stage of discursive thought, aimed at creating a phraseme, is action
with the object, or the so-called “substantive action”. Here, according to S. L.
Rubinstein, “originally the most lightened and the most intellectualized section of
consciousness” (Rubinstein, 1997: 337) is focused. It (the action with objects) keeps
the image of the denotative situation that underlies indirectly-derived nomination in
the early stages of phrasemic semiosis. Thus, in the times of the sailing fleet, ships in
the sea totally depend on the weather, more precisely, they depend on the wind
direction. In the windless weather sails had wilted, the ship lost her speed. Tailwind
blew the sails and gave acceleration to the ship. In this recurring situation subjectJazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 2
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effective manner was stabilized: the steering keeps the bow in the direction of the
wind and constantly changes the vector of the ship for optimal movement of it.
A related objective action eventually acquired generalized-like character: to keep the
nose of the ship in the right high-speed mode, you need to follow the direction of the
wind. Paraphrase of Osip Mandelshtam’s judgment expressed regarding the words
“Phraseme is an active flesh that transits to the event” (cf.: Mandelshtam, 1987: 59),
is applicable to the first phase of phrasemic semiosis, following the analysis,.
The second stage is the gradual separation of the image from a concrete action:
a certain notion set genetically related to the action, but more or less independent, is
being produced. With that, according to the theory of A. N. Portnov, a division of
known images on the scheme and the scheme of action items is being happened
(Portnov, 2004: 18). As internalization they become the basis of what N. I. Zhinkin
called general subject code (GSC). In fact, the code is a means of presenting any
real-life situations, objects relations, actions with them, and so on. In this case, the
subject-effective image держать нос по ветру became applicable to any real-life
situation.
After the stage of internal programming phrasemic semiosis goes into a phase
of inner speech, where thought that to be indirectly-derived verbalized, is being
expressed in the language of inner speech. That language is non-verbal general
subject code units of which are concepts. The cognitive metaphor is seeking freely
syntactic prototype suitable for phrasemic semiosis for their verbal representation,
using their associative-shaped features. This indicates that phraseme appearance
concepts, although they belong to general subject code, are a kind of amalgam of
subject-shaped and natural language.
Understanding protoverbal nature of inner speech, through which the inner and
outer phraseme forms are formed, raises a number of new issues. In particular, if
protoverbal code is general, what is phraseme appearance concept – national or
general? Is protoverbal code of phraseme appearance adequate reflection of
denotative situation? Do asymmetric failures in the form of phraseological pun
appear on the verbal or protoverbal level? If it is at the level of verbalization, why
the perfect mindset creates nonideal external phraseme form? If it is at protoverbal
level, so to what extent it can be considered general? All these questions are designed
to deal with cognitive phraseology in its infancy (Kirillov, 2008: 33–37). Of course,
without interdisciplinary interface capabilities of linguistics and cognitive science
these problems cannot be solved. Moreover, attempts to solve problems on their own
linguistic cognitive science and vice versa may be, alas, destructive. Let us refer to
the information available to the cognitive science.
In 1984, B. I. Bespalov found that visual and verbal thinking are closely
connected, since (a) the basis for manipulating images and verbal games are the
same life-meanings; (b) the boundaries between visual-effective, focused and verbal
meanings are rather conventional. After all, the inner form of phraseme building
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words interacts not only among themselves but also with the internal forms of
phraseme building concepts within the GSC.
GSC is unutterable. Instead of certain sequences of signs of natural language,
there are only the images forming something like a schematic of the frame, the inverse
image of phrasemic scheme (Popova, 2008: 166). Therefore, this code is also called
domain-out circuit. When we imagine a certain object (e.g., a saddle), then regardless
of the letter or sound structure, we mean the thing itself as an object of thought, which
can generate a lot of discursive situations. For example, the idea looks like a saddle on
a horse or on the other animal, with which the saddle does not correspond, creates
a paradoxical denotative situation. When you try to verbalize it, a phraseological pun
occurs: как корове седло < пристало, идёт, сидит, смотрится > (slangly,
ironically, disapproving.) – ‘about something that absolutely does not suit anyone, or
not good, that makes a person ridiculous and absurd’. GSC is the “language” of inner
speech. And since this “language” consists not only of subject images, but also of the
schemes, echoes intonation and “shadows” of individual words, all that was once
sealed by linguistic memory, inner speech, playing, according to Vygotsky, the role of
“mental draft”, is capable to project foresign phraseme structure. They are the thoughtfragments, on which phraseme designatum is formed. The very same inner speech
cannot act as its subject-circuit code, though, is called the graphic, and not a specific
image. It is, rather, a shaped scheme that acts as an intermediary between phraseme
and denoted denotative situation.
Since communication between objects of thought in the inner speech is not formal
but semantic, at this stage of phraseme building the syntagmatic grip of words occurs,
and associative search the relationship between the notion of secondary denotative
situation (Babina, 2003) and images of prototypical discourse. So, the idea of
a situation in which someone in something gives or receives a failure, associated with
images imprinted in the frame memory (Romashina, 2008: 122): according to ancient
custom, if the relatives arrived from unwanted groom and were denied in courtship,
they were not allowed to come into the house, and were forced to turn to the gate. Such
a bleak scenario served as a prototype for the emergence of phraseme designator от
ворот поворот and its designatum ‘give/receive a categorical refusal’. Moreover, the
process of transformation of the GSC (or subject-circuit code) to phraseme designatum
is mediated by formation of cognitive substrate of the future phraseological value of
discursive-modus concept. The sign thinking is directly involved in its formation,
using the units of free syntactic prototype designating the background image, and
therefore projecting potential phraseme prototypes. In other words, cognitive and
directly nominative prototypes are the means of developing the discursive modus
concept i.e. a subjective code, which is then translated into the language of indirectlyderived nomination. Such a transition is carried out not just by a re-thinking of
phraseme building lexemes values, but by a complete transformation of their semantic
content, and by a destructuralization of its seme composition. Depth of phraseme
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building lexemes conversion is due to the nature of associative-semantic interpretation
of discursive modus concept, vectors of that are determined by the field of intentional
communication. It encourages its intentionality to transform speech structures into
indirect signs (secondary and indirect) nomination.
Protodiscursive thinking of eventive type
Manipulation of
eventive objects
thinking

Objective

(«Objective action»)

The separation of the image as a generic representation of the eventive
situation
thinking

Discursive

The imageprototype of denotative situation

action schemes

object schemes

Internalization
GSC, the “line map” of the image

Image prototype of

The significant prototype
thinking

Linguistic-creative

free-syntactic phrases

phraseme
If

concept emergence

The signified prototype

designatum

designator
Signidiom

94

Intentionally caused discursivemodus

So, cognitive mechanism of phraseme building consists of two opposing
dynamic phases: (a) GSC (graphic-object code of inner speech) and (b)
linguistic-creative structuring of sign-idioms designatum and designator. In the
first stage the thought is being defined, in the second it is being transmitted and
then is given again to the first link. Interaction of graphic-object code and
portable natural language serve not only for generating, but also for understanding
the phrasemes.
Conclusion
Phrasemic semiosis is a product of linguistic-creative thinking, that uses the
mechanism of “intracerebral dialogue” between the right and left hemispheres of
the brain, producing protosign (graphic) and sign stimuli of phrasemes appearance.
Protosign funds, such as the graphic-object code, discursive-modus concept and
internal form, are caused by active nature of phrasemic semiosis, contain memory
elements and foresight (Shamne – Petrova – Rebrina – Milovanova, 2014: 34).
Without foresight, without a goal, it cannot be started without memory, it cannot
be ended, it can be effective without evaluation and monitoring only by chance.
Action not only connects the past, present and future, but also creates its own time.
For the signs of indirect nomination it is an extremely important factor, because in
addition to cognitive, creative, productive (and destructive) properties, the action
has affective properties.
Cognitive-discursive elements involved in the processes of phraseme
appearance of linguistic-creative thinking, are quite heterogeneous, and are not
confined to the dichotomy of “image – the concept”. They represent divided
fragments of subject-sensory and discursive practices in their most diverse
configurations with varying degrees of excitement in the associative-verbal
network and structure of long-term semantic and episodic memory. As a result of
excitation of protosign factors of phrasemic semiosis, semantic memory receives
an additional opportunity for the explication of the internal components of the
denotative situation represented by phraseme, and episodic memory acquires the
ability to retain the knowledge of personally significant experiences. Both types of
memory stored all the variety of relationships between its elements – foresigns of
phraseme appearance discursive activity in the associative-verbal network.
Cognitive-discursive possibilities of mechanisms of foresign phraseme
building enable us to derive the basic concepts of traditional phraseology to
a new level of understanding from the position of cognitive mechanisms of
phrasemic semiosis. Perhaps this approach will approximate to the central
mystery of phrasemic derivation: formation of a designator asymmetric
relationship (external form of lexemic one) of phraseme to designatum, i.e. its
value-semantic content.
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Re sum é
Kognitívno-Semiotické Mechanizmy tvorby frazém
V štúdii sa analyzujú problémy vzniku a vnímania frazém, ktoré súvisia so vznikom predznako
vých foriem zhromažďovania a uchovávania informácií obsiahnutých v kognitívno-derivačnej základni
frazémovej semiózy. Autor rozvíja myšlienku, že predznakovým štádiom procesu semiózy a chápania
frazém je mentálny model, ktorý predchádza nielen formovaniu sémantickej štruktúry frazémy, ale aj jej
porozumeniu. Keďže mentálny model frazémovej semiózy je schémou stelesnenia diskurzívneho
z m y s l u a samotný d i s k u r z je formou jeho nepriamej a derivovanej existencie, štúdia sa pokúša
preukázať súvislosť kognitívno-diskurzívnych mechanizmov tvorby frazém s predznakovými formami
generovania a uchovávania zmyslu. Keďže designát frazémy je z hľadiska svojej podstaty kognitívnou
kategóriou obsahujúcou myšlienkovú ideu (koncept), na základe ktorej sa formuje význam vyjadrovaný
frazémou, potom retrospektívna rekonštrukcia konceptu generujúceho frazému spočíva v pochopení me
chanizmov lingvokreatívneho myslenia podriadeného frazémovej semióze. Jeho poslaním je derivácia
ustálených expresívno-obrazných spojení prostredníctvom transformácie jednotiek, ktoré v jazyku už
existujú, v súlade s hodnotovo-zmyslovými asociáciami vytváranými etnicko-jazykovým vedomím.
Chápanie asociatívno-obrazných väzieb tohto druhu vychádza z modulárnej štruktúry mozgovej kôry,
ktorú objavil Roger Sperry, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (v r. 1981). Uvedená
štruktúra zabezpečuje fungovanie kognitívno-semiotických mechanizmov frazémovej semiózy (vnútor
ná reč, interakcia prvkov univerzálneho predmetného kódu a diskurzívno-modusového konceptu, vnú
torné programovanie dvojitej frazémovej semiózy a i.).
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Ontogenéza datívu
vo svetle prirodzenej morfológie a kognitívnej lingvistiky*
Jana Kesselová

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Kesselová, Jana: Ontogenesis of the Dative Case in the Light of Natural Morpho
logy and Cognitive Linguistics. Journal of Linguistics, 2015, Vol. 66, No 2, pp. 101 – 126.
Abstract: In the framework of the natural morphology (The types of homomorphism;
J. Dolník, 2005) and cognitive linguistics (the dative case as the grammatical exponent of the
target person´s role; E. Dąbrowska, 1997), the paper deals with the dative case in early speech
development (during the first 3 years of child’s life). The study presents the results of the
research into grammatical forms, case meanings and pragmatic functions. The key question
is this: which dative case structures children acquire preferentially? The research is based on
the combination of qualitative (audiovisual recordings of three children, coding of transcripts)
and quantitative (1065 parental assessments) methods. The research leads to conclusions on
three levels: (a) The form: grammatical forms of the dative case with segmental and defective
homomorphism are typical for preferentially acquired forms. (b) The semantics: dative of
benefit and dative of direction can be interpreted as case meanings that create the core of the
dative case’s early semantics. (c) The pragmatics: children use the dative case preferentially
in utterances with pragmatic function: con-situational information, disagreement, answer, will
and challenge. It means that the dative case is primarily used in the developmentally oldest
functions. The research broadens the understanding of speech ontogenesis and contributes to
language explanation that is compatible with the process of its acquisition.
Key words: dative case, early childhood, Slovak language, natural morphology, cognitive
linguistics

1. Prečo datív?
Jednou z otázok, ktorú generuje metodologická ponuka interakčne orientovanej
lingvistiky a výskum vzťahu človeka, jazyka a kultúry, je otázka, ako sa utvárajú in
terakčné skúsenosti a z nich naakumulované znalosti1 u najmladšej generácie použí
vateľov jazyka a čo možno prostredníctvom poznania ontogenézy reči vypovedať
o povahe vrastania dieťaťa do slovenskej society a jej kultúry. Táto štúdia je súčas
*
Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0099/16 Personálna a sociálna deixa
v slovenčine.
1
J. Dolník (2010, s. 73) pri výklade sociálnej reality používa výraz interakčná sebaprojekcia. „Tým
to výrazom sa vystihuje, že aktivita subjektu v sociálnej interakcii spočíva v projekcii (premietaní) seba na
’recepčné plátno’ interaktérov, v ktorej sa odrážajú jednak interakčné skúsenosti subjektu a z nich naakumulované znalosti (kurzíva J. K.), ako aj interpretácie objektov (sveta) nadobudnuté v istých interakčných
prostrediach, a jednak aktuálne interpretácie v danom diskurze, ako aj osobnostné danosti subjektu.“
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ťou širšie koncipovaného výskumu osvojovania si pádového systému slovenčiny
deťmi raného veku a špecifikuje sa na výskum datívu v súradniciach gramatický tvar
– pádová sémantika – pragmatika. Primárne morfopragmatický výskum datívu koo
peruje s poznatkami aj otvorenými otázkami vývinovej psychológie. J. Langmeier
a D. Krejčířová (2006, s. 73 – 74) uvádzajú, že v oblasti vývinu schopnosti tzv.
sociálneho odkazovania a raných sociálnych interakcií stále málo rozumieme dušev
nému vývinu dieťaťa v jeho celistvosti. Sociálny vzťah sa vo vývinovej psychológii
(op. cit., s. 60) poníma ako relatívne stabilný aspekt interakčného procesu, prípadne
jeho konečný produkt. Upozorňuje sa však, že vytvárajúce sa vzťahy nemožno pozo
rovať priamo, možno na ne len usudzovať z niektorých typických reakcií, resp.
z celkového dojmu, akým reťaz stimulov a reakcií medzi ľuďmi pôsobí. Domnieva
me sa, že nejde len o behaviorálny aspekt interakcie. Významným zdrojom poznania
je analýza dialógu a sprostredkujúcej funkcie reči v sociálnom odkazovaní. Negati
vizmus, vymedzovanie sa voči okoliu, raný vzdor a úsilie po autonómii, ktoré vývi
nová psychológia tradične asociuje so socializačnými aspektmi raného veku, sú síce
nápadné a percepčne ľahko prístupné prejavy, avšak menšia nápadnosť až subtílnosť
jazykových indikátorov neznačí ich nevýznamnosť.
Za jeden z gramatických prostriedkov, ktorému možno pripísať status jazykovo
-socializačného markera, pokladáme vývin datívu. Primárnym dôvodom je sémantické
jadro datívu. V slovenčine ide o pád preferenčne spätý s kategóriou životnosti, ktorý
„[s]tojí pri všetkých tých slovesách, ktorých dej môže mať pre osoby isté dôsledky
alebo ktoré vyjadrujú sociálne a psychické deje v spoločenskom živote ľudí“ (Miko,
1962, s. 185). Okrem toho, väzbu s datívom majú slovesá, „ktoré vyjadrujú rozličné
deje v spoločenskom styku a konaní“ (Miko, 1962, s. 201). V kognitívnolingvistickom
prístupe (Janda, 1993, s. 2) sa sémantika datívu vykladá ako výsledok systematických
extenzií z prototypického významu datívu spätého so sémantikou verba dať. Verbum
dať podľa výsledkov výskumu D. Slančovej (2013, s. 128) patrí medzi prototypové
slovesá v jazykom obraze sveta detí raného veku hovoriacich po slovensky a z toho sa
usudzuje, že v najranejšej fáze ontogenézy reči má centrálne postavenie fenomén spo
ločenstva. Sloveso dať, ktoré sa v ranej reči používa ako verbum dandi a recipiendi vo
výpovediach s pragmatickou funkciou výzva aj ponúkanie (Slančová, 2008, s. 80),
odráža vzájomný sociálny vzťah medzi dieťaťom a okolitým svetom. Ako ukážeme
neskôr, v ranej reči sa význam lexémy dať s datívom preferenčne aktualizuje v lexii
„vložiť, prisunúť niečo do niečích rúk; syn. podať, odovzdať“ (Slovník slovenského
jazyka, 2006), so zvratným zámenom (dám si, daj si) ako „vložiť do úst“. Spoločnou
sémou je sekundárny pohyb objektu, vďaka ktorému objekt preniká do osobnej zóny
hovoriaceho alebo adresáta (prototypicky ide o ruky, ústa, menej typicky aj hlavu
a nohy). Termín osobná (personálna) sféra s poukazom na výklad Anny Wierzbickej
(1988) používa pri výklade datívu v poľštine Ewa Dąbrowska.2 V osobitnej kapito
2
Za inšpiráciu touto teóriou vďačím dizertačnej práci M. Kyseľovej Valencia procesných slovies
v slovenčine (2014).
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le venovanej konceptu personálnej sféry (1997, s. 16 – 24) hodnotí opisy pádovej
sémantiky v podobe enumerácie pádových významov ako nedostatočné, pretože im
chýba spoločné sémantické východisko, z ktorého by bolo možné pádové významy
vykladať ako derivované. V duchu kognitívnolingvistického prístupu datív explikuje
ako gramatický exponent roly cieľovej osoby (target person).3 Aby bolo možné ob
jasniť kategóriu cieľovej osoby, je potrebné vymedziť najprv termín personálna sféra
(personal sphere). Predstavujú ju všetky osoby, objekty, miesta, udalosti úzko späté
s jednotlivcom, takže akékoľvek ich zmeny, pravdepodobne, zasiahnu jednotlivca
tiež. Za cieľovú osobu sa v koncepte datívu E. Dąbrowskej pokladá taká osoba, ktorá
je zasiahnutá akciou, procesom alebo stavom pôsobiacim v jej personálnej sfére ale
bo prekračujúcim do jej personálnej sféry. Teda datívom sa odkazuje na cieľovú oso
bu zasiahnutú prostredníctvom zásahu do jej personálnej sféry. Použitie datívu zna
mená, že produktor interpretuje udalosť ako takú, ktorá sa cieľovej osoby dotýka
a istým spôsobom ju zasahuje. Koncept personálnej sféry do výkladu datívu v slo
venčine prvýkrát uviedla Miroslava Kyseľová (2012, s. 131 – 152) a aplikovala ho
na výskum sémanticko-syntaktického statusu posesívneho datívu vo vybraných
štruktúrach s verbami s významom atmosférického diania.
V u nás dosiaľ najkomplexnejšom výklade datívu Františka Mika (1962, s. 184
– 120) je viacero blízkych interpretácií, hoci vznikli mimo rámca kognitívnolingvis
tického výkladu. Aj v koncepcii datívu F. Mika sa zvýrazňuje zasiahnutosť
a sprostredkovanosť: „Datívom sa vyjadruje perspektívna účasť slovesného deja na
označenom predmete“ (op. cit., s. 184), „... daná osoba (pomenovaná v datíve – pozn.
J. K.) nepociťuje dôsledky priamo, ale len vzhľadom na vec, ktorú dej prvorado po
stihuje“ (op. cit., s. 185). Aj v tejto koncepcii sa uvažuje o zasiahnutosti objektu
v datíve, čo implikuje schopnosť objektu pocítiť dôsledky zásahu. Z toho sa usudzu
je na primárnosť kategórie životnosti v bezpredložkovom datíve: „Vyjadrovať účasť,
ktorá sa predmetu označovaného substantívom v datíve bezprostredne nedotýka, má
zmysel len vtedy, keď uskutočnenie deja má pre tento predmet istý zmysel, isté dô
sledky a keď je tento predmet schopný tieto dôsledky aj pocítiť. A to môže len živá
bytosť (osoba, redšie i zviera)... Holý datív je teda úzko spojený s kategóriou život
nosti“ (op. cit., 184 – 185). F. Miko používa termín cieľový datív (porov. cieľová
osoba u Wierzbickej a Dąbrowskej).
Výskum ontogenézy datívu v ranom veku sa koncentruje na tri otázky:
a) akú podobu má preferenčne osvojovaný raný datív z hľadiska gramatického
tvaru, pádovej sémantiky a pragmatiky výpovedí;
b) čím je primárnosť raných pádových štruktúr v ontogenéze motivovaná;
c) čo možno prostredníctvom poznania raného datívu vypovedať o sociálnom
odkazovaní a raných sociálnych interakciách detí osvojujúcich si slovenčinu a rodia
cich sa do slovenského kultúrneho prostredia.
3
Napríklad vo vete, ktorej zodpovedá slovenský preklad Peter rozbil Róbertovi auto, sa ako cieľo
vá osoba (targer person) chápe Róbert (v porovnaní s konštrukciou Peter rozbil Róbertovo auto).
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2. Metóda výskumu a výskumná vzorka
Kvôli kompatibilite výsledkov je štúdia založená na rovnakom inštrumentáriu me
tód ako ostatné výskumy raného pádového systému, t. j. na kombinácii kvalitatívnej
a kvantitatívnej metódy. Kvalitatívny výskum vychádza z trimodálneho korpusu, ktorý
vytvoril slovenský tím na výskum detskej reči. Korpus detskej reči spája obrazové a zvu
kové dáta audiovizuálnych nahrávok s dátami transkriptov.4 Na účely tejto štúdie boli
z korpusu využité transkripty komunikácie troch detí (Martin, Jana a Nina v období od
12. do 36. mesiaca5). Ide o dialóg s dospelými v bežných situáciách rodinného života
(jedenie, kúpanie, hra, prechádzky, rodinné stretnutia). Nahrávky pravidelne raz mesačne
v dĺžke jednej hodiny zabezpečovali rodičia dieťaťa. Na tvorbu transkriptov využívame
transkripčný systém CHAT (technika doslovnej a komentovanej transkripcie) v systéme
CHILDES (Child Language Data Exchange System). Vďaka spojeniu zvuku, obrazu
a písaného záznamu dialógu dieťaťa s okolím korpus poskytuje dáta, ktoré možno – na
rozdiel od denníkových záznamov – skúmať kontinuálne, kontextovo, interakčne, kom
plexne a opakovane. Rešpektuje sa situačná podmienenosť detského prehovoru a vý
skum jazyka v prirodzenom prostredí jeho používania. Pri spracúvaní jazykových dát
z transkriptov sa využíva metóda kódovania (osobitný kódovací systém na sledovanie
formálnej, sémantickej a pragmatickej stránky pádu, viac v príslušnej časti štúdie) a fil
trovania dát v programe excel. Celkový rozsah analyzovaných dát, z korých sa kódovali
výpovede s datívom, predstavuje viac ako 120 tisíc prehovorov.
Kvantitatívna metóda je verifikačnou metódou vo výskume prednostne osvojova
ných sémantických konkretizácií datívu. Predstavuje ju gramatický subtest Testu ko
munikačného správania II6 (Slová a vety), ktorý je slovenskou licencovanou verziou
medzinárodne používaného testu The MacArthur-Bates Communicative Development
Inventory. Rodičia (alebo iné dieťaťu blízke osoby) poskytujú informácie o rečovom
vývine na základe pozorovania rečovej aktivity dieťaťa v prirodzenej interakcii s oko
lím (nie v laboratóriu). Na účely tejto štúdie sme využili časť A gramatického subtestu
Používanie tvarov slov, ktorá je zameraná aj na deklináciu substantív. Test využí
va schopnosť rodičov poskytnúť spoľahlivú reflexiu rečového vývinu svojho dieťaťa.
Ponúknutý súbor pádových významov v teste rodičia označujú výberom z možností
„používa/nepoužíva“ podľa aktuálnej komunikačnej schopnosti dieťaťa. Údaje o onto
genéze datívu v štúdii pochádzajú od 1065 rodičov detí v rozpätí 17 – 36 mesiacov
(539 dievčat, 526 chlapcov).
Ukážka je dostupná na http://www.laboratorium.detskarec.sk/ukazka.php. Archív transkriptov
vytvorili členky Virtuálneho laboratória detskej reči.
5
V ukážkach z dialógu sú použité symboly *MAR, *JAN, *NIN.
6
Test komunikačného správania II je dostupný na http://laboratorium.detskarec.sk/tekos2.php.
Je výsledkom aplikovaného výskumu ontogenézy reči detí hovoriacich po slovensky pod vedením
S. Kapalkovej (riešiteľky: D. Slančová, I. Bónová, J. Kesselová, M. Mikulajová, S. Zajacová). Dáta
z vývinu datívu používané v tejto štúdii boli získané v čase riešenia grantového projektu APVV 0044-06
(vedúca riešiteľka S. Kapalková).
4
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3. Datív: konštrukcia gramatického tvaru
Zrodu datívu7 predchádzajú dve komplementárne stratégie tvorby protodatívu:
a) výsledkom prvej je tvar, ktorý síce obsahuje zvukovo zreteľnú a transparentnú
pádovú koncovku (mame, Nine), avšak tvar je akontextový, sémanticky i pragmaticky
neinterpretovateľný;
b) v druhom type stratégie konštruovania datívu pádovú koncovku síce formál
ne presne identifikovať nemožno, ale je zrejmé, že dieťa hodlá vysloviť iný než po
menúvací tvar substantíva (matka: a komu teraz zavoláme? dieťa: Paľxxx).
Prvý gramatický tvar datívu (so súhrou formy i významu)8 zaznamenávame
u troch sledovaných detí v rozpätí 21., 22. až 26. mesiaca. Z analýzy 1065 rodičov
ských reflexií vývinu pádu vyplýva, že obdobie medzi 20. – 26. mesiacom je najdyna
mickejším obdobím vo vývine datívu, v ktorom najvýraznejšie vzrastie podiel detí
produkujúcich tento pád (z necelých 40 % v 20. mesiaci na viac ako 80 % detí v 26.
mesiaci). Medziobdobie tzv. „hľadania pádu“ so substitúciou datívu centrálnym akuza
tívom9 sme v ontogenéze pádu detí hovoriacich po slovensky systematicky nezaregis
trovali. Substitúcia datívu iným pádom zachytená v transkriptoch je sporadická a po
kladáme ju za výsledok spontánnosti hovoreného prejavu, reformulácií a opráv, ktoré
sú konštitutívnou vlastnosťou bežnej hovorenej komunikácie, nie ontogeneticky pod
mieneným javom.
Fakt, že u všetkých troch detí registrujeme prvý datív tej istej lexémy otec
s rozličnými variantmi (tatíkovi, tatinovi, tatovi),10 primárne navodzuje súvislosť so
situačne alebo pragmaticky podmienenou motiváciou. Situačno-pragmatickú moti
váciu v preferencii výrazov a tvarov produkovaných deťmi raného veku poprieť ne
možno, avšak vzhľadom na konsituačnosť dialógu detí s okolím predstavuje poukaz
na situačnosť príliš všeobecný interpretačný rámec.11 Navyše, odvodzovať preferen
7
Datív, lokál, genitív a inštrumentál sa objavujú simultánne, v komplexoch v rámci jedného me
siaca; transkripty nepodávajú dôkazy o všeobecnej tendencii v postupnosti osvojovania si pádov (u kaž
dého z troch detí sa objavujú v inom poradí, s inou frekvenciou a kombinatorikou). Tento záver uvádza
aj N. I. Lepskaja (1988; cit. podľa Gagarina – Voeikova, 2009, s. 182). Datív, lokál, genitív aj inštru
mentál majú podľa autorky rovnakú šancu objaviť sa po prvej opozícii nominatív – akuzatív.
8
Za rozhodujúce kritérium, aby sme produkovanému tvaru prisúdili status gramatického tvaru,
pokladáme to, aby celkový interakčný kontext dialógu, reč orientovaná na dieťa, stupeň vývinu reči die
ťaťa i jeho neverbálne prejavy poskytli dôkazy na jednoznačnú interpretáciu gramatického tvaru (hoci
dieťaťom produkovaný gramatický tvar nie je, prirodzene, fonologicky totožný s cieľovým gramatickým
tvarom v jazykovom systéme slovenčiny). To znamená, že morfologický ukazovateľ ako jediné krité
rium na akceptáciu gramatického tvaru nestačí.
9
Na materiáli rakúskej nemčiny substitučné obdobie pozorujú K. K o r e c k y - K r ő l l a W. U.
Dresler (2009, s. 290).
10
Vzhľadom na podobnosť prvých datívov sme verifikovali prvý datív u 4. dieťaťa (Terka): ide
o tvar Peťovi v odpovedi na otázku Komu dáme vyšúchať (zuby)? v 20. mesiaci.
11
Za situačne motivovaný pokladáme datív, ktorého produkcia je bezprostrednou reakciou dieťaťa
na externý, z konfigurácie rečového aktu vychodiaci stimul. Ide o reakciu na podnet z komunikačnej si
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ciu raných tvarov len zo situačnosti a pragmatiky by znamenalo rezignovať na otáz
ku, ako sa do konštruovania prednostne osvojovaných tvarov premieta nehomogén
nosť deklinačného systému slovenčiny.
Analýza širšieho kontextu prvých aktívne (neimitačne) produkovaných datívov
ukazuje, že sú súčasťou prehovorov, ktorými sa „sprostredkúva vnútro hovoriaceho“
(Bühler, cit. podľa Auera, 2014, s. 32). Prvé datívy vznikajú v komunikačných okol
nostiach, ktoré ponúkajú možnosť výberu a samostatného rozhodovania12 (prítom
nosť oboch rodičov dieťaťu otvára možnosť voľbou datívu označiť ako nositeľa pro
spechu ktoréhokoľvek účastníka komunikácie, seba nevynímajúc, a to podľa vlast
ného uváženia). Navzdory možnosti voľby prednostne registrujeme tvar datívu mas
kulín (3). Ak sa aj v jednom tematickom bloku vyskytnú obe pomenovania rodičov,
v štádiu zrodu datívu sa primárne produkuje datív maskulína, feminínum je ešte
v nominatíve (4).
(3)

sit%: Janka sa hrá v detskej izbe za prítomnosti oboch rodičov.
*JAN: nie je tu.
*JAN: bol tam.
*OTE: aha! motýlik!
*MAT: mamka ti donesie motýlika dobre?
*JAN: motýlika.
*JAN: dobre.
*JAN: tatovi motýlika.

(4)

*NIN: kolu xxxx.
*MAT. ale už stačilo už si mala trošku.
*NIN: ale ja tatovi dám kolu.
*MAT: ale tatko si neprosí.
*MAT: zatvoríš ju?
*NIN: mamka si prosí.

V transkriptoch z obdobia rodiacich sa tvarov datívu sme u všetkých troch detí
zaregistrovali opakovaný výskyt situačných kontextov predstavujúcich komunikač
né stimuly na produkciu datívu feminín,13 avšak ani v jednom prípade datív feminína
tuácie alebo z neverbálnej/verbálnej aktivity komunikačného partnera (1, 2).
(1) %sit: otec si chytí ruku na mieste, kde obvykle nosí hodinky.
(2) *MAM: aj mamine dáš pusu?
%sit: Janka prinesie otcovi hodinky. 				
*NIN: dám xxx mamke.
*OTE: moje hodinky # áno. ďakujem.
*JAN: Jaja tatovi.
12
Pragmatickú funkciu vôľa, ktorú D. Slančová (2008, s. 75) na základe analýzy pragmatiky do
18. mesiaca veku dieťaťa vymedzuje ako „vyjadrenie vôle vykonať nejakú činnosť samostatne“, v ne
skoršom období rozširujeme aj na „vyjadrenie vôle vybrať si spomedzi alternatív samostatne, rozhodnúť
sa samostatne“.
13
Synchrónne s produkciou prvých datívov maskulín registrujeme situačné stimuly aj pre datív
feminín, avšak namiesto neho dieťa reaguje pomenúvacím tvarom, verbom alebo neverbálne. Napríklad:
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časovo nepredchádza datívu maskulína. Nielen z hľadiska prvých tvarov datívu, ale
aj v celkovej distribúcii datívu je v ranej produkcii pozorovateľná tendencia k výraz
nej preferencii maskulín, datív feminín je viazaný na úzky okruh opakujúcich sa
lexém a datív neutier sa v ranom veku nevyskytuje takmer vôbec. Uvedené dáta
vedú k predpokladu, že prednostne osvojované tvary datívu nemožno objasniť len
situačnosťou či pragmatikou, ale za preferenciou tvarov v ontogenéze sa skrývajú aj
hlbšie štruktúrno-sémantické príčiny.
Na prvom mieste treba zvýrazniť, že takmer všetky rané datívy zachytené
v troch longitúdach sú utvorené od substantív so silnou rodovou koncovkou14 (s vý
nimkou maskulín na -o označujúcich živé bytosti, v ktorých sa povedomie rodu
utvára na báze prirodzeného rodu).
Datív maskulín sa v slovenčine vyznačuje vyšším stupňom ikonickosti (a teda
aj prirodzenosti) než datív feminín a neutier. Tvary typu tatík : tatík-ovi, medvedík-ovi, macík-ovi, Bobík-ovi, drak-ovi, sloník-ovi, vĺčik-ovi, kohútik-ovi, chlapček-ovi,
neskôr aj stolík/stolček – k stolíku/k stolčeku, domček – k domčeku, kostolík – ku kostolíku, predstavujú percepčne najtransparentnejší typ15 tvaru datívu, a to z dvoch dô
vodov. Pomenúvací tvar je v datíve prítomný priezračne a formálna stránka tvaru
ladí s jeho sémantikou. Similarita formy a sémantiky raného datívu spočíva v tom,
že pribudnutý prvok v sémantike datívu sa premieta do jeho formovej štruktúry
a tvar je formálne bohatší. Pridaný segment vo formovej štruktúre ako kópia prida
ného prvku v sémantike pádu je podstatnou črtou segmentálneho (aditívneho) homo
morfizmu (Dolník, 2005, s. 200; Mošaťová, 2010, s. 12).16 V maskulínach zakonče
a) dieťa podáva mame bábiku a usmieva sa ňu, matka verbálne prejaví pozornosť slovom áno,
dieťa reaguje situačným komentárom dám; v podobnej situácii iné z pozorovaných detí reaguje slovom
bába;
b) dieťa postavilo vláčik, posúva ho k matke a situáciu sprevádza slovom mama, matka na to rea
guje otázkou ideš k mamke?;
c) dieťa nechce dať mame kefku a protest sprevádza slovami mama, mama, ne;
d) dieťa ukladá ovocie na tanierik a oboma rukami ho podáva mame s verbálnym komentárom
dám, kým podávanie objektu otcovi v tom istom chronologickom veku sprevádza tvarom tatovi.
14
Termín rodovo silné prípony používame v zhode s F. Mikom (1962, s. 28 – 29) ako rodové ex
ponenty, ktoré pre svoj reprezentatívny vzťah k rodu substantíva fungujú ako rodová pečať.
15
Podobne v osvojovaní si chorvátčiny autorky pozorujú preferenciu feminín z e-deklinácie, čo sa
vysvetľuje tým, že tento deklinačný typ má najvyšší stupeň transparentnosti. Preferenčne osvojované
tvary pôsobia ako model pre ďalšie tvorenie tvarov s rovnakou štruktúrou. Z toho sa usudzuje, že je veľ
mi nepravdepodobné, aby si dieťa raného veku osvojovalo kompletné paradigmy cieľových slov, naopak
isté substantíva sa preferenčne používajú v istom kontextovom okolí, s istou sémantikou, teda osvojujú
sa iba miniparadigmy substantív (Kovačević – Palmović – Hržica, 2009, s. 153 – 178).
16
Prejavy homomorfizmu J. Dolník (2005, s. 200) opiera o vzťah bezpríznakové : príznakové,
pričom sa na príznakový tvar nahliada z pozície bezpríznakového tvaru, ktorý je v ňom percepčne prí
tomný ako bázový člen opozície. Uvádzajú sa tieto prejavy homomorfizmu:
1. segmentálny, napr. číta : čítame, nový : novší;
2. modifikačný, napr. žena : žene, mesto : meste;
3. segmentálno-modifikačný, napr. vojak : vojaci; Čech : Česi;
Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 2
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ných na -o (tatin-o – tatinovi, tat-o – tatovi, dedovi, Ferovi, Paľkovi, Maťkovi, Mišovi, ujovi, macovi, zajkovi) sa okrem jednoduchej formálnej substitúcie, typickej pre
neutralizovaný homomorfizmus, rovnako uplatňuje pridaný segment (-o : -ovi),
takže aj v tomto type datívu sa formálna stránka tvaru konštruuje v tom duchu ako
sémantická, totiž s pridaným prvkom. Segmentálny (vo svojej podstate aditívny) typ
opozičného homomorfizmu je najprirodzenejším typom, pretože je percepčne (mor
fotakticky) najtransparentnejší (Mošaťová, 2010, s. 12). V najvyššom stupni ikonic
kosti a prirodzenosti vidíme dôvod, prečo maskulína predstavujú v slovenčine prefe
rečne osvojované jadro tvarov datívu v ranom veku. Prednostné osvojovanie vybra
ných tvarov s najvyšším stupňom prirodzenosti a ikonickosti vedie k tomu, že neho
mogénny deklinačný systém datívu sa stáva výrazne percepčne priezračnejší, na ukla
danie do pamäti i vyberanie z nej jednoduchší.
Datív feminín i neutier reprezentuje typ neutralizovaného homomorfizmu (po
známka 15, typ 4), v ktorom sa príznakový a bezpríznakový člen diferencujú jedno
duchou formálnou substitúciou (mam-a17 : mam-e, dievčatk-o : dievčatk-u). Pridaný
prvok v sémantike datívu však nekorešponduje s pridaným prvkom vo formovej
štruktúre. Oslabenú ikonickosť, a tým aj prirodzenosť, pokladáme za príčinu časové
ho oneskorenia i nižšej frekvencie a diverzity datívu feminín a neutier v porovnaní
s maskulínami18 (mame/mamke/mamičke/maminke, babke, Marienke, Romanke,
Ľube, Janke, Nine/Ninke/Ninočke, babke ježibabke, starej mame a Čiapočke – dievčatku, k oknu).
Podobný trend vývinu sa registruje v ruštine. A. N. Gvozdev (1961, s. 194)
ako prvý doklad na použitie datívu uvádza tvar macík-ovi (щ´ó қус´ит´ мац´иқ-у;
4. neutralizovaný, napr. žena : ženy, kreslím : kreslíš;
5. inverzný (prevrátený), napr. antény : antén, píšeš : píš;
6. defektný, napr. zlý : horší, ja : mňa.
Túto koncepciu ďalej výskumne využíva M. Mošaťo v á (2010, s. 11 – 65).
17
Preferenciu tvarov so similaritou medzi pridaným prvkom v sémantike a pridaným prvkom for
movej štruktúry potvrdzujú aj dáta z ranej reči v typologicky odlišných jazykoch. Napr. v raných tvaroch
datívu u detí osvojujúcich si turečinu a fínčinu sa preferenčne objavuje aj subst. mama, datív je však
tvorený segmentálnym (aditívnym) homomorfizmom (tur. anne : anne-ye; fín. äidi : äidi-lle) (tur. Ketrez
– Aksu-Koç 2009, s. 32; fín. Laalo, 2009, s. 70). Kým v ranej ontogenéze slovenčiny u troch sledova
ných detí neregistrujeme datív mačk-a : mačk-e, čo vysvetľujeme nižším stupňom ikonickosti neutrali
zovaného homomorfizmu, v turečtine patrí tento typ medzi najproduktívnejšie morfologické modely,
avšak tvar je maximálne transparentný (kedi : kedi-ye, Ketrez – Aksu-Koç, 2009, s. 16). Tieto rozdiely
poukazujú na vplyv štruktúrnych rozdielov v jazykoch na preferenčné tvary ranej ontogenézy reči.
Preferenciu a dispreferenciu niektorých deklinačných typov v ranej ontogenéze reči pozorujú aj
iní autori. Podľa N. Gagarinovej a M. Voeikovej (2009, s. 181) v každom páde dieťa osvojujúce si
ruštinu prejavuje „slabosť“ pre najviac salientný deklinačný marker, ktorý je neskôr substituovaný me
nej salientným.
18
Dokonalá jednoduchosť a transparentnosť tvarov sa vyzdvihuje i na raných tvaroch v akvizícii
podobne morfologicky bohatého jazyka, akým je chorvátčina. Prejavuje sa v preferenčnom používaní
tvarov feminín patriacich do e-deklinácie, ktorá sa v chorvátčine pokladá za prototypický deklinačný
systém s najvyšším stupňom transparentnosti (Kovačević – Palmović – Hržica, 2009, s. 175).
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vek 1.11.0619), hoci krátko predtým v odpovediach na otázku Kam pôjdeš?, ktorá
vytvára kontext na použite datívu, zachytáva tvary папа (1.10.21) a мама (1.10.25).
Tvary datívu reprezentujúce neutralizovaný homomorfizmus (spočiatku s koncov
kou -i namiesto -e Ρунечки, Сими, Лени, дедушки, Нади) sa objavujú až po 2. roku
(op. cit., s. 187, 214 a 229). Z dokladov usudzujeme na zhodnú tendenciu ako v on
togenéze datívu v slovenčine: prvé tvary datívu predstavujú tvary najviac salientné,
so zreteľnou tvarotvornou štruktúrou a similaritou medzi sémantikou a formou gra
matického tvaru (pridaný prvok v tvare мац´иқ : мац´иқ-у výraznejšie reflektuje pri
daný prvok v sémantike datívu než v tvare папа : папе alebo мама : маме).
Plurálové tvary datívu20 sú frekvenčne i z hľadiska diverzity prvých exemplá
rov periférne. Príčinu vidíme v súvislosti medzi sémantikou plurálu a sémantikou
raného datívu. Ten sa prednostne utvára v kategórii prospechovosť alebo smerovosť.
Vzťah k živým bytostiam dieťa raného veku prežíva ako vzťah k jedinečným a sin
gulárnym bytostiam,21 ktoré identifikuje buď rolou, alebo propriom. Smerový datív
pomenúva orientátor v priestore, ktorý je perspektívnym cieľovým bodom pohybu,
a potrebe orientácie tiež lepšie vyhovuje zreteľne vymedzený singulárny objekt. Na
vyše, aj smerovým datívom je zväčša pomenovaná osoba. Vývin plurálu sa začína
bezpríznakovým, tzv. viazaným plurálom,22 pomenúvajúcim objekty, ktoré sa v rea
lite spravidla vyskytujú vo väčších množstvách, resp. dieťaťu boli percepčne prí
stupné len ako súčasť celku (dáme pipinkám, nakreslíme domček prasiatkam, mamka hovorila nemôžem ísť k detičkám). To, čo sa percepčne registruje v množstve, sa
aj jazykovo uchopuje najskôr plurálom. Predpokladáme, že aj vývin plurálu možno
poskytnúť ako dôkaz, že za preferenčne osvojovanými tvarmi sa skrýva prirodzená
podobnosť, resp. ikonická kongruencia medzi medzi menami a vecami (Kyseľová –
Ivanová, 2013, s. 109).
Druhú fázu vývinu datívu predstavuje ontogenéza zámen. U všetkých troch sle
dovaných detí sa datív zámen objavuje až po datíve apelatív a proprií. Celkovú vývi
A. N. Gvozdev v dokladoch používa špeciálne znaky na transkripciu slov detskej produkcie, vek
sa uvádza v poradí počet rokov, mesiacov, dní.
20
Z ontogenézy plurálu v chorvátčine (Kovačević – Palmović – Hržica, 2009, s. 175) vyplýva, že
jeho zastúpenie v ranej reči je skromné, a podobne ako v slovenčine prototypicky sa plurál tvorí od ná
zov vecí, vyskytujúcich sa v skupine alebo v páre (ruky, rukavice, topánky, nohy). Podobne N. Gagarina
a M. Voeikova (2009, s. 188) uvádzajú, že v ruštine sa plurálové tvary osvojujú signifikantne neskôr. Na
druhej strane rozličné exemplifikácie datívu plurálu predstavuje na materiáli češtiny J. P a č e s o v á
(1979, s. 73), a to vo všetkých troch rodoch a aj od substantív, ktoré sme u detí osvojujúcich si slovenči
nu nezaznamenali vôbec (napr. mořám/mořím, keřám, kosťám/kostím). Neuvádzajú sa však komunikač
no-pragmatické okolnosti produkcie plurálových tvarov (napr. iterácia, textová rutina, reprodukcia nará
cie a pod.).
21
Podľa vývinovopsychologických poznatkov (Langmeier – Krejčířová, 2006, s. 65) sa špecifický
vzťah k jednej osobe začína u dieťaťa utvárať v 7. mesiaci. Za jednu z podmienok zdravého vývinu sa
pokladá stabilná štruktúrovanosť prostredia, v ktorom osobitnú rolu zohráva osoba, ktorá zabezpečuje
kontinuitu starostlivosti a lásky (s. 71).
22
Termín F. Mika (1962, s. 67 an.).
19
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novú postupnosť datívu zámen možno na základe dát z troch longitúd vymedziť
takto:
a) datív zámena vzťahujúceho sa na osobu hovoriaceho dieťaťa predchádza
pred datívom referujúcim sa iné osoby;
b) datív zámen v singulári predchádza pred datívom zámen v pluráli;
c) krátke tvary datívu (mi, ti, si) predchádzajú pred dlhými tvarmi (mne, tebe,
tvar sebe sme nezaregistrovali).
Túto vývinovú tendenciu sme verifikovali kvantitatívnou metódou na vzorke
1065 rodičovských reflexií vývinu reči detí. Graf 1 znázorňuje vývin schopnosti ro
zumieť a používať osobné zámená tak, ako ju vnímajú rodičia detí vo veku 17 – 36
mesiacov.

Graf 1: Percento detí vo veku 17 – 36 mesiacov, ktoré rozumejú a používajú osobné zámená

Výsledky získané kvantitatívnou metódou sú v kongruencii s kvalitatívnou ana
lýzou zámen v transkriptoch troch detí raného veku. Vývinovú postupnosť osobných
zámen možno schematicky znázorniť takto: ja > ty > mu/jej, mi, ti > nás > vás.23
Malý počet zámen, pri ktorých sa tvar datívu tvorí supletívne, reprezentuje krajný
pól na opačnej strane škály typov homomorfizmu – defektný homomorfizmus (po
známka 15, typ 6). Vysoká frekvencia malého počtu zámen v súhre s opakovanosťou
23
Z hľadiska postupnosti vývinu zhodné doklady uvádza A. N. Gvozdev (1961, s. 229, 245, 259,
270). Datív singuláru predchádza pred datívom plurálu, datív 1. osoby predchádza pre datívom 2. osoby,
vzťah medzi 3. osobou a zámenami odkazujúcimi na účastníkov dialógu nie je z hľadiska postupnosti
celkom jednoznačný.
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až stereotypnosťou kontextov, v ktorých sa zámená vyskytujú, umožňujú ľahkú za
pamätateľnosť a automatizovanosť pri výbere z pamäti.
Analýza formálnej stránky preferenčne osvojovaných tvarov datívu deťmi
osvojujúcimi si slovenčinu dokumentuje dve spolupôsobiace tendencie: Na jednej
strane, centrum tvorí datív apelatív a proprií konštruovaných na báze segmentálneho
homomorfizmu s najvyšším stupňom ikonickosti a prirodzenosti. Ide o súbor masku
lín s najviac salientným morfologickým markerom – transparentným a pravidelným
pridaným prvkom vo formovej štruktúre gramatického tvaru, ktorým sa reflektuje
pridaný prvok v sémantike datívu. Feminína a neutrá sú konštruované na báze
neutralizovaného homomorfizmu. Nižšia miera ikonickosti (a aj prirodzenosti) sa
premieta do úzkej diverzity lexikálnych exemplárov. Takmer všetky datívy raného
veku sú tvorené od substantív so silnou rodovou koncovkou. Ak substantívum nemá
silnú rodovú koncovku, oporou je spravidla prirodzený rod. Na druhej strane, datív
osobných zámen konštrukčne predstavuje opačný pól homomorfizmu. Najnižší stu
peň ikonickosti pri defektnom homomorfizme sa vyrovnáva obmedzeným počtom
zámen s vysokou frekvenciou opakovania vo veľmi podobných kontextoch. Zároveň
sa ukazuje, že čím nižší je stupeň ikonickosti, tým menšia je diverzita lexikálnych
exemplárov produkovaných v datíve.
Nehomogénny deklinačný systém datívu sa stáva výrazne percepčne priezrač
nejší, na ukladanie do pamäti i vyberanie z nej jednoduchší tým, že tvary datívu sa
osvojujú výberovo – ako prvky patriace do dvoch tried. Jadro raných tvarov predsta
vujú tvary buď konštrukčne maximálne transparentné a tvorené analogicky, alebo
maximálne netransparentné a osvojované holisticky.
4. Datív: vývin pádovej sémantiky
Kvalitatívna analýza výpovedí s datívom vo vývine reči troch detí ukázala, že
datív sa primárne utvára v dvoch sémantických kategóriách: prospechovosť a sme
rovosť (pomenúva sa ním preferenčne živá bytosť, ktorá získava predmet a má
z toho prospech, alebo osoba, ku ktorej smeruje dej). Hypotézu o prospechovosti
a smerovosti ako preferenčne osvojovaných pádových významoch sme verifikovali
kvantitatívnou metódou pomocou gramatického subtestu TEKOSu II. Na diagnosti
ku prospechového a smerového datívu sú orientované dve otázky s možnosťou od
povede áno/nie. Ak sa spýtate dieťaťa:
Komu niečo dáme? dieťa odpovie napríklad tatovi, mame, mackovi, bábike…
Kam ideme? dieťa odpovie napríklad k babke, k tatovi, k mame, k macíkovi…
Z grafu 2 a 3 vyplýva, že produkcia oboch pádových významov datívu sa u detí
osvojujúcich si slovenčinu začína v 17. mesiaci, polovica detí zo vzorky dosahuje
túto schopnosť krátko pred 2. rokom a na konci skúmaného obdobia datív registruje
90 % rodičov. Obe sémantické konkretizácie datívu patria do najužšieho jadra rané
ho systému pádov osvojovaných deťmi hovoriacimi po slovensky.
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Graf 2: Percentuálny podiel detí raného veku podľa schopnosti používať prospechový datív

Graf 3: Percentuálny podiel detí raného veku podľa schopnosti používať smerový datív

Za východisko konštruovania výpovedí s datívom pokladáme verbum dať, pres
nejšie, verbálnu lexiu v podobe sémantickej konkretizácie „manuálne premiestňovať
hmotnú vec do blízkosti, prípadne do rúk/do úst živej bytosti alebo veci, ktorej sa pri
sudzujú vlastnosti živej bytosti“. Súvislosť tejto verbálnej lexie s datívom vyplýva zo
sémantickej obligatórnosti datívneho participanta v intenčnej štruktúre uvedenej lexie.
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Tvrdenie o obligatórnosti datívu sa opiera o tzv. „test neviem“ (Panevová, 1980; cit.
podľa Ivanovej a kol., 2014, s. 26): „Ak na otázku v dialógovom teste nie je možné
odpovedať neviem, ide o sémanticky obligatórne doplnenie verba“ (5 – 7):
(5) (situácia: Janka kŕmi psa) A Janka ešte dáva. – Komu? – *Neviem.
(6) (situácia: Martin chytá krabicu z maminých rúk) Daj! – Komu? – *Neviem.
(7) (situácia: Nina sa naťahuje za fľašou koly a matka reaguje: Ale to už stačilo, už si
mala trošku.) Nina: Ale ja dám kolu (a pritom sa pozrie na otca) – Komu? – *Neviem.
Uvedenú lexiu verba dať24 pokladáme za prekurzor verba s datívnym participan
tom, a to jednak pre vysoký stupeň obligatórnosti datívu (odpoveď neviem vylučuje
nielen inferenčný mechanizmus pri percepcii výpovede, ale i zmyslovo vnímateľný
situačný kontext zabezpečujúci vysoký stupeň referenčnej jednoznačnosti datívu)
a jednak pre centrálnu zasiahnutosť personálnej sféry participanta v datíve. V zmysle
výkladu datívu ako zásahu do personálnej sféry cieľovej osoby v koncepte E. Dąbrow
skej25 (1997, s. 65) možno povedať, že datív v preferenčne používanej lexii raného
24
Vývin datívu je pripravený celým predchádzajúcim verbálnym i neverbálnym vývinom reči.
Vychádzajúc z tvrdenia, že prekurzorom verbálneho vývinu je vývin neverbálnej komunikácie, venujme
pozornosť vývinu gest a vzťahu k verbu dať a k datívu. Z výskumu gest S. Kapalkovej (2008, s. 169 –
211) vyplýva, že gesto podávanie sa objavuje v prvom súbore gest na prelome nezámerného a zámerné
ho použitia pohybu s istou sémantikou a funkciou (8. mesiac). Opis formy gesta podávanie je v kongru
encii s opisom verbálnej lexie dať (Dieťa vo vystretej natiahnutej ruke drží predmet, ktorý pustí do ruky
(odovzdá) komunikačnému partnerovi.).
V 9. mesiaci pribúda gesto daj (Vystretá ruka pred telom v smere žiadaného predmetu, prsty sa
zatvárajú a otvárajú do dlane).
V komplementárnych spojeniach slovo + gesto sa preferenčne opäť objavuje typ s dvojnásobne
vyjadreným verbom dať (gesto daj + slovo daj). Zo suplementárnych gest sa za kvalitatívne nový stupeň
vo vývine gest pokladá spojenie ukázanie na predmet + imperatív daj. Toto suplementárne spojenie S.
Kapalková hodnotí po 13. mesiaci ako najviac produktívne.
A napokon aj medzi prvými dvojslovnými výpoveďami je konštrukčným jadrom verbum dať (to
daj, mama daj).
Podľa D. Slančovej (2013, s. 125) verbum dať zaujíma u chlapcov i dievčat vo veku 8 – 16 mesiacov
absolútne centrálne miesto z hľadiska osvojovania si verbálnej lexiky. Z rodičovskej reflexie vývinu reči po
mocou skríningového nástroja TEKOS I vyplynulo, že verbum dať je u dievčat na druhom a u chlapcov na
prvom mieste prvej štvrtiny najviac produkovaných verb, teda v absolútnom centre verbálnej produkcie detí.
25
Objekty sú zasiahnuté, keď sa na ne pôsobí silou, a výsledkom pôsobenia je zmena ich stavu.
Avšak personálna sféra cítiacich bytostí môže byť zasiahnutá veľmi rozmanitým spôsobom a navyše sa
zasiahnutosť môže týkať rozličných segmentov personálnej sféry. E. Dąbrowska (1997, s. 65) na mape
personálnej sféry rozlišuje:
1. sféru uvedomovania si (sphere of awareness), ktorej centrum predstavuje telo;
2. súkromnú sféru (private sphere), ktorú kontinuálne vytvára oblečenie ako extenzia tela, intímna
zóna tela (air bubble) a osobné vlastníctvo;
3. sféru empatie (sphere of empathy), do ktorej centrálne umiestňuje deti a domácich miláčikov (pets);
4. sféru vplyvu (sphere of influence), ktorá je bohato štruktúrovaná (podriadené osoby, teritórium,
ďalšie vlastníctvo, veci každodennej potreby, konanie);
5. sféru moci (sphere of potency) zasahujúca napríklad do schopnosti ovplyvňovať dianie vo svete.
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veku vypovedá o zásahu do najvlastnejšej personálnej sféry cieľovej osoby – sféry
uvedomovania si (sphere of awareness), ktorú predstavujú časti tela (dlane, ústa, hlava,
nohy) alebo priestor v tesnej blízkosti tela (air bubble). Vývin sémantiky datívu doku
mentuje, že zásah do centrálnej personálnej sféry sa už v ranom veku diferencuje a die
ťa ho prežíva i pomenúva z perspektívy akceptanta,26 donora, z oboch perspektív sú
časne alebo len ako vonkajší pozorovateľ (tabuľka 1). Z výskytu konštrukcií s datívom
možno usudzovať, že interpretácia udalosti ako takej, ktorá zasahuje do centrálnej per
sonálnej sféry cieľovej osoby, je všeobecne prítomnou motiváciou použitia datívu v ra
nom veku detí hovoriacich po slovensky. Táto zjednocujúca interpretácia sa špecifiku
je „videním“ udalosti zo štyroch perspektív. Celkom okrajová je v ranom veku per
spektíva pozorovateľa (dieťa nie je ani donor, ani akceptant); preferenciu ostatných
perspektív pokladáme za prejav osobnostných daností a individuálneho komunikačné
ho štýlu dieťaťa (u Janky preferencia perspektívy donora a oboch rolí súčasne, u Mar
tina rola akceptanta, u Niny tendencia k vyváženosti rolí akceptant/donor). Pred zavŕ
šením 3. roka sa verbum dať synonymicky obohacuje explicitným zvýraznením pohy
bu do ruky alebo na dosah ruky (podať: to mi podaj), sémou dočasnosti (požičať: potom ti ju požičiam), sémou pohybu zvnútra von/z viacerých možností jedna (vybrať:
vyber mi nálepky), sémou pohybu zhora nadol (nabrať: naber mi).
perspektíva

akceptant +

donor +

dieťa
Jana

Nina

Janke daj
naber mi hneď vody
ešte mi daj jedného

tatovi motýlika
Jaja tatovi
mame dáme
ešte babke
dáme/nedáme jej/mu
ja ti dám svoj tanierik.
darček babke
kúsoček ti ešte dám
ešte dáme tatovi
Nine dal
tatovi dám
daj mi tu
dám mamke
toto mi daj
ostatné dedovi Mišovi
dedko doniesol Ninke
babe Anne
tato dal mi do vodičky
ešte ti dám
daj mi toto
ja chcem mu tam dať
vyber mi nálepky
tie # tie také korálky
jednu figúrku mi dal
dedo daj mi také dobre ja tatovi dám
a doniesol žabku Ninke potom ti ju požičiam
som nechcela požičať
daj mi ich rýchlo
chlapčekovi bicykel
kúp mi
lebo pretože bicygel má

akceptant +
donor +

akceptant donor -

dám si
zobrali sme si dielce
tak si dáme tak
ja si ja si ja si dám
svojho čierneho kráľa
a ja si dám svoju chudú
kráľovnú
naberiem si
aj toto si zoberiem

mama
bobíkovi

dal jej do pusy

26
Termín akceptant používame pri verbách dávania na označenie živej osoby alebo veci, ktorej sa
pripisujú vlastnosti živej osoby, ktorá prijíma hmotnú vec. Termínom donor sa označuje osoba, ktorá je
darcom nejakej veci (porov. Ivanová a kol., 2014, s. 33).
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Martin

daj mi
dones mi
daj mi ju
no daj
daj, daj, daj mi
ešte mi daj
už daj mi
toto mydlo # to mi podaj

ja ti dám
ja ti podám
ja som jej nedal na
ušká

daj mu

Tabuľka 1: Výpovede troch detí raného veku s datívom a verbom dať z perspektívy dieťaťa
ako akceptanta/donora

Sémantická analýza výpovedí s ďalšími verbami s datívnym participantom po
tvrdzuje, že datív ako zásah do najvlastnejšej personálnej sféry cieľovej osoby (do
sféry uvedomovania si) je prednostne osvojovaným typom raného datívu. Predstavu
je ho dotykový kontakt s časťou tela alebo s oblečením cieľovej osoby, ktoré sa
v kognitívnolingvistických prístupoch poníma ako extenzia tela (8a). Zriedkavo sa
datívom stvárňuje zásah do personálnej zóny v blízkosti tela cieľovej osoby (8b)
a zásah do širšieho životného priestoru živých bytostí (8c). Ilustratívne uvádzame
kontext prvých výskytov datívu v prehovoroch sledovaného chlapca v 21. a 23. me
siaci. Prvé datívy referujú na priamy fyzický zásah do častí tela cieľovej osoby.27
(8a) umýva dievčatku, umy mi, umývaj/neumývaj mi, ofúkaj mi, si mi odfúkla bradu – tatinovi popichám prsty, mame bude mačka chodiť po nohách, aj mamke (vyhr
núť nohavice) – už mu robím telo (z plastelíny), daj mu (klobúk), nedáme jej na ušká
(čiapku) – Ninka ti umyje tričko aj čielko, vyzúvam ti – Janka nám vyvesila (bielizeň)
(8b) ale mne to zavadzia
(8c) zavrieme im, dáme im strechu ((im=zajacom)
Nadstavbou nad zásahom ako priamym fyzickým kontaktom s telom/obleče
ním živej bytosti, na ktorý sa referuje datívom, je zásah do personálnej sféry pros
tredníctvom zmyslových podnetov. Primárne ide o zásah do personálnej sféry cieľo
vej osoby prostredníctvom zrakového a sluchového stimulu, o čom podáva svedec
tvo datív s verbami ukázať a povedať, resp. s ich synonymami (9). Krátko pred dovŕ
šením 3. roka pozorujeme i datív s verbami/adverbiami psychofyzických stavov
v neosobných konštrukciách, avšak len sporadicky (10).
27
Ukážka 1
%act: mama berie Martina na ruky a idú ku kvetom.
*MOT: no poď.
*MAR: poď.
*MOT: no poď.
*MAR: pich au há.
*MOT: no pich no popichaj si pršteky.
*MAR: tatinovi.
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Ukážka 2
%act: mama šteklí Martina.
*MOT: lezie lezie po železe.
%act: Martin sa odvráti.
*MOT: nájde dierku do nej vlezie.
*MAR: nie.
*MAR: smiech.
*MAR: vadí Maťkovi veľmi.
*MOT: čo ti to veľmi?
*MAR: vadí.
*MOT: vadí?
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(9) ukáž mi – ukážem ti – keď pôjdeme von tak vám ukážem – povedz mi – povedal mi – rozprávala mi – mama nám povedala – čítaj mi – už sme jej zaspievali – teraz maminke (zaspievam) – pusti mi vĺčika – pusti mi rozprávočku – sa ti zdalo že
hrmí ale to nehrmí to len tak silne fúka
(10) sa mi čká – sa mi odgrglo – nebude mi smutno
Špecifickú modifikáciu zásahu do intímnej zóny personálnej sféry (air bubble)
predstavuje smerový datív označujúci cieľ, ku ktorému pohybujúci sa agens smeru
je, resp. ktorý má vo výhľade smerovo determinovaného pohybu. Cieľom je zväčša
živá bytosť (11a), menej často aj neživý objekt (11b). Vývin smerového datívu
v oboch prípadoch postupuje od bezpredložkových k predložkovým tvarom.
(11a) potom pôjdeme babičke – idem Maťkovi – ide tatíkovi/mamke – Ninke
prišiel ujo – ideme až ku tatíkovi – on chce ísť ku mamičke – nemôže isť k detičkám
– nechoď ku Nine
(11b) ku kostolíku (pôjdeme) – k miešačke (chcem ísť) – idem jej zavolať k oknu
– toto dáme *tu ku červenej
Ak smerový datív referuje na živú bytosť, zásah do personálnej sféry cieľovej
osoby pomenovanej datívom je v perspektíve smerovo orientovaného pohybu agen
sa. Ak sa však smerovým datívom odkazuje na neživú vec (11b), vzniká pochyb
nosť, či invariantný význam datívu chápaný ako „zásah do personálnej sféry cieľo
vej osoby“ (Dąbrowska, 1997, s. 16 – 24) nie je narušený (asociovať personálnu
sféru s neživými objektmi prichádza do úvahy len v špecifických prípadoch animizá
cie).28
Kým ostatné sémantické konkretizácie datívu referujú na cieľovú osobu so zá
sahom do jej personálnej sféry, smerový datív neživých objektov označuje cieľ, ku
ktorému pohyb agensa smeruje. Neživý objekt v datíve sa naopak sám perspektívne
(po zavŕšení pohybu) stane entitou zasahujúcou do personálnej sféry pohybujúceho
sa agensa. Datív v tomto prípade nereferuje na zasiahnutú osobu, ale na prostriedok
zásahu. Osobitosť smerového datívu neživých objektov navodzuje otázku jeho vzťa
hu k ostatným pádovým špecifikáciám: ide o extenziu niektorého z „pravidelných“
významov alebo práve naopak, séma smerovo orientovaného pohybu v priestore
28
Podľa B. Belaja a G. Tanackovića Faletara (2012) však aj v prípadoch, keď sa datívom
referuje na neživý objekt, ide o zásah do toho, čo sa v koncepcii Dąmbrowskej (ibid.) označuje ako per
sonálna sféra. Ide pritom o metaforickú extenziu personálnej sféry, ktorú autori označujú ako sféra kon
troly. Metaforicky chápaná personálna sféra neživého objektu je zasiahnutá perspektívnym situovaním
trajektora do priestorového okolia (neživého) landmarku. V prístupe B. Belaja a G. Tanackovića Faletara
sa smerový a prospechový datív chápu ako špecifické prípady abstraktnejšieho konceptu proxemiky,
ktorá súvisí s pohybom (koncept personálnej sféry je totiž silne motivovaný priestorovou doménou, kon
krétne konceptom proxemickosti). Za tento podnet – zjednocujúci datív neživého objektu s výkladom
personálnej sféry u Dąmbrowskej – ďakujem posudzovateľovi/posudzovateľke štúdie.
Dodajme ešte, že výklad datívu neživých objektov ponímaný ako metaforická extenzia personál
nej sféry poskytuje vodidlo aj pre pochopenie toho, prečo je v ranej produkcii v porovnaní s datívom ži
vých bytostí frekvenčne i z hľadiska lexikálnej diverzity sekundárny.

116

(sama osebe skúsenostne bazálna)29 predstavuje východisko pre vývin ostatných sé
mantických konkretizácií datívu.
Ewa Dąmbrowska (1997, s. 49), odvolávajúc sa na diachrónne výskumy datívu
v praslovančine, uvádza, že primárny význam datívu v praslovančine predstavuje
cieľ, ku ktorému sa objekt pohybuje. Aj F. Miko (1962, s. 184) pokladá za základný
význam datívu smerový význam a vlastné významy holého datívu pokladá za intenč
né prehodnotenie jeho smerového významu.
V ontogenéze reči sa smerový datív v aktívnej produkcii objavuje takmer si
multánne s datívom ako participantom verba dať. Kvantitatívny výskum (graf 2 a 3)
simultánnosť prospechového a smerového datívu potvrdzuje tiež. Časová postup
nosť v ontogenéze pádových významov datívu teda vodidlo pre riešenie otázky pri
márnosti významu datívu neposkytuje. Obráťme preto pozornosť k sémantike ra
ných pádov. Séma priestorovosti je zjednocujúcim sémantickým komponentom prí
tomným v ranej pádovej sústave všetkých nepriamych pádov. Smerovou konkretizá
ciou sa datív usúvzťažňuje so všetkými ostatnými nepriamymi pádmi ranej produk
cie detí hovoriacich po slovensky, ktoré sa tiež utvárajú v kategórii priestorovosť
(Kesselová, 2014, s. 72 – 76). Napokon to, čo smerový datív zbližuje s prospecho
vým datívom, je séma zámerného smerovania k cieľu:
a) pri smerovom datíve je cieľom živá bytosť alebo neživý objekt;
b) pri prospechovom datíve je cieľom pohybu akceptant, pričom lexia „manuál
ne dať niečo niekomu do rúk, do blízkosti tela“ implicitne predpokladá blízkosť do
nora a akceptanta, resp. prekonanie istej trajektórie a smerovanie k akceptantovi.
Výklad datívu ako zásahu do personálnej sféry cieľovej osoby poskytuje vý
chodisko pre výklad väčšiny pádových konkretizácií datívu a je inšpiratívny aj pre
ontogenézu datívu. Avšak z hľadiska invariantnosti významu predstavuje prístup
F. Mika (1962, s. 184), podľa ktorého „[d]atívom sa vyjadruje perspektívna účasť
slovesného deja na označenom predmete“, vyššiu mieru abstrakcie významu, ktorá
zahŕňa aj datív vysvetliteľný ako zásah do personálnej sféry, aj smerový datív s neži
vým cieľovým objektom.
Okrem datívu reprezentujúceho zásah do personálnej sféry prostredníctvom
tela, oblečenia a intímnej zóny v blízkosti tela v ranom veku registrujeme i ďalšiu
podobu datívu – datív ako referenciu na zásah do súkromnej sféry cieľovej osoby
(private sphere), a to prostredníctvom osobných vecí alebo vecí, na ktorých má cie
ľová osoba istý záujem. Na rozdiel od zásahu do sféry uvedomovania si, ktorá je
priamo spätá s telom (a jeho extenziou), je v tomto prípade cieľová osoba zasiahnutá
nepriamo, t. j. cez objekt, s ktorým spája isté očakávania. Dá sa predpokladať, že ak
osobe na objekte záleží, potom zásah do objektu bude aj cieľová osoba pociťovať
ako zásah do svojej personálnej sféry. Použitie datívu tohto typu znamená významnú
29
K vzťahu medzi skúsenosťou z pohybu v priestore a vývinom reči, ako aj k vzťahu medzi sémou
priestorovosti a vývinom pádu viac Kesselová, J. – Slančová, D.: Priestor v ranej ontogenéze reči (2014)
a Kesselová, J.: Orientačná metafora a osvojovanie si reči. (2013).
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zmenu: dieťa prechádza z etapy prostého referovania o zmyslovo pozorovateľnom
dianí s vecami k interpretácii z perspektívy hodnoty, akú majú veci pre dieťa samot
né alebo pre iné osoby sociálneho okolia. To znamená i posun v schopnosti dieťaťa
nazerať na veci a dianie s nimi zo zorného uhla inej osoby. V ranom veku možno
pozorovať datív v dvoch krajných póloch: označujú sa ním osoby, ktorých personál
na sféra je zasiahnutá deštrukciou, stratou alebo absenciou veci (12a), alebo dianím,
ktorého výsledok je v kongruencii s očakávaním cieľovej osoby (12b).
(12a) sa nám pováľalo – sa nám rozdelilo – macovi tam spadla – vybijem ti
vežu – tebe sa odlomil – sa mi nepodarilo – kráľovnej chýba kríž – aj nám tu chýba
– utiekol mi vlak – som ti rozobral – zamotal sa mi – stratí sa mi – nezmestí sa Ninke
– ale čo si mi to spapal – zobrala všetko mame – na zem mi spadla sponka – sa ti
zašpinil
(12b) už nám to bude fungovať – vybaľujem nám – už nám nebude chýbať – už
nám to nevyskakuje – sa mi zmestí aj tento – tak sme to spevnili a už sa nám ukazuje
domček – nám narástol (kaleráb) – namontuj mi pumpu – toto mi tu prilep – rozdeľ
mi to – oprav mi – pomôž mi – ja ti pomôžem tak ako som mamke pomáhala
Posun od konsituačných informácií typu spadla, odlomil sa, ujo prišiel, zobrala
všetko ku konštrukciám macovi tam spadla/na zem mi spadla, tebe sa odlomil, zobrala všetko mame znamená posun k interpretácii udalostí z perspektívy vzťahov
medzi vecami/udalosťami a bytosťami, ktorých sa dotýkajú. Vývin datívu typu zása
hu do súkromnej sféry časovo zapadá do obdobia, ktoré predstavuje zlom medzi
senzomotorickým štádiom a štádiom relačných štruktúr, pre ktoré je charakteristické
zvyšovanie porozumenia pre vzťahy medzi objektmi a pojmami (podľa R. Case,
1987; cit. podľa Sternberga, 2002, s. 470). Vývin datívu „relačného“ typu vypovedá
o rodiacej sa schopnosti pomenúvať veci nielen ako autonómne objekty, ale ako ob
jekty zasahujúce živé bytosti, resp. veci, ktorým sa pripisuje cítenie živých bytostí
(tatíkovi spadla/macovi spadla). Zrod datívu tohto typu prebieha paralelne s vývi
nom operátorov syntaktických vzťahov (Kesselová, 2014, s. 20 – 51). Zreteľne sa
súvislosť datívu s operátormi prejavuje v konštrukcii výpovedí so spojkou aby (12c).
(12c) tatík sa napil, aby mu nevypadli (palacinky) – dáme tak, aby nám to nespadlo – som zjedla čokoládu, aby sa mi dobre skákalo – dáme piecť, aby nám to
nechýbalo
Ďalší typ raného datívu referuje na zásah do personálnej sféry prostredníctvom
diania, ktoré patrí do sféry vplyvu cieľovej osoby. Tento typ predstavuje datív zvrat
ného zámena si a vypovedá nielen o gramatickej kompetencii dieťaťa, ale podáva
informáciu aj o tom, ktoré aktivity dieťa interpretuje tak, že ich môže reálne ovplyv
niť. Primárne sa v ranom veku datív zvratného zámena si používa s verbami označu
júcimi dej, ktorým je objekt:
a) zasahovaný (verba afficiendi: poumývam si, otvoríme si),
b) vytváraný (verba efficiendi: urobím si, postavíme si, nakreslíme si, pripravím si),
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c) premiestňovaný (obujem si, oblečiem si, vybrali sme si, naberiem si, dám si
[=položím si]),
d) percepčne vnímaný (ukážeme si, pustíme si [rozprávku]),
e) deštruovaný (dám si [=zjem], zamotal som si).
Datívny objekt si sa uplatňuje v syntagmatickom vzťahu s perfektívami, ktoré
implikujú informáciu o úspešnosti a zavŕšenosti diania. Datív zámena si v súhre so
syntetickým futúrom perfektív a s 1. osobou singuláru verb (príp. aj s explicitným
odkazom osobným zámenom ja) komplexne participujú na vyjadrení rozhodného
úmyslu dieťaťa vykonať niečo, čo radí do sféry svojho vplyvu. Z pragmatického
hľadiska takýmto výpovediam pripisujeme pragmatickú funkciu úmysel, ktorú po
kladáme za intenzifikáciu pragmatickej funkcie vôľa30 (13a). Datívny objekt si
v kombinácii s 1. osobou plurálu perfektív oslabuje vôľu po samostatnosti a naopak,
intenzifikuje mieru spolupatričnosti s adresátom. Pragmaticky výpovede hodnotíme
ako výzvu31 na spoločne vykonávanú činnosť (13b).
(13a) pripravím si – počkaj, si nové urobím – naberiem si – dám si – poumývam
si – ja si dám svojho čierneho kráľa
(13b) postavíme si (vežu) – xxx ukážeme si (obrázok) – vyberieme si dielce –
otvoríme si to – som vravela tak si dáme takto – nakreslíme si
Kým doteraz uvedené typy datívu referujú na zásah do niektorého segmentu
personálnej sféry cieľovej osoby prostredníctvom tela a jeho extenzie, objektu či
udalosti, pri vyjadrovaní hodnotiacich postojov je cieľová osoba dotknutá transfe
rom idey do personálnej sféry. Osoba v datíve je buď prežívateľom hodnotiaceho
postoja, alebo sa osobe v datíve vsugerúva hodnotiaci postoj produktora.32 V ranom
veku je konštruovanie hodnotenia s datívom v začiatočnom štádiu a reprezentantom
tejto skupiny sú výpovede s verbom páčiť sa/nepáčiť sa zaregistrované najskôr v 30.
mesiaci (14).
(14) Ninke sa páčil čertík – mamke sa nepáčil – sa ti páčili – mne sa tak nepáčia – nepáčilo sa mi
Výskum sémantiky datívu v ranej ontogenéze možno uzavrieť tak, že prefe
renčne sa produkuje datív v takých pádových významoch, ktoré majú najvyšší
stupeň akceptovateľnosti v jazyku. Inými slovami, rané datívy referujú najmä na
zásah do centrálneho segmentu personálnej sféry cieľovej osoby, a to prostredníc
tvom tela (umy mi), zóny v blízkosti tela (k tatíkovi), oblečenia (obleč mi), zmys
lových podnetov (ukáž mi, povedz mi), psychofyzických stimulov (bude mi smutno, odgrglo sa mi). Lexikálna diverzita a frekvencia substantív/zámen v datíve
Podľa D. Slančovej (2008, s. 75) ide o vyjadrenie vôle vykonať niečo samostatne.
Podľa D. Slančovej (2008, s. 75) výzva je vyjadrenie vôle, aby komunikačný partner vykonal
nejakú činnosť.
32
*MAT: nedávaj mi mamke sa nepáči.
*JAN: ani babke.
*BAB: ani babke.
30
31
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stúpa smerom k centru personálnej sféry a klesá smerom k jej periférii, a to
v tomto smere:
a) datív ako zásah do personálnej sféry prostredníctvom veci, na ktorej je osoba
zainteresová (spadla mi [sponka] – funguje nám [rádio]),
b) datív ako zásah do personálnej sféry prostredníctvom udalosti, spadajúcej do
sféry vplyvu cieľovej osoby (nakreslím si),
c) datív ako zásah do širšieho teritória živej bytosti (zavrieme im [=zajacom]),
d) datív ako zásah do personálnej sféry prostredníctom idey (hodnotiaceho po
stoja: páči sa mi),
e) nulový výskyt datívu referujúci na zásah do sféry moci.
Hoci je datív zo svojej povahy periférny pád, u jednotlivých detí 7 až 10 ráz
menej frekventovaný ako centrálny akuzatív a z hľadiska jazykového vyjadrenia
priam subtílny (mi, ti, si), predsa však sa v ranom veku utvára bázová sieť pádových
významov datívu ako východisko pre ďalšie významové extenzie. S oporou o teóriu
E. Dąmbrowskej (1997) možno povedať, že u troch sledovaných detí sme zaregistro
vali (s rozličnou frekvenciou a lexikálnou diverzitou) datív ako exemplár zásahu do
všetkých segmentov personálnej sféry, prirodzene, s výnimkou datívu ako zásahu do
sféry moci.
5. Datív: pragmatické funkcie výpovedí
Jadrom pragmaticky orientovanej časti výskumu ontogenézy datívu je otázka:
jestvuje korelácia medzi sémantikou pádového významu datívu na jednej strane
a preferenčnou pragmatickou funkciou výpovede s datívom na strane druhej? Na
úvod treba uviesť, že datív sa rodí33 už v rozvinutom pragmatickom systéme. D.
Slančová (2008, s. 77 – 79) v prvých 18 mesiacoch života dieťaťa osvojujúceho si
slovenčinu registruje takmer 40 rozličných pragmatických funkcií vyjadrených ges
tom, slovom alebo ich kombináciou. Vyvstáva otázka: je konštruovanie výpovede
s datívom motivované špecifickou komunikačnou intenciou?
Výsledok analýzy vzťahu pádovej sémantiky a pragmatiky nepotvrdzuje34 ko
reláciu medzi pádovou sémantikou a špecifickou komunikačnou intenciou. Vývino
vo nový gramatický prostriedok (datív) sa primárne objavuje v pragmatických funk
ciách konsituačná informácia, vôľa,35 výzva, odpoveď a nesúhlas, a to bez ohľadu
na to, či ide o prospechový alebo smerový význam. To znamená, že vývinovo mladší
Zhruba 10 % zo vzorky 1065 rodičov pozoruje datív v 17. mesiaci veku dieťaťa (pozri graf 2a 3).
Záver o pragmatike datívu v slovenčine nie je akceptovaný všeobecne. I. Savickienė (2003, s. 64
– 90) o ontogenéze pádu v litovčine a U. Stefany a A. Christofidou (2009, s. 238) o ontogenéze pádu
v gréčtine tvrdia, že nová gramatická forma sa spočiatku používa len v jedinej prototypickej funkcii.
35
Prehovory typu ja ti dám predstavujú „vyjadrenie vôle, aby predmet mal komunikačný partner“
(Slančová, 2008, s. 75), ale súčasne pripúšťajú interpertáciu, že ide o „vyjadrenie vôle vykonať nejakú
činnosť [podať objekt do rúk, na dosah rúk] samostatne“ (op. cit.). Preto ich hodnotíme na pomedzí ponúkania a vôle.
33

34
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gramatický prostriedok sa utvára a formuje prednostne vo vývinovo najstarších
pragmatických funkciách. Z výskumu pragmatiky D. Slančovej (2008, s. 67 – 120)
vyplynulo, že päť uvedených pragmatických funkcií sa objavuje postupne od 6. me
siaca do 10. mesiaca.
Okrem toho, že nový gramatický tvar sa rodí v starých, a teda dobre známych,
pragmatických funkciách, sa vzťah gramatiky a pragmatiky vyznačuje komplexnos
ťou. Vidíme ju v tom, že nový gramatický tvar sa v ranom veku interakčne overuje
v reprezentantoch všetkých troch pragmatických hyperfunkcií (referenčnej: konstiuačná informácia, reakčnej: odpoveď a nesúhlas, regulatívnej: výzva a vôľa/ponúkanie).
Inými slovami, výpovede s datívom registrujeme od prvých protodatívov vo zväzkoch
vývinovo najstarších pragmatických funkcií, ktoré sa uplatňujú simultánne. Na sklon
ku raného veku – v súvislosti s konštruovaním výpovedí s kombináciami datívu s iný
mi pádmi (prednostne vznikajú spojenia s nominatívom a akuzatívom) – k bázovým
pragmatickým funkciám pristupuje zdôvodnenie36 (15a) a hodnotenie (15b).
(15a)

*MOT: zeleninu dobre.		
*JAN: dať piecť lebo aby nám to nechýbalo.

(15b)

*MAR: nepáčilo sa mi v škôlke.
*OTE: prečo sa ti tam nepáčilo?
*MAR: hračky sa mi tam nepáčilo.

V komplementárnom vzťahu k tejto všeobecnej morfopragmatickej tendencii je
individualizačná morfopragmatika. Distribúcia bázových pragmatických funkcií
v prehovorovch jednotlivých detí je diferencovaná. Individuálne odlišnosti zvlášť
výrazne vystupujú do popredia pri konštruovaní výpovedí s datívom osobných zá
men, keďže reflektujú i spôsob, akým sa hovoriaci raného veku vyrovnáva s konšti
tuentom dialogickej komunikácie – s polaritou ja verzus ty.
Na jednej strane pozorujeme dominanciu vlastnej vôle, negativizmu a sklonu
k egocentrizmu. V jazykovom spracovaní tomu zodpovedá dominancia datívu záme
na 1. osoby v stereotypne konštruovaných výpovediach s pragmatickou funkciou:
a) výzva (daj mi!, ešte daj mi, daj, daj, daj daj mi; už daj mi; dones mi, toto
mydlo to mi podaj, ofúkaj mi, ukáž mi, namontuj mi, kúp mi, postav mi, otvor mi,
pomôž mi, toto mi tu prilep, rozdeľ mi),
b) protest (neumývaj mi, nechaj mi mama chleba),
c) nesúhlas (niekedy aj v prípade, že v skutočnosti má dieťa súhlasný postoj,
napr.: *MAT: a môžem ti pomôcť s tým? *MAR: nie no pomôž mi).
Tento negativisticko-egocentrický postoj ešte zvýrazňujú ďalšie kontextové re
alizácie datívu mi v kombinácii s verbami deštrukcie (stratil sa mi, utiekol mi, zamo36
Vývin pádu súvisí s vývinom syntaktických operátorov príčinného a účelového vzťahu (Kesse
lová, 2014, s. 37 – 41).
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tal sa mi, zlomil sa mi), s verbami v zápore (nepáči sa mi) a s verbami, v ktorých je
datív zámena mi voľným doplnením sémantiky verba. Jeho použitie je motivované
interpretáciou udalostí cez prizmu vlastného prospechu/neprospechu37 hovoriaceho
dieťaťa (mi tu robia koľajnice – hm vláčik xxx ta to mi robia cestu – a mi to potom
tečie do kanála). Asymetria v prospech zámena mi a minimálneho zastúpenia záme
na ti (ukážem ti, poviem ti, tu som tuná som ti rozobral, čo utiekla ti vodička?) doku
mentuje, že distribúciu datívu mi/ti možno pokladať za marker autonómie a vyme
dzovania sa dieťaťa voči okoliu.
Na strane druhej, oproti vymedzovaniu a autonómii pozorujeme v individuál
nom komunikačnom štýle druhého sledovaného dieťaťa výraznú tendenciu k spolu
patričnosti a interpretácii udalostí ako spoločne prežívaných. V distribúcii datívu je
dominantné používanie plurálu nám, zrejme ako výsledok napodobňovania reči
orientovanej na dieťa. Prehovory nasýtené datívom nám reprezentujú obraz sveta,
ktorý nie je externou kulisou, ale prostredím, na ktorom sú ľudia zainteresovaní. Ide
o taký jazykový obraz sveta, ktorý je prestúpený zaujatosťou na okolitom dianí,
v ktorom akoby sa takmer všetko dialo v prospech/neprospech society, ktorej súčas
ťou je aj dieťa. Je to svet, v ktorom sneh nám vŕzga pod nohami, rozpršalo sa nám,
slniečko nám zasa svieti, tulipány sa nám namnožili, paradajky nám dávajú silu,
stromy nám rastú, cencúle nám visia atď. Potom i dieťa vo výpovediach s funkciou
konsituačná informácia a vôľa s datívom opakovane prejavuje:
a) spolupatričnosť s osobami (Janka nám podáva plienočku, vyvesila nám, vybaľuje nám, pripravím nám, vyberiem nám);
b) zainteresovanosť na spoločnom prežívaní udalostí (je nám veselšie, toto nám
sedí ale toto nám nesedí, to sa nám nedá, sa nám polepilo, toto nám funguje, už nám
nebude chýbať, nám narástol [kaleráb], pováľalo sa nám, tak sme to spevnili už sa
nám ukazuje domček).
V distribúcii datívu v prehovoroch jednotlivých detí je pozorovateľná morfo
pragmatická kongruencia prostriedkov, ktoré na jednej strane podporujú tendenciu
po autonómii a vymedzovaní sa (výzva s datívom zámena 1. osoby singuláru – protest – nesúhlas – výzva s rolou akceptanta pri verbe dať), na druhej strane tendenciu
k spolupatričnosti a zainteresovanosti (výzva na spoločnú činnosť s datívom zámena
1. osoby plurálu – konsituačná informácia a vôľa s prejavmi spolupatričnosti – rola
donora pri verbe dať).
6. Záver
Vývin pádu z hľadiska preferenčne osvojovaných tvarov v ranom veku nemož
no uspokojivo vysvetliť len na základe analýzy formálnej štruktúry prednostne osvo
37
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*MAR: aj tento byt budú otepľovať.
*MAT: neviem či budú tento blok zatepľovať.
*MAR: áno lebo aby tu nebola zima lebo mi tu budú zatepľovať aby mi už nebola v byte zima.

jovaných gramatických tvarov. Ide o komplexný proces, ktorý determinuje i pádová
sémantika, pragmatika výpovedí, ale aj osobnostné danosti, individuálny štýl a vzťah
k rodičovskému registru.
6.1 Konštruovanie gramatického tvaru datívu. Gramatické tvary datívu sa ne
osvojujú jednotlivo, ale ako exempláre triedy tvarov. Príslušnosť k triede raných tva
rov vyplýva z dvoch vlastností. Prvou je maximálna ikonickosť, a teda aj prirodze
nosť raných tvarov chápaná tak, že formová štruktúra kopíruje sémantickú štruktúru
a pridaný prvok v sémantike datívu je v kongruencii s bohatšou formálnou štruktú
rou datívu. Prevažnú väčšinu tvarov datívu predstavujú tvary so segmentálnym (typ
tatík : tatíkovi), resp. segmentálno-neutralizovaným homomorfizmom (Maťko : Maťkovi). Ide o tvary s maximálnou transparentnosťou a salientnosťou pádovej koncov
ky, ktorá sa preferenčne uplatňuje v maskulínach. Na druhej strane, rané datívy pred
stavujú tvary maximálne netransparentné: exempláre osobných zámen s defektným
homomorfizmom, s minimálnym počtom prvkov, avšak s vysokou frekvenciou
(okrem plurálových tvarov vám, im). Predpokladáme, že tieto tvary sa osvojujú ho
listicky, a to tak, že vďaka minimálnemu počtu výrazov s vysokou frekvenciou
v bežnej situačnej komunikácii možno počítať s ich jednoduchou zapamätateľnos
ťou a automatizovanosťou pri výbere z pamäti.
6.2 Pádové významy datívu. Zrod datívu je predpripravený predchádzajúcim
lexikálnym vývinom i vývinom gest (verbum dať, gesto podávania a gesto daj).
Raný datív je sémanticky homogénny, pomenúva sa ním buď osoba, ktorej personál
na sféra je istým spôsobom zasiahnutá, alebo osoba/vec, ku ktorej smeruje dej. Re
pertoár lexém v datíve je obmedzený, koncentruje sa na sociálne odkazovanie (ape
latíva a propriá hlavne z okruhu osôb z najbližšieho okolia a osobné zámená). Raný
datív odkazuje spravidla na živé bytosti dotknuté tým, že sa zasahuje do niektorého
segmentu ich personálnej sféry (telo, intímny priestor okolo tela, oblečenie, veci, ku
ktorým majú cieľové osoby vzťah, aktivity spadajúce do sféry vplyvu cieľovej oso
by; zriedkavo aj teritórium cieľovej osoby, resp. živej bytosti, a hodnotiaci postoj).
Posun od výpovedí typu spadla k macovi spadla/spadla mi/spadla nám apod. vypo
vedá o posune od prostého referovania o udalostiach k rodiacej sa schopnosti inter
pretovať vzťahy medzi udalosťami/vecami a bytosťami, ktorých sa dotýkajú. Sé
mantika verb s datívom vypovedá o tom, že rámec pre porozumenie svetu sa utvára
v kontúrach negatívne verzus pozitívne dôsledky pre živú bytosť.
6.3 Pragmatika výpovedí s datívom. Morfopragmatický výklad vidí motiváciu
pre preferenčne osvojované tvary nielen v samotnej jazykovej štruktúre, ale i v zá
mere, ktorý dieťa hodlá v interakcii dosiahnuť. Vývinovo neskorší gramatický pros
triedok (datív) sa primárne objavuje v pragmatických funkciách osvojovaných naj
skôr (konsituačná informácia, vôľa, výzva, odpoveď a nesúhlas). Vzťah gramatiky
a pragmatiky sa vyznačuje komplexnosťou. Vidíme ju v tom, že gramatický tvar da
tívu sa v ranom veku uplatňuje v referenčnej, regulatívnej i reakčnej pragmatickej
funkcii. Táto všeobecná vývinová línia sa modifikuje individuálnym komunikačným
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štýlom dieťaťa a jeho osobnostnými danosťami. Tie vplývajú na distribúciu a frek
venciu jednotlivých pragmatických funkcií, ako aj na morfopragmatickú kongruen
ciu prostriedkov, ktorých prejavom je oscilácia medzi pólom egocentrickosti, vyme
dzovania sa a autonómie a pólom komplementárnym, t. j. tendenciou k vzájomnosti
a spolupatričnosti dieťaťa s okolím.
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СТАТУС ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ЕДИНИЦ В СИСТЕМЕ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО
МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
(на материале общественно-политических всеукраинских изданий 2013 – 2015 гг.)
ИННА ВЛАДИМИРОВНА САХАРУК

Донецкий национальный университет, Винница, Украина
Sakharuk Inna V.: Status of Precedent Units in the System of Intertextual Means
of Contemporary Ukrainian Media Discourse. Journal of Linguistics, 2015, Vol. 66, No 2,
pp. 127 – 143.
Abstract: The article is devoted to the determination of the status of precedent units
(precedent names and expressions) in the system of intertextual means of contemporary
Ukrainian media discourse. There was analyzed the phenomenon of intertextuality in the
broad and narrow senses; the functions of precedent units that realize the main media
discourse purpose of informing and influence were revealed.
The analysis of the essence of precedence in linguistics gives grounds to distinguish
three types of precedent phenomena: precedent texts, situations and personalities, as well as
two types of precedent units: precedent names and expressions. The connection of precedent
units and related concepts – winged words, aphorisms and idioms – was established.
Based on a comparative analysis of the views of European and American scholars on
the phenomena of intertextuality and precedence in linguistics there were singled out the
means of direct and indirect appeal to prototext, which enroll the quotations and references,
as well as the precedent units and allusions respectively.
Key words: allusion, aphorism, catchphrase, eptonym, idiom, intertextuality, media
discourse, phraseological unit, precedent phenomenon, precedent unit, quotation, winged
words.

1. Интертекстуальность современного украинского
медийного дискурса
Медийный дискурс1 является средой, в которой происходит постоянное
взаимодействие между информационными продуктами, их создателями и по
Медийный дискурс Украины в настоящей работе мы исследуем на материале украинских
общественно-политических печатных изданий «Український тиждень», «Дзеркало тижня», «Ви
сокий замок», «День», а также онлайн-изданий «Українська правда» и «Тиждень» за 2013 – 2015
гг. В состав выборки вошли только украиноязычные авторские статьи информационно-аналити
ческого характера, темами которых являлись международная и национальная политика
и экономика, общественная и культурная жизнь страны. Объем сформированной на основе
выборки базы данных составляет 1030 текстовых отрезков, в которых были выявлены 860 контек
стов употребления интертекстуальных единиц.
1
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требителями. В информационную эру развитие этой коммуникационной
платформы происходит чрезвычайно стремительно, за счет привлечения
инновационных технологий процесс обмена данными значительно ускорился
и упростился, изменились средства реализации основных функций медиа: уве
личилось количество каналов и инструментов получения информации,
открытая пропаганда и манипуляция уступили место суггестии.
Демократизация и интеллектуализация информационного пространства,
а также влияние господствующей на сегодняшний день постмодернистской
культурной парадигмы, в которой существует и развивается современный
украинский медийный дискурс, определили такие его текстово-дискурсивные
черты, как дискурсивную интерференцию, интерактивность, мультимедий
ность, гипертекстуальность и др. Однако базовым признаком постмодернист
ского медиатекста (в широком понимании) является его интертекстуальная
природа (Pfister, 1991, p. 209).
Интертекст является довольно сложным и многогранным понятием, расс
матривать которое можно в широком и узком смыслах. В широком смысле
(Г. Плетт характеризует его как прогрессивистский подход (Plett, 1991,
p. 3–4)), которого придерживались Ю. Кристева (с опорой на труды М. Бахти
на), Р. Барт, Ж. Деррида, А. Гр эхэм, Н. Фатеева и др., интертекстуальность
представляет собой диалог каждого конкретного текста с культурой, в которой
он существует: «Тексты сделаны из того, что подчас называется ‘культурным
(или социальным) текстом’… В этом понимании текст не является
индивидуальным изолированным объектом, однако, вероятнее, компиляцией
культурной текстуальности. Индивидуальный текст и культурный текст
сделаны из одного текстуального материала и не могут быть отделены друг от
друга» (Graham, 2000, p. 36). Интертекстуальность такого типа американский
языковед и антрополог Р. Бауман называет родовой (Bauman, 2004, p. 6).
В узком понимании (по Г. Плетту, традиционалистский подход (Plett, 1991,
p. 3–4)) интертекстуальность рассматривается как лингвистический феномен,
то есть формальная связь текстов, при которой одни тексты содержат явные
или скрытые отсылки к другим. Такого подхода придерживались Ж. Женетт
(автор классификации типов межтекстового взаимодействия), М. Пфистер,
И. Арнольд, в монографии которой интертекстуальность определена как
включение в текст или целых других текстов, или их фрагментов в виде цитат,
аллюзий, реминисценций (Арнольд, 1999, с. 351).
В данной работе мы будем придерживаться узкого подхода к пониманию
интертекстуальности и ограничимся анализом этого явления с лингвистичес
кой точки зрения.
В дискурсе СМИ интертекстуальные элементы помогают реализовывать
основное назначение медиа – информирование и влияние (формирование об
щественного мнения). Аттрактивная функция интертекстуальных единиц за
128

ключается в привлечении внимания реципиента к тексту, за счет чего инфор
мирование происходит эффективнее. Как правило, такие единицы располагают
в заголовках, подзаголовках, названиях разделов, что способствует активиза
ции внимания читателей, напр.: Повернення блудного «есдека2»? (Високий за
мок. – 09.01.2013); Катинь: злочини… без покарання3 (Дзеркало тижня. –
№12. – 03.04 – 10.04.2015).
Сразу несколько функций интертекстуальных феноменов реализуют ме
дийную функцию влияния. Апелляция в тексте к существующему тексту, явле
нию, факту действительности, личности выполняет консолидирующую функ
цию: если читатель «узнает» источник интертекста, понимает, для чего эта фи
гура употребляется в тексте, это объединяет его с автором, грань между ними
стирается, реципиент начинает доверять автору, разделять его взгляды, за счет
чего осуществляется влияние и формирование мнения читателя, напр., Місію
не виконано. Річниця Хрещення Русі не виправдала сподівань Кремля (Україн
ський тиждень. – №31. – 03.08.2013). Если имеет место обращение к эмо
ционально нагруженным феноменам, то интертекстуальные единицы реализу
ют эмоционально-экспрессивную функцию, то есть создают у читателя соо
тветствующее эмоциональное состояние, что может быть также использовано
для осуществления влияния, напр., Такий він, «Русский мир», який несуть на
нашу землю гаубичними «лаптями» сусіди. Це – вакханалія, яка нищить Донбас, і дехто має на меті поширити її й далі (День. – 21.01.2015). Достаточно
часто интертекст воплощает оценочную функцию, когда апеллирует к «прото
типу», являющимся положительно или отрицательно маркированным, и соо
тветственно актуализирующим эту оценку. Использование оценочного потен
циала единицы также является средством непрямого влияния на мнение реци
пиента, напр., Тавровані Каїном. Гітлер – людина, фюрер, тиран у порівнянні… (Дзеркало тижня. – №15. – 24.04.–30.04.2015). Средством выражения
оценки также предстает ирония. Комический или иронический эффект,
созданный интертекстом, воплощает сниженную оценку и соответственно ни
велирует ценности и информацию, заложенные в «прототексте4», напр., Сірі
кардинали Голлівуда (Тиждень. –18.07.2013).
Формами интертекстуальности Г. Плетт называет цитату, аллюзию и цен
тон, а также отмечает, что теоретики жанра выделяют еще интертекстуаль
2
Лексема есдек является производной, образованной способом сложения названий заглав
ных букв аббревиатуры СД (Социал-демократическая партия Украины) и добавления к ним суф
фикса -к-.
3
Данное выражение является трансформацией названия романа Ф. Достоевского Преступление и наказание (укр. Злочин і покарання).
4
Под прототекстом в этой работе мы понимаем текст (в широком понимании), который
является прецедентом и источником происхождения прецедентной единицы (имени или выраже
ния). Синонимически к этому понятию употребляем термины прототипический текст, претекст, текст-донор.
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ность пародии, травестии и коллажа (Plett, 1991, p. 4). В свою очередь в славис
тике ((Galperin, 1977); (Евсеев, 1990); (Супрун, 1995); (Фатеева, 2007); (Баши
рова, 2011) и др.) к типам интертекста относят преимущественно цитату (ком
меморату), аллюзию, реминисценцию, крылатое слово, парафразу и др..
Прецедентные феномены (единицы) также имеют интертекстуальную
сущность и служат вербальными выразительными средствами связи текста
с явлениями, исторически или культурно значимыми для представителей
определенного лингвокультурного сообщества. Целью нашего исследования
является определение статуса прецедентных феноменов среди других единиц
интертекстуальной природы и их роли в украинском медийном дискурсе.
2. Сущность явления прецедентности в лингвистике
Основателем исследований прецедентности в лингвистике считается Ю.
Н. Караулов, который ввел в научный обиход понятие прецедентного текста
для обозначения единиц, которые являются значимыми для той или иной лич
ности в познавательном и эмоциональном отношениях, хорошо известны окру
жению этой личности, а также такие, обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности (Караулов, 1987, с. 216).
Дальнейшее развитие теория прецедентности получила в работах В. В. Крас
ных, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, В. Г. Ко стомарова, Н. Д. Бурвико
вой, Г. Г. Слышкина, О. В. Найдюк и др. В. В. Красных был введен термин
прецедентный феномен (Красных, 1997).
Под понятием прецедентного феномена мы будем понимать обществен
ное, историческое или культурное явление, текст или личность, которые явля
ются широко известными и значимыми для данного социального сообщества,
и к которым осуществляется регулярная апелляция в дискурсе. Сравним это
понятие с понятием прецедента в юриспруденции, где он определяется как вер
дикт или решение суда, которое цитируется во время последующих обжалова
ний как пример или аналогия, чтобы обосновать вынесение решения в подо
бном деле или юридическом случае таким же образом (Encyclopaedia Bri
tannica). Итак, прецедент, или прецедентный феномен является своего рода
типичным, «эталонным» образцом, моделью для суждения о подобных явлени
ях, фактах, личностях и их номинациях, а также средством категоризации дей
ствительности. Определяющими чертами прецедента являются его единич
ность, то есть существование в когнитивной базе говорящего только одного
модельного феномена, свойства которого переносятся на другие аналогичные
явления; воспроизводимость; семантическая емкость, то есть передача каждым
прецедентным феноменом определенного значения, а также ряда связанных
с ним ассоциаций; наличие стойкого набора дифференциальных признаков, на
звания или атрибутов, позволяющих понимать феномен правильно и однознач
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но; связь с типичными ситуациями; адекватное восприятие на всем нацио
нально-языковом или цивилизационно-мировом пространстве.
Прецедентными феноменами могут быть исторические личности,
литературные герои, известные литературные тексты, ситуации. Например,
прецедентными являются текст Библии, личности Золушки, Гарри Поттера,
Уинстона Черчилля, Наполеона, ситуация обороны Фермопильского ущелья
300 спартанцами под предводительством царя Леонида в 480 г. до н.э. и т.д. Со
ответственно мы выделяем три вида прецедентных феноменов: прецедентный
текст, прецедентная ситуация и прецедентная личность. Источниками пре
цедентов могут становиться любые сферы социальной практики, среди ко
торых наиболее продуктивными являются общественная сфера (выдающиеся
общественные события и локации, политика), искусство (литература, мифоло
гия, кинематограф, эстрадное искусство) и религия.
Прецедентный феномен может иметь вербальную (прецедентный текст)
или невербальную (прецедентная ситуация и прецедентная личность) природу,
однако в конкретном тексте прецедентный феномен всегда вербализируется че
рез прецедентные единицы – прецедентные имена (Клеопатра, Чарли Чаплин, дядюшка Сэм, граф Монте-Кристо) и выражения5 (соломоново решение, новое поколение выбирает Pepsi, I’ll be back, авгиевы конюшни), которые
являются атрибутами прецедентных феноменов (Красных, 2002, с. 64–69). На
пример, прецедентный текст М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский» может актуализироваться через прецедентные имена Дон Кихот,
Санчо Панса, Росинант и прецедентные выражения хитроумный идальго,
битва с ветряными мельницами и др. Апелляция в тексте к прецедентной лич
ности Джеймса Бонда может осуществляться через соответствующее преце
дентное имя, а также через прецедентные выражения Бонд. Джеймс Бонд,
агент 007, лицензия на убийство и т.д. Прецедентная ситуация супружеской
измены Отелло Дездемоной вербализируется через прецедентные имена Отелло, Дездемона, Яго и др., а также прецедентные выражения венецианский мавр;
Молилась ли ты на ночь, Дездемона? и т.д.
Следует отметить, что прецедентные единицы (прецедентные выражения
и значительно реже прецедентные имена) могут приобретать трансформацию
структуры разной степени и на разном языковом уровне, напр., втеча з Шо
ушенка-на Дніпрі6 (Заради цікавості я дослідив інформаційні ресурси США,
5
Термин прецедентное высказывание, устоявшийся и закрепившийся в ряде работ, явля
ется не совсем корректным, поскольку такие единицы далеко не всегда имеют отношение к рече
вому акту. Чаще всего это просто единицы, меньшие, чем текст, которые представляют собой сло
восочетание или реже предложение (в отдельных случаях это может быть даже одно слово), поэ
тому целесообразнее называть такие единицы прецедентными выражениями.
6
Срав. с названием известного американского кинофильма The Shawshank Redemption
(1994) (укр. Втеча з Шоушенка).
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Британії, Франції, Німеччини – ніде жодного повідомлення про Петра Мельника, хоча з погляду таблоїдності це мало би стати мегановиною: граф Монте-Крісто з Ірпеня, втеча з Шоушенка-на-Дніпрі. – Український тиждень. –
№33. – 15.08. – 21.08.2013), сімдесят років самотності7 (Українська правда. –
07.05.2015), все буде Донбас!8 (Тепер регіональні еліти замріялися позбутися
надокучливого, подекуди небезпечного пана, і – все буде Донбас! – Тиждень. –
24.08.2014) и др. (подробнее о типах и средствах трансформации см. (Сахарук,
2014)). Подобные трансформации структуры, обязательно приводящие и к мо
дификации значения единицы, относятся к эффективным средствам языковой
игры, которая привлекает внимание реципиента и вызывает у него
эмоциональный отклик. Однако чрезвычайно важным является то, чтобы пре
цедентная единица, подвергающаяся модификации, осталась узнаваемой для
реципиента, поскольку в противоположном случае она теряет свою прецедент
ность и не выделяется на фоне других языковых единиц.
В западноевропейской и американской традициях понятие прецедентнос
ти в лингвистике отсутствует, в то же время для обозначения прецедентных
единиц используются термины catchphrases ((Gläser, 1998); (Moon, 1998);
(ODC, 2002)), winged words ((Fiedler, 2007); (Gläser, 1998)), fixed expressions
((Fiedler, 2007); (Moon, 1998)), allusions (Moon, 1998), idiomatic phrases
(Gläser, 1998), widespread idioms9 (Piirainen, 2005), quotations (ODQ, 2009).
Эти единицы относят к периферии фразеологической системы языка, где так
же расположены слоганы, клише, словесные формулы и т.д.; однако прецедент
ные единицы (выражения) являются компонентами не языковой системы,
а представляют собой речевые единицы.
2.1. Прецедентные единицы и крылатые слова
Самым распространенным термином в западной традиции для обозначе
ния явлений прецедентности в языке является catchphrases (крылатые слова,
популярные выражения), определяемые как фразы / слова, которые благодаря
повторяемому употреблению начинают соотноситься с определенной индиви
дуальной, организационной или культурной сущностью (ODC, 2002, p. vii–
viii). К этой группе, представляющей собой вербальный отпечаток популярной
культуры, причислены фразы / слова из телевизионных и радиопрограмм, книг,
фильмов, песен, политических выступлений, рекламы, напр., Just do it; Elemen
tary, my dear Watson и т.д.
7

ті).

Срав. с названием романа Г.Г. Маркеса Сто лет одиночества (укр. Сто років самотнос-

8
Срав. с популярным рекламным слоганом компании Coca-Cola: Все будет Coca-Cola!
(укр. Все буде Coca-Cola!)
9
К прецедентным единицам можно отнести только широко распространенные идиомы
(widespread idioms), имеющие библейское происхождение.
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Прецедентные феномены (единицы) можно считать родовым понятием
относительно крылатых единиц10 (winged words, catchphrases), поскольку по
следние входят в подгруппу прецедентных выражений и также являются атри
бутами прецедентных феноменов (текстов, ситуаций или личностей). Крылатые
высказывания (catchphrases) в западной лингвистической традиции относят
к лексико-фразеологическому фонду языка, в то время как прецедентность мо
жет быть и грамматической (синтаксической) в тех случаях, когда прецедент
ной выступает сама структура предложения или высказывания11, напр., Терпіти не можна наступати (Український тиждень. – №31. – 06.08. – 12.08.2015);
Громити не можна пробачити. Репортаж з-під посольства РФ (Українська
правда. – 15.06.2014); Вірити не можна зневіритись (День. – 29.03.2012);
(срав. Стратити не можна помилувати (рус. Казнить нельзя помиловать),
структурная схема предложения – Inf не можна Inf).
Обычно крылатые выражения, входящие в группу прецедентных выра
жений, являются универсально-прецедентными, то есть хорошо известными
и актуальными в когнитивном отношении для большинства представителей
цивилизационно-мирового сообщества (Красных, 2002, с. 50–51), они
закреплены в сознании как определенные языковые штампы, клише (fixed
expressions в терминологии Р. Мун и С. Фидлер). В свою очередь пре
цедентные выражения могут носить также и национально- или социумнопрецедентный характер, то есть быть прецедентными только в рамках от
дельного национального или социального сообщества; их состав является
более подвижным, поскольку отражает актуальное на данный момент состоя
ние когнитивной базы говорящих.
В славистике доминирует иной подход к крылатым единицам, к составу
которых обычно причисляют все те единицы, которые являются прецедентными
(высказывания библейского происхождения, фразы из известных литературных
произведений и кинофильмов, рекламы, прецедентные имена и т.д.) ((Коваль,
1975); (Шулежкова, 2001); (Дядечко, 2002)), то есть фактически понятия преце
дентных и крылатых единиц не разделены и их рассматривают как тождес
10
В работах славистов для обозначения этого же явления могут использоваться термины
крылатые слова (Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина), крылатые высказывания (А. П. Коваль, В. В. Коп
тилов), крылатые единицы (С. Г. Шулежкова) (в составе крылатых единиц по структурному кри
терию исследовательница также выделяет крылатые слова и крылатые выражения), эптонимы
(Л.П. Дядечко). В этой работе все эти термины мы будем считать синонимами.
11
Подобные единицы считаем целесообразным относить к группе синтаксических прецедентов. Другими продуктивными моделями синтаксической прецедентности можно считать: (чи/
або) Inf чи/або не Inf – ось питання (Цілувати або не цілувати – ось у чому питання. – Тиждень.
– 18.09.2013) (ср. Чи бути, чи не бути – ось питання (англ. To be, or not to be – that is the question));
N2pl боятися – N6sing не ходити (Стандартів боятися – у ЄС не ходити. – Дзеркало тижня. –
№24. – 04.07. – 10.07.2014) (ср. Вовків боятися – в ліс не ходити (рус. Волков бояться – в лес не
ходить)) и др.
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твенные. Мы считаем, что эптонимы (крылатые слова и крылатые высказывания)
входят в состав прецедентных единиц: прецедентных имен и выражений соо
тветственно. Оба типа единиц обладают рядом общих черт, к которым можно
отнести связь с прототипическим текстом / ситуацией / личностью, общеизвест
ность, воспроизводимость, целостность, семантическую емкость.
2.2. Прецедентные единицы и афоризмы
В работах некоторых ученых к прецедентным феноменам или крылатым
выражениям отнесены афоризмы ((Нефедова, 2005); (Полчанинова, 2011)). Од
нако такие единицы не могут считаться прецедентными (крылатыми) выра
жениями, поскольку преимущественно они не обнаруживают связи с преце
дентным феноменом. Афоризмы обладают обобщенным значением, то есть для
того, чтобы понять смысл такой единицы, не обязательно обращаться к контек
сту ее существования или создания, напр.: Всі щасливі сім’ї схожі одна на
одну, кожна нещаслива сім’я нещаслива по-своєму (Л. Толстой). Вследствие
массового употребления некоторые афористические единицы могут утрачи
вать свою паспортизованность (связь с автором афоризма) и становиться
«народными», напр.: Час – це гроші (Э. Дж. Бульвер-Литтон). В отличие от
крылатых выражений, афоризмы всегда характеризуются логической и грам
матической завершенностью, они передают законченную мысль, поэтому име
ют форму не словосочетания, а предложения. Афоризмы родственны единицам
паремиологического фонда языка (пословицам и поговоркам), а их дифферен
циальным признаком является наличие авторства.
Однако следует заметить, что афоризм может функционировать и как
прецедентный микротекст, поскольку фактически он представляет собой цита
ту, которая приобрела прецедентный характер. В тексте такой афоризм может
вербализовываться прямо (цитатно): Природа не терпить порожнечі, і ті
ж 80-ті роки стали епохою сходження в найвищі кола, безпосередньо прилеглі
до вершини політичного Олімпу, політичної партії з прямо протилежної області політичного спектра — створеного через місяць після мого народження
«Національного фронту». (День. – 09.04.2015); или непрямо (аллюзивно): В інших випадках країнам, що стукали, відчиняли, щоправда, Туреччина чекала
12 років, поки їй лише надали статус кандидата на вступ (Тиждень. – №9. –
05.03.2010). В случае, когда афоризм исполняет роль прецедентного текста, он
может функционировать в трансформированном виде, напр., Не лише ж кури
і горілку красти, правда, Донбас, який ніхто ніколи не поставить на
коліна?12 (Українська правда. – 02.06.2014). Афоризмы, в отличие от прецеден
12
Прототекстом для данного выражения являются строки из известного стихотворения Пав
ла Беспощадного «Клятва» (1942), которые приобрели статус афоризма и достаточно широко упо
требляются в СМИ на протяжении последних лет: Донбасс никто не ставил на колени и никому
поставить не дано!
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тных феноменов, не обладают атрибутами, поэтому не могут реализовываться
через прецедентные единицы.
2.3. Прецедентные единицы и фразеологизмы
До сих пор дискуссионным остается вопрос о соотношении прецедентных
единиц и фразеологизмов. Р. Мун причисляет прецедентные выражения
(catchphrases) к подгруппе устойчивых выражений и идиом (fixed expressions
and idioms) на основании воспроизводимости обоих типов единиц (Moon,
1998). К фразеологическому фонду языка относит крылатые (прецедентные)
выражения Б.Э. Кипфер (Kipfer, 2008). Р. Глезер рассматривает крылатые слова
(winged words) (очевидно, исследовательница подразумевает крылатые
выражения) как фразеологические соединения предложенческого типа, или
предложенческие идиомы; данная категория расположена на периферии
фразеосистемы языка и включает также пословицы, афоризмы, слоганы,
максимы, цитаты и др. Подобные единицы Р. Глезер называет пропозициями
в виду их предикативности (Gläser, 1998, p. 126–127). Аналогично классифи
цирует крылатые слова (выражения) С. Фидлер (Fiedler, 2007).
В славистике распространенными являются иные взгляды на соотноше
ние фразеологических и прецедентных (крылатых) единиц. С. Г. Шулежкова
анализирует два противоположных подхода к определению границ фразеоло
гического фонда: узкий, сторонниками которого являются Н. М. Амо сова,
В. М. Мокиенко, В. Н. Телия и др., и широкий, который развивали М. М.
Шанский, В. Л. Архангельский, Л. И. Ройзензон и др. Согласно узкому
пониманию фразеологии, в ее состав включены такие крылатые (прецедентные)
выражения как гадкий утенок, ахиллесова пята, краеугольный камень и т.д.
С. Г. Шулежкова отмечает, что такие единицы имеют общее переносное, ме
тафорическое значение. Согласно широкому подходу, к разряду фразеологи
ческих единиц отнесены все устойчивые словесные комплексы, соответ
ственно все крылатые (прецедентные) единицы могут рассматриваться как
фразеологические образования, сохранившие связь с источником (Шулежко
ва, 2001, с. 20).
На наш взгляд, наличие связи единицы с источником происхождения явля
ется ключевым дифференциальным признаком, позволяющим отделить
прецедентные выражения от фразеологизмов13, соответственно мы будем при
держиваться узкого подхода к рассмотрению фразеологических единиц. Посте
пенно наиболее общеизвестные, употребительные, эмоционально нагруженные
прецедентные единицы вследствие массового употребления могут метафори
13
С. Г. Шулежкова по этому поводу замечает, что крылатые (прецедентные) единицы, в от
личие от фразеологизмов, имеют семантический довесок – их значения «отягощены» генетиче
ской памятью об авторах, их создавших, произведениях, из которых они вычленились, или исто
рических событиях, послуживших почвой для их возникновения (Шулежкова, 2001, с. 31).
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зироваться или фразеологизироваться14, в результате чего их связь с источни
ком происхождения значительно ослабевает, утрачивается оригинальная образ
ность и уменьшается оценочный и манипулятивный потенциал: титан, тартар, блудный сын, прокрустово ложе, перейти рубикон и т.д. Такие единицы
считаем целесообразным называть прецедентными метафорами, если мета
форизируются прецедентные имена, и прецедентными фразеологизмами15,
если фразеологизируются прецедентные выражения соответственно. Отметим,
что метафоризации и фразеологизации поддаются, как правило, в первую оче
редь универсально-прецедентные имена и выражения, вследствие того, что
единицы именно этого типа употребляются наиболее активно и являются
известными для большинства говорящих.
3. Система интертекстуальных единиц украинского
медийного дискурса
Поскольку в этой статье мы ограничиваемся анализом явления интертек
стуальности как исключительно языковой категории, то под понятием интертекстуальной единицы мы будем понимать вербальные маркеры (средства
реализации) интертекстуальности в дискурсе (тексте), единицы, вербализиру
ющие прототексты; их следует отграничить от интертекстуальных форм –
специфических типов текстов, имеющих интертекстуальную природу, то есть
содержащих интертекстуальные единицы или жанрово соотносимые с други
ми прототипическими текстами. В лингвистических работах довольно часто
эти два понятия отождествляются. Например, Н. А. Фатеева основными типа
ми собственно-интертекстуальных элементов (единиц) называет цитату, аллю
зию и центон (Фатеева, 2007, с. 122–138). Однако мы считаем, что центон явля
ется скорее формой интертекстуального взаимодействия, он представляет со
бой не способ вербализации интертекстуальной связи, а результат специфичес
кой комбинации интертекстуальных единиц (прецедентных выражений). Ана
логично плагиат определяем как форму интертекстуального взаимодействия,
поскольку он представляет собой «результат» употребления цитаты (являю
щейся интертекстуальной единицей) без ссылки на ее автора, то есть фактичес
ки скрывается сам факт того, что используемая единица является цитатой.
Таким образом, к формам интертекстуальности также причисляем имита
цию и парафразу, которые можно отнести к уровню метатекстуальности как
специфическому типу интертекстуальных связей, заключающемся в пере
В этом случае фразеологизацию и метафоризацию мы рассматриваем не как процесс,
а как результат, и поскольку результат действия обоих процессов является аналогичным, эти по
нятия тут можно употреблять синонимически.
15
Для обозначения аналогичных единиц Л. А. Не ф ед о ва (Нефедова, 2005) и И. О. Н ау
м о ва (Наумова, 2012) используют термины интерфразема или интерфразеологизм.
14
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сказывании или комментирующей ссылке на претекст (Фатеева, 2007, с. 120–
121).
Собственно-интертекстуальность, или языковая интертекстуальность, по
добна явлению прецедентности, поскольку интертекстуальность – это факти
чески и есть апелляция к прототексту или прецедентному феномену, которым
может быть текст, личность или ситуация. В виду того, что мы анализируем
интертекстуальность как лингвистическое явление, мы сосредотачиваемся
только на вербальной апелляции к прецедентным феноменам средствами
интертекстуальных единиц, которая может быть прямой или непрямой.
Прямая вербальная апелляция заключается в использовании готового вер
бального образования с обязательным указанием на источник его происхожде
ния (автора, прототипический текст или ситуацию), напр.: Наче підтверджував звіт свого попередника Бернардо Наваджеро: «Його величність настільки кохає дружину, що ніколи ще не було в оттоманському палаці іншої жінки, яка мала би більшу владу» (Дзеркало тижня. – №30. – 22.08 – 30.08.2013).
Интертекстуальными единицами прямой вербальной апелляции являются
цитаты и упоминания.
Непрямая вербальная апелляция характеризуется скрытой, имплицитной
связью между прототекстом и интертекстуальной единицей в дискурсе. Реци
пиент должен установить эту связь и только при таком условии он получит по
лное понимание авторского сообщения. Непрямая, или имплицитная, вербаль
ная апелляция к прецедентному феномену может происходить через
прецедентные единицы, являющиеся атрибутами прецедентных феноменов,
и аллюзии16, описывающие прецедентный феномен, не называя его и не ис
пользуя его атрибутов, напр.: Спитайте хоч би у тих же кримчан, автономія
яких була окупована єнакіївськими кадрами17 (Українська правда. – 11.06.2014).
В некоторых лингвистических исследованиях к интертекстуальным еди
ницам причисляют также реминисценции ((Супрун, 1995); (Арнольд, 1999);
(Слышкин, 2000); (Фатеева, 2007), которые образуют периферию аллюзии, не
запланированную, случайную, непроизвольную аллюзию, целиком зависящую
16
В некоторых лингвистических работах понятие аллюзии заменяется понятиями цитатакоммемората (Стариченок, 2008, с. 517) или цитата-реминисценция (Дядечко, 1989) (которые
фактически являются прецедентными выражениями), однако мы четко отграничиваем цитату как
средство прямой вербальной апелляции к претексту, которая не может быть скрытой и функцио
нировать без указания на авторство, от имплицитных интертекстуальных единиц. А.С. Евсеев за
мечает, что также синонимически к понятию аллюзии могут употребляться термины иннуэндо
(от лат. in + nuere – кивать на, делать знак) и инсинуация (Евсеев, 1990).
17
Фраза єнакіївські кадри (енакиевские кадры – от названия г. Енакиево в Донецкой облас
ти) является аллюзией на ситуацию, сложившуюся во время президентства В. Януковича, когда
значительное количество руководящих должностей в Украине, в т.ч. и в АР Крым, были заняты
выходцами из Донецкой области (являющейся родиной В. Януковича) или близкими к экс‑пре
зиденту людьми.
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только от памяти и ассоциаций реципиента (Евсеев, 1990, c. 10). Исходя из ха
рактеристики реминисценций как случайных или непроизвольных ассоциаций,
вызванных текстом, мы не рассматриваем их как элемент системы
интертекстуальных единиц, поскольку существование связи между двумя тек
стами может даже не осознаваться автором и / или читателем. Реминисценции
не содержат умышленно включенных вербальных интертекстуальных
элементов в своей структуре, поэтому, на наш взгляд, они должны быть пред
метом исследования литературоведения или герменевтики.
Итак, систему интертекстуальных единиц, вербализующих прецедентные
феномены в украинском медийном дискурсе, можно представить в виде схемы
(см. схему 1).
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
прямая апелляция					
цитаты

упоминания
прецедентные имена		

непрямая апелляция

прецедентные единицы

аллюзии

прецедентные выражения

Схема 1
Система интертекстуальных единиц, вербализующих прецедентные феномены
в украинском медийном дискурсе
Цитата является воспроизведением двух и более компонентов текста-до
нора с собственной предикацией (Фатеева, 2007, с. 122). Согласно И .Р. Гальпе
рину, она используется как обращение к авторитету, иллюстрация, аргумент
или основание для дальнейших размышлений в данном направлении. Ученый
также отмечает, что повторением отрывка в новом окружении мы придаем
выражению важности, которой он может и не иметь в исходном контексте. Ци
тата всегда противопоставляется другим предложениям текста по своей увели
ченной значимости (Galperin, 1977, p. 186). Она считается осознанным включе
нием «чужого текста» автором в собственный текст, о чем можно судить на
основании маркированности интертекста кавычками или указанием на автора
или претекст, то есть эксплицированности источника цитаты (Баширова, 2011,
с. 194). На основании того, присутствует ли в тексте ссылка на источник
цитаты, Н. А. Фатеева разграничивает цитаты с атрибуцией и без атрибуции
соответственно (Фатеева, 2007). Однако мы считаем, что цитата должна обяза
тельно сопровождаться ссылкой на источник своего происхождения, поскольку
она представляет собой эксплицитное средство вербализации прецедентного
феномена.
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В отдельную группу следует выделить т.наз. упоминания (Баширова,
2011), являющиеся указаниями на цитаты, при которых не обязательно источ
ник должен цитироваться дословно, допустимой есть выдержка из цитаты или
ее парафраза, но обязательной здесь является ссылка на источник этой цитаты,
напр.: За словами Марії Матіос, української письменниці та парламентарія,
сьогоднішні події є свідченням інтелектуальної революції. […] Також вона
відзначила, що її мовчання було пов’язано із тим, що вона звикла не казати,
а робити і власним прикладом доводити свою думку. (День. – 26.12.2013).
В западноевропейской и американской традициях цитаты понимаются
шире, часто они не отграничиваются от крылатых (прецедентных) выражений.
Например, Э. Ноулз в Оксфордском словаре цитат (ODQ, 2009) включает
в состав словаря цитаты из романов, пьес, стихотворений, эссе, выступлений,
рекламы и т.д., а основными критериями отбора единиц считает их популяр
ность (широкое употребление) и знакомство читателям (срав. с Оксфордским
словарем крылатых выражений (ODC, 2002), где критерии отбора единиц
аналогичны). Исследовательница обращает внимание на то, что дифференци
ровать цитаты и похожие высказывания типа пословиц, крылатых выражений
и идиом очень сложно, поэтому она включает такие единицы в состав словаря,
при условии возможности проследить их происхождение (ODQ, 2009, p. 1).
Цитаты следует выделять среди других интертекстуальных единиц на
основании их прямой апелляции к прецедентному феномену.
В подгруппе средств непрямой апелляции к прецедентным феноменам
прецедентным единицам протипоставлена аллюзия, которая представляет со
бой непрямую ссылку словом или фразой на исторический, литературный, ми
фологический или библейский факт, или на факт повседневной жизни, сделан
ную устно или письменно. Употребление аллюзии предполагает знание реци
пиентом факта, вещи или личности, к которым осуществляется апелляция
(Galperin, 1977, p. 187). Согласно А. С. Евсееву, аллюзия имеет денотат (озна
чаемое, прецедентный феномен) и репрезентант (означающее, собственно
аллюзивные единицы в тексте) (Евсеев, 1990, c. 10).
Сущность явления аллюзии подробно освещена в монографии Н.А. Фате
евой. Исследовательница отмечает, что в аллюзии заимствование элементов
происходит выборочно, на первое место выходит конструктивная интертексту
альность, цель которой заключается в организации заимствованных элементов
таким образом, чтобы они оказались узлами сцепления семантико-композици
онной структуры нового текста, в противоположность реконструктивной ин
тертекстуальности, которая просто регистрирует общность «своего» и «чужо
го» текстов (как в случае цитирования) (Фатеева, 2007, с. 128–129).
Дифференциальным признаком аллюзии является то, что она не содержит
атрибутов прецедентных феноменов, а апеллирует к явлению описательно,
напр.: І це завдання не лише для військових та дипломатів, але й для всього наJazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 2
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роду. В тому числі й для тієї його частини, яка розмахує російськими прапорами та георгіївськими стрічками18 (Українська правда. – 11.06.2014); или
с использованием тропов: Мукачівський вестерн19, замість затулити собою
столичний патрульний експеримент лише підкреслив його актуальність (Тиж
день. – №28. – 16.07.2015). А. С. Евсеев отмечает, что репрезентантами аллю
зии могут быть единицы любого языкового уровня (Евсеев, 1990, c. 3).
Н. Панасенко и М. Шестакова изучают аллюзивные проявления в Библии
и отождествляют их с прецедентными единицами, в то же время выделяя в ка
честве типов аллюзии номинативные библейские аллюзии и аллюзивные
цитаты, соотносящиеся с прецедентными именами и выражениями соответ
ственно (Panasenko, 2013, p. 193).
Аналогично аллюзии и прецедентные единицы не разграничены в запад
ноевропейской и американской традициях. В Оксфордском словаре аллюзий
(ODA, 2001) и Словаре аллюзий от издательства Мерриам-Вебстер (MWDA,
1999) приведен перечень аллюзий (фактически прецедентных имен и выра
жений), актуализирующих прецедентные феномены в тексте.
Использование прецедентных единиц и аллюзий в тексте предусматрива
ет общность когнитивной базы реципиента и автора сообщения, наличие у них
общих фоновых знаний. При этом основным отличием аллюзий от преце
дентных единиц представляется именно их «неатрибутивность», то есть апел
ляция к прототекстам не средствами воспроизводимых устойчивых единиц,
а через описательные конструкции и тропы.
Итак, интертекстуальность является одной из определяющих черт совре
менного медийного дискурса. Это понятие является сложным и много
аспектным, но мы подходим к его анализу с узкой точки зрения, согласно кото
рой интертекст рассматривается как языковое явление – формальная связь
между текстами. Интертекстуальные феномены в медийном дискурсе служат
для информирования и влияния на аудиторию через реализацию их базовых
функций – аттрактивной, консолидирующей, эмоционально-экспрессивной
и оценочной.
К интертекстуальным явлениям принадлежат также и прецедентные
феномены, которые мы понимаем как широко известные и культурно значимые
общественные или исторические ситуации, тексты или личности, к которым
18
Аллюзия на ситуацию, которая имела место весной 2014 г. в некоторых восточных и юж
ных областях Украины, когда жители этих регионов проводили многочисленные митинги
и псевдо-референдумы за выход из состава Украины, независимость региона или его присоедине
ние к РФ. Одним из символов сепаратистского движения на востоке Украины считается чернооранжевая георгиевская лента.
19
Аллюзия на события июля 2015 г., которые произошли в г. Мукачево Закарпатской обла
сти, когда между представителями милиции, организации «Правый сектор» и людьми, близкими
к одному из народных депутатов Украины, произошла перестрелка, в результате которой несколь
ко людей были ранены и убиты.
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осуществляется регулярная апелляция в дискурсе. Прецедентные феномены
имеют вербальную (прецедентный текст) или невербальную (прецедентная си
туация и прецедентная личность) природу, однако в дискурсе они реализуются
посредством своих атрибутов – прецедентных единиц (имен и выражений).
В западноевропейской и американской традициях для обозначения поня
тия прецедентности в языкознании используют термины catchphrases, winged
words, fixed expressions, allusions, quotations и др. Такие единицы относят к пе
риферии фразеосистемы языка.
Поскольку мы рассматриваем интертекстуальность как лингвистическое
явление, основное внимание сосредоточено на вербальной апелляции
к прецедентным феноменам средствами интертекстуальных единиц, которая
может быть прямой и непрямой. Прямая вербальная апелляция реализуется че
рез цитаты и упоминания. Непрямая вербальная ссылка на прототекст осу
ществляется через прецедентные единицы и аллюзии.
Перспективы дальнейших научных поисков видим в изучении суггестив
ного потенциала каждого из типов интертекстуальных единиц.
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Re sum é
Status precedentných jednotiek v Systéme Intertextuálnych
prostriedkov súčasného ukrajinského mediálneho diskurzu
Štúdia je venovaná určeniu statusu precedentných jednotiek (precedentných mien a slovných spo
jení) v systéme intertextuálnych prostriedkov súčasného ukrajinského mediálneho diskurzu. Fenomén
intertextuálnosti sa analyzuje v širšom aj užšom zmysle. Precedentné jednotky sa skúmajú ako jednotky
majúce intertextuálnu povahu (v užšom zmysle), keďže explikujú súvislosť dvoch textov. V štúdii sa
určujú funkcie precedentných jednotiek, realizujúce základné úlohy mediálneho diskurzu – informovať
a ovplyvňovať jeho recipientov.
Autorka analyzuje precedentné jednotky v jazykovede ako verbálny prostriedok odvolávania sa na
precedentné fenomény – na sociálne, historické alebo kultúrne fenomény, ktoré sú široko známe a vý
znamné pre príslušné sociálne spoločenstvo. Analýza podstaty precedentnosti umožňuje vyčleniť tri
typy precedentných fenoménov (precedentné texty, situácie a osobnosti), ako aj dva typy precedentných
jednotiek (precedentné mená a slovné spojenia).
Precedentné jednotky sú svojou podstatou značne komplikované a nejednoznačné, preto majú
veľa spoločného s inými blízkymi pojmami, ako sú okrídlené slová, aforizmy a frazeologizmy. V štúdii
sa konštatujú súvislosti a rozdiely medzi týmito typmi jednotiek.
Na základe porovnávacej analýzy názorov európskych a amerických bádateľov na fenomény in
tertextuálnosti a precedentnosti v jazykovede sa určujú prostriedky priameho a nepriameho odvolávania
na prototext. Priame odvolávanie na precedentný fenomén (prototext v širokom zmysle) sa môže usku
točňovať prostredníctvom citátov a zmienok, zatiaľ čo precedentné jednotky a alúzie analogicky realizu
jú nepriame odvolávanie. Nepriame odvolávanie znamená aktualizáciu skrytej, implicitnej súvislosti
medzi dvoma textami a recipient ho musí odhaliť, keďže len v takom prípade plne porozumie zmysel
komunikátu. Využívanie alúzií a precedentných jednotiek v texte predpokladá, že autor a recipient dispo
nujú rovnakým súborov poznatkov o jeho pozadí.
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Abstract: In the territory of Europe, a unique political, economic and linguistic
formation that does not have any analogy in the world has come into being. The principal
problem which the member states of European Union will face in future is the problem of
communication, i.e. the language policy of EU. Its basic principle is the multilingualism
embedded in the initial documents of the EU. The practical implementation of multilingualism
within the EU institutions and its bodies is a real problem that must be resolved with each
subsequent expansion of the EU, though this actually depends on the position of languages
within the EU itself. The opinions of the EU citizens show their approving the standpoint of
European language policy focused on multilingualism. The possible differences of opinions
concern with the financial flows in the language market, as well as the dynamics of the
position of individual languages within the Union. Foreign language teaching as a part
of EU language policy is by its citizens considered crucial for two aspects – the mutual
understanding between the citizens and states of the Union and the better assertion in the
labour market.
Key words: European Union, language policy, multilingualism, language teaching,
euro-linguistics

Úvod
Cílem článku je poukázat jednak na nesoulad mezi proklamovanými cíli politi
ky mnohojazyčnosti v EU a jejich realizací jak navenek, tak uvnitř Unie, ale součas
ně také sumarizovat existující možnosti, jak by se dalo toto napětí zmírnit. Vychází
me ze stručného přehledu o vzniku a vývoji Evropské unie a dále se podrobněji za
býváme současným stavem a perspektivami politiky mnohojazyčnosti Evropské
unie. Základní cíle jazykové politiky mnohojazyčnosti představují ideál, jehož reali
zace v reálném životě Unie a jejích členů s sebou nese řadu problémů souvisejících
s neustálým rozšiřováním Unie o další členy a tím komplikace vyplývající z nutnosti
efektivní jazykové komunikace jak uvnitř samotných orgánů Unie, tak i mezi orgány
Unie a členskými státy, či dokonce mezi členskými státy samotnými i uvnitř nich.
Faktická hegemonie angličtiny je chápána jako nutná, ale nespravedlivá a dokonce
DOI 10.1515/jazcas-2016-0004
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i nebezpečná. Pro fungující komunikaci potřebujeme něco jako lingua franca, která
bude praktická, ekonomicky spravedlivá, pro většinu členů přijatelná a nebude poci
ťována jako prvek ohrožující některé funkce domácího jazyka či dokonce jeho exis
tenci. O tom, že je tak angličtina chápána, svědčí nejen názory nespokojených obča
nů a jazykové boje v Unii, ale i ochranářské tendence či přímo zákony v některých
členských zemích. S ekonomickým pohledem na jazyk a jeho tržní hodnotou je úzce
spjata i výše finančních prostředků vynakládaných na jeho výuku a užívání v dané
členské zemi. Občané EU se ztotožňují s principem nutnosti studia cizích jazyků
především z důvodů ekonomických, ale praktické naplnění cílů politiky mnohoja
zyčnosti EU v oblasti znalosti cizích jazyků poněkud pokulhává, jak ukazují závěry
výzkumných zpráv. Významným příspěvkem pro urychlení a zefektivnění výuky ci
zích jazyků v EU mohou být výsledky bádání nově vzniklé disciplíny eurolingvisti
ka, jako např. projekty skupiny EuroCom pro receptivní zvládnutí cizího jazyka.
Vznik Evropské unie
Devastace Evropy po druhé světové válce byla enormní. Průmysl i zemědělství
byly v troskách, chyběly pracovní síly. Situace donutila evropské státy změnit vzá
jemné předválečné postoje a začít hledat řešení pro mírové spolužití a spolupráci.
Počátky vzájemné spolupráce se týkají zabezpečení energetických potřeb pro vybu
dování nové průmyslové základny. Z těchto ekonomických potřeb v několika kro
cích vzniklo EHS v roce 1958. Prioritami EHS byly v příštích několika desetiletích
budování společného trhu a nastavení parametrů společných politik. Zásadní změ
nou v novější historii byl pád berlínské zdi (1989), který byl předzvěstí konce Evro
py rozdělené železnou oponou na Západ a Východ. To ale znamenalo obrovské vý
zvy pro evropskou politiku – především bylo třeba dobudovat jednotný trh, založený
na čtyřech svobodách (volný pohyb zboží, služeb, osob a peněz). Transformace EHS
z hospodářské unie na unii politickou – dnešní EU – byla dovršena změnou názvu
z EHS na EU v roce 1993. Byly uzavřeny Maastrichtská a Amsterodamská smlouva
a Schengenská dohoda. Unie navázala kontakty s postkomunistickými zeměmi. Roz
šíření o další členské státy a změněná situace v Evropě přinesly potřebu řešit nově
např. otázky bezpečnosti a obrany a boje proti terorismu, zvláště po 11. září 2001.
Mezníkem v dějinách EU se stal rok 2004, neboť znamenal definitivní konec rozdě
lení Evropy na Východ a Západ. Členy EU se stalo celkem 10 zemí, z toho 8 z býva
lého sovětského bloku a v roce 2007 další dvě postkomunistické země. Tento velký
třesk nastolil náhle problém, který EU dosud nemusela řešit – a to prudký nárůst fi
nanční náročnosti na zabezpečení překladatelských a tlumočnických služeb, bez
nichž nelze zajistit fungování Unie dovnitř ani navenek. Jazyková politika EU je to
tiž založena na mnohojazyčnosti a vstup 12 zemí do Unie v krátkém časovém obdo
bí znamenal navýšení počtu úředních a pracovních jazyků Unie a enormně narostl
i počet vzájemných kombinací jazyků. Desetiletí od roku 2000 do roku 2009 přines
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lo EU dosud největší změny. Bylo zavedeno euro. Byla podepsána (ale dosud nerati
fikována) Smlouva o Ústavě pro Evropu (2004). V roce 2009 byla ratifikována Lisa
bonská smlouva obsahující Listinu základních práv a svobod.
Evropská unie má propracovaný systém orgánů a institucí se stanovenými
okruhy kompetencí. Celounijní priority stanovuje Evropská rada, jejímiž členy jsou
hlavy států EU a čelní představitelé Unie. ER tedy určuje směr politik EU a tím
i směřování jazykové politiky Unie, ale sama o sobě nemá legislativní pravomoci.
Rada EU se skládá ze zástupců jednotlivých států a jejím úkolem je chránit jejich
zájmy. Nové zákony navrhuje Evropská komise, jejíž komisaře jmenují jednotlivé
členské státy. Na počátku legislativního procesu stojí tedy ER, která stanovuje prio
rity politiky, Komise navrhuje zákony a společně s Radou EU a Evropským parla
mentem je schvalují. Za jejich realizaci spoluodpovídají členské státy a Evropská
komise, jež má současně kontrolní funkci. Komise je rozdělena dále do jednotlivých
útvarů, z nichž nejvýznamnější jsou Generální ředitelství, do jejichž kompetencí
spadají různé politiky. Politikou mnohojazyčnosti se zabývá Generální ředitelství
pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.
Typy jazykové politiky
Jazykovou politiku můžeme chápat jako soubor oficiálních a veřejných aktivit
reprezentovaných konkrétními legislativními akty regulujícími užívání jazyka
v rámci veřejného života daného státu. Jazyková politika je jednou ze součástí jazy
kového plánování.
K nejvýznamnějším teoriím jazykové politiky patří práce Klossovy a Schiffma
novy, týkající se vlastností jazykové politiky, typů multilingvních společností a vzta
hů mezi jazykovou politikou a sociolingvistickou realitou. Heinz Kloss navrhl síť
dichotomických vztahů obecných vlastností jazykové politiky, které Harold F. Schiff
man rozšířil o nadřazené kategorie.
Typy jazykové politiky dle Klosse (1977):
podporující
x
tolerující
rovnostářská
x
omezující
právně limitující
x
bez právní regulace.
Schiffmanova doplňující kritéria (1996) vyplývají z Klossových: navíc rozlišu
je jazykovou politiku
de jure 		
x
de facto
zjevnou		
x
skrytou.
Pokud se jedná o multilingvní společnost, dá se předpokládat, že bude zapotře
bí větší míra regulace oficiálního užívání jazyků. Podle vztahu mezi jazykovou poli
tikou a sociolingvistickou realitou existují dle H. Schiffmana následující typy jazy
kové politiky:
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1. jazyková politika ve shodě se sociolingvistickou realitou
2. politika ignorující diglossii
3. politika proaktivní
4. politika rozdělující H-registry
5. politika ignorující L-registry
6. politika osobních vs. teritoriálních práv
7. monopolizující politika
Praktický výkon jazykové politiky vychází ze souhrnu představ a přesvědčení,
tj. ideologie, které jej ovlivňují a řídí. Aby politika mohla být realizována, je zapo
třebí určitých mechanismů – pravidel, zákonů, ale i mimolegislativních cest, jako
třeba propaganda aj.
Na základě tří výše uvedených typologií lze vysledovat existenci dvou základ
ních dichotomií – jazyková politika podle typu regulace: autoritativní x liberální
a jazyková politika podle existence či rozsahu regulace: regulující x pasívní (srov.
Velčovský, 2011). Pro analýzu jazykové politiky určitého státu v daném časovém
období lze využít analýzu míry regulace, restrikce, tolerance či rovnosti jazyků, což
však již přesahuje cíle této studie.
Základní cíle jazykové politiky EU
Úhelným kamenem jazykové politiky EU je mnohojazyčnost. Jedním z cílů ja
zykové politiky EU je, aby každý evropský občan kromě svého mateřského jazyka
ovládal dva další jazyky. Mnohojazyčnost je důležitým prvkem evropské konkuren
ceschopnosti. Je to jedna z klíčových kompetencí pro zlepšení kvality a efektivity
vzdělávání. Pozitivním přínosem mnohojazyčnosti je kromě zvýšení ekonomické
konkurence také mezikulturní porozumění a budování společné evropské identity.
Z ekonomického hlediska bývá vícejazyčnost považována za další výrobní faktor,
který výrazně přispívá k tvorbě HDP. Kromě podpory studia jazyků a jazykové roz
manitosti ve společnosti patří tedy k cílům EU i zasazovat se o fungující mnohoja
zyčné hospodářství. Třetí cíl směřuje do vnitřních struktur EU: jde o to, zajistit obča
nům přístup k informacím a legislativě EU v jejich vlastních jazycích.
Mnohojazyčnost je základním principem jazykové politiky již od jejího vzniku
v roce 1958. Smlouva Evropského hospodářského společenství (EHS) položila
v Článku 248 základy jazykové rovnosti jednotlivých verzí Smlouvy sepsané v jazy
cích zakládajících členů – tedy ve francouzštině, italštině, němčině a nizozemštině.
Ustanovení tohoto článku byla pak aplikována na jazyky nových členských zemí.
Pravidla pro užívání úředních jazyků v rámci Společenství byla stanovena Radou
(Nařízení Rady EHS č. 1/1958), jímž jsou jako úřední a pracovní jazyky v rámci or
gánů EHS stanoveny jazyky Smlouvy. O volbě jazyka vzájemné korespondence
(jednoho ze čtyř úředních) rozhoduje odesílající stát. V individuální korespondenci
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stanovuje Společenství pro své instituce jako komunikační prostředek jazyk členské
ho státu žadatele. Obecné texty úředního charakteru se sepisují v úředních jazycích
stanovených v Úředním věstníku Společenství, přičemž jednotlivé orgány si mohou
stanovit svůj vlastní jazykový režim. Členské státy s více úředními jazyky si v pří
stupovém procesu zvolí svůj úřední jazyk. Vedle termínu úřední jazyk se používá
také termín pracovní jazyk. Pracovním jazykem se podle Článku 6 Nařízení Rady
EHS č. 1/1958 rozumí úřední jazyk, zvolený pro komunikaci v rámci jednání institu
cí EHS/EU.
Jazyková práva členských zemí rozšiřuje Maastrichtská smlouva. Podle této
smlouvy musí být všechny texty z oblasti společné bezpečnostní a zahraniční politi
ky projednávané na zasedáních Rady a ER a texty určené ke zveřejnění okamžitě
a simultánně překládány do všech úředních jazyků Společenství. Výjimkou je Ev
ropský soudní dvůr, který má zvláštní jazykový režim, stanovený jeho Jednacím řá
dem. Další jazykové právo zavádí Amsterodamská smlouva. Umožňuje občanům
obracet se na orgány a instituce Unie v jejich jazyce a mít právo na odpověď v tomto
jazyce. Listina základních práv EU, přijatá v roce 2000, ukládá Unii respektovat ja
zykovou rozmanitost a zakazuje diskriminaci na základě jazyka.
V historii EHS/EU proběhlo několik novelizací v souvislosti s rozšířením Spo
lečenství o další členské státy, které se týkalo rozšíření okruhu úředních jazyků o ja
zyky nových členských států. Již po prvním rozšíření EHS v roce 1973 se členské
státy vyslovily pro zachování všeobecné mnohojazyčnosti. Další rozšiřování zname
nala nutnost navýšení a reorganizace překladatelských služeb. Masívní rozšíření po
čtu členských států v roce 2004 znamenalo nutnost výrazně navýšit rozpočet. Do
roku 2004 platila ve všech institucích EU plná mnohojazyčnost, jejíž finanční nároč
nost se po rozšíření stala neúnosnou, protože počet oficiálních jazyků se více než
zdvojnásobil. Byl tedy stanoven seznam oficiálních dokumentů, především legisla
tivních textů (tzv. core documents), které se musí přeložit do všech jazyků. Dalším
opatřením byla změna režimu používaných jazyků – dnes je počet pracovních jazyků
obvykle omezen na dva, zřídka tři: angličtina, francouzština, němčina.
V současné době je v EU 28 členských států s 24 oficiálními jazyky. Pět dalších
kandidátských zemí stojí na prahu EU (Island, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Tu
recko) a do budoucna je pravděpodobné rozšíření o další tři balkánské země (Albá
nie, Bosna a Hercegovina, Kosovo). V případě přijetí všech těchto zemí do Unie by
celkový počet členských zemí stoupl na 36, počet jazyků by zřejmě přesáhl 30. Jazy
ková politika Unie tedy nutně musí být založena na principu mnohojazyčnosti. Hlav
ní směry vývoje politiky včetně jazykové politiky určuje Evropská rada v rámci
Smlouvy o EU. Změny této Smlouvy jsou možné pouze v součinnosti s Radou EU.
V Listině základních práv a svobod EU (Článek 22) je zakotvena povinnost EU za
chovávat jazykovou rozmanitost. Kromě stanovení pravidel pro vnitřní užívání jazy
ka v organizačních strukturách EU je vzhledem k masívnímu rozšíření Unie v její
historii i v budoucnosti nutno zabývat se organizací překladatelských služeb a reži
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mem komunikace s občany. Již nyní dosahují počty interních tlumočníků a překlada
telů včetně asistentů cca 2800 osob, externích je cca 3000. Jazyková rozmanitost
členských zemí EU a případných dalších nových zemí s sebou nese proto naléhavé
úkoly, a to na jedné straně zefektivnění organizace překladatelských a tlumočnic
kých služeb a jejich technického zabezpečení a vybavení a na straně druhé stanovení
rozumného kompromisu mezi finanční náročností překladatelských služeb a právem
všech na plnou mnohojazyčnost. Tendence k omezování plné mnohojazyčnosti,
např. používání dvou pracovních jazyků v rámci institucionálních jednání EU (i když
je to v souladu s pravidly EU), vede již nyní k řadě jazykových konfliktů v EU.
Jazyková hodnota a jazykové konflikty v EU
Čím větší hodnotu jazyk má, tím spíše je vyžadováno jeho užívání a výuka. Co
má vliv na stanovení hodnoty jazyka a podle jakých principů k němu dochází? Od
pověď není jednoduchá. Jazyk může mít jinou hodnotu pro stát než pro své občany.
Z hlediska jednotlivce hraje zásadní roli to, zda se jedná o jazyk mateřský či cizí.
Jazyk mateřský má obvykle vyšší status než jakýkoliv jazyk cizí – jsou jím zpro
středkovány tradice národa, jeho historie a kultura, je to naše emocionální kotva ve
světě, součást naší identity. Cizí jazyk mívá podstatně nižší hodnotu především emo
cionální, zato jeho tržní hodnota hraje často rozhodující roli v motivaci učení se cizí
mu jazyku. Pod pojmem tržní hodnota rozumíme ekonomický a sociální přínos zna
losti daného jazyka pro jedince, kteří jím mluví. Tržní hodnota jazyka se mění v zá
vislosti na jazykové a vzdělávací politice dané země, je proměnná také v čase a mo
hou ji ovlivňovat i netržní prvky, jako symbolická hodnota jazyka, kontakt s novou
kulturou či komunikace se členy jiného jazykového společenství. Tyto netržní cha
rakteristiky jazyka jsou jen těžko měřitelné. Tržní hodnotu jazyka ovlivňuje i distri
buce finančních prostředků určených na výuku cizích jazyků. Pokud je v rámci mno
hojazyčného státu odsouhlasen status hegemonie nějakému jazyku třeba z ekono
mických či praktických organizačních důvodů, šetří to sice náklady na fungování
takového státu, ale současně to znamená nutnost kompenzace ztrát ostatním účastní
kům pro zachování jazykové spravedlnosti. Výpočet individuálního prospěchu z ci
zojazyčných schopností je možný za pomoci ekonometrických metod, např. dle Ja
coba Mincera (1974), ale vyžaduje data o pracovních příjmech osob, úrovni kom
petence, určující kritéria příjmu a další charakteristiky. Výzkumy zaměřené tímto
směrem dosud v EU neexistují.
Jazyková dynamika a plánování
Jazykové plánování a jazyková dynamika spolu úzce souvisí. Jazykové pláno
vání můžeme chápat jako veškeré aktivity regulující jazykové chování dané jazyko
vé komunity. Tato modifikace či stabilizace chování komunity se týká jak společnos
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ti jako celku, tak i jednotlivce, může být záměrná a oficiální. Jazykové plánování
zajisté ovlivňují i ekonomické důvody. Je-li jedním z hledisek pro hodnocení vlivu
cizího jazyka jeho ekonomická hodnota, musíme se ptát, jaké faktory vedou k nárůs
tu či poklesu jeho vlivu, jak rozšíření jeho vlivového spektra ovlivňuje spektrum
funkcí jiného jazyka, jeho vývoj v čase či dokonce jeho existenci. Dynamika jazyko
vého vývoje je samozřejmě komplexnější záležitostí, proto se zde omezíme jen na
stručný pohled na vliv globálního rozšíření angličtiny v současné EU. Jazykové plá
nování pak může pomoci usměrnit popř. změnit některé negativní aspekty jazykové
ho vývoje, jak navrhují následující studie, a zefektivnit výuku cizích jazyků dle aktu
álních potřeb společnosti.
Termínem jazyková dynamika je zde míněn vývoj postavení popř. vlivu jedno
ho jazyka vůči jiným. Odborná literatura disponuje studiemi týkajícími se především
procesů vzniku a zániku, nárůstu a poklesu minoritních a regionálních jazyků (Fish
man, 2001). Hlavní otázkou je v současnosti globální rozšíření angličtiny (Graddol,
2000; Crystal, 2003). Přes tyto a další dílčí studie však dosud neexistuje obecná teo
rie jazykové dynamiky. Článek Daniela M. Abramse a Stephena H. Strogatze
v časopise Nature Journal (2003) předvídá nestabilitu dvojjazyčnosti. Ukazuje se
ale, že tento scénář nemusí nastat, jsou-li oba jazyky navzájem značně podobné. Ja
zykový model dle Abrama de Swaana (2000) uvažuje dynamiku studia jazyků
aplikovatelnou v Evropě. Podle de Swaana se jazykový systém skládá ze souhvězdí,
která tvoří galaxii. Komunikace mezi různými skupinami jazyků je hierarchicky or
ganizována. Malé jazyky se organizují kolem centrálního jazyka plnícího funkci in
terkomunikace. Mluvčí centrálních jazyků používají ke vzájemné komunikaci super
centrální jazyk a na špici systému stojí hypercentrální jazyk – angličtina. Model Phi
lippa van Parijse (2011) vychází z předpokladu, že společenští činitelé usilují
o dosažení užitečných jazyků. Čím větší je počet mluvčích pro komunikaci v daném
jazyce, tím je onen jazyk užitečnější. Tento princip nazývá van Parijs probability-sensitive learning. Další Parijsův princip se nazývá minimum-maximalizace. To
znamená, že ve skupině osob, mluvících více jazyky, bude pro komunikaci použit
ten jazyk, jehož znalosti jsou u některého z účastníků nejnižší – tedy s minimem zna
lostí bude dosaženo maximálního účinku. Pokud nějaký jazyk zaručuje minimum
-maximalizaci, zvyšuje se tak počet mluvčích, kteří jej mohou využít. To současně
zvyšuje pravděpodobnost jeho studia. Tím také roste pravděpodobnost, že bude fun
govat jako komunikační jazyk ve vícejazyčné skupině a vede tedy další osoby
k tomu, aby se jej učily. Interakce mezi dvěma uvedenými principy vytváří silnou
dynamiku šíření daného jazyka. Jazyková dynamika podle modelů van Parijse má
jen jedno řešení – vede k hegemonii jediného jazyka. Tímto jazykem je v současné
době angličtina. Zdá se, že efekty nespravedlivé redistribuce ekonomického charak
teru dosahující miliard euro ročně jsou paradoxně všeobecně akceptovány. François
Grin vidí cestu, jak se vyhnout tomuto scénáři za podmínky koordinace jednání
jednotlivých států. První možnost je podle něho úprava pracovních jazyků Unie, kdy
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by měla být zavedena plná mnohojazyčnost (jako to již funguje v Evropském parla
mentu) i za cenu zvýšení nákladů, což považuje za přijatelné. Státy nyní totiž neza
vazuje nic podrobit se nařízení odporujícímu jejich zájmům, tedy aby zavedly ang
ličtinu jako jediný pracovní jazyk. Za podmínky vzájemné spolupráce lze podle něho
upřednostnit mnohojazyčné kontexty, které díky procesu minimum-maximalizace
vyloučí angličtinu. Je třeba brát v úvahu, že náklady na komunikaci vznikají již při
získávání jazykových znalostí v procesu učení a ne až v momentu komunikace. Také
výuka cizích jazyků může být překážkou jazykové hegemonii. Komunikace se může
soustředit na jazyky důležitých ekonomických a kulturních partnerů, popř. podpořit
vícejazyčnou formu, strukturovanou podle jazykových rodin Evropy. Pasivní znalos
ti by měly být rozvíjeny přednostně u jazyků patřících do stejné jazykové rodiny,
z níž pocházejí studující. To by umožnilo snazší komunikaci jejich příslušníků
(Ploquin, 2005). V takovém případě ale není jasný status regionálních a minoritních
jazyků včetně jazyků nepříbuzných. Kromě výše vyjmenovaných strategií se obje
vuje v návrzích ještě třetí možnost – použití esperanta. Pro tento scénář hovoří něko
lik výhod – odstraňuje problémy nerovnoprávnosti, studium esperanta je levnější
než studium angličtiny, jeho základy vycházejí ze slovní zásoby a gramatických
struktur jazyků jazykových rodin nejvíce zastoupených v Evropě. Je to jazyk nikoho
a všech, není spojen s animozitami plynoucími z historie, je stejně dostupný pro
všechny a snadno naučitelný díky pravidelné struktuře na rozdíl od jazyků přiroze
ných. Proto je možno rychleji dosáhnout potřebné úrovně kompetence, což samo
zřejmě šetří náklady na výuku. Podle Bruna Flochona (2000) pro dosažení tzv.
standardu stačí 2000 výukových hodin němčiny, 1500 hodin angličtiny, 1000 ho
din italštiny, ale pouze 150 hodin esperanta. Pokud platí, že na výuku prvního cizí
ho jazyka se vynakládají tři čtvrtiny celkových nákladů na výuku cizích jazyků,
a esperanto by bylo prvním cizím jazykem, znamenalo by to enormní úspory jen
za výuku, které by mohly být realizovány jinde. Nutno však podotknout, že pří
pravná fáze na přechod k esperantu by si vyžádala náklady na jazykovou přípravu
potřebného personálu, především vyučujících. Obdobně by bylo třeba vyškolit
i tlumočníky a překladatele. Současné privilegované trhy (hlavně pro angličtinu –
prodej zboží a služeb, méně pro další velké jazyky) znamenají nejen nespravedli
vou redistribuci, ale také rozdílné studijní úsilí na zvládnutí jazyka v hegemonis
tickém postavení. Podle výzkumu (Grin, 2005) přináší současná nadřazenost an
gličtiny v čistých příjmech Británii více než 10 mld. euro ročně, což činilo v roce
2004 jedno procento britského HDP.
Jiný pohled na politiku mnohojazyčnosti nabízí Sandra Nissl (2011) ve svém
návrhu hierarchizace jazyků. Za první a hlavní jazyk považuje angličtinu. Druhou
skupinu podle ní tvoří velké jazyky jako jazyky románské, němčina a jazyky slovan
ské, latina a řečtina, z nichž si zájemci mohou zvolit svůj druhý cizí jazyk. Třetí
skupinu jazyků pak tvoří jazyky sousedních zemí. Výběr cizího jazyka by pak spočí
val v rozhodnutí, zda vedle angličtiny zvolit další cizí jazyk ze skupiny druhé či
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z jazyků sousedících zemí. Tato hierarchizace sice odpovídá politice mnohojazyč
nosti EU, ale může znamenat oslabení menších, regionálních a minoritních jazyků.
Jako spravedlivější řešení se nabízí zavedení principu rotace jazyků v jednáních
unijních struktur a/nebo zavedení esperanta jako komunikačního prostředku uvnitř
i navenek Unie, což se jeví jako málo realistické mj. i proto, že na rozdíl od živých
jazyků je identifikace mluvčích s esperantem jako jazykem umělým v podstatě nulo
vá. Jako realističtější scénář komunikace v rámci EU se jí tudíž jeví zachování statu
tu quo dosavadních tří pracovních jazyků (angličtina, francouzština, němčina) a po
silování dalších jazyků (bez bližší specifikace) v dlouhodobém horizontu.
Jazyková výuka – programy a iniciativy EU
Závažným úkolem, který je v gesci Evropské komise, je především výuka jazy
ků obyvatel EU a další rozvoj jejich jazykových dovedností pomocí nejrůznějších
projektů a programů financovaných Evropskou komisí, popř. strukturálních fondů.
Souvisejícími otázkami se zabývá Generální ředitelství pro vzdělávání, kulturu,
mnohojazyčnost a mládež.
V roce 2008 přijala Komise sdělení s názvem Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek, v němž stanoví nový rámec pro politiku EU v oblasti mno
hojazyčnosti. Nově se obrací na dříve opomíjené skupiny obyvatelstva, např. imi
granty, studující s nedokončeným středním vzděláním, handicapované a dospělé.
Vzdělávací politiky jednotlivých členských států EU se řídí strategickým rám
cem Vzdělání a odborná příprava 2020, který chápe výuku jazyků jako prostředek
pro zvýšení zaměstnatelnosti, lepšího uplatnění na trhu práce a také jako předpoklad
pro mobilitu v rámci EU.
Hlavní finanční podporu poskytuje Integrovaný akční program celoživotního
učení (2006). Tento program propojuje dosavadní vzdělávací programy EU a zahr
nuje podprogramy jako Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus a Grundtvig. Kromě
toho podporuje také iniciativy přesahující vymezení jednotlivých programů, které se
týkají několika cílových skupin současně. Jde např. o mnohostranné projekty na pří
pravu výukových materiálů pro jazyky, pro přípravu kurzů na vzdělávání učitelů ja
zyků aj. Další finanční prostředky na jazykové projekty lze získat z programu Kultura (překlady) a Média (dabing a titulkování filmů a televizní tvorby).
K opatřením na ochranu a podporu regionálních a menšinových jazyků v EU
patří poskytnutí finanční podpory Evropské kanceláři pro méně používané jazyky
(EBLUL). Tato nezávislá nevládní organizace vzniklá z podnětu Evropského parla
mentu propaguje regionální a menšinové jazyky a informuje o nich prostřednictvím
své sítě a sítě Mercator. Dále EU nabízí financování projektů na ochranu a podporu
regionálních a menšinových jazyků. V roce 2003 přijala Evropská komise Akční
plán na podporu studia jazyků a jazykové rozmanitosti (COM 2003, 449), v němž
stanovila tři oblasti, ve kterých bude poskytovat finanční prostředky na krátkodobé
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akce. Jedná se o tyto oblasti: celoživotní studium jazyků, zlepšení výuky cizích jazy
ků a vytváření příznivého jazykového prostředí. Tento akční plán byl v roce 2005
doplněn novou Rámcovou strategií pro mnohojazyčnost (COM 2005, 596). Výsled
ky tohoto akčního plánu shrnuté do zprávy (COM 2007, 554) slouží jako základ pro
přijímání dalších opatření v oblasti politiky mnohojazyčnosti. Ve sdělení Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek z roku 2008 vyzývá Komise k prosa
zování mnohojazyčnosti ve všech příslušných oblastech politik. Povědomí o jazy
cích v Evropě a motivaci k jejich učení má zvýšit Evropský den jazyků konaný kaž
doročně 26. září. EK navrhla v roce 2005 zavedení Evropského ukazatele jazyko
vých znalostí. Na základě stanoveného rámce (sdělení COM 2007, 0184) je možno
měřit jazykové dovednosti srovnatelným způsobem ve všech členských zemích
Unie. Řadu dat z oblasti jazykové politiky poskytují obsáhlé výzkumy tzv. Euroba
rometru. Další projekt zaměřený na podporu mnohojazyčnosti je internetové středis
ko Poliglotti4.eu sloužící jako komunikační platforma pro výměnu praktických zku
šeností v oblasti jazykové politiky a studia jazyků.
Výsledky jazykové politiky
Rámcová strategie Evropské komise z roku 2008 stanovila v oblasti mnohoja
zyčnosti tři základní cíle:
•
klást větší důraz na roli jazyků a mnohojazyčnosti a dále je posilovat
•
vést občany k tomu, aby se učili více jazyků a užívali je pro lepší porozumění
ve vzájemné komunikaci
•
zajistit občanům přístup k právní agendě, jednáním a informacím o EU v jejich
vlastním jazyce
Tato strategie navazuje na Akční plán na podporu studia jazyků a mnohojazyčnosti, schválený v roce 2003. Akční plán stanovil opatření na podporu iniciativ na
úrovni lokální, regionální a národní, která by měla přesvědčit obyvatelstvo o výho
dách celoživotního učení jazykům, opatření na zvýšení kvality výuky jazyků na
všech úrovních vzdělávacího systému, dále opatření na prostředí přátelské vůči jazy
kům, které uznává jazykovou rozmanitost a usnadňuje učení se jazykům. Dlouhodo
bým cílem je podpora individuální mnohojazyčnosti, kdy by jedinec kromě své ma
teřštiny měl prakticky ovládat ještě minimálně dva další jazyky.
Skutečnou situaci v oblasti jazykové politiky v jednotlivých státech EU sleduje
studie EK, jejíž výsledky jsou publikovány v rozsáhlé zprávě nazvané Special Barometer 386 (2012). Zpráva se zabývá analýzou výsledků dotazníkové akce na témata
mnohojazyčnosti, užívání jazyků, postoje občanů k učení se jazykům a postoje občanů
k mnohojazyčnosti. Výzkum proběhl v roce 2012 v 27 členských státech EU na vzor
ku 26 751 respondentů. Pro srovnání byly použity výsledky výzkumu z roku 2005.
Nejužívanějšími mateřskými jazyky jsou 1. němčina (16 procent), 2. italština
a angličtina (13), 3. francouzština (12), 4. španělština a polština (8). Mezi pět nejčas
těji užívaných cizích jazyků patří angličtina (38 procent), francouzština (12), němči
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na (11), španělština (7) a ruština (5). Angličtina je nejužívanějším cizím jazykem
v 19 z 25 členských států.
54 procent občanů je schopno komunikovat minimálně jedním cizím jazykem, 25
procent dvěma a cca 10 procent třemi. Minimálně jedním cizím jazykem mluví víc než
91 procent občanů Švédska, Litvy, Slovinska, Malty, Holandska, Lotyšska a Lucem
burska (zde dokonce 98 procent). Nárůst počtu mluvčích aspoň jednoho cizího jazyka
oproti poslednímu výzkumu byl dosažen v Rakousku, Finsku a Irsku. Opačnou ten
denci, tedy pokles počtu takových mluvčích, zaznamenaly Slovensko, Česká republi
ka, Bulharsko, Polsko a Maďarsko. Bližší pohled ukazuje, že za tímto poklesem je
skryt ústup ruštiny, ale i němčiny. Jen ve dvou zemích narostl počet občanů mluvících
minimálně dvěma cizími jazyky – v Itálii a Irsku. Pokles je znatelný v devíti státech:
Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Polsko, Portugalsko, Malta, Lucembursko, Dánsko, Es
tonsko. Nejméně mluvčích schopných hovořit alespoň jedním cizím jazykem je v Ma
ďarsku, Itálii, Spojeném království, Portugalsku a Irsku.
Evropané hodnotí cizojazyčné znalosti vysoko z hlediska jejich užitečnosti pro
uplatnění na trhu práce. 88 procent si myslí, že je užitečné vedle mateřštiny ovládat ještě
jeden cizí jazyk. Pro 67 procent je tím jazykem angličtina, za další užitečné jazyky (se
značným odstupem – od 16 procent) jsou považovány němčina, francouzština, španěl
ština a překvapivě čínština (6). Obdobný je žebříček jazyků, které by se podle rodičů
měly učit jejich děti. Výrazný pokles přitom zaznamenala francouzština (o 13 procent
ních bodů) a němčina (o 8 procentních bodů), výrazný nárůst čínština (o 12 bodů). Jak
koliv mají u Evropanů znalosti cizích jazyků vysoký kredit a důležitost i pro pracovní
a životní kariéru jejich dětí, většina se nepovažuje za aktivní studující cizího jazyka
a dokonce čtvrtina se nikdy žádný cizí jazyk neučila a 44 procent všech respondentů to
ani nemá v blízké budoucnosti v úmyslu. Přesto se 84 procent Evropanů domnívá, že
každý občan EU by měl být schopen mluvit alespoň jedním cizím jazykem a 72 procent
si myslí, že vedle mateřštiny by bylo záhodno ovládat více než jeden cizí jazyk. Jedinou
výjimkou je Finsko, kde s tímto názorem souhlasí pouze 37 procent respondentů.
81 procent občanů je toho názoru, že by všechny jazyky v EU měly být rovno
cenné a 69 procent si myslí, že by občané měli v rámci EU komunikovat jednou spo
lečnou řečí, aniž by tato řeč byla upřednostňována před jinými. 53 procent se vyslovilo
pro používání jednoho společného jazyka pro účely komunikace evropských orgánů
a institucí s občany, nejzřetelněji Slovensko (77 procent), Kypr a Španělsko (66), na
druhé straně názorového spektra stojí Finsko (7), Maďarsko (12) a Estonsko (13). Víc
jak 77 procent občanů se domnívá, že zlepšení jazykových znalostí by mělo být před
nostně podporováno.
Jaké závěry tedy plynou z provedeného průzkumu?
1. občané EU mají pozitivní postoj k mnohojazyčnosti
2. dvě třetiny občanů považují angličtinu za jeden ze dvou cizích jazyků, které
jsou užitečné pro osobní růst (dalšími jsou němčina, francouzština, španělština
a čínština)
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3. tři čtvrtiny občanů jsou přesvědčeny o nutnosti politických opatření ve pro
spěch zlepšování znalostí cizích jazyků
4. 84 procent je toho názoru, že vedle mateřštiny by měli občané EU mluvit jed
ním cizím jazykem, 72 procent je pro dva další jazyky
5. 69 procent je přesvědčeno, že by se občané EU měli být schopni domluvit
jednou společnou řečí. Jedna společná řeč by měla podle 53 procent respon
dentů být komunikačním prostředkem ve styku EU a jejích občanů, přičemž
se 81 procent vyslovilo pro rovnoprávnost všech jazyků Unie
6. z průzkumu nevyplývá, že by počet mnohojazyčných mluvčích rostl
7. angličtina je dominantním jazykem
8. pasívní jazykové kompetence rostou díky internetu a médiím
9. klesá počet mluvčích, kteří nepoužívají cizí jazyk (ze 13 procent v roce 2005 na
9 procent v roce 2012)
10. za největší výhodu studia cizího jazyka považují respondenti zvýšení možnosti
uplatnit se na trhu práce jak doma, tak v rámci Unie, dále možnosti studia v za
hraničí, využití jazyka na dovolené a jako prostředek k poznávání jiných kultur
11. 69 procent z těch, kteří hovoří jedním cizím jazykem, užívá tento jazyk zřídka,
24 procent z nich denně či téměř denně
12. překlady z cizího jazyka považují respondenti za potřebné především v oblas
tech zdraví, bezpečnost, vzdělání a učení, dále hledání práce, kontakt s institu
cemi EU, přístup k veřejné správě a pro volnočasové aktivity (televize, kino,
četba)
Eurolingvistické aktivity
Jazyková a vzdělanostní politika EU pokulhává za politickou a ekonomickou
integrací Evropy, na jejíž řešení měla EU několik relativně klidných desetiletí. Po
kud se Evropané sami nebudou s EU identifikovat, považovat ji za svou, pak nelze
počítat s úspěchem ani v této oblasti. Nedá se říci, že by se vytvořil pocit vzájemné
celoevropské sounáležitosti, jak ukazují průběžné výsledky výzkumu, např. Eurobarometer 2007, s. 26 – 28. Řada Evropanů má obavy ze ztráty identity ve prospěch
EU a cítí, že je ohrožena ta nejvyšší hodnota – jejich národní identita, již tvoří přede
vším jejich jazyk, původ, tradice, náboženství a historie (Reinhold, 1992, s. 249).
Moderní proces integrace začal ekonomickou integrací. Další rozšiřování EU
v několika vlnách s sebou přineslo problémy růstu především ekonomického a poli
tického charakteru, které negativně působí na vytvoření společného pocitu identifi
kace s EU. Objevily se problémy i v oblasti vzdělanostní politiky a kultury – např.
otázka vícejazyčnosti, úředních, pracovních a jednacích jazyků v EU (srov. Ammon,
2006, s. 320 – 338). Ulrich Ammon vidí nebezpečí působení angličtiny jako pra
covního jazyka EU v jejím působení navenek, protože nepochybně omezuje funkce
ostatních velkých jazyků, o malých ani nemluvě. Politická a ekonomická integrace
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dosáhla vysokého stupně, zatímco o vytvoření nějakého pocitu sounáležitosti s EU
nemůže být ani řeči. Vznik pocitu sounáležitosti je podmíněn jednak tím, že budeme
klást důraz na takové tradice, systémy a charakteristiky, které jsou univerzální a kte
ré mohou vzbudit v Evropanech tento pocit při současném zachování lokálních i ná
rodních rozdílů. Takový cíl si klade i eurolingvistika (srov. Schoibl, 2000, s. 15 n.).
Norbert Reiter (1999) charakterizuje eurolingvistiku jako vědu o společných
znacích evropských jazyků. Tzv. Puškinský manifest z roku 1999 představuje pro
gram eurolingvistického zkoumání ve dvaceti tezích a stanovuje jeho priority: v cen
tru pozornosti stojí vícejazyčný jednotlivec, ale současně i jazyková a kulturní diver
gence či konvergence, která vznikla pod vlivem vícejazyčnosti: „linguistische und
kulturelle Divergenz oder Konvergenz, die durch den Einfluss von Mehrsprachigkeit
entstanden ist“ (Puškinský manifest, teze 1, 2, 1999, s. 1). Další část tezí se zabývá
významem jazykových univerzálií a europeismů, které mohou zásadně přispět k vy
budování pocitu sounáležitosti. Autoři chápou eurolingvistiku jako politickou disci
plínu, která má působit proti národně orientovaným tendencím v jazykovědě
(Puškinský manifest, teze 9, 1999, s. 2). Eurolingvistika je podle něho integrální
součást nového interdisciplinárního zaměření europeistiky, jejímž cílem je podpora
proevropsky orientovaného vzdělávacího programu od základního po univerzitní
vzdělání pro mladé Evropany: „Eurolinguistik... ist ein integrierter Teil einer neuen
interdisziplinären Ausrichtung der Europäistik mit dem Ziel, von der Grundschule
bis hin zur Universität ein Europa-orientiertes Programm zur Ausbildung junger Eu
ropäer zu fördern“ (Puškinský manifest, teze 13, 1999, s. 3).
Eurolingvistické aktivity na mezinárodním poli a v interdisciplinárních souvis
lostech reprezentuje, koordinuje a podporuje mezinárodní eurolingvistická organiza
ce ELA. Vychází přitom z Puškinského manifestu a za nejdůležitější cíle považuje
studium multilingvalismu a glottogenezi, studium jazykových kontaktů a společné
ho evropského dědictví, studium typologie jazyků, studium malých jazyků v kontak
tu/konfliktu s velkými jazyky Evropy i mimo ni, globální eurolingvistiku, podporu
multilingválních programů pro studium jazyků a nových vzdělávacích programů.
Europeistika jako soubor věd o Evropě spolu s eurolingvistikou nabízejí nové
možnosti výzkumu evropských jazyků. Jejich vznik byl inspirován pokračující ev
ropskou integrací, která dosáhla určitých úspěchů v oblasti ekonomické a politické,
ale značně zaostává povědomí Evropanů o sounáležitosti jazykové a kulturní. Příno
sem nových disciplín by mohlo tedy být zavedení nového systému celoevropského
vzdělávání s důrazem na chápání souvislostí historických, jazykových, kulturních aj.
v rámci Evropy jako základního předpokladu pro vytvoření pocitu sounáležitosti
s ostatními Evropany bez ztráty své vlastní národní identity.
Důraz eurolingvistiky na hledání společných znaků jednotlivých evropských
jazyků lze sledovat na základním zaměření současného výzkumu, který se orientuje
ve značné míře na europeismy a jazykové univerzálie evropských jazyků a jehož
výsledky jistě napomůžou k snazšímu osvojování cizích jazyků a tím k naplnění cílů
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proklamované triglosie. V této souvislosti se jako zajímavý jeví projekt Erharda
Stellera EuroLSJ, který na základě europeismů a univerzálií konstruuje jazyk Europäisch/evropština, jazyk sice umělý, ale sestavený na základě korpusu současných
europeismů (viz Steller, 2007/2013). Nedá se samozřejmě předpokládat, že by se
mohl stát novou lingua franca a sesadit tak z pomyslného trůnu angličtinu, a ani
v konkurenci s esperantem by neměl naději na úspěch. Tento hypotetický konstrukt
může lépe ukázat společné evropské kořeny jazyků a pomoci jak lepšímu porozumě
ní evropským jazykům, tak přispět k snazšímu pochopení struktury evropských jazy
ků a napomoci jejich osvojování.
Jiný a podstatně realističtější projekt pro usnadnění studia cizích jazyků vypra
covala výzkumná skupina EuroCom. Jedná se o metodu, jak účinně podpořit recep
tivní zvládnutí cizích jazyků na základě postupného poznávání struktur jazyků tří zá
kladních jazykových rodin EU (románské, germánské a slovanské) pomocí aplikace
tzv. sedmi sít. Těchto sedm kroků postihuje zásadní společné znaky a rozdíly jednotli
vých jazyků a umožňuje mluvčím jednoho jazyka příslušné jazykové rodiny porozu
mět i jazykům ostatním. Metoda tak může snížit časovou i finanční náročnost osvoje
ní si dalšího cizího jazyka a přispívá ke zvýšení porozumění příbuzným jazykům.
Závěr
Mnohojazyčnost jako základní princip jazykové politiky EU nabývá s rostou
cím počtem členských států EU stále na větším významu. Jedním ze zásadních pro
blémů, které musí EU řešit, je otázka nastavení jazykového režimu uvnitř orgánů
a institucí EU, aby Unie zůstala akceschopná a současně respektovala oprávněné ja
zykové nároky členských zemí. Vzrůstající finanční náročnost zajištění jazykového
režimu, současná ekonomická recese a další rozšiřování EU s sebou přináší i jazyko
vé konflikty. Jazyková společenství, zvyklá v předchozích létech na silnou pozici,
pomalu ztrácejí na významu (němčina – např. i přes nejvyšší počet mluvčích v EU,
francouzština již přišla o svůj status jazyka diplomacie a její význam klesá i přes
frankofonní zázemí institucí EU) ve prospěch angličtiny, což začíná vyvolávat ne
shody nejen uvnitř Unie, ale i navenek. Řada zemí má ochranářské protianglické zá
kony omezující užívání angličtiny na jejich území – např. protianglický Loi Toubon
ve Francii. Podobně došlo k nové definici jazykové politiky a vytvoření nového ja
zykového zákona v nových členských zemích. Např. na Slovensku – po rozpadu
ČSR se Slovenská republika definuje jako monolingvální stát založený na etnickém
principu (Dolník, s. 124). V České republice proběhlo několik neúspěšných pokusů
o schválení nového jazykového zákona. Jako monolingvální stát založený na občan
ském principu považuje ČR explicitní jazykovou regulaci za redundantní. Po roce
1993 (rozdělení Československa na dva samostatné státy – Českou a Slovenskou re
publiku) je česká jazyková politika pasívní a jazyková regulace je pouze nepřímá, tj.
je obsažena v dílčích právních předpisech (Velčovský, 2011, s. 19 – 20).
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V EU se objevují hlasy volající po spravedlivější redistribuci zisků, po skuteč
né rovnosti a spravedlnosti jazykové politiky Unie. Jazykový režim English only to
tiž značně zvýhodňuje rodilé mluvčí (a potažmo finančně i Spojené království) na
trhu s jazykovými službami oproti mluvčím ostatních jazyků. Z těchto důvodů se
objevují více či méně reálné reformní návrhy, které doporučují často bez bližší ana
lýzy podmínek zavedení a následků takových změn různé varianty spravedlivějších
řešení, ať už jde o princip rotace pracovního jazyka podle předsedy Evropské komi
se, zavedení esperanta (s nímž není spojen žádný členský stát, a proto jako nejspra
vedlivější a finančně nejlevnější verzi), setrvání v režimu angličtina – francouzština
– němčina, zavedení trojice jazyků dle tří hlavních jazykových rodin (germánská –
angličtina, románská – francouzština, slovanská – polština?). S tím, který scénář bu
de do budoucna v Unii uplatněn, úzce souvisí jazyková politika Unie navenek, ale
samozřejmě i jazyková politika jednotlivých členských států, především výuka ci
zích jazyků a tudíž i praktické naplnění Unií proklamované triglosie. Podle poslední
ho šetření Barometer 2012 sice občané EU považují jazykovou vybavenost za důle
žitou, ale jejich ochota věnovat se studiu jazyků je nízká – počet občanů mluvících
jedním cizím jazykem narostl od posledního šetření jen ve třech státech Unie, v pěti
poklesl. Sice klesá počet občanů nepoužívajících cizí jazyk, ale cca 16 procent obča
nů se nikdy cizí jazyk neučilo a nehodlá to změnit ani do budoucna.
Po roce 2004 se Unie rozšířila o další velkou jazykovou rodinu – poprvé se
mezi unijními jazyky objevily jazyky slovanské. Bude-li rozšiřování pokračovat
dále na jih a východ (asociační dohoda s Ukrajinou, Republikou Moldova a Gruzií,
dále Evropská komise doporučila přidělit Albánii statut kandidátské země a v ob
dobné situaci jsou i další balkánské země a Turecko), je možno očekávat další disku
se nad užíváním pracovních jazyků v unijních orgánech. Zda ovšem dojde k nějaké
větší změně, na to si musíme počkat. Další problémy přináší destabilizace politické
situace, kdy se Evropa soustřeďuje na řešení přílivu uprchlíků z Asie a Afriky, jež
bude třeba v budoucnosti integrovat do evropské společnosti jak ekonomicky a poli
ticky, ale také co se týče kultury a jazyka. Rostoucí neshody mezi členskými státy
nejen v otázce praktické politiky multiligvismu, ale nyní především v řešení uprch
lické krize hrozí roztržkou, která by mohla vést k definitivnímu rozpadu nejen
Schengenského prostoru, ale i EU.
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RECENZIE A SPRÁVY
Kyseľová, Miroslava – Ivanová, Martina: SLOVESO VO SVETLE KOGNITÍVNEJ
GRAMATIKY. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013. 1. vydanie.
248 s. ISBN: 978-80-555-0957-0
Monografia Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky Miroslavy Kyseľovej a Martiny
Ivanovej predstavuje prvú komplexnú a sústavnú aplikáciu kognitívnolingvistického prístu
pu na fungovanie vybraných morfosyntaktických javov slovenčiny. Otvoreniu dverí kognitív
nogramatickému bádaniu v slovenskej morfosyntaxi, za ktoré možno recenzovanú monogra
fiu pokladať, predchádzalo vlastné bádateľské úsilie oboch autoriek. Kognitívnolingvistické
naladenie je čitateľné najmä z prác orientovaných na výskum prototypových významov mo
dálnych verb (Ivanová, 2009, 2010), evidenciality a evidenčných operátorov (Ivanová, 2011,
2012, 2014) a syntakticko-sémantického statusu posesívneho datívu v štruktúrach s verbami
atmosférického diania, v ktorom M. Kyseľová (2012) prvý raz aplikovala kognitivistickú teó
riu personálnej sféry Ewy D ąmbrowskej (1997) na výskum datívu v slovenčine. Výskum
verba, ktorého výsledky predstavujú aplikačnú časť každej kapitoly v monografii, patrí v prá
cach M. Ivanovej medzi výskumné dominanty kontinuálne (najmä výskum valencie a modál
nosti). Vo výskumnej trajektórii M. Kyseľovej je pozoruhodné, že recenzovaná monografia
vyšla ešte pred obhajobou jej dizertačnej práce (Valencia procesných slovies v slovenčine,
2014). Monografia uzatvára prvú etapu prítomnosti kognitívnej lingvistiky na Slovensku tým,
že namiesto parciálnych aspektov ponúka čitateľovi orientáciu v kľúčových fenoménoch
kognitívnej gramatiky, sprístupňuje poznatky zahraničnej lingvistiky, poskytuje prehľad
o vnútorných smerovaniach kognitívnej lingvistiky a súčasne každý z explikovaných fenomé
nov aplikuje v podobe prípadovej štúdie na vybraný morfosyntaktický problém v slovenčine.
Monografia sa tak stáva rozhľadovou aj inštruktívnou zároveň.
Zjednocujúcim metodologickým leitmotívom práce je idea, že jazyk nie je reflexiou
sveta, ale reflexiou ľudskej schopnosti konceptualizovať svet, a teda že prostredníctvom ana
lýzy jazykového stvárnenia vybraného výseku reality možno odkryť i spôsob, akým sa tento
fragment kognitívne spracúva, ako o ňom používatelia určitého jazyka rozmýšľajú a akú inter
pretáciu mu prisudzujú. K jazyku sa pristupuje ako k súčasti kognitívneho systému, čo značí,
že do centra pozornosti sa stavia otázka, čo možno prostredníctvom poznania jazyka vypove
dať o kognitívnych procesoch nositeľov jazyka. Z dvoch možných prístupov k vzťahu jazyka
a myslenia (univerzalistického a relativistického) autorky ponúkajú argumenty v prospech
druhého z nich, a tak nepriamo nadväzujú na humboldtovskú líniu uvažovania o jazyku v tom
duchu, že myslenie nezávisí od jazyka ako takého, ale je podmienené každým jednotlivým
jazykom, že rozmanité jazyky nie sú len rôzne označenia predmetov, ale ich rôzne videnia.
Myšlienkovú kontinuitu vidno i v tom, že autorky hodnotia skúmané jazykové štruktúry z per
spektívy, že za každou konštrukčnou možnosťou stojí istý typ konceptualizácie, spojený
s konkrétnym jazykom či možnosťami výberu v rámci každého z nich.
DOI 10.1515/jazcas-2016-0005
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Rozmanitosť jazykov a s tým spojená diferencovanosť konceptualizácií implikuje druhú
nosnú ideu: otázku variabilnosti. V skúmaní variabilnosti potenciálne použiteľných jazyko
vých štruktúr (medzi jazykmi, ale i vnútri každého jazyka) autorky nadväzujú na kognitív
nolingvistické vymedzenie pojmu konštruovanie a s tým súvisiacu subjektivitu a subjektifikáciu ponímanú v dvoch rovinách: (a) v širšom zmysle slova (nadväzujúc na Wierzbicku, 1988;
Jackendoffa, 1983) chápanú tak, že význam v prirodzenom jazyku nemôže byť definovaný na
základe vzťahu medzi jazykovou jednotkou a entitou mimojazykovej reality, ale iba ako vý
sledok ľudskej interpretácie sveta; (b) v užšom zmysle slova ako individuálnu preferenciu
hovoriaceho vybrať si istú štruktúru z viacerých, v danom jazyku gramaticky prijateľných al
ternatív (Israeli, 1997). Tretia idea prítomná v pozadí uvažovania, zvlášť výrazná v prípado
vých štúdiách, sa zakladá na tom, že za konštrukčným varírovaním a subjektívnou voľbou sa
hľadajú pragmatické motívy v tom zmysle, že každá odlišnosť na úrovni formy odzrkadľuje
rozdiel v komunikačnej funkcii.
Monografia je štruktúrovaná tak, že predstavené kognitívnolingvistické teorémy zahra
ničnej lingvistiky sa aplikujú na výskum rozličných aspektov verba v slovenčine a verifikujú
sa pomocou korpusovej metódy. Východisková kapitola predstavuje termín konceptualizácia
a konštruovanie. Kľúčový je predpoklad, že nejestvuje žiadna inherentná štruktúra sveta.
„Namiesto toho sa predpokladá, že jednotlivci vo svojej mysli organizujú alebo štruktúrujú
všetky druhy objektov a skúseností so svetom“ (s. 14). Tento proces vyúsťuje do vytvárania
konceptov. Termínom konštruovanie sa označuje kognitívna operácia, počas ktorej dochádza
k transformácii kognitívnej scény do jazykovej deskripcie. Kognitívne procesy sa objasňujú
prostredníctvom modelu skenovania udalosti (sekvenčné a sumárne skenovanie), javiskového
modelu a modelu biliardovej gule. Aplikačnú časť kapitoly predstavuje korpusová analýza
konštrukcií s kongenerickým objektom (typu bojovať boj, hrať hru, bežať beh, snívať sen)
a adverbiále (napr. zomrieť strašnou smrťou, žiť plným životom).
Vo východiskovej premise púta pozornosť popretie akejkoľvek inherentnej štruktúry
sveta a presun pozornosti výhradne na konceptualizačnú a kategorizačnú schopnosť človeka
ako podmienky jeho fungovania vo svete (s. 15). Je bezproblémové stotožniť sa s touto pred
stavou v prípade, že sa prostredníctvom jazyka vydeľujú fragmenty kontinua, ktoré podlieha
subjektívnym hodnotiacim postojom alebo subjektívnemu prežívaniu, a teda aj subjektívnej
kategorizácii (napríklad emočné spektrum alebo kontinuum psychofyzických procesov
z okruhu bolesti či choroby, čo predstavuje výskumný objekt časti korpusových štúdií mono
grafie). Vzniká však otázka, či štruktúrovanosť sveta nie je závislá aj od stupňa ontologickej
samostatnosti denotátov, a teda odlišná v prípade kontinua emócií či psychofyzických proce
sov na jednej strane a v prípade objektov prírody či ľudských výtvorov na strane druhej. Hoci
nemožno poprieť, že aj interpretácia prírodného sveta je výsledkom ľudskej kognitívnej akti
vity, otvorená zostáva otázka, či svet ako celok nemá žiadnu inherentnú štruktúru alebo štruk
túrovanosť jednotlivých jeho súčastí možno vidieť škálovito (porov. pokus o škálovanie napr.
Grzegorczykowa, 2010).
Metafora (v kapitole 2) sa v duchu kognitívnych prístupov prezentuje nie ako figura
tívny prostriedok s estetizujúcou funkciou, lež ako princíp celého pojmového systému súvi
siaceho s konaním, vnímaním a myslením človeka (s. 39). V duchu štruktúrnej, orientačnej
a ontologickej metafory sa v aplikačnej časti objasňujú spôsoby konceptualizácie psychofy
zických procesov choroby, bolesti, triašky a červene v slovenčine, pričom sa odkrývajú
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metaforické schémy založené na kontakte, intervencii, manipulácii až deštrukcii, ubližovaní
a mučení (napr. navštívila ho choroba, bojovať s chorobou, drvila ho triaška a pod.). V si
tuácii eskalácie záujmu o metaforu autorky nestrácajú zo zreteľa vzťah metafory a metony
mie (kapitola 3) a uvádzajú rozličné prístupy k riešeniu ich obapolného vzťahu (od metony
mickej motivácie metafory cez tzv. korelačné metafory až po chápanie, v ktorom rozdiel
medzi metonymiou a metaforou vyplýva z rozdielnych vzťahov medzi zdrojovou a cieľo
vou doménou: pri metafore je zdrojová doména odlišná od cieľovej domény, kým pri meto
nymii je aj zdrojová, aj cieľová subdoména lokalizovaná vo vnútri jednej konceptuálnej
domény). Autorky ponúkajú čitateľovi interpretačné vodidlo pri usúvzťažňovaní tradičných
výkladov (založených pri metafore na vzťahu faktickej podobnosti a pri metonymii na vec
nej súvislosti medzi označovaným a označujúcim) a koncepcií vyrastajúcich z kognitív
nolingvistického prístupu (pri tradičnom vnímaní metafory sa s podobnosťou medzi dvoma
entitami počíta vopred, kým pri kognitívnolingvistickom prístupe sa – v zhode s východis
kovou tézou konštruovania – zdôrazňuje, že podobnosti medzi entitami metafora vytvára;
s. 42). Metonymia (hlavne vzťah časti a celku) sa výskumne zužitkúva pri výklade verb so
sémantikou kvalitatívnej/kvantitatívnej fyziologickej zmeny (napr. opeknela = opeknela jej
tvár, ale *opekneli jej prsty).
V súvislosti s metaforou a metonymiou ako platformou pojmového systému, myslenia,
vnímania a konania človeka v prístupe amerického kognitivizmu od 80. rokov minulého sto
ročia pokladáme za vhodné uviesť i skorší náhľad, v ktorom sa metaforicko-metonymická
dichotómia (chápaná ako vzťah podobnosti pri metafore a priľahlosti pri metonymii, a to
v pozičnom aj sémantickom zmysle) pokladá za dichotómiu prvoradého významu a dôsledku
nielen pre všetko rečové správanie, ale aj pre ľudské správanie vôbec (Jakobson, 1956, 1991).
Prototypová teória v kapitole 4 sa aplikuje na polysémickú sieť prepozície za s inštru
mentálom/akuzatívom a gramatické štruktúry verb spájajúcich sa s touto prepozíciou. Na roz
diel od lexikografického prístupu s enumeráciou predložkových konkretizácií významov au
torky predstavujú významy prepozície ako sieť s primárnymi priestorovými významami, s ich
lexikálnosémantickými variáciami a s ďalšími významami, ktoré sa predstavujú ako extenzie
primárnych priestorových významov. Tento prístup vyúsťuje do zobrazenia významových
konkretizácií prepozície metódou sémantického mapovania. Kognitívny prístup nanovo aktu
alizuje otázku vzťahu medzi interpretáciou významov prepozície na jednej strane a synséman
tickosťou, ktorá sa prepozíciám pripisuje v štruktúrnom výklade tvaroslovia. Súčasne vyvstá
va i otázka, ako súvisí poznanie, ku ktorému privádza metóda sémantického mapovania siete
významov, a poznanie založené na odkrývaní invariantného významu prepozície a významov,
ktoré sú z neho derivované (Miko, 1969).
Výklad ikonickosti (kapitola 5) sa odvíja od kognitívno-funkčného prístupu, v ktorom sa
vytváranie či rozoznávanie podobnosti pokladá za jeden zo základných aspektov kognitívneho
spracovania scény. Ikonickosť sa uvádza do kontextu s prirodzenosťou, pričom sa odkazuje na
prístupy, v ktorých sa konštrukčná ikonickosť vyčleňuje ako jedno z kritérií prirodzenosti
(s. 110 – 111). Celý výklad je prestúpený implicitnou otázkou, či miera ikonickosti v jazyku
nie je vyššia, než sa všeobecne predpokladalo. Na výskumnú aplikáciu teorémy ikonickosti
autorky vybrali gramatické konštrukcie verb s významom bolesti (štruktúry s datívom typu
hučí mu v hlave sa interpretujú ako zásah do sféry tela a jeho dôsledky, v štruktúrach s akuza
tívom typu pália ho oči sa bolesť konceptualizuje ako fyzické ubližovanie; bezsubjektové
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štruktúry typu tlačí ma v prsiach s obligatórnym adverbiále sa využívajú pri komunikácii
o vnútornej bolesti, pričom sa telo konceptualizuje ako nádoba).
Kognitívnogramatický výklad sa nezaobíde bez poukazu na „priestor ako srdce kon
ceptualizácie“ (s. 140, cit. podľa Pütza a Dirvena, 1996). Originálne sa pristupuje k výkladu
verb označujúcich emócie (kapitola 6). Poznatkový posun spočíva v tom, že pádové stvár
nenie pravostranného komplementu verba sa nekonštatuje, ale hľadá sa motivácia výbe
ru pádu v spôsobe prežívania emócií. Prenikavé sú výklady príčin rozdielov pádov v grama
tických štruktúrach s emočnými verbami (napr. akuzatív – láska, nenávisť, hnev, žiarlivosť;
datív – radosť, závisť; genitív – strach, hanba, láska, radosť, stres; inštrumentál – súcit,
trápenie, nadšenie, smútok, ľútosť, radosť), ale aj interpretácie zdanlivých nekonzistencií
záverov (napr. výskyt prepozície nad v konštrukciách s emočnými verbami nielen pozitív
nej, ale aj negatívnej emócie typu žialiť nad niekým/niečím, hoci pravidelne podľa orientač
nej metafory smutný je dolu). Vďaka autorkám monografie aj slovakistika už má poznatky
o konceptualizácii emócií a môže vstúpiť do komparatívneho dialógu. Potenciálny porovná
vací výskum, pravda, otvára ďalšiu metodologickú otázku, ako sa bude konštruovať tertium
comparationis.
Výklad uzatvára kapitola 7 venovaná kategórii subjektivity a subjektifikácie v súvzťaž
nosti s teóriou deixy a kategóriou evidenciality (chápanej ako súbor prostriedkov, prostredníc
tvom ktorých hovoriaci vo výpovedi odkazuje na kognitívny základ svojho tvrdenia). Uvedené
aspekty sú navzájom späté viacaspektovým vzťahom k jazykovej reprezentácii ega (s. 202).
Aplikačná časť je orientovaná na výskum prehodnocovania kognitívnych a percepčných verb
v slovenčine na evidenčné jednotky.
Celkovo možno povedať, že monografia M. Kyseľovej a M. Ivanovej z metodologického
hľadiska patrí k tým prácam, ktorých konečným cieľom poznávania nie je jazyk sám osebe, ale
jazyk ako prostriedok na poznanie niečoho iného: fungovania mysle človeka, spôsobu prežíva
nia a interpretácie sveta, kultúry jazykového spoločenstva. Monografia sa tak stáva súčasťou
nielen kognitivisticky, ale aj antropologicky orientovanej lingvistiky. Je sympatické, že zdôraz
ňovaním kognitivistickej perspektívy autorky nevyzdvihujú ruptúry či nezmieriteľnosť vý
skumných prístupov, ale práve naopak, kontinuitu poznávacieho cyklu. Nadväzujú na staršie
výskumy a odkrývajú kognitívne ladené pohľady a impulzy aj v prácach, ktoré kognitivistickú
príslušnosť explicitne nedeklarujú. Kontinuitu predstavuje i využívanie výsledkov etymologic
kých a diachrónnych výskumov v primárne synchrónne zameranom bádaní, čím sa hranice me
dzi synchrónno-diachrónnym prístupom zjemňujú a výsledky poznania vzájomne argumentačne
využívajú. Výber fundamentálnych teorém kognitívnej lingvistiky a presvedčivá argumentácia
opretá o verifikovateľné dáta korpusu poskytujú dôkaz, že symbióza uvedených prístupov je
cestou, ktorá umožňuje jazykové štruktúry nielen registrovať a typologizovať, ale cez ne lepšie
porozumieť fragmentom kognitívneho i emočného sveta človeka – používateľa jazyka. Kogni
tívnogramatické výklady sa súčasne zoživotňujú tým, že sa transponujú do slovenčiny a v gra
matických štruktúrach s verbom sa posudzuje ich raison d'être aj v jazyku, ktorý je typologicky
odlišný od toho, v ktorého rámci boli pôvodne sformulované. Jazykovednej slovakistike sa tak
dostáva do rúk monografia originálna, s pozoruhodnými a priekopníckymi závermi a interpretá
ciami. Čitateľskú príťažlivosť monografie zvyšuje jasnosť, prehľadnosť a štruktúrovanosť vý
kladu, čo spolu s technickou stránkou spracovania textu a výtvarným riešením obálky Richarda
Pazeru vyúsťuje do komplexne pôsobivého celku.
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Jazyková politika a národná identita
Marusenko, Michail A.: Jazyki i nacionaľnaja identičnosť: sovremennyJe
vyzovy nacionaľnomu jedinstvu i territoriaľnoj celostnosti. Moskva:
Naučno-političeskaja kniga, 2015. 575 s. ISBN: 978-5-906594-07-51
Jazyk vždy bol i zostáva hlavným symbolom národnej identity. Nie náhodou sa obdobie
národného a kultúrneho obrodenia v 18. – 19. storočí začalo v slovanskom svete práve obro
dou národných jazykov (Lilič, 1982; Abisogomian, 2009). V Česku a na Slovensku išlo o re
formy jazyka iniciované slavistami z radov národných „buditeľov“, ktorých mená sa dodnes
vyslovujú s úctou: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, František Palacký, František Ladislav
Čelakovský, Anton Bernolák, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý a ďalší. V súčasnosti
jazyková politika nielenže zostáva základom štátnej politiky, ale naberá aj na osobitej politic
kej aktuálnosti. V súčasných podmienkach je zostrená opozíciou, rozširujúcou sa integráciou
a globalizáciou mnohonárodných svetových spoločenstiev. Na jednej strane sú zjednocujúce
spoločenstvá ako Európska únia podmienené naozajstnou snahou o ekonomickú a politickú
integráciu, ktorej želaným výsledkom je aj jazyková integrácia. No na druhej strane nám pred
očami zo samotného vnútra zjednotenej a čoraz viac sa rozširujúcej Európskej únie rastie od
por voči globalizácii, vyvolaný nemenej skutočnou túžbou národov zachovať svoju svojbytnú
starobylú kultúru, a teda i vlastný jazyk. Referendá v Škótsku a Katalánsku, vznik nových ja
zykov (chorvátsky, bosniansky či čiernohorský jazyk) v súčasnom slovanskom svete, boj o sa
mostatný status ruského jazyka na Ukrajine – to všetko sú priame dôsledky tejto opozície.
Michail A. Marusenko, profesor Petrohradskej univerzity a vedúci katedry románskej
filológie, je známy svojimi prácami o aktuálnych problémoch jazykovej politiky. Jeho nová
kniha je výsledkom mnohoročnej analýzy vzťahov medzi jazykmi a národnými identitami
v Ruskej federácii a v nezávislých postsovietskych štátoch Európskej únie. Osobitnú pozor
nosť venuje analýze etnojazykových konfliktov ohrozujúcich národnú jednotu a teritoriálnu
celistvosť štátov, ktoré sa stali objektmi týchto konfliktov. Autor predkladá i sociolingvistickú
diagnostiku migračných procesov v EÚ a upozorňuje na nebezpečenstvá vyvolávané imig
rantskými konfliktmi rôznych typov a na ich odraz v jazykovej politike.
Objektívnu analýzu jazykovej situácie v súčasnej Európe stavia M. A. Marusenko na
dôveryhodných faktoch starostlivo zoradených a skoncentrovaných do prehľadných tabuliek
a grafov, na štatistike a na podrobnom zozname sledovaní svojich predchodcov. V štyroch
kapitolách monografie sú vysvetlené základné problémy jazykovej politiky Európskej únie.
V prvej kapitole Národná identita v postmodernej epoche charakterizuje vzájomné vzťa
hy národov a národných identít, demonštruje ich špecifiká v multikultúrnych a nacionálnych
spoločnostiach, rozoberá ideologické projekcie národného jazyka a ich rolu pri riešení problé
mov formovania štátnosti v strednej a východnej Európe. Predkladá analýzu etnojazykových
konfliktov, migráciu obyvateľstva, nelegálnu imigráciu v EÚ a podáva typológiu konfliktov
medzi národnostnými väčšinami a menšinami.
Druhá kapitola knihy Jazyky a národná identita v Rusku je venovaná jazykovej situácii
v Ruskej federácii po tzv. perestrojke. Autor rozoberá rôzne prístupy k ruskej národnej idei,
predkladá rozpravu o ruskom nacionalizme do roku 1917 a v období Sovietskeho zväzu a špe
1
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ciálne sa pozastavuje pri problémoch národnej identity v postsovietskom Rusku. Zdôrazňuje
akúsi ambivalentnosť postsovietskej identity, ktorá sa odráža aj v diferenciácii etnonymov
russkie a rossijane. M. A. Marusenko venuje oprávnene osobitú pozornosť zložitým problé
mom vzájomných väzieb jazyka a etnickej identity pri národno-teritoriálnom tvorení Ruskej
federácie.
Ústredná a najobjemnejšia je tretia kapitola knihy Problémy jazyka a etnickej identity
v postsovietskom priestore. Autor kriticky nahliada na marxisticko-leninistické a stalinistické
výklady pojmov národ a nacionalizmus a predkladá typologickú charakteristiku postsoviet
skych nacionalizmov. Osobitne ho zaujíma jazyková situácia v krajinách, ktoré získali nezá
vislosť po rozpade Sovietskeho zväzu. Detailne nahliada na vzájomné pôsobenie jazykov
a národnej identity v Pobaltí a tiež na problém jazykovej politiky a utvárania národa na súčas
nej Ukrajine. Budovaniu ukrajinského národného „mýtu“ i zákonodarným aspektom jazyko
vej politiky na Ukrajine sú venované špeciálne oddiely monografie M. A. Marusenka. Autor
demonštruje aj odlišný vývoj jazykovej situácie v Bielorusku, opisuje jej dynamiku a vplyv
bielorusko-ruského dvojjazyčného prostredia na spoločenskú klímu tejto krajiny.
Plná aktuálnych jazykových faktov a originálnych náhľadov je aj časť tejto kapitoly,
v ktorej sa autor venuje jazykovej situácii a postaveniu ruského jazyka v republikách Južného
Kaukazu. Autor poukazuje na to, že záujem o ruský jazyk a prístup k jeho vyučovaniu v tých
to republikách závisí od pohybu politických kyvadiel a jazykovej politiky vlád, no zároveň
zaznamenáva aj istú stabilitu vďaka mnohoročnej tradícii kontaktov ruského národa a kaukaz
ských národov. M. A. Marusenko nespúšťa zo zreteľa ani podstatné rozdiely vo vývoji jazy
kovej situácie v Azerbajdžane, Arménsku a Gruzínsku. Sú závislé nielen od tradície medzištát
nych vzťahov a konfesionálnych predností, ale aj od nacionálnych a nacionalistických domi
nánt premenlivých v čase a priestore. Takou istou metodológiou je v knihe opísaná i jazyková
situácia v nezávislých republikách Moldavsko a Kazachstan. Zatiaľ čo v Moldavsku značne
vplývalo na jazykovú situáciu formovanie podnesterskej regionálnej identity, v Kazachstane
je nehľadiac na všetky komplikácie národného formovania uznávaný multietnický charakter
štátu a formou zákona je potvrdená kazašsko-ruská dvojjazyčnosť.
Jazyky a európska národná identita sú témou poslednej, štvrtej kapitoly monografie
M. A. Marusenka. Formovanie európskych národných štátov a vzťah národných štátov k fede
ralizácii v jazykovom zlome rozoberá autor so všetkou zložitosťou tejto problematiky.
Problémy národnej a európskej identity vo Francúzsku a Veľkej Británii, švajčiarsky model
národnej identity a odmietnutie politiky multikulturalizmu v Holandsku – to všetko sú kon
krétne objekty sociolingvistickej analýzy predložené v recenzovanej knihe. M. A. Marusenko
nespúšťa zo zreteľa aktuálny problém imigrácie v členských štátoch Európskej únie a jej
vplyv na jazykovú politiku štátov, ktoré čelia tomuto problému. Osobitné oddiely sú venované
angličtine ako oficiálnemu rokovaciemu jazyku zjednotenej Európy a európskej politike v ob
lasti štúdia cudzích jazykov.
Ako vidíme, jazyková politika Európskej únie je v knihe predstavená vo všetkých domi
nantných aspektoch – zvlášť v inštitucionálnom, ekonomickom a vzdelávacom. Na prvý po
hľad sa demokratický prístup v jazykovej politike snaží o urovnanie polarity opozície „integ
rita – diferenciácia“. Jej praktické dôsledky však presvedčivo svedčia o nevyváženosti týchto
pólov. „Mnohojazyčnosť deklarovaná Európskou úniou dnes predstavuje obrovský problém,“
zdôrazňuje M. A. Marusenko. „Do neustávajúceho prekladateľského procesu je zapojené ob
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rovské množstvo ľudí: oficiálnych i neoficiálnych prekladateľov i dodávateľských spoločnos
tí“ (s. 532). Výdavky ústredných orgánov Eurokomisie na zabezpečenie prekladateľov pred
stavujú viac než 330 miliónov eur ročne a táto tendencia stále narastá. Na situáciu vplýva
i fakt, že v európskych štátoch je okrem oficiálnych i nemálo regionálnych jazykov, ako napr.
gaelčina, katalánčina, baskičtina a mnoho ďalších. Autor knihy uvádza dáta Eurobarometra
svedčiace o nedostatočnej znalosti druhého cudzieho jazyka u väčšiny Európanov: len 54 %
oslovených je schopných viesť rozhovor v cudzom jazyku, 38 % ako druhý jazyk ovláda an
gličtinu, 12 % francúzštinu, 11 % nemčinu, 7 % španielčinu a 5 % ruštinu. „Okrem jazykové
ho rozdelenia existuje medzi európskymi štátmi i kultúrny rozkol,“ komentuje túto štatistiku
autor, „keďže neexistuje jednotná európska kultúra, ale európske ’kultúrne rodiny’, ktoré vy
čleňujú určité spoločné komponenty národných kultúr“ (s. 533).
Samozrejme, nebezpečenstvo kultúrneho a jazykového „rozkolu“ je podmienené his
torickými príčinami (kolonizáciou, genocídou, vojnami, migráciou obyvateľstva, zákazom
používania jazyka a pod.). V prípade EÚ je však hlavnou príčinou predsa len globalizácia
vyvolaná expanziou angličtiny do rozličných sfér komunikácie. „Rozpad národných štátov
vo veľkej miere napomáha anglicizácii Európy,“ píše autor. „Keďže miznú silné homogénne
spoločenstvá, bez odporu sa na európskom teritóriu rozširuje anglosaský vplyv“ (s. 472).
Tento reálny proces je podmienený jazykovou politikou, ktorá má za cieľ zmenu jazykové
ho prostredia.
V knihe sú uvedené svedectvá o znepokojení Európanov kvôli tomuto procesu, a to naj
mä z dôvodu, že stratégia globálnej anglicizácie je zameraná na mládež, ktorá sa orientuje na
životný štýl a kultúrne trendy v krajinách Veľkej trojky. „Novým európskym krédom sa zdá
byť viera v nevyhnutnosť štúdia a využitia anglického jazyka, predškolskými zariadeniami
počnúc a univerzitami končiac, s cieľom jeho neskoršieho využitia v zamestnaní“ píše M. A.
Marusenko. „Nútené štúdium cudzieho jazyka sa týka všetkých okrem Anglosasov, pretože
pod cudzím jazykom sa rozumie vždy angličtina“ (s. 538 – 539).
Dominantné tendencie súčasnej jazykovej politiky sú v knihe opísané spôsobom vše
obecných zákonitostí dynamiky „lingvosystému“ a typológie jazykovej situácie (neustálený
bilingvizmus, nútená zmena jazykov, jazykový symbolizmus, zvýšenie statusu dialektov, zro
denie jazykov, evolúcia jazykovej politiky vo vzťahu k imigrantom). Tieto zákonitosti majú
rôznu platnosť v závislosti od času a priestoru, pretože hierarchia jazykov sa v mnohojazyko
vých areáloch neustále utvára a mení. Reálie európskej mnohojazyčnosti zachytil tzv.
Eurobarometer, ktorý ukázal percentuálny vzťah jazykov rôznych kategórií v členských štá
toch EÚ, podiel nositeľov národných a oficiálnych jazykov v týchto krajinách, podiel ľudí
ovládajúcich rôzne množstvo nerodných jazykov, preferencie Európanov pri výbere vyučova
ných cudzích jazykov atď.
Zaujímavé dáta štatistického dotazníka boli upravené do Eurobarometra s cieľom odpo
vedať na otázku, či Európania spájajú svoju identitu s vlastným národom, s Európskou úniou
alebo s celým svetom. Výsledky ukázali, že najsilnejší je pocit prináležitosti k vlastnému ná
rodu (94 %) a potom k regiónu (91 %). Analýza takisto ukázala, že európska sebaidentifikácia
bola zaznamenaná u 74 % obyvateľov EÚ. Stojí za zmienku, že najväčší podiel ľudí považu
júcich sa za Európanov je na Slovensku (90 %) a až potom v Luxembursku (89 %), vo Švédsku
(88 %), v Maďarsku (87 %), Dánsku (86 %), Nemecku (85 %), vo Fínsku (85 %) a v Belgicku
(83 %) (s. 457 – 458).
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Čitateľ sa dozvie nemálo dôležitých informácií nielen o jazykovej politike EÚ, ale aj
o rôznych stránkach európskej jazykovej integrácie. Spomeňme napr. aktuálnu štatistiku
o rodnom jazyku obyvateľstva v rôznych regiónoch Ukrajiny (s. 289 – 290), rozdelenie bielo
ruského obyvateľstva podľa základného typu identity a intenzity ich výberu (s. 328), hierar
chiu jazykovej kompetencie obyvateľstva súčasného Arménska (od s. 347), kvalifikáciu vzťa
hu rodného jazyka s kazašskou národnou identitou (s. 433) a pod. Osobitú naliehavosť pridá
vajú opisovaným javom početné štatistické údaje, ktoré autor pedantne zozbieral z aktuálnych
zdrojov a systematizoval ich do prehľadných tabuliek a schém.
Podľa M. A. Marusenka je vďaka informáciám tohto typu analýza jazykovej politiky EÚ
matematicky presná a dokázateľná. To nie je náhoda, pretože autor recenzovanej knihy je
nielen známym špecialistom v oblasti románskych jazykov, ale aj v oblasti matematickej lin
gvistiky. Jeho štatistické výpočty filologicky zameraného čitateľa neodrádzajú svojou lapidár
nosťou, naopak, nútia ho všímať si isté stránky jazykovej politiky EÚ a jazykovej situácie
v Európe.
Hoci je kniha zameraná na proces jazykovej globalizácie, M. A. Marusenko venuje po
zornosť aj jazykovej situácii v konkrétnych krajinách. Taká je aj jeho analýza dynamiky ná
rodného jazykového sebauvedomenia v pobaltských štátoch, na Ukrajine a v Moldavsku.
Nevynecháva ani nejednoduchú kolíziu rusko-turkického jazykového vzájomného pôsobenia
v Kazachstane. Vedecká objektívnosť ochraňuje autora od politickej angažovanosti a neko
rektnosti.
M. A. Marusenko sa venuje aj takej aktuálnej téme, ako je problém multikulturalizmu
a imigrácie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Veď všeobecný počet migrantov na svete
tvorí 160 miliónov, nehovoriac o 10 miliónoch nelegálnych migrantov. Každý rok sa počet
imigrantov v Európe zväčšuje o dva milióny. Z nich 70 % pripadá na Španielsko, Taliansko,
Nemecko a Veľkú Britániu. Kľúčovým problémom imigrantskej politiky EÚ je sociálna
a ekonomická integrácia imigrantov.
Vyvstáva otázka: Ako optimalizovať tento proces?
M. A. Marusenko zhŕňa skúsenosť tých, čo sa zaoberali touto problematikou: „Optimálna
prax v tejto otázke spočíva vo vyhradení zdrojov na vyučovanie národného jazyka pre imig
rantov a ich deti a vo vytvorení podmienok na formovanie ich dvojjazyčnosti“ (s. 532). Ako
vidíme, najdôležitejším nástrojom naturalizácie imigrantov v zjednotenej Európe je jazyková
politika.
Aj tu autor knihy čerpá zo skúsenosti európskej politiky v oblasti štúdia cudzích jazykov.
Poznamenáva, že vyššie vzdelanie sa premenilo na obyčajný tovar a mnohé štáty zápasia na
svetovom trhu o to, v akom jazyku sa bude predávať. „Európska akademická mobilita sa v pra
xi zmenila na jednosmernú cestu,“ zdôrazňuje, „na ktorej sa jedny štáty stali importérmi zahra
ničných študentov a druhé zas ich exportérmi“ (s. 546). Importérmi sú Francúzsko, Holandsko,
Dánsko, Švédsko, no najmä Írsko a Veľká Británia, kde má 80 % univerzít nepomer v počte
prijatých a vyslaných študentov. Autor tu poskytol špeciálnu analýzu situácie vo Francúzsku,
kde mnoho vedeckých pracovníkov a študentov považuje už za zbytočné používať francúzsky
jazyk v ekonomike, v matematike, v technických a v humanitných vedách, pretože expanzia
anglosaského vplyvu v týchto sférach je medzinárodným vedeckým trendom.
Ako vidíme, kniha M. A. Marusenka predkladá objektívnu analýzu jazykovej situácie
v mnohých krajinách súčasnej Európy. Samozrejme, nám, slavistom, by sa v nej žiadalo nájsť
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aj podrobnejšie komentáre tejto problematiky v slovanských krajinách. Napríklad sú známe
problémy, ktorým čelia politici a lingvisti v krajinách bývalej Juhoslávie – zvlášť v Macedónsku,
Kosove, Čiernej Hore a Bosne. Čitateľov by akiste zaujímalo stanovisko autora k oficiálnym
statusom a podpore regionálnych jazykov v slovanských krajinách – ako napr. status maďar
činy na Slovensku či status maďarčiny, rusínčiny a besarábskeho jazyka na Ukrajine a pod.
Tieto otázky boli, pravda, predostreté v inej monografii M. A. Marusenka (2014), predsa však
čakajú ešte na špeciálny podrobný rozbor. Zvlášť preto, že vlny imigrantov sa často „prelieva
jú“ do Európy práve cez slovanské krajiny – Macedónsko, Srbsko, Chorvátsko či Slovinsko,
o čom v knihe petrohradského lingvistu niet zmienky.
Okrem toho sa zdá, že jazyková situácia v niektorých slovanských krajinách zazname
náva i veľmi pozitívne tendencie, ktoré na jednej strane protirečia všeobecnej línii globalizá
cie (teda i jazykovej), a na druhej strane svedčia o možnosti národnej, kultúrnej a jazykovej
reintegrácie tradične blízkych národov. Podľa Dany Balákovej v poslednom desaťročí pozo
rovať u slovenskej mládeže nielen aktivovanie záujmu o český jazyk, ale aj účelovú snahu
osvojiť si ho v mnohých sférach kultúry, vedy i profesionálnej kvalifikácie (Baláková, 2008).
Tento fenomén svedčí o špecifikách slovanského jazykového výberu odrážajúceho historické
a kultúrno-politické reminiscencie a je ešte významnejší v prostredí tendencie k regionalizmu
a decentralizácii pozorovanej v súčasnosti v EÚ.
Závery autora recenzovanej knihy by mohla obohatiť aj skúsenosť so štúdiom cudzích
jazykov v podmienkach multikulturalizmu v slovanských krajinách. Táto metodika je rozpra
covaná napr. v Česku, kde na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem úspešne funguje
všeobecný európsky model (pozri špeciálna štúdia na túto tému Společný evropský referenční
rámec. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc:
Univerzita Palackého 2002. 267 s.) Výsledky špecializovanej a diferencovanej skúsenosti vy
učovania češtiny ako cudzieho jazyka s ohľadom na rodný jazyk žiaka zovšeobecnila Jaromíra
Šindelářová (2008). Nemenej významná je aj skúsenosť rozpracovania efektívnej metodiky
vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka v slovanskom prostredí prostredníctvom štúdia eu
rópskej paremiológie (Ďurčo, 2005). Môžeme veriť, že M. A. Marusenko vo svojich budúcich
výskumoch bude venovať pozornosť aj týmto slovanským uhlom pohľadu na súčasnú jazyko
vú situáciu v EÚ.
Ešte v roku 1982 bola na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu založená Európska
kancelária menej rozšírených jazykov (European Bureau for Less-Used Languages – EBLUL).
Dnes predstavuje záujmy 46 miliónov nositeľov jazykov, ktoré sa dostali do kategórie „menej
rozšírených“, no sú neoddeliteľnou časťou všeobecného európskeho jazykového a kultúrneho
priestoru. Množstvo jazykov reprezentovaných v EÚ núti mnoho bádateľov prirovnať európ
sku jazykovú situáciu k Babylonskej veži (s. 456). Pritom sa často zabúda na to, ako v Starom
zákone táto stavba skončila. Za vyústenie do „svetlej budúcnosti“ je považovaná intenzifiká
cia osvojovania „veľkých“ jazykov, predovšetkým angličtiny ako nástroja jazykovej a kultúr
nej globalizácie.
Kniha Michaila A. Marusenka odhaľuje hlboké stratégie, skryté aj zjavné pružiny jazy
kovej politiky v krajinách EÚ, analyzuje jej výsledky a dáva odôvodnenú nádej, že totálna
globalizácia svetových jazykov nám nehrozí. Nemôže teda zmeniť ani podstatné idey, ani
tradície európskeho života v jeho celej regionálnej rôznorodosti, ani našu spoločnosť a ani
napriek všetkým rozdielom zjednotený európsky svet, do ktorého patria i slovanské krajiny.
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KOSTIĆ, Svetislav: A Syntagmaticon of Hindī Verbo-Nominal Syntagmas. 2. vy
danie. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing 2014. 388 s. ISBN 9783659426650
Autor knihy Svetislav Kostić je odborníkom na indoárijskú lingvistiku (porovnávaciu
a historickú), gramatickú štruktúru sanskrtu, gramatickú štruktúru hindčiny a novoindoárij
ských jazykov (vrátane rómčiny), sanskrtskú a hindskú literatúru a hinduistický rituál. Je drži
teľom Ocenenia za šírenie hindského jazyka a literatúry, ktoré mu bolo udelené na Siedmej
svetovej konferencii o hindčine, ktorá sa konala v dňoch 5. – 9. júna 2009 v Paramaribo,
hlavnom meste Surinamu.
Táto kniha je korigovanou a rozšírenou verziou prvého vydania, ktoré vyšlo v roku
2009. Zaoberá sa skúmaním verbonominálnych syntagiem (VNS) v hindskom jazyku. Autor
v druhom vydaní doplnil už aj tak vyčerpávajúci zoznam o ďalšie príklady. Svoj záujem deter
minuje len na VNS zložené z podstatných mien a slovies, nie z adjektív. Cieľom je opísať
tento jav čo najpodrobnejšie a uviesť jeho rozličné formy. VNS sa skladajú z dvoch zložiek,
mennej (substantívum) a slovesnej. Menná zložka predchádza slovesu, napr. rang (farba)
kar’nā (robiť) „farbiť, maľovať“. Podstatnú časť tejto knihy tvorí zoznam najfrekventovanej
ších syntagiem, takzvaný Syntagmatikon. Tento zoznam je vyčerpávajúcim súborom verbono
minálnych fráz, ktoré doposiaľ neboli skompilované v jednej publikácii. Je veľkým prínosom
pre lingvistov zaoberajúcich sa hindským jazykom a takisto výbornou učebnou pomôckou pre
študentov hindčiny.
Kniha sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola je krátkym prehľadom rôznych prístupov
k VNS. Predstavuje gramatikov a lingvistov zaoberajúcich sa problematikou verbonominál
nych výrazov, ich rozličné prístupy k použitiu týchto výrazov, typológiu a štrukturálne vzťahy
v rámci vety. Ďalej sumarizuje všetky rôzne termíny, ktoré sa doposiaľ používali pre pomeno
vanie VNS, ako napríklad „nominálne zloženiny“ podľa Samuela H. Kellogga, „slovesné
zloženiny“ (conjunct verbs) podľa Charlesa-Jamesa N. Baileyho atď., a ich definície. Pokiaľ
ide o pomenovanie, ktoré používa Bailey, myslím si, že nie je práve najšťastnejšie. Nie je
z neho totiž vôbec jasné, že slovesná zloženina obsahuje aj substantívum. Pomenovanie ver
bonominálne syntagmy, ktoré používa autor knihy, je preto najvýstižnejším pomenovaním
tohto javu.
Druhá kapitola sa zaoberá formálnymi vlastnosťami VNS. Nachádzame tu bližší opis
zložiek VNS – podstatných mien a slovies. Podstatné mená môžu byť so slovesom spojené
buď priamo, napr. camak (lesk) denā (dať) „lesknúť sa“, alebo za nimi môžu nasledovať zá
ložky, ktoré definujú pádový vzťah k iným podstatným menám v mennej fráze alebo k slove
su, napr. cakkar (kruh) mẽ (LOK) ānā (prísť) „byť zmätený“, dosl. „prísť do kruhu“. Podstatné
meno je priamym predmetom v akuzatíve, buď v spojení so záložkou ko alebo bez nej, t. j.
v priamom páde. Táto zámena priameho predmetu (bez záložky) s nepriamym (so záložkou)
je dôležitým javom v hindskej frazeológii. Napr. us ne us’kā ceh’rā dekhā alebo us ne us’ke
ceh’re ko dekhā. Obidve vety majú rovnaký význam „On/ona sa pozrel/a na jeho/jej tvár“,
jemný rozdiel je len v tom, že záložka ko použitá v druhej vete dáva väčší dôraz na predmet.
Čo sa týka slovies, majú formatívnu funkciu, t. j. hrajú dôležitú úlohu pri formovaní
syntagiem. V tejto kapitole sa nachádza zoznam najčastejších formatívnych slovies, ako tran
zitívnych, napr. kar’nā „robiť“, denā „dať“, lenā „vziať“ atď., tak aj intranzitívnych, napr.
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honā „byť“, ānā „prísť“ atď. V prípadoch, keď je sloveso všeobecného významu súčasťou
VNS, substantívum mu je veľmi blízke alebo s ním tvorí jeden celok a spolu tvoria určitú sé
mantickú jednotku (predikatívnu frázu), napr. bāt (slovo) kar’nā (robiť) „hovoriť“.
Tretia kapitola podáva hlbší pohľad na sémantické vlastnosti VNS. Mnoho zo zozbiera
ných syntagiem ukazuje, že význam kombinácií je buď doslovný, napr. āśā (nádej) kar’nā
(robiť) „dúfať“, alebo metaforický, napr. gangā (Ganga) pār kar’nā (prekročiť) „odísť do
cudziny“, v niektorých prípadoch idiomatický. Idiomatické kombinácie sú syntakticky ustále
né, čo znamená, že sa nemôžu objaviť v syntaktických obmenách a ponechať si svoj idioma
tický význam, napr. ũglī (prst) kar’nā (robiť) „otravovať, obťažovať“, dosl. „robiť prst“, sa
nemôže objaviť ako ũgliyā� kar’nā (plurál) atď. To znamená, že idiomatické VNS sú ustálený
mi konštrukciami. V porovnaní s nimi bežné slovesné syntagmy sú zrozumiteľné zo základ
ných významov svojich zložiek.
Štvrtá kapitola sa zameriava na idiomatickosť VNS. Idiomy sa v hindčine používajú
veľmi často. Autor ich klasifikuje zo sémantického hľadiska. Väčšina idiomov sa zakladá na
podstatných menách označujúcich časti tela a orgány. Okrem takých tu nachádzame aj idiomy
spojené s rastlinami, potravinami, zvieratami, rôznymi ľudskými aktivitami, živlami a prírod
nými úkazmi (čas, nebesá, hviezdy, voda, drevo, vietor atď.) a rozličnými nástrojmi.
Piata kapitola je záverom vyvodeným z predchádzajúcich štyroch kapitol, v ktorých boli
VNS podrobne analyzované. Autor na ne nazerá ako na komplexný jav, nielen z gramatického
hľadiska.
Šiesta kapitola je samotný Syntagmatikon. Tvorí ho súbor VNS radený abecedne (podľa
hindskej abecedy), ktorý zahŕňa najčastejšie používané idiomy, ako aj metaforicky a metony
micky používané kombinácie. Obsahuje takmer 1800 podstatných mien, pričom pri každom je
uvedený rod, etymológia (hindčina, sanskrt, arabčina, perzština atď.) a anglický preklad. Pod
týmto podstatným menom sa nachádza zoznam VNS s anglickým prekladom (či už doslov
ným, alebo idiomatickým). Vzťah medzi zložkami syntagmy je prezentovaný nasledujúcou
schémou:
pp. (AP)
N
pp. (AP)/N
–––––––––––––––––––––––––––––––
1		
2
3		

V
4

Prvou zložkou je postpozícia a/alebo adverbiálna fráza, druhou zložkou je podstatné
meno, treťou zložkou je opäť postpozícia a/alebo adverbiálna fráza, pričom za určitých okol
ností sa môže objaviť ďalšie podstatné meno – či už ako časť adverbiálnej frázy, alebo ako
priamy predmet VNS, a štvrtou zložkou je sloveso.
Napr.
pp. (AP)
N
pp. (AP)/N
V
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kī		
āvāz
mẽ
āvāz
milānā
GEN		
hlas
LOK
hlas
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Najviac príkladov VNS tvoria substantíva pomenúvajúce časti tela v spojení s určitým
slovesom. Najviac verbonominálnych výrazov je spojených so slovom ā�kh „oko“, napr. ā�kh
bahānā „vzlykať“, dosl. „oko prelievať“. Vcelku dlhý zoznam VNS je takisto v spojení s pod
statnými menami mũh „ústa, tvár“, napr. mũh cal’nā „bľabotať“, dosl. „ústa ísť“, sir „hlava“,
napr. sir par hāth pher’nā „utešovať, hladiť“, dosl. „na hlavu ruku otočiť“, nāk „nos“, napr.
nāk tak khānā „napchať sa (jedlom)“, dosl. „najesť sa až po nos“ atď.
Na úplnom konci štúdie je priložený zoznam jednoduchých slovies používaných vo
VNS.
Cieľom tejto knihy je slúžiť ako komplexný pohľad na idiomatickosť v hindčine.
Čitateľovi poskytuje podrobný zoznam jednotlivých fráz a jednoduchšie vyhľadávanie v nich
vďaka prehľadnému usporiadaniu. Doterajšie zbierky hindských idiomov sú značne nesyste
matické a inkonzistentné, preto je prínos tejto publikácie v oblasti výskumu verbonominál
nych výrazov v hindskom jazyku nesporný.
Helena Hadvigová
Ústav orientalistiky SAV, Bratislava
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Polotučné písmo sa spravidla používa pri podnadpisoch a kľúčových pojmoch.
Na literatúru sa v texte odkazuje priezviskom autora, rokom vydania a číslom strany (Horecký, 1956, s. 95).
Zoznam použitej literatúry sa uvádza na konci príspevku (nie v poznámkovom aparáte) v abecednom poradí.
Pokiaľ obsahuje viac položiek jedného autora, tie sa radia chronologicky. V príspevkoch v rubrikách Recenzie,
Referáty a Kronika sa bibliografické údaje uvádzajú priamo v príspevku.
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