
Slovotvorné motivované slovo v rozprávkach
Daniela Hcviera

Ľudmila Valeková

Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov

Skutočnosť, >e text autorskej rozprávky je textom sui genens, netreba
zaiste osobitne pripomínať Jeho imaginatívnosť, láskavosť, hravosť fasanujc k
nielen deti, ale i odrastenejších čitateľov O rozprávkových textoch Daniela f
Heviera to platí dvojnásobne

V našom príspevku sa pokúšame nazrieť do zákutí umeleckého textu
a naznačiť, ako ku komunikatívnej a emocionáíno-estetickej sile Hevierovych l
próz pre deti prispievajú jednotlivé zložky slovotvorného systému

Vzťah slovotvornej motivácie sa považuje /a jeden z významných texi
tvornych postupov (Furdík, 1987, s 29) V analyzovaných prózach sme /a
znamenali nápadnú spoluúčasť slovotvorných hniezd na výstavbe umeleckého
textu Autorovo pohrávame sa s motivačnými vzťahmi, často experimentátor
ské a prekvapujúce, vyúsťuje do hromadenia slov z istého slovotvorného
hniezda, resp čiastkových slovotvorných paradigiem alebo radov Frekvtnto
vanosť motivačne spätých lexem "viaže text a "drží" tému Ne/nedka sa tlcn
slovotvorného hniezda (zväčša motivant) objavuje už v nazve rozpravk\
a neskôr v rôznych tvarových a slovotvorných obmenách v ďalšom texii,
Napr Ako sa hádali rvony - zvon, zvonu', zvonenie, vyzváňať, zvonček, i\n
nivy, Návšteva z planéty Pip - pip, pípať, pípanie, pípančina, O králikov.
ktorý nechcel spávať v kúzelníckom cyliridn - kúzlo, kúzliť, zakuzln n
odkuzlit, kúzelník, kúzelnícky kúzelný a pod Doslovné resp tvarovo
obmenene opakovanie slov, no najmä pou/ivame slov s rovnakou koreňovou
morfémou sa stáva zdrojom kohe/ie na väčšej, resp celej ploche text L
(Skoumalová, 1985, s 76) Na ilustráciu V rozprávke Q sloníkovi, kton
nechcel pnhyť uchom zaberajú členy jednej slovotvornej paradigmy až 11 c

t

celkovej plochy textu (slon slomk, slonica, sloní, slonolekai)
Prostriedkom kohézie v menšom textovom priestore, t j v rámci jedného

alebo niekoľkých susediacich výpovedných celkov, je opakovanie toho istého
formantu (Skoumalová, c d ) U Heviera je veľmi časté najmä opakovanie
predpôn, ktoré okrem plnenia spájacej funkcie vyvoláva i eufomcky dojem
Napr "Uprostred vyučovania to v ňom zachrapčalo, zaškrípalo, zachrčalo
a zapraskalo" (Školský rozhlas) V rozprávke o O eufomcke pôsobenie zosil-
nené zámerným opakovaním rovnakej morfologickej charakteristiky afixo-
vých derivátov umocňuje i tematickú líniu "Jedného dňa zadtilo, ako v ňom
čosi zaklopkalo Potom zaťukalo a zabubnovalo a zabuchotalo1"

Zoskupovanie lexém s rovnakým slovotvorným základom podmieňuje
vznik špecifickej formantovej synonymie v širokom /mysle slova, ktorá je
výrazná pri predponách ( pero musí celý deň písať, vypisovať, zapisovať,
podpisovať a predpisovať) a pn demmutívnych a augmentativnych príponách
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(kamene - kamienky, kamemská, zuby - zúbky, zubále, chvost - chvostík,
chvostisko)

Okrem vyššie naznačeného opakovania a súčasne variability na úrovni
formy i významu plní závažnú textotvornú funkciu opakovanie obsahu, a to
v dvoch podobách a) obsah je vyjadrený štruktúrne odlišnými lexikálnymi
jednotkami, pnčom jeden z členov dvojice je zväčša štylisticky príznakový
práve slovotvornou utvorenosťou plechový hrnček - plechačik, človiečik -
mmichlapatko obrovská myš - maxtmyš, obrovské ústa - maxiústa, b) obsah
je vyjadrený materiálovo odlišnými, no štruktúrne /hodnými lexikálnymi
jednotkami táraj - klebetník - trepač, výmysel - vynález - objav, kúzliť -
čarovať Do v/ťahu synonymie, ktorá je jednak prostriedkom textovej
súdržnosti, ako aj prostriedkom gradácie významu, vstupujú motivované i
nemotivovane slová, napr 'Vysvetľuje Smieško žiakom učivo a každú chviľu
povie vtip, žart, frk, doku smiešnosť

Originálnym spôsobom autor zapája do služieb textovej kohézie, no naj-
mä estetickej ozvláštnenosti rozprávkových próz paronymický princíp opako-
vania Jeho fungovanie v textoch je viacrozmerné

1 Často sa vyskytujú formálne veľmi blízke paronymá s malými rozdiel-
mi v hláskovom zložení, resp v intonačnej realizácii (prízvuk) Napr hostia
?n neiadi postia, vojaci - pajaci, pluky lúky, zaucho - nasucho, - Viete, ako
\iniklo slovo pirát7 Znamená to predsa 'pi rád - Toto je môj kamión, cho-
dím vždy tam, kam i on' - na Citroene sa mi nepálilo jeho meno, pietože
nemaní rad citróny

Tieto paronymá majú predovšetkým eufomcku silu a sú zdrojom rýmové-
ho efektu Na paronymn sú založené i básnické figúry dodávajúce rozpráv-
kam poetické čaro, napr časté aliterácie a /vukoslcdy - Po parku sa
prechádzala pani Perla Paradajková so svojím psom Pulim - Na najvyššom
konan sedel havran Mal také cieme pene, až sa lesklo do modra ~

Zaznamenali sme i prítomnosť výrazovej homonymie v podobe homo-
nvmitkej hry
- Veď sme huby' - ohradili sa huby v košíku - A preto môžeme nielen ho-
vonť, ale aj hubovať' - Tak dosť1 - skríkol Aprílový Hugo - Lebo vám
dám náhubok
- A luka velí - Pozor' Páľ> - A slniečko páli

met na svete krajšej streľby, ako keď vystreľujú puky kvetov "Pukí -
pukí, puk'"

2 Paronymický princíp sa uplatňuje v početných slovných hračkách zalo-
žených na opakovaní zväčša tor/ovitej časti slova Napr saxofón - hapčifón,
panáčik likotauk, hviezdolapka - mucholapka, konvalinky pomalmky naťa-
hujú poľné linky, pištoľník Pišta, Do školv pnšiel fotograf Volal sa Oto Graf

Cvak urobil pn žiakoch - cvalíkoch Šťuk zasa pn žiakoch, ktorí boli
tťupli - Vtedy vrazila do triedy Pisrnenková polícia - skrátene nazývaná
PÍPOL Nikto ani nepipol, keď sa zjavila -
Rozprávka Komu mame vykať je ukážkou zámerného podnecovania detskej
fantázie a originálneho jazykového pretavenia témy, založeného na paro-
nymii "Vy neviete, komu máte \ykať/ To je predsa jednoduché Vydre Vyhni
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