
Vykopávke Vynálezcom Vypínaču Vysočine Vysávaču A komu môžete ty-
kať1'' Tykadlom Tympanom a tympanistovi Tyči Tyčinke Len na tyrkysového l
tigra si dajte pozor Ktovie, či sa mu páči, keď mu niekto tyká ' t

3 Materiálna zhoda komponentu motivovaného slova a torza nemoti-
vovaného slova (alebo štruktúrne odlišného motivovaného slova) vytvára
fiktívnu slovotvornú Štruktúru v nemotivovane] lexéme a zdanie opakovania
istého slovotvorného prostriedku cisár a pisár, z trávy « ho zvedavo
premenovali prenikavé oči, (hlava) trochu čapatá a trochu plešatá Expresívne
pôsobí "rozprávková" remotrvácia slova starosta "Pero je starosta, pretože má
najviac starostí"

Naznačené fungovanie paronymie, ale i homonymie v texte predstavuje
slovami K Buzássyovej (1984, s 341) centrálny typ významového a výrazové-
ho kontrapunktu, kontrapunktu od výrazu k významu, keď slová vstupujúce
do kontrapunktického výťahu sú viac alebo menej zvukovo zhodné, no vý-
znamy sú vo6 sebe rozličným spôsobom sémanticky alebo štylistickou hod-
notou posunuté

Daniel Hevier v nezriedkavých autorských okazionaltzmoch uplatňuje
analogickú slovotvorbu, čím sa nalaďuje na rovnakú strunu s detským spôso-
bom vytvárania nových slov Hevierove okazionahzmy vo viacerých prípa-
doch pomenúvajú nové javy, ktoré však jestvujú len vďaka vyprovokovanej
čitateľovej, resp poslucháčovej obrazotvornosti Komunikatívnu, no najmä
estetickú, ozvláštňujúcu funkciu plnia predovšetkým v jedinečnom kontexte

Podľa okazionálneho slovotvorného modelu (Martmcová, 1983, s 139)
tvorí slovo "hapčifón" s významom "prechladnutý saxofón" Expresivitu analo-
gicky utvoreného slova "hviezdolapka" (podľa mucholapka) spôsobuje séman-
tické napätie medzi základmi zloženého slova "Zívací stroj" je "unavený
a ospalý písací stroj", tu je evidentné napätie medzi slovotvorným d lexikál-
nym významom (Nemec, 1972) Podobné napätie jestvuje pri slove "narovná-
vač", ktorý "narovnáva pokrivené postavy v televíznom prijímači" "Hugo-
viny", t j "meniny Aprílového Huga" vznikli podľa okrajového slovotvorného
typu (abrahámovtny) so súčasnou sémantickou aktualizáciou slovotvorného
základu Podľa okrajového modelu (zaškolák) autor tvorí slovo "poškolák",
t j "žiak, ktorý ostáva po škole" Štylisticky nápadná je voľba derivátu z me-
nej produktívneho slovotvorného typu "vymšovák, opytovák, vyknkovák" Vy
znamová inkompatibilita zložiek v lexikálnych jednotkách "poškolmk" ("škol-
ník je poškolník, lebo ostáva po škole") a "slonolekar" ("lekár, ktorý lieči
slony", analogicky podľa zverolekár) sa stáva zdrojom expresivity Príslovka
"atramentsky" ("Niekto si možno mysli, že peračník je len taká obyčajná vec
To sa teda atramentsky mýli1") evokuje svojim hláskovým zložením súvislosť
so slovom sakramentsky Tento okazionalizmus teda vznikol medzistupňovým
odvodzovaním, lebo prídavné meno "atramentsky" neexistuje

Expresívne pôsobenie uvedených okazionakzmov zjavne spôsobujú systé-
mové odchýlky sémantickej, štruktúrnej alebo sémantické - štruktúrnej pova-
hy (Fleischer, 1969, s 275)

Jazykové novátorstvo Daniela Heviera sa prejavuje i na úrovni slovotvor-
ných postupov V jeho knihách sa stretávame s juxtaponovanými zrazenina-

mi, ako "Rybasajeodhlavy" (meno dedka, ktorý si ustavične hundral túto
múdrosť), "čojaviemešteaká výstava", "znovamč" Jazykovým povrazolezec-
tvom je odsekávame z takto vytvorených lexém "Bol to hundravý dedko,
ktorého všetci volali Rybasajeodhlavy, skrátene Rybasaj a ešte skrátenejšie
Rybas " V rozprávke O vyplazovacei schránke sa slovná zrazenina stáva zdro-
jom komiky ( list nechodil a schránka vykrikovala - Znovamč1 Znovamč1

- okolo išiel pán Zvonanič, ktorý si myslel, že vykrikuje jeho meno)
Štylistickú príznakovosť motivovaných slov často spôsobuje expresivita

slovotvorných prostriedkov, a to buď jedného, alebo oboch (Furdík, 1987,
s 27) V textoch sa vyskytuje kombinácia a) nepríznakového základu a prí-
znakového formantu (film-ík, zlodej-íček, smieš-ik, cukrí-ček), b) prízna-
kového základu a nepríznakového formantu (hugov-iny, brušk-atý, pipan-čma,
trepa-č), c) príznakového základu a príznakového formantu, resp dvoch prí-
znakových základov (plecháč-ik, krpán-ik, tár-aj, šibi-strunka, šťuko-cvak)

Námetom osobitného príspevku by mohlo byť tvorenie vlastných mien
v Hevierových rozprávkach Ich expresívnosť často spôsobuje nielen perso-
nifikácia, ale" aj zámerné zladenie so slovotvornou normou "Žltý Machúľ
išiel s červenou Machufkou na rande" Pravidelne sa tvoria i názvy prísluš-
níkov zvieracích alebo ufónskych rodín tign tatko Bengál, tigna mamka
Bengálka, malý tiger Bengálček, tatko Ufo, mamina Ufina, synček Ufík

V príspevku sme načrtli fungovanie slovotvorné motivovaného slova
v rozprávkach Daniela Heviera V snahe zachytiť, ako sa na motivačné vzťa-
hy navrstvujú ďalšie textové javy, na niektorých miestach prekračujeme
rámec denvatológie Naše pozorovania umožňujú konštatovanie, že v skúma-
ných textoch sa slovotvorná motivácia stáva významným prostriedkom na vy-
jadrenie umeleckého zámeru autora Hevierova slovotvorná virtuozita je
neodškriepiteľným zdrojom silného perapientskeho zážitku
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