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Vážení prítomní, milí mladí priatelia,

úpnmne Vás všetkých vítam na III kolokviu mladých ja/ykovedcov,
ktoré sa už tradične v pozdnej jeseni schádza v tomto obrodzujúcom malo
karpatskom prostredí Pri jeho príprave i technickej organizácii sme sa usi-
lovali vyu/iť poznatky i podnety získané pn predchádzajúcich dvoch stret-
nutiach s Vami Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pn SAV
s uspokojením konštatoval, že pôvodný — nesporne perspektívny — zámer
vytvoril pre mladú generáciu pnestor na prezentáciu vlastných výskumných
výsledkov, na neformálnu diskusiu a nadviazanie pracovných i osobných
kontaktov, sa pn jeho konkrétnej realizácii dalej precizoval \ rozširoval
Naše stretnutia získavajú interdisciplinárny charakter, čoraz viac prichádzajú
medzi nás aj zástupcovia zahraničných pracovísk. Aj tohoročný program
dokazuje, že naše rokovanie bude mať viaceré dimenzie, dokumentujúce
široký výskumný záber nastupujúcej generácie

Orgam/átorom podujatia sa opäť podarilo pripraviť a vydať zborník prí-
spevkov z minuloročného kolokvia Pokladajte, prosím, Vaňa H za svoj
zborník, usilujte sa o ňom referovať a nachádzajte v ňom inšpiráciu do dal-
šej práce

Otváram rokovanie III kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa
v tomto roku schádza aj vďaka spoluorgamzátorstvu Jazykovedného ústavu
Ľ Štúra SAV, a želám mu úspešný priebeh

Modra—Piesok 2 decembra 1993 PhDr I vor Ripka, CSc
predseda SJS pri SAV



Zu BESONDERHEITEN DES IMPERATIVSATZES
DARGESTEI LT AM SLOWAKISCHEN

Andreas Spath

Lipska univerzita

Moderne Arbeiten zum Satzmodus untersuchen das Verhaltms von Satz-
typ und Satzmodus Der Satztyp ist eme formal grammatische Štruktúr emes
Ausdrucks vom Typ Šat?, dessen Komposition semer Teilausdrucke em
Anwendungspotential be-grundet, das durch deň Satzmodus ausgedruckt
wird, der das semantische Gegen-stuck /um Satztyp darstellt (BRRZ, 1992,
1-2) Als satztypbildende Merkmale gelten nur strukturelle Merkmale, d h
formale grammdtische Mittel, die ledighch uber eme strukturelle Bedeutung
verfugen und die bei Anwendung auf emen AuBerungskon-text eme Spre-
cheremstellung mchtpropositional reprasentieren Wahrend fúr andere Satz-
modi (Deklarativ, Interrogativ und eventuell auch Optativ) neben dem
Modus verbi auch die kategonale Fullung, das Vorkommen von w-Elemen-
ten, topologische Merk-male der Verbposition bzw Vor- und Nachteldbele-
gung sowie die Intonation deň Rang relevanter grammatlsche Merkmale tur
die Satztypisierung haben, konstituiert sich der Imperativsatz als Formtyp
alleín aus der Evidenz des morphologischen Imperativs und der daraus resul-
tierenden Subjektlosigkeit Diesem Formtyp entspncht em bestimmter Funk-
tionstyp mit emem entsprechenden Anwendungspotential Der Imperativsat?
tragt hierbei konštánt eme direktíve Defaultfunktion

Wenn dem Imperatív der direktíve Illokutionstyp als Defaultbezug
zukommt, so setzt das voraus, daB die satztypbildenden Merkmale des Impe-
rativssat/es die Funktion emes Emstellungsspezifikators haben, der es emem
Sprecher ermoglicht, eme kogm-tive Emstellung zum propositional
reprasentlerten Sachverhalt auszudrucken, die sien aus deň Erfullungsbedm-
gungen fúr Imperatíve ergibt Diese propositionale Grundhdl tung ergibt sich
aus deň satztypspezifizierenden Merkmalen Sie kann jedoch weiter diffe-
renziert sem, wenn sich die Sprecheremstellung aus deň Bedeurungen weite-
rer Teilausdrucke des Saues ergibt Der Satzmodus ist zvvar mit der struktu
rellen Bedeu-tung der satztypbildenden Merkmale des Imperativsatzes als
Anwendungspotential bereits fixiert, jedoch modifi/ieren weitere sprachh-
che Mittel die Sprecheremstellung zum propositionalen Gehalt Es handelt
sich hierbei um propositionale und mchtpro positionale Mittel, die nicht als
relevante Merkmale fúr die Herstellung des Default-bezuges gelten, jedoch
das illokutive Potential des Satztypes eingrenzen Zu diesen Mitteln gehoren
auf mchtpropositionaler Ebene Modalpartikeln und der Verbaspekt sowie



Satzadverbiale als propositionale Mittel der Sprecheremstellung Daher kann
m satztypisierende und emstellungsmodifizierende Mittel unterschiederi
werden

Fúr die Typisierung des Imperativsatzes ist die Evidenz d&s morpholo-
gischen Im-perativ hmreichend Weitere Satztypmerkmale wie die kanonis
ehe Subjektlosigkeit sind eme Konsequenz aus dem Wirken des morpholo-
gischen Imperativs Die Subjekt-losigkeit gilt fúr deň Imperativsatz als
universales Satztypmerkmal Als Eiklarung fúr die-ses Merkraal fmden sich
in der Literatúr verschiedene Ansatze, von denen zwei rele-vant erschemen

Wunderhch (.1984, 100) geht davon aus, daB die Nominativ-NP emes Sat-
zes dann getilgt vverden kann, wenn die C-Position emes Satz mit deň Merk-
malen [+fmit, +impj ausgezeíchnet ist Fúr deň Fall, daB die Nominativ-NP
nicht getilgt wird, tntt em Pro-nomen auf, daB deň Kontrastakzent erhalt
Eme Konsequen? aus der Tilgungsthese Wunderhchs ist die gleichzeítige
Tilgung der externen Theta-Rolle. Betrachtet man aber Imperativsatze mit
Subjektkontrolle und Reflexívum, so wird evident, daB die ex-terne Theta-
Rolle des imperativischen Verbs Bindungs- und Kontrollbeziehungen ein-
gehen kann

(1) „Ráčte počkať'"
„Ráčte, [PRO, počkať]'"

(2) „Hanbi, sa/"

Daher kann die Tilgungsthese keme adaquate Losung fúr die Subjektlo-
sigkeit des Imperativsatzes sem

Rosengren (1992a, 19, 1993b, 16) erklartdie kanonischen Subjektlosig-
keit des Im-perativs mit der These der blockierten extemen Theta-Rolle Hier
geht es darum, daB der Imperatív aufgrund semer Verwendungsbedmgungen
kem strukturelles Subjekt benotigt Der Imperatív zeichnet sich durch die
Besonderheit aus, daB der Sprecher deň von der Proposition bezeíchneten
Sachverhalt auf deň Adressaten bezieht und somit emen Anredebezug hers
tellt Somit verfugt der Imperatív uber die illokutionsdeik-tische Kategone
des Adressaten (siehe Liedtke 1993, 67) So erklart Rosengren (ebd ) die Sub-
jektlosigkeit des Imperativs damit, daB der Sprecher deň Bezug zum Adres-
saten bereits im Lexikón herstellt, so daB das Subjekt des Imperativs morp-
ho-logisch mkorponert ist. Damit ist auch erklart, \veshalb das Mantrxverb
des Imperativ-satzes Bindung und Kontrolle eingeht, dá die externe Theta-
Rolle zwar blockiert ist, aber nicht getilgt

Die syntaktische Blockierung der externen Theta-Rolle setzt voraus, daB
bereits im Lexikón entsprechende morphologische Operationen stattfmden,
die Rosengren (ebd, 25) folgendermaBen bescheibt
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(3)
a +imp +2ps apl
b AP Xe [ x < ly [ADRESSA1 yj] [ P x e ]

+V
(Rosengren 1993b25)

Dabei wurde die externe Theta-Rolle bereits im Lexikón durch funktio-
nale Kompo-sition blockiert Der Adressat ist eme defmite Individuenmen-
ge Wendet man diese Operation auf em Verb an, so ergibt sich fúr deň Impe-
ratív folgende semantische Re-prasentation entsprechend des Lexikonemtrags
fúr das jevveihge Verb

(4) „Spi'"

a /spa-/ [-N,+V], Xx Xe [ e INST [ x [SLEEP])]
b /-i+imp/ XP Xe [ x < ly [ADRESSAT y]] [ P x e ]

c. XP Xe [ x < ly [ADRESSAT y]] [P x e ] (P)
Xe [ x < vy [ADRESSAT y]] ] x e ] [Xx Xe [ e INST [ x [SLEEP]]
= Xe [x < ly [ADRESSAT y]] [ e INST [ x [SLEEP]]J

Durch q-Bindung wird die referentielle q-Rolle (le) durch deň Satzmo-
dusoperator gebunden, der em hmsichthch der Kategonen Moghchkeit und
Nôtwendigkeit parame-tnsierter Modaloperator ist (Rosengren, 1993 21)

d. X P

e. X P t M O ^ J B e f P e l ] (?)
MO„J36 [Xe[x <iy [ADRESSAT y]] [ e INST [ x [SLEEP]]] e]

n [ 3e [ x < ty [ADRESSAT y]] [ e INST [ x [SLEEP]]]

In markierten Strukturen jedoch, konnen Nommativ-NPn auttreten, die
deň Adres-saten exphzieren.

(5) „Dievka moja, ty čuš a nestar sa, keď sa chlapi zhovárajú, "
(Timrava, žít nach MSJ)

(6) „Mamka, mamka, len si vy dobre v chalupe bývajte, varte, pečte, aj uškom
pokývajte, aby vám bolo veselšie!"
(Cíger-Hronský)



Hier ist sa unterscheiden, ob der Adressat oder der Handelnde genannt
wird Diese illokutionsdeitktischen Kategonen werden emerseits durch
Vokativphrasen ausge-druckt, soweit der Adressat der Handlung genannt
vvird, wie in denVokativphrasen der Satze (5) und (6) Wird der Handelnde
genannt, so sind die entsprechenden Pro-nommalausdrucke m die phonolo-
glsche Sat7struktur integnert, die als Subjekt-substitute gelten Diese Ausd-
rucke sind von Subjekten zu unterscheiden, dá die blocklerte externe Theta-
Rolle kem Subjekt zulaBt und /wischen Subjektsubstitut und Verbum
fmitum auch keme Kongruenzbeziehung besteht (siehe (8), (9) und (10))
Somit ist ihr syntaktischer und morphologischer Status /u klaren

(7) „Píšte všetci modrým perom1"
(skúp Bez ladu a skladu)

(8) „Nikto neustupujte'"

(9) „Každý mi prineste vedro vody1"

(10) „Vypnite niekto to rádio1"

Svobodová (1984) legt fúr die sententielle Integration der Subjektsubsti-
tute die postimtiale Position der Enklitika /ugrunde Allerdings sind Sub-
jektsubstitute lediglich in die phonologlsche Satzstruktur integrierbar und
nicht in die syntaktlsche, dá sie nicht Tei! der Argumentenstruktur emes
Verbs smd Sie smd nach (Rosengren, 1993b 19, 26) Adjunkte an die VP

n, 1992) und stehen auBerhalb der Valen? des Verbes

(11)

10

Als Subjektsubstitute kommen Personalpronomina der 2 Person, sowie
Exhaustiv-, Negatív- und Indefinitpronomma vor Die Inkor,gruenz und der
Status der Subjektsub stitute drangt die Frage auf, Vveicher Kasus diesen Ele
menten durch vveLhc Kategórie vererbt wird Dem morphologischen Para-
digma n<toh handelt es sich um Nominative Der Nominativ ist jedoch struk-
tureller Kasus, der dem Subjekt vererbt wird Anderer-seits verfugen die
Pronomina in ihren Paradigmen uber keme autonome Vokativform. In archa-
ischen Vorkommen lindet man allerdings noch phonologisch mtegrierte
Voka-tive

(l2) „Bože ho osláv!"
(žít MSJ)

Der Nominativ wird im Slowakischen als Ersatzform fúr deň unproduk-
tiven Vokativ verwendet, so daB Subjektsubstituten anstelle des Vokativs der
Nommativ ?ugewiesen wird, wobei es sich um phonologisch integnerte
Vokativphrasen handelt, die Adjunkt an VP smd

An dieser Stelle mussen noch cmige Fragen offen unbeantwortet blei
ben So muB die Kasuszuvveisung der Subjektsubstitute sowie die Bewegun-
gen des finiten Verbs genauer untersucht werden Um das Wirken der bloc-
kierten externen Theta Rolle zu erklaren, smd weitere Aussagen zur
Bindungstheone im Slowakischen notwendig, ebenso fúr die Syntax des slo-
vvakischen Satzes, wofur gegenwartig noch keme voll-standigen Losungen
vorgeschlagen werden konnen
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Slovotvorné alternácie pri bezpríponovom tvorení
deverbatívnych substantív

Marta Bystnanska

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Príspevok prináša opis jedného výseku slovotvorného systému sloven-
ského jazyka, na ktorom sa pokúsime ukázať súčinnosť formálnych a obsa-
hových prvkov v slovotvornom procese, ako aj odraz tejto všeobecnej záko-
nitosti jazykového systému vo formálnej identite či odlišnosti motivantov
a motivátov a v dynamických tendenciách v sémantike motivovaných slov

Konkrétne nám šlo o zistenie produktivity všetkých typov vokalických,
konsonantických a vokalicko-konsonantických alternácií pri tvorení dever-
batívnych substantív tzv bezpríponovým slovotvorným postupom v sloven-
čine Vychádzali sme zo súboru takto tvorených slov zachytených v Retro-
grádnom slovníku slovenčiny (Mistrík, 1976), ktorý sme spracovali metódou
synchrónnej kvalitatívno-kvantitatívnej analýzy

Praktické ťažkosti s vymedzením relatívne konečného počtu derivátov
a potreba zdôvodnenia koexistencie istých javov nás prinútili hlbšie sa
zamyslieť nad metodologickými problémami zásadného charakteru, ktoré
musí brať do úvahy každá práca z oblasti denvatológie Jedným z nich je
vzťah genetickej a synchrónnej motivovanosti Striktné ro/lišovanie syn-
chrónneho a diachrónneho aspektu je spojené s nástupom štrukturalizmu
a s teoretickými úvahami F de Saussura v Kurze všeobecnej lingvistiky
(1989) F de Saussure podčiarkuje, že zasahovanie časového faktoru je
schopné spôsobiť lingvistike špecifické ťažkosti a vedu privádza pred dve
absolútne protichodné cesty

Zaujímavé sú v tomto smere názory F Čermáka v poznámkach k české-
mu prekladu Kunu (op cit, s 396—397) Prekladateľ s priznaním istých
protirečení rehabilituje pôvodné autorove závery saussurovský protiklad
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medzi synchrómou z. uiachrómou je protikladom hľadísk, má metodologickú
povahu a týk^ sa skúmajúceho a jeho objektu Teda nie súboru vecí, ktorými
sa skúmajúci zaoberá skúmajúci človek stojí stále pred jediným jazykovým
obdobím, keď reč nepretržite implikuje vybudovaný systém i vývoj /ároveň.
Synchrónny či diachrónny nie je jazyk, ale prístup k nemu, t j veda o jazyku

Z hľadiska našej témy je dôležité spomenúť problematiku smeru slovo-
tvornej motivácie. Na presnejšie vymedzenie slovotvorných alternácií je
nevyhnutné určiť východisko motivačného vzťahu (resp viacerých motivač-
ných vzťahov), a tým aj východiskový člen altemačnej dvojice (alternačné-
ho radu).

Na zaradenie substantíva do inventára nami skúmaných slov je rozho-
dujúca jeho odvodenosť od slovesa Existujú však mnohé sporné prípady, keď
je smer slovotvornej motivácie opačný alebo nejednoznačne identifikovateľ-
ný Ide hlavne o slovesá, ktoré nevyjadrujú dej v zmysle činnosti, a o slove-
sá, v ktorých je paciens deja implicitne vyjadrený priamo v deji Smer slovo-
tvornej motivovanosti vo dvojici stavové sloveso — abstraktné substantívum
označujúce isté životné stavy a pocity určujeme ako vztah verbum —» sub-
stantívum Stav chápeme v zmysle kategonálneho lexikálneho významu ako
hraničnú entitu mezi príznakom a samostatne chápanou substanciou.

Do nášho uvažovania sme nezaradili prevzaté substantíva typu atak,
apel, kontrola, alarm, analýza, galop, íturm, od ktorých sa tvoria slovesá
produktívnym formantom -ova(ť). Medzi dejové mená však zaraďujeme
slová ligot <— ligotať sa, šramot <— šramotu', džavot <— džavotať a pod , ktoré
sú odlišné od typu s formantom -ot buchot, bekot, blkot, mekot, cvakol Tieto
deverbatíva sú odvodené od základových slovies patriacich do reprodukčnej
onomaziologickej kategórie a opierajúcich sa o zvukomalebné citoslovcia
bé —» bečat —> bekot —» bekotať, buch —> buchot —> buchot —> buchotat Slo-
vesá bekotat, buchotat považujeme za sekundárne, desubstantívne Nie však
pri type ligot, kde základové primárne slovesá neexistujú Pripúšťame tu však
i inú možnú interpretáciu

Osobitnú pozornosť si zasluhuje výber motivujúceho slova pn deverba-
tívach, v ktorých fundujúcim slovom je bezpredponové sloveso

Ak v štrukúre Zv + -Rm, Zv + -Rf, Zv + -Rn, pnčom Zv -» Pref(cv/c) +
Kv, Pref(cv/c) predstavuje sémanticky prázdny člen, netvoriaci súčasť slovo-
tvorného významu odvodeného slova, ide o analogický derivát nádrž je „to,
v čom sa drží voda", pokrm je „to, čím sa kŕmi", omyl je „to, keď sa niekto
mýli". Podobné sú slová nájazd, úpal, úkon, počin, výčap, ústrk atď Analo-
gický denvát nemožno vzťahovať ku prefixálnemu slovesu buď preto, lebo
chýba (verbá ukonat, ustrčit neexistujú) alebo preto, lebo to nedovoľuje
odlišná sémantika oboch slov (nájazd — najazdiť, úpal — upáliť) Morfe-
matická a slovotvorná stavba takýchto derivátov je /hodná so štruktúrou pra-
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videlne fundovaných odvodenín, preto sa do slovnej zásoby jazyka zaraďujú
na základe paradigmatickej analógie (Furdík, 1970)

Ak Pref(cv/c) nie je sémanticky prázdnym členom a slovotvorná para
fráza motivovaného substantíva zahŕňa i sémantiku prefixu, ide o prefixálno-
konverzné deriváty podrast — „to, čo rastie pod niečím", predkrm — „to,
čo sa je pred kŕmením", posled — „to, čo nasleduje po niečom", ďalej
náhľad, výhľad, výpad, nadjazd, podchod, potlesk

Medzi analogickými a prefixálno-konverznými derivátmi nie je ostrá
hranica Na zaradenie slova do jedného alebo druhého typu má vplyv séman-
tika predpony, ktorá sa môže meniť podľa významových posunov v jednotli-
vých odvodených slovách (syntagmatlcký aspekt) alebo nadobudne nový
význam na základe uplatnenia vo viacerých analogických derivátoch (para-
digmatický aspekt)

Uvedené dva typy derivátov odlišujeme od desubstantívnych substantív
utvorených čistou prefixáciou (dokázať —» dôkaz -> protidôkaz, podobne
medzijazda, predohra, protireč atď) V ich slovotvornom význame je v rov
nakej miere zastúpený význam predpony i substantíva

Vyššie sme spomenuli, že dôležitým momentom na identifikáciu prí-
znakového a nepríznakového člena alternačnej dvojice (radu) je výber moti-
vujúceho slova a s ním spätá jedmosť a viacnásobnosť bezprostrednej moti-
vácie (bližšie o termínoch po/n Uluchanov, 1977) Rozhramčeme motivačnej
jedmosti a viacnásobnosti spočíva vo viacerých čiastkových problémoch,
súvisiacich s charakterom sémanticko-gramatického v/ťahu motivujúcich
slovies

1 Motivovanosť dokonavým a nedokonavým vidom slovesa, vrátane
sekundárnych imperfektív (výzva — vyzval, vyzýval; závora — zavriet,
zavieral, odplata — odplatil sa, odplácal sa, kúpa — kúpil, kupovať),

2 Motivovanost párom bezsufixálne sloveso nedokonavého vidu — jed-
norazové perfektné sloveso so sufixom -nú- (záprah — zapriahat, zapnah-
nul, pád — padat, padnút, švih — švihal, Svihnut, dvih — dvíhal, dvihnúť),

3 Motivovanosť slovesami, vyjadrujúcimi protiklad násobenosti/ nená
sobenosti deja (beh — behat, bežal, let — letiet, lietať)

Vzniká otázka, či vidové páry slovies považovať za tvary toho istého
slova alebo za dve rôzne slová Prikláňame sa k druhému chápaniu, preto/e
členy vidového páru patna do rôznych paradigiem a mô/u samostatne moti-
vovať deverbatívne deriváty Teda dvojvidovú motiváciu považujeme /a
viacnásobnú a jednokoreňové slovesá, ktoré sa odlišujú vidom, za dve oso-
bitné slová

Bez ohľadu na to, či bezpríponové deverbatívne substantívum vyjadruje
dej prebiehajúci v čase (úlet, odkop, prešvih, stoj, klak, \ed, zdvih, obeh, toč)
alebo má nedejový predmetný význam (prebal, záves, výplň, pneruba, pne-
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hyba, stoka, úpon, výmoľ), prípadne predstavuje špecifickú konfiguráciu
dejového a konkretizovaných významov (zvar, nadjazd, podchod — význam
deja a miesta deja, prevod, výfuk, náplň — vý/nain deja a prostriedku),
dochádza v deverbatívnych substantívach k stieraniu protikladu priebehu
a aktu deja, teda k neutralizácii vidových protikladov Vo väčšine prípadov
deverbatívne substantívum vystupuje ako nadvidové, schopne v konkrétnej
situácii substituovať obidva vidy, ale i dej ohraničený v čase ako jedinečný
akt deja Vidové chápanie je teda závislé na kontexte Pri posudzovaní
(potenciálnej) viacnásobnosti vychádzame z možností jednej alebo viace-
rých slovotvorných parafráz, v ktorých je zachovaná ekvivalentnosť obsaho-
vých súvislostí derivátu a parafrázovanej explicitnej konštrukcie Napr sub-
stantívum kúpa môže mat dve vidové parafrázy: „to, čo sa kúpi", „to, čo sa
kupuje", popi s — „to, keď niekto niečo popíše alebo popisuje", pocit — „to,
keď niekto niečo pocíti alebo pociťuje", atď

K spomínanej skutočnosti sa pripája fakt, že aplikovanie obojvidových
parafráz (i viacerých parafráz so slovesnými lexémami s totožnou koreňovou
morfémou, ktoré v slovníku vystupujú ako samostatné heslá behať — bežať,
naniesť — nanosil, naletiet — nalietal) sa rozširuje v prípadoch slovotvor-
nej polysémie Napr. zvar — „miesto zvarema", „to, čo vzniklo zváraním
i zvarením", zápis — „to, keď sa niečo zapisuje", „to, čo vzniklo zapísaním"
Vidové rozdiely spočívajú v samotnom pojmovom obsahu slovesa, ale sú
zároveň nositelmi niektorých slovesných gramatických významov, predov-
šetkým významu časového Pri niektorých derivátoch sa však zreteľne rozli-
šujú vidové rozdiely motivujúcich slovies aj napriek maximálnej formálnej
zhode s dokonavým i nedokonavým slovesom

Niektoré dejové substantíva motivované pohybovými, dynamickými
slovesami vnímame na pozadí dokonavých slovies, pretože vyjadrujú akt
deja (skok, úder, predklon, klak), niektoré na pozadí nedokonavých slovies,
pretože vyjadrujú pnebehový dej (let, beh) Špecifikum predstavujú dever-
batívapovan — posuv, zosun — zosuv Tu hláskové zloženie jasne signali-
zuje, ktorým párom vidovej dvojice je denvát motivovaný Substantíva náh-
rev, záhrev, záchvev sémanticky vyjadrujú jednorazový akt deja, sú však
motivivané nedokonavými slovesami Ide o zaujímavý prípad kríženia
sémantiky predpony a sufixu

V mnohých skúmaných slovách ide však len o tendenciu, pretože situá-
cia alebo kontext, sémantické a syntaktické prostriedky môžu jednotlivé sub-
stantíva prehodnotiť na výrazové prostriedky opačného vidového charakteru

V tých deverbatívach, kde formálne príznaky určujú jediné motivujúce
sloveso, slovotvorná sémantika môže byť zviazaná i s druhým členom vido-
vého korelátu (zálev «- zalial, zalieval, úsmev <- usmial sa, usmieval sa;
pomoc <— pomôcť, pomáhal}
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Opačný je prípad rozštiepenia štruktúrnej a sémantickej motivácie:

úpal upáliť;
s páht

zastrel zastrelil
streht

Z hľadiska stanovenia alternácii je pre nás však rozhodujúci tormálny
faktor

Koexistencia rôznych typov slovotvornej dvoj- a polymotivovanosti
(odchod, prechod, rozchod, navar, nános, nálet atd ) nás vedie k záveru, že
každý typ sa v mortonologickej i slovotvornej analýze musí posud/ovať oso-
bitne, vzhľadom na každé zo súčasne motivujúcich slovies Iba tak sa môže
komplexnejšie zachytil rôznost jednotlivých morfonologickych zmien

Ak máme vyriešený problém viacnásobnej motivácie a na základe
sémantických a formálnych kritérií stanovený vzťah motivát — motivant
(motivanty), pristupujeme k analýze alternácií, ktorá nevyhnutne predpokla
dá nesenie smeru alternácie

Alternanty tvoria v jazykovom povedomí jednu morfonému, ktorá je
reprezentovaná alternantou základnou, východiskovou, vo vztahu k nej sa
druhá(é) javí(ia) ako sekundárne Určenie smeru alternácie teda spočíva vo
vymedzení základných a sekundárnych alternánt alternačného radu
V synchrónnom pláne možno vymedziť silnú alternantu z fenologického hla-
diska napr zubné spoluhlásky môžu byt len východiskovými altemantami
vo vzťahu k spoluhláskam palatálnym — d/ď, t/t, n/ň alebo zadopodnebné
spoluhlásky môžu byť len východiskovými alternantami vzhladom k alter
nantám sykavkovým tupým alebo ostrým — k/c, k/č, h/ž

Morfonologické hľadisko vychádza / funkcie, ktorú daná alternácia plní
pri stavbe slova alebo tvaru V tomto zmysle sa za základnú považuje tá
altemanta, ktorá vystupuje vo fundujúcom slove derivačnej dvojice Tak
napr z derivačných dvojíc hodit — hod, naletiet — nálet, hamt — hana jed-
noznačne vyplýva usporiadaný alternačný rad d/d, ť/t, ň/n Podobne z odvod-
zovacích dvojíc tiect — tok, zamlčal — zámlka, beiat — beh alternačný rad
c/k, č/k, ž/h Mluvnice češtiny l (1986) tieto prípady definuje ako inverzné
alternácie alebo tzv tvrdnutie

Pri určení smeru alternácií sa opierame o slovotvornú interpretáciu,
v ktorej postupujeme podľa perspektívneho princípu — od motivujúceho
slova k slovu motivovanému Takto vymedzené kritériá nám boh smerodaj-
né pri výbere konečného súboru motivovaných slov

V materiálovej časti uvádzame na prvom mieste frekvenciu derivátu
podľa Retrográdneho \lovnika slovenčiny, potom nasleduje zoznam motivá-
tov, motivantov a alternácie, ktorými sa líšia členy motivačnej dvojice
Alternácie chápeme ako sekundárny formant bezsufixálneho slovotvorného
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postupu Pri ich určení vychádzame zo základného iníinitívneho tvaru slove-
sa Tam, kde sa infimtív hláskovo líši od odvodeného substantíva, za výcho-
diskovú podobu pokladáme vzhľadom k funkčnej bezpríznakovosti 3 osobu
singuláru indikatívu prézenta (v prípadoch typu nájom, podnájom, prenájom,
zajom, rast, nárast, obrast, dorast, zrast, vzrast, novej, zá^ej, nápoj, stoj,
zástoj, prestoj a pod )

Pri analýze alternácií v analogických derivátoch je nám smerodajná
hniezdová interpretácia spomenutých odvodenín Za motivujúci pokladáme
východiskový člen slovotvorného hniezda, ku ktorému sa analogický derivát
radí na základe totožnej koreňovej morfémy (úkon <— konal, nádrž «— držať,
úsvit <— svitať) Inak postupujeme tam, kde má miesto rozštiepenie séman-
tickej a štruktúrnej motivácie Východiskom pre určenie alternácií je štruk-
túrny člen motivačnej dvojice

V rámci súboru, ktorý vytvára 1332 lexikálnych jednotiek, sa sledujú
tieto kvantitatívne parametre

a) celkový počet alternácií jedného typu,
b) relatívna početnosť (pravdepodobnosť) daného typu alternácie v rámci

konečného počtu všetkých alternácií

Ukážka materiálovej časti

F

34
2

J

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

MOTIVÁT MOTIVANT

skok skočil
náskok naskočiť

skočiť
záskok zaskočil

zaskakoval
predskok skočil
odskok odskočil
podskok podskočil
preskok preskočil
prískok priskočil
doskok doskočil
poskok poskočil
zoskok zoskočiť

zoskakovať
zoskákal

úskok uskočil
uskakoval

výskok vyskočil

ALTERNÁCIE

č/k
č/k,a/á

č/k,a/á
a/á
č/k
č/k
č/k
č/k
č/k.i/í
č/k
č/k
č/k
a/o
á/o
č/k,u/ú
a/o,u/u
č/k,Ľí

Č N D

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

V

/

O M
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r<

1
1

7
1
1

1
28

13
1

MOTIVÁT MOTIVANT

rozskok rozskočiť sa
námok namoknút

namokat
zákrok zakročil
úkrok ukročit
výkrok vykročil

vykračoval
rozkrok rozkročil (sa)
výrok vyriecť

vyneknul
lok lieči
obtok obtekať

ALTERNÁCIE

č/k
a/á
a/á
čA,a/á
č/k,u/ú
č/k,i/í
č/k,d/o,i/í
č/k /
c/k,ie/o,i/í
ie/o,i/í
c/k,ie/o
e/o

Č N D

/
/

/
/
/

/

/
/

V

/

O M

/
/

Predmetom nášho skúmania boh slovotvorné typy s formálnou štruktú-
rou Zv + -Rm, Zv + -Rf, Zv + -Rn. Ako sme už naznačili vyššie, tieto struk
turné modely môžu zodpovedať viacerým onomaziologicko-sémantickým
kategóriám, a teda vyjadrovať niekoľko slovotvorných významov Vo v/ťahu
medzi obsahom a formou slovotvorných typov teda platí zásada asymetric-
kého dualizmu ako pri lexikálnych jednotkách a gramatických tvaroch Na
ro/diel od lexikálnych jednotiek, pri ktorých má asymetria individuálny cha-
rakter, slovotvorná polysémia má kategonálnu platnosť (Furdík, 1971, s 12)

Viacerí bádatelia (Buzássyová, 1974, Furdík, op cit) poukázali na to, že
odvodzovacie možnosti slovesa a paralelnosť vyjadrovacích slovotvorných
významov súvisí be?prostredne s intenčným poľom základových slovies Dej
vyjadrený fundujúcim slovesom má viacero intencií môže sa v/ťahovať na
pôvodcu (agens) alebo nositeľa, prostriedok (nástroj), na zásah (paciens),
výsledok, miesto Všetky slovesá však nemajú všetky uvedené intencie a nie
všetky potenciálne vý/namy sa musia v pomenovaní realizovať

Štruktúra slovotvorných významov daná intenciou slovesného deja má
potom takúto podobu

/agens/ Č D • O /paciens/

M

V rámci tejto štruktúry sa uskutočňuje dynamika sémantického vývinu
každého deverbatíva (od konkrétneho k abstraktnému, od motivovaného
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k nemotivovanému), ktorá spätne ovplyvňuje počet slovotvorných význa-
mov motivovaného slova Centrálne postavenie v uvedenej štruktúre prislú-
cha deju (slovotvornej kategórii spredmetnema deja) Paralelná existencia
niekoľkých slovotvorných významov pn tom istom deverbatíve nás opráv-
ňuje k záveru, že derivát tesne po svojom utvorení má „čistý' dejový
vý/nam V ďalšej fáze sa dostáva do jazykového obehu 3 podlieha lexikah-
zácn, ktorá je v našom prípade spojená so stratou abstraktného významu

Táto sémantická iradiácia má tiež rô/nu intenzitu — môže ísť o sekun-
dárnu konkretizáciu, pri ktorej neprebieha zmena kategonálneho významu
(iúd — ľudia i inštitúcia, doprava — inštitúcia, podnik — budova a príslu-
šenstvo, rozhlas, vývoj, výskum — oddelenie, výroba —- odvetvie, západ —
krajiny), alebo derivát na základe metonyrmckého posunu nadobúda nový
štruktúrny význam spojený s prechodom do mutačnych onomaziologických
kategórií Platí priama úmera medzi bohatostou/konkrétnosťou pomenované-
ho javu a počtom potenciálnych onomaziologických kategórií, ktoré sú apli-
kované na tú istú skutočnosť. Ďalším vývojom môže substantívum stratiť
dejový význam a začne v ňom prevládať iný odvodený kategonálny význam
Konečnou fázou je strata motivačnej súvislosti medzi slovesom a menom
Motivácia sa stáva predmetom etymologického skúmania

Pre každý deverbatívny bezsufixálny derivát je charakteristická rôzna
miera sémantickej iradiácie na úrovni lexikálneho podsystému a slovotvor-
nej mono- a polysémie na úrovni slovotvorného podsystému jazyka

štruktúrny význam

lexikálny význam

sémantická iradiácia

dejový význam demotivácia

Slovotvorné typy Zv + -Rm, Zv + -Rf, Zv + -Rn zaujímajú v slovotvor-
nom systéme špecifické miesto Sú to polyfunkčné, polysémantické štruktú-
ry, ktoré sa primárne uplatňujú v transpozičnej onomaziologickej kategórii
spredmetnema deja a sekundárne v mutačnych onomaziologických kategóri-
ách názvu činiteľa, prostriedku, výsledku, objektu a miesta deja Tieto vlast-
nosti vyplývajú zo slovnodruhovej charakteristiky fundujúceho slova — slo-
vesa, predovšetkým z jeho lexikálno-gramatickej kategórie slovesnej
intencie, ktorá vymedzuje spomínané potenciálne slovotvorné významy deri-
vátov, a zo slovnodruhovej príslušnosti fundovaného slova — podstatného
mena Dej je v ňom chápaný substančne a má väčší sklon k lexikahzácn, teda
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k nadobúdaniu konkrétnych významov Tým sa špecializuje oproti slovo-
tvornému t>pu Zv + -me/-tie

Základným formantom skúmaných slovotvorných typov je tvaroslovná
substantívna paradigma a sekundárnym (sprievodným) sú slovotvorné alter-
nácie

Alternácie sú dôležitým signálom slovotvorného procesu Zmena význa-
mu pri derivácii si vynucuje alternačné modifikácie slovotvorného /ákladu
v štruktúre motivovaného slova

Skúmaním súboru 1332 slov slovotvorných typov Zv + -Rm, Zv + -Rf,
Zv + -Rn sme zistili, že najproduktívnejšie sú vokahcké alternácie
a/á (zavlažiťl závlaha, zabavili'zábava), i/í (prihodil sa/príhoda,
vypláchnut/výplach), ktoré sa vyskytujú len v prefixe Okrem kvantitatív-
nych alternácií sú pre prefix charakteristické neproduktívne alternácie o/O
(odobrať/odber). O/ú (zhrnutí súhrn), o/á (rozštiepil/rázštep)

V koreni je najproduktívnejším typom vokalická alternácia ie/e
(vliecť/vlek, tlieskal/potlesk), í/i (prehýbat/prehyb, šmýkal /šmyk), á/a (za-
chránil/záchrana, zabrániť/zábrana) Kvalitatívne a kvalitatívno-kvantita-
tívne alternácie nie sú také frekventované ako dĺženie v preftxe, ale
obmedzujú sa na niekoľko základných druhov — á/o (prevádzal/prevod),
ie/o (námestí nános), í/e (navštívil/návšleva), í/o (zbíjal/zboj), ktoré postupne
nadobúdajú silnejšie postavenie a prispievajú k oslabeniu vedomia o totož-
nosti koreňa (zavil —> závoj, zalial —» záliv, prelial —» prehv, odlieval —»
odliv, zalieval —» záliv) Pn strate synchrónnej motivovanosti sa od „býva-
lých" deverbatív často tvoria desubstantívne slovesá (bil —> boj —» bojoval,
hniť —» hnoj —¥ hnojit, strastí —» strach —» strachoval sa, viezt —» voz —>
voziť, opit (sa) —> opoj —> opojit) Z alternácií O/vokál sa v koreni najčaste]-
šie uplatňuje e-ový a o-ový vokalický typ (zabrat/zaber, vypnut va/výpon)

Pre koniec slovotvorného základu sú príznačné inverzné konsonantické
alternácie Tu sú najproduktívnejšie alternácie korelovaných konsonantov
ď/d (hodil/hod), ť/t (straníl'strata), ň/n (predklonil sa/predklon), 171 (žaba-
hl/zábal) a alternácia č/k (poskoč íl/poskok)

Samohláskové alternácie v prefixe (dĺženie) a v koreni (krátenie), spo-
luhláskové na konci deverbatíva sú symptomatické pre slovotvorné typy Zv
+ -Rm, Zv + -Rf, Zv + -Rn I tu sa prejavuje silný tlak slovotvorno-typovej
analógie

1 Uvedené alternácie sú takmer vždy prediktabilné v analogických
a prefixálno-transflexných derivátoch (platiť —> úplata, hľadiet —> výhlad,
šliepat —> vyslep)

2 Slovotvorný proces si vynucuje kríženie či prekrývanie neutralizač-
ných a alternačných zmien (typy záštita, vytah, ústup, výdych) K alternácii
dlhy vokál/krátky vokál v koreni systémovo dochádza aj napriek postaveniu
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v neutralizačnej pozícii (vrt
Záhyb <— zahýbal)

vŕtat, návrt <— navrtat, ohvb <r- ohýbať,
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P — slovotvorná kategória názvov prostriedkov činnosti
Č — slovotvorná kategória čimtelskych názvov a ná/vov nositela deja
V — slovotvorná kategória názvov výsledku činnosti
O — slovotvorná kategória názvov objektu činnosti
M — slovotvorná kategória názvov miesta
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Proces premeny obsahu na formu
Sedemstupňový algoritmický model

Emu Páleš

Jazykovedný ústav L Štúra SAV, Bratislava

Počítačový model slovenčiny
SAPFO (Sense Apprehendmg Frame Operátor) je počítačový model

slovenského ja/yka ako celku Zahrňuje deväť ja/ykovych podsystémov —
hláskoslovie, tvaroslovie, slovotvorbu, skladbu, sémantiku, lexikálnu para-
digmatiku, štylistiku, frazeológiu, asociatívne a konotatívne väzby —
a umožňuje modelovať a pokorovať ich činnosť vo vzájomnej interakcii
Každý L týchto deviatich podsystémov jazyka je reprezentovaný jedným pro
gramovým modulom, programové moduly paralelne komunikujú a spolu-
pracujú

SAPFO pracuje ako parafrázovač slovenských viet Používateľ napíše
nejakú vetu alebo frázu a systém odpovedá generovaním všetkých takých
slovenských viet a fráz, ktoré majú síce rozličné formy, ale sú pôvodnej vete
významovo blízke Na množine utvorených parafráz je potom bezprostredne
viditeľné, do akej miery, resp v akom smere počítač „pochopil" či „nepo-
chopil" význam pôvodnej vety Za základ pre počítačový parafrázovač po-
slúžil psychohngvistický experiment, pri ktorom sme ľudské subjekty požia-
dali, aby vlastnými slovami prerozprávah krátke rozprávkové príbehy
Vďaka tomuto experimentu sme vyvodili určité závery o tom, aké rozličné
povrchové formy človek asociuje s tým-ktorým obsahom, a túto skúsenost
sme potom implementovah do počítača.

Typický výstup parafrázovača vyzerá napríklad takto

Starec dal malej Anne žiarivý drahokam.
Anička dostala od starca žiarivý drahý kameň
Kameň, ktorý Anička dostala od starca, nebol lacný a žiaril
Žiara drahokamu, ktorý malá Anna dostala od starca ako dar
Starý muž obdaroval malú Annu kameňom Bol drahý a žiaril
Starcov dar Anne — žiarivý kameň veľkej ceny
Darca Ankinho drahokamu bol starý
'Anna obdržala od starého drahý žiarič
'Starcov kamenný darček bol rozžiarený

Úplný opis systému sme publikovali v inej práci (Páleš, 1993c)
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Reprezentácia významu
Systém SAPFO piacuje tak, že povrchové vetné formy najprv transfor-

muje do hĺbkových významových štruktúr a 7 nich potom generuje ďalšie
povrchové formy aplikáciou rozmanitých vyjadrovacích a parafrázovacích
prostriedkov Hĺbková reprezentácia má charakter stavebnice pozostávajúcej
z troch druhov tehál z nerozložiteľných plnovýznamových slovných kore-
ňov (slovník SAPFO ich obsahuje 300), zo sémantických pádov (88)
a z komponentov významu (66) Z nich možno kombinatoncky konštruovať
veľké množstvo štruktúr, tzv sémantických sietí Napríklad nasledujúca sieť
reprezentuje vetu Anička dostala od starca žiarivý drahokam a je) parafrázy:

da-/darov-/dost-+Ptrt +Prel

REC» Ann- +dem

DON» osob-
ATR» star- (1)

OBJ» kameň-
ATR» drah,-

«PDK žiar- +lncl

Program využíva pn svojej práci týchto deväť slovníkov fenologický,
morfologický, denvatologický, syntaktický, lexikálno-sémantický, synony-
mický a lexikálno-paradigmatický, frazeologický, štylistický a asociačno-
konotačný.

Hierarchická systematizácia a kaskádové generovanie parafráz
Obsah (reprezentovaný sieťou) prechádza počas formovania sa do viet

(reprezentovaných lineárne) siedmimi základnými procesmi:

obsah

význam

forma

1. Selekcia
2. Mutácia
3. Figurácia
4. Dominácia
5. Formácia
6. Fokácia
7. Intonácia

o čom chceme hovoriť

čo o tom chceme povedať

ako to chceme povedať

Na každej z týchto siedmich úrovní možno počas procesu generovania
modifikovať určité parametre, ktoré ovplyvnia výsledný vzhľad parafrázy
Čím na hlbšej úrovni sa niektorý parameter pozmení, tým vzdialenejšie
povrchové formy parafráz vznikajú.

23



Parafrá/y, ktoré až do n-tej úrovne genézy šli spoločnou cestou, tvoria
spoločnú rodinu n tého stupňa Napnklad transfigurácie tvoria rodinu takvch
parafráz, ktoré a? do druhej genetickej úrovne majú spoločný pôvod a / tre-
tej úrovne pokračovali rozličnou volbou parametrov Majú teda totožný
obsah, ale nemusia mat rovnakú sémantickú perspektívu Vetné transformá
čie a transpozície tvoria v tejto hierarchii špeciálnu podskupinu je to rodina
parafráz piateho stupňa Tieto sa líšia gramatickou formou, no zhodujú
významom

Uvedene rodiny zároveň zodpovedajú hierarchickej typológii parafrázo-
vacích prostriedkov, ktorú sme získali ako výsledok spomínaného psycho-
lingvislickeho experimentu (Páleš, 1993a)

Parafrázovač môže utvoril jednu parafrázu na želanie — podlá /vole-
ných parametrov — alebo kaskadovite generoval celé rodiny parafrá/, pri-
čom variabilné parametre sám cyklicky obmieňa

Kaskádové generovanie parafráz
Pri selekcii sa zo sémantickej siete vyberá podmnožma tých hrán

a vrcholov, o ktorých sme sa rozhodli hovoril Zvolil môžeme všetky enlily
a vztahy, ktoré sa príbehu zučaslňujú, resp vybral iba tie, ktoré pokladáme
za dôležité / hladiska komunikačného zámeru

Napríklad Anička dostala darček a Kameň žiaril by boli transselekcie
obsahu v sieti (!)

Počas mutácie je parafrazovaču dovolené zmeniť obsah frázy, avšak iba
v ro/sahu elementárnych komponentov významu (pozri Páleš 1993a alebo
c) Jeden alebo viac komponentov vy/namu možno v sieti vynechal, pripojil
či zmenenit V/nikaju tým transmutovane parafrázy

Medzi transmutácie patria synonymizacia (priehladny —> priezračný),
antonymizácid (drahý —> Iacn\), magnonymizacia (biely —> snehobiely prší
—» leje), minonzacia (sladký —> sladkasty nasladlý), deminulivizácia (kniha
—> knižočka), feminizácia (herec —> herečka), plurah/ácia (človek —> ludia),
koleklivizacia (list -» lístie), negalivizacia (farebný —> bezjarebny, bvt —»
neb\t) aspekli/áua (robit —> urobil) frekvenli/acia (chodil —> chodieval),
disperzia (letiei —> hetat), dynami/acia (je čierny —> černie •sa), abstrakcia
(ruža —> kvet) a mnohé dalšie

V štádiu figurácie sa utvárajú základné sémanlické figúry Transfigu-
rované vety sa líšia vy/namovym stvárnením rovnakého obsahu Zastupujú
dve rozlične sémantické perspektívy / akých sa hovoriaci pozerá na jeden
a ten istý fakl Listy stromu opadávajú —> Listnatý strom opadáva —> Lístie
padá zo stromu. Faganmi uchvátil obecenstvo krásnou hrou na husle —»
Pagammho hra na husle uchvátila obecenstvo svojou krásou —> Krása
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Pagammho hry uchvátila obecenstvo —> Pagammho husle uchvátili obecen-
stvo

Typickými predstavilclmi transfigurácií sú perspekfivizácia (Pekár
vysypal múku —> Pekárovi sa vysypala múka) a konverzia (ťarby tvoria
spektrum —> Spektrum sa skladá z farieb)

Pri dominácii sa veta štrukturuje vertikálne Transdominované para-
frázy sa líšia volbou centrálneho vetného člena Ľubovolný vrthol siete
možno zvoliť za centrálny člen budúcej vety Zvyšné členy sa mu potom syn-
taktický podriadia prísny otec —> pnsnost otca, siedmi trpaslíci —» sedmica
trpaslíkov, splyneny koks —» koksový plyn, Jano vidí dievča čítajúce knihu —»
lanom videné dievča číta knihu

Až počas formácie sa amorfné slovné korene konštituujú do niektorého
zo slovných druhov a významy prijímajú konkrétne gramalicke formy
Sémanlické pády sa zobrazia na niektorý 7 gramatických pádov Transfor-
mované parafrázy (tu v ú/kom zmysle slova) sú rozličné formy vyjadrenia
toho istého významu

Najbežnejšími syntaktickými transformáciami sú pasivizácia (Katalyza
tor urychluje reakciu —» Reakcia je urychlovná katalyzátorom), tranzitivi-
/acia (prichádza a spieva —> prichádza spievajúc), infinitivizácia (Prídem
aby som sa pozrel —> Prídem sa pozriet), participah/ácia (Jano vidí dievča
Dievča číta knihu —> Jano vidí dievča čítajúce knihu), komplementizácia
(Sestra sa vrátila domov Sestra /e tichá —> Sestra sa vrátila domov tichá),
apo/ícia (Nitra je rieka Nitra je modra —> Rieka Nitra je modra), subordi-
nácia (učitel rozprava —> ucítel, ktorý rozprava), koordinácia, adordmácia

Druhú veľkú skupinu tvoria kondenzačne transformácie Medzi ne pat
na ľavá a pravá nominalizácia (Ján prišiel —> Jánov príchod —> príchod
Jána), derivácia (putujúci muž —> pútnik, miesto pre zvon —> zvonica, \elmi
zlatý —> zlatučký, prestal fajčit —» dofajcit), kompozícia (vo zlatými krídla-
mi —> zlatokrídly, muž, ktorý odlieva zvony —> zvonole/ec), juxtapozícia,
abreviácia akronymizacia a dalšie

Fokácia ulvára vetu horizontálne Transfokované parafrázy sa líšia slo-
vosledom a aktuálnym členením Aktanty sa mô/u pohyboval z remalickej
do tematickej časti a naopak Janko nedaroval Marienke kvety —> Janko
nedaroval kvety Marienke —> Marienke nedaroval kvety Janko

Intonácia mení zvukove slvarneme vely Dôraz na jednotlivé slová
alebo časti slov je vyznačený kurzívou Jano prišiel —> Jano prišiel

Analógia s metalurgiou
Proces premeny obsahu na formu sa podobá odlievaniu, kutiu a opraco-

vávaniu kovov
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Selekcia znamená výber materiálu, s ktorým hodláme pracovať Mutáci-
ou namiešame zliatinu v správnom pomere a môžeme pndat stopové kom-
ponenty (legovanie), ktoré ovplyvnia výsledné vlastnosti materiálu Figurá-
cia zodpovedá odliatiu do formy Po figurácu možno žeravý kov ohýbať, ale
v zásade je dané, čím sa výsledný produkt stane Ohýbaniu mäkkého kovu
zodpovedá dominácia Formácia znázorňuje kutie a úplné ochladenie kovu,
ktorý tak nadobudne definitívny tvar Nakoniec fokácia zodpovedá brúseniu
a opracovávaniu kovu za studená a intonácia povrchovej úprave, lešteniu,
natieraniu

Tekuté skupenstvo zodpovedá plnosti cítenia, ktorú nemôžeme vysloviť
Je tehotné množstvom foriem Tuhé skupenstvo zodpovedá vyjadreniu, ktoré
je však vždy už iba čiastočné

Záver: počítačový nástroj v rukách jazykovedca
V rukách lingvistu poslúži počítačový model jazyka ako exaktný apli-

kačný a venfikačný nástroj, ktorý umožňuje skúmať a revidovať ľubovolné
jazykovedné hypotézy, myšlienky či teórie, a testovať ich správanie vo v/á-
jomnej prepojenosti s ostatnými podsystémami a štruktúrami jazyka a to na
veľkých korpusoch textov Tým počítač pomáha jazykovedcovi—človeku
oslobodil sa od sugescie špeciálneho príkladu a preklenul u človeka nevy
hnutné obmedzenie vedomia koncentráciou

Funkčnosť či nefunkčnosť parafrá/ovača je neúprosným objektívnym
kritériom na posudzovanie adekvátnosti našich predsláv o fungovaní jazyka
Skúsenosť s počítačom pomáha jazykovedcovi dobrusovať základný jazyko-
vedný pojmový aparát, ba často ho inšpiruje aj k netradičným postojom
alebo úplne novým vhladom.

Literatúra

ALLEN, J Natural Language Understandmg Bejnamm/Cummmgs, Menlo
Park, 1987 574 s

HORECKÝ, S Em System von Konzeptualisatoren fúr Kunstliche Intelhgenz
Proceedmgs of the Fourteenth International Congress of Lmgmstics, Berlín, 1987,
s 1187-1189

KELEMEN, J Multiagent symbol systems and behavior-based robots Applied
Artificial Intelhgence 7 (1993), s 419-432

PÁLEŠ, E Sémantické roly slovenských slovies Jazykovedný časopis 41, 1990,
l, s 30-48

PÁLEŠ, E Co-operation of Syntax and Semantics in Flcxíve Languages Jour-
nal of Expenmental & Theoretical Artificial Intelhgence, 2,1990, l, s 1—24

26

PÁLEŠ, E Natural Language Paraphraser — A Computer Tool fór Linguists
Computers & Artificidl Intelhgence 12, 1993a, 5, s 491—510

PÁLEŠ, E Slovotvorná parafráza na počítači Celostné modelovanie jazyka
Jazykovedný časopis 44, 199%, 2, s 108—125

PÁLEŠ, E Parafrázovač slovenčiny Počítačový nástroj na modelovanie v jazy-
kovede Jazykovedný ústav L Štúra SAV, Bratislava, 1993c 250 s

PANEVOVÁ, J Formy a funkce ve stavbe české vety Academia, Praha, 1980
224 s

\VINOGRAD, T — FLORES, F Understandmg Computers & Cogmtion Addi-
son—NVesley, Readmg, 1987

Metatextovosť ako jazykovo-kompozičný princíp
(A. Solženicyn: Súostrovie GULAG)

Vladimír Pátraš

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Uznávanie korešpodencie medzi komunikatívnou a estetickou funkciou
v umeleckom diele vnútorne predpokladá aj viacrozmernejšiu jazykovo-
kompozičnú štruktúru autorského zámeru Náročný príjemca sa totiž neu-
spokojí s jednoduchým faktografickým zaznamenaním (nezriedka aj pútavé-
ho) príbehu, v ktorom sa odohrávajú osudy (možno aj zaujímavých) postáv
v nejakých (často aj atraktívnych) prostrediach Kvalitný autor považuje
čitateľa za partnera berie na seba zodpovednosť za čílatelbvo putovanie po
texte, ale zvyčajne netúži byť len nudným sprievodcom či suchým pozoro-
vateľom Často sa „hrá" so svojím partnerom, „sťažuje" mu jeho trasu, dob-
romyseľne ho podvádza i odvád/ajeho pozornosť Čílaleľ — partner by však
po všetkých peripetiách mal vedieť rozoznať predovšetkým pragmatický roz-
mer autorovho úsilia — myšlienkové posolstvo, postoje, ale i kreatívne
potencie autorského subjektu Celkovú úspešnosť umeleckého artefaktu
potom do velkej miery ovplyvňujú aj autorské sklony ku „komunikácii
o komunikácii". Toto konštatovanie platí aj pre tzv táborovú prózu (pórov
SulOc, 1992, s 77) Alexandra Solžemcyna

Problematika vyjadrení, v ktorých sa prejavuje subjektívna reflexia
komunikácie a jej súčastí spočívajúca v jazykovom vedomí produktora lextu
(pórov. Nábélková, 1991, s. 87), nie je terminologický donesená Viacerí
bádatelia poukazujú na nepnezračnosť a parciálnosť pojmu metajazyk' argu-
mentujú pntom nadstavbovým charakterom tohoto fenoménu (Hoffmanno-
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vá—Jifíčková, 1979, s 296), príp. zdôrazňujú nesystéľíiovosť zložiek meta-
roviny (Mareš, 1983, s 125) Niektorí lingvisti íelativizujú hranice meta|azy-
ka, metareči a metatextu uprednostňujú pragmatické hľadiská v priebehu
verbaluácie a uvažujú o Tietakomumkačnom vyjadrení (Nábélková, c d),
resp o metajazykevom či metatextovom vyjadrení (Mareš, c d )

V Solžemcynovom Súostroví GULAG okrem základných funkcií tohto
žánru (byť faktograficky presným a dramaticky prísnym) sa výrazne expo-
nuje bytostne-všeľudský a duchovno-nadčasový rozmer existencie človeka
Zdá sa preto výhodnejšie uvažovať nie o metakomumkačnom vyjadrení (evo-
kuje totiž relatívne „čistý" kompozičný pôdorys umeleckého diela), ale
o metatexte, príp o metatextovom vyjadrení Nazdávame sa, že takto možno
komplexnejšie uchopil (Solženicynov) text ako osobitý súbor obsahovo-
tematických a ideovo-estetických prvkov a zložiek Súbor sa pritom manifes-
tuje prostredníctvom súhry jazykových (zreteľnejších, „explicitných")
a kompozičných (skrytejších, „implicitných") prostriedkov Ostro kontúro-
vaná pragmatická stránka podporuje prekrývanie až identickosť oboch sku-
pín metodologicky naznačiť metatextovú líniu niekedy jednoducho nie je
možne Podobný problém vzniká aj pri pokusoch o ohraničenie explicitného
(E) a implicitného (ľ) metatextového vyjadrenia (MtV).

Základná funkcia diela — hodnoverne zvýrazniť autorov odstup od teo-
retických poučiek, ale aj konkrétnych prejavov (stalinského) represívneho
mechanizmu — vplýva aj na MtV v Súostroví GULAG Funkčne zvýrazne-
né MtV vytvára jazykovo-kompozičný pôdorys 19 kapitoly 2 dielu (Väzni
ako národ, podtitul Etnografická štúdia ťana Fanyča, slov vydanie 1991,
s 275 — 291) Autor utvoril fiktívny vedecký žáner, aby na ploche kapitoly
podal kankajúcim, parodizujúcim spôsobom spoločensky/ľudsky tragické
svedectvo o živote v „nápravno-pracovných táboroch" Devätnásta kapitola
môže slúžil ako hyperštyhzovaná synekdocha, pretože pars pro toto odhaľu-
je autorské postoje, úvahy a motívy, ale aj jazykovo-kompozičné prostried-
ky a postupy celého diela

Kapitola, ktorá je predmetom našich úvah, by za istých okolností mohla
fungovať aj samostatne Autor v nej totiž ešte viac oslabil beletristicko-este-
tizujúce zložky typické pre „klasické" umelecké texty a znásobil líniu non-
fiction „Štúdia" nesie všetky základné štruktúrne obsahovo-formálne znaky
„svojho" žánru predmet „vedeckého skúmania", „vedecká" metodológia —
vytýčenie „hypotéz", ich „argumentácia", vnútorné členenie do podkapitol,
nasadenie rámcových zložiek, poznámkový aparát, odkazy na literatúru,
citovanie, grafika textu a pod

Štylizovaný nástup línie non fiction a funkčné prelínanie vlastného textu
s metatextom sa otvorene prejavuje už v podtitule kapitoly a v uvedených
častiach' autor, ktorý sa skrýva pod bizarným pseudonymom Fan Fanyč či
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v texte — Kôpor Paradajkovič, je „ veúec priťahovaný záhadnosťou domo-
rodého plemena, osídľujúceho Súostrovie, (ktorý) podnikol dlhú vedeckú
služobnú cestu a zozbieral bohatý materiál", (Solžemcyn, 1991, s 275) Toto
imriálne MtV (pórov Mayenovva, 1979, s 284) upriamuje čitateľovu po/or-
nosť na fakt, aby pri dalšom sledovaní textu neustále počítal s výskytom
MtV, príp aby sa mohol sám na tvorbe a riadení MtV aktívne zúčastniť
Tento kľúčový výstavbový princíp okrem toho, že aktivizuje čitateľa, umož-
ňuje aspoň naznačiť hranice medzi E a I MtV

Hoci autor v predchádzajúcich častiach faktograficky presvedčivo pred-
stavil život táborových spoločenstiev, najprv sám seba a potom aj svojho
čitateľa utvrdzuje v domnienke, že ešte „asi nepovedal všetko" V popredí
prvotného textu 19. kapitoly pod vplyvom metatextových mechanizmov sa
„zľahčené" odkrývajú základné prejavy existencie ostrovnej komunity, aby
sa (na základe princípu „negovania negácie") vyhraní! ich skutočný (živo-
číšny, fyzický či bytostný) rozmer bezvýchodiskovosť situácie, beznádej,
bezprávie, teda ponižovanie ľudskej dôstojnosti ako princíp „Etnografovi"
však nemožno prisúdiť len „objektivizujúce" registrovanie faktov prostred-
níctvom MtV sa do kapitoly vkomponúva leitmotív — prirodzená tú/ba po
zmene nepriaznivých pomerov Tento základný motív sa exponuje — prav-
da, prostredníctvom iných jazykovo-kompozičných prostriedkov a postupov
MtV — vo všetkých, viac-menej príbuzných dielach s motívmi trestanecko-
táborovej proveniencie za všetkých autorov spomeňme aspoň Gmzburgovú,
Grossmana, Rybakova, Slobodníka, Salámová, ale aj Chamera (Motýl)

Princíp „negovania negácie" v 19 Solženicynovej kapitole (ak ho sche-
maticky naznačíme ako vertikálny či horizontálny matematický súčin) vždy
umocní hlavnú pragmatickú orientáciu diela — analý7u represívneho mecha-
nizmu
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Aj napriek tomu, že je neľahké presnejšie rozhramčiť E MtV a I MtV,
pretože sú vzájomne prepojené (pórov aj Nábélková, c d , s 89), pokúsime
sa ich pracovne rozdeht do dvoch skupín

l Prostriedky E MtV na tomto type MtV sa rozhodujúcou mierou
zúčastňuje lexika V prvom rade sú metatextové požiadavky zabezpečované
vyjadreniami takzvaný (prídel, prikázanie, donášač), ako oni vravia, ináč
nazývaný, ľudovo nazývaný a pod S týmito metatextovými prostriedkami sa
úzko via/e preexponovaná expresívnosť (uprednostňovanie slangových
výrazov), obraznosť, ktorá po prekročení hraníc významovej pne/račnosti
a komunikačnej únosnosti prechádza do argotizovama (Pravda, čitateľovi sa
ozrejmí sémantika či objasní skratka často až v rámci „funkčnej výpomoci"
I MtV, t j prostredníctvom zátvoriek, úvodzoviek, či širšej textovej plochy )

V rámci dodržiavania kompozičného profilu „žánru" („štúdie") sa „Fan
Fanyč" vyhýba vulganzmom, tzv obscénnej lexike (takej charakteristickej
pre uzavreté spoločenstvá) Nezriedka sa expresivita oslabuje použitím eufe-
mizmov, deminutívnych podôb, príp uprednostnením štylisticky neutrálnej-
ších variantov Všetky (systémovo) príznakové prostriedky a ich výskyt
v texte sú teda „apnori popierané" To znamená, že výsledok je v zmysle
„negovania negácie" presne opačný

Solžemcyn „etnograf zreteľne naznačuje, že komunikačné efektívne
v uzavretých spoločenstvách fungujú frazeoschémy z bežného života adap-
tované na táborové podmienky Frazeologizmy sa však rýchlo opotrebúvajú
ich životnosť a komunikačná účinnosť sa zachováva v derivátoch, ktoré vyu-
žívajú expresívne jadro a naň navrstvujú nové expresívne zložky (proces t?v
katalytického bujnenia pórov Peňáz, 1987, s 133)

O širokom využívaní MtV osobitým spôsobom svedčia podkapitoly,
ktoré sú venované vlastným verbálnym prejavom obyvateľov táborov
„Etnograf charakterizuje táborový jazyk (prirodzene, na princípe „negova-
nia negácie") je nezrozumitelny, zlý, posmešný, akoby pichal tónmi, mali-
cherný, nikdy nie srdečný, úsečný, strohý, rozkazovačný, kanibalská lexika
(t j argot táborovej spodiny), reťaz ostrovných výrazov a pod

V službách E MtV pôsobí aj gramatika Solžemcyn priamo uvažuje
o paradigmách (napr pri tvare zak/zek „zakľučonnyj väzeň" okrem etymo-
logizovama uvažuje aj o premenlivom skloňovaní a „regionálnych", t j mo-
táborových mutáciách s 277) Otvorene sa poukazuje na pestrú modálnosť
s výraznou prevahou imperatívnych konštrukcií

Osobitný spôsob využívania MtV predstavujú prostriedky, ktoré stoja na
rozmedzí E MtV a l MtV — poznámky o jazykovom humore a úvodzovky
Irónia/sarkazmus sa stále explicitne, hoci rozptylenejšie, prejavuje v repli-
kách Už päť januárov (nie rokov) som presedel, taiko iba prvých desat
rokov dali mu tri, odsedel pat, prepustili ho predčasne (Súdna prax pauša-
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hzovala rozsudky na výšku desať, príp dvadsaťpäť rokov); kto tu nebol — ten
bude, kto bol, ten nezabudne, a pod Autor vie, že čitateľ—partner už pocho-
pil jeho jazykovo kompozičný princíp Napriek tomu nenecháva „táborové
gnómy" bez kontextu, príp náležitého vysvetlenia Úvodzoviek je v texte
veľmi málo — metalíma sa vinie celou plochou textu Ak úvodzovky signa-
lizujú „prepnutie polarity" pragmatického vektora, považujeme ich za pro-
striedky E MtV Ak autor nespnezračňuje /ámery, úvodzovky chápeme ako
prostriedky I MtV

2 Komponenty I MtV ak Súostrovie GULAG chápeme ako kontext
autorského pohľadu, osobných skúseností a dobovej situácie, potom je zrej-
mé, že MtV sa už nedá ohraničiť ako v prípade Ii MtV — MtV sa „rozlieva"
po celej (nielen jazykovej, výrazovej) ploche textu Prirodzene, komponenty
I MtV vychádzajú z prostriedkov E MtV, ale nemožno ich jednoznačne loka-
lizovať Ich úloha je však ne/astupiteľná a) dopracúvajú účinnost E MtV, b)
ako kompozičné prostriedky v užšom význame podmieňujú architektoniku
textu

„Štúdia" navonok rešpektuje všetky základné znaky výkladového sloho
vého postupu (kohéznosť, exphkatívnosť, sukcesívnosť, gnómickost, objek-
tívnosť, pórov Mistrík, 1989, s 342). Princíp „negovania negácie" však osla
bil tieto základné znaky (Meta)text je mkohéznejší (prostredníctvom
podkapitol s vyššou samostatnostou ako odsek), zároveň komtabilnejší
a enumeratívnejší (faktografickejší) Autorov odstup od zobrazovaného
umožnil do textu zaradiť subjektivizujúce prostriedky a postupy pnamu reč,
dialogizovame monológov, „vedecké" exkur/y, pseudohypotézy, citáty
a pod

Aj týchto niekoľko (zďaleka nie úplných) poznámok podporuje zásadný
postreh ak má autorský zámer vyústil do osobitej pragmatickej (napr paro-
dizujúcej či hyperbohzujúcej) polohy, s výhodou sa môže uplatniť práve
metatextové vyjadrovanie, a to v korešpendencn medzi oboma typmi navzá-
jom aj v korešpondencii s „vlastným" textom Takouto funkčnou spoluprá-
cou sa môžu analyzovať a pochopiť závažné kategórie, napr korene, prejavy
a legalizácia absurdity ako základu niektorých ideológií Tento ciel (možno)
sledoval aj Alexander Solžemcyn
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Vnútorný svet človeka a jazyk

Jana Sejáková

Jazykovedný ustav I Štúra SAV, Bratislava

Náš vnútorný svet má svoj paradox je našou najbližšou skutočnosťou,
a pritom je skrytý pred našimi zrakmi Môj experiment spočíva v tom, že som
sa pokúsila tento vnútorný svet človeka zrekonštruoval na základe toho, že
som prenesené významy chápala ako doslovné Ako východiskový materiál
mi poslúžil Slovník slovenského jazyka ([SSJ]I—VI, 1959—1968) Vyexcer-
povala som / neho exemphfikácie všetkých uvádzaných prenesených význa-
mov zo skúmaného sémantického okruhu a okrem toho aj exemphfikácie pre-
nesených významov zo skúmaného sémantického okruhu, ktoré sa v slovníku
nevyčleňujú ako osobitné významy Exemphfikácie som podľa ich doslovné
ho významu zoskupila do rovnorodých sémantických tned ako premiestňo-
vanie v priestore, rôzne druhy fyzických manipulácií, iniciácia k fyzickému
pohybu, rôzne fyzikálne a biologické procesy a pod V každej sémantickej
triede som z exemphfikácií vyčlenila najreprezentatívnejšie, prípadne najvý-
raznejšie, ktoré uvádzam v ich gnómickej modifikácii Sémantické triedy
doslovných významov som potom usporiadala v takom poradí, aby som poda-
la čo najplastickejší obra? konkrétneho sveta ako sveta nášho vnútra '

Tak život je putovaním v istom priestore Hovorí sa o životnej púti Ľudia
sa v tomto priestore pohybujú Pohybujú sa rôzne — po cestách i neceitdch
Na cestách si treba dávať pozor — niekto ťa môže z cesty vychýlil, zviest zpra
vej cesty, zviest na sceslie, či cestu zaťal, niekomu druhí rovnajú cestu, niek-
to si musí prerúbať ceitu sám, treba sa učiť hľadať najschodnejšie cesty k vy-

1 Kurzívou sú označené pomenovania javov zmyslovo vnimatelného sveta, pod-
čiarknutím pomenovania abstraktných javov vnútorného sveta človeka
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týčenému cieľu Neiaz sa očitá človek na rázcestí, veľakrát blúdi Niekto ide
po vyšliopúnych chodníkoch, iný po nevychodených, dá <ia prípadne na krivé
chodníčky Väčšina nerada vybočuje z kolají, aj sa nerada dáva odsunul na
vedlajšiu koluj Nie sú zriedkavosťou duševne vykolajení ludia Najnaročnej
šie je nájst východiska z bludiska a najnepríjemnejšie je dostal sa do slepej
uličky, stratil sa v labyrinte alebo pohyboval sa v bludnom kruhu Ľudia sa
životom brodia, predierajú, plahočia a khemia si cestu dopredu — podlá
toho, aké terénne prekážky musia prekonal priepasti neporozumenia, hory
neštastia, bahno neresji, hušťavu predsudkov, mravnú púst a hlbočiny záhad
Občas sa ocitajú na pokraji zúfalstva, inokedy sa musia premest ponad pos-
mešky, všeličo musia preskákal Ked sa nepodarí terénnu prekážku zdolal,
potom nezostavá nič iné, iba sa pokúšal vyškriabal sa z celej situácie, vyviaz-
nut z pohromy či nebezpečenslva. vybr'dnut z biedy či z tažkostí

Na živolnej púli sú ludia zdržiavaní vo volnom pohybe aj iným spôso
bom — viažu sa nav/ájom alebo k predmetom rôznymi druhmi spojív sú lo
nitky, vlákna, šnúry, putá, siete, reťaze, lep, magnetizmus a pod Niektorých
viaže vzájomne cit, s niekým môže človeka zvažoval dôvera, k niekomu
pútajú spomienky Ďalší upínajú k niekomu svoje lúžhy, ba dokonca na nie-
kom až chorobne visia Niektorí sa snažia zaviazal si niekoho vdačnoslou.
iní zas radi upútavajú niečiu pozornost. další sa všemožne usilujú pntiahnut
na svoju stranu čo najviac prívržencov, čo sa darí na|lepšie obzvlášt pnlaž-
hvým ludbm, magnetickým bytostiam ich pútavými rečami Ale aj tým sa
môže stať, ?e si nakoniec pntiahnu len neduhy a choroby Zálelníci zaplie
taju svoje obele do zvodných sieti, rodičia držia svoje deti na uzde, prípad-
ne na reťazi, pracujúce matky sú sputnané železnými okovami povinností.
ktoré by chceli pretrhal Niekoho viažu putá zvyklosti a noriem, my je zas
uväznený v uzučkej komôrke zvetraných predsudkov, či v tiesnivych rodin-
nýcJi putách, další lipne na tradícii Niektorí sú pripútam k pôde či k pano
vi, niekoho viaže na isté miesto spomienka Záujmy sa zamotávajú, uzlia,
spájajú navzájom, ludia sa zaplietajú do bezradnosti a neislôí, zamotávajú sa
do dlhov, konfliktov a iných nepríjemností Snažia sa vymotal z nebezpe-
čenstiev, hoci náhoda ro/uzlí aj najspletitejšie situácie Trhajú sa priatelske
zväzky, lamu sa manželské puta A všetci idú tam, kam ich srdce t aha

Okrem terénnych preka/ok a väzieb musí človek na svojej púti životným
priestorom rátať aj s inými entitami tohto sveta Sú schopné samoslatneho
pohybu, sú schopné manipuloval s človekom, lo znamená mat s ním fyzický
kontakt bez narušenia celistvosti, alebo manipulujú s človekom tak, že mu
spôsobujú fyzické zranenia prostredníctvom zubov, pazúrov, klepiet, žiha-
diel alebo pomocou trhavých, sečných a bodných zbraní

Obchádzajú nás zlé predtuchy, prikrádajú sa k nám divné, neveselé
myšlienky, prichádza na nás strach Do niekoho vslupi zlost. inému zas sláva
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vstúpi do hlavy Jednému sa do duše vkradne nepokoj, ďalšiemu sa do srdca
vlúdi pokora Komusi čosi vhupne do mysli, na niekoho preskočí šliach,
iného posadne túžba V duši sedí spokojnosť, v hlave sa preháňajú myšhen-
ky_. Tie sa potom môžu rozpfchnuť, rozbehnut, roztratil, zaletieť niekam
Často sa dvom ľuďom myšlienky stretnú Niekedy myšlienka hlavou iba pre-
behne či preletí, inokedy neschádza z mysle

Stáva sa, že sa entity nielen samostatne pohybujú, ale nútia k pohybu aj
človeka pohne nami svedomie, prenasleduje nás neštastie, sme hnaní nepo-
kojojn, neustále nás pohana túžba čo najviac dokázať Všeličo nám naháňa
strach, všeličo nás štve. Štvavé reči nás môžu dokonca až umoriť.

Entity schopné manipulovať s človekom, to znamená mať s ním fyzický
kontakt bez nari ? -ma celistvosti, sa v prvom rade pokúšajú človeka uchopiť.
Tak ľudí chytajú .\ciabole. chytá sa ich závisť, niekedy ich pochytí túžba.
podchvíľou ich schváli zvedavost Dotyk takejto entity pôsobí rôzne Vyčit-
ka sa človeka iba nepríjemne dotkne, ale duševná úzkost mu už stíska prsia,
choroba ho pevne drží v pazúroch, výčitky mu zvierajú srdce ako klieštami,
hnus ním otriasa, zúfalstvo ním lomcuje, hrôza ho ováli, musí sa preberať
z citového omráčenia a znášať osudné údery

Oveľa šetrnejšie sa správajú entity, ktoré nás dokážu premiestniť Dávame
sa unášal predstavami, blažený pocit nás uchvacuje, láska nás nesie vysoko,
niekedy nás sal celkom unesie a keď nevládzeme dalej, m len nádej nás nesie

V príkrom protiklade k nim vystupujú entity, ktoré manipulujú s člove-
kom tak, že mu spôsobujú fyzické zranenia prostredníctvom zubov, pazúrov,
kJepiet, žihadiel alebo pomocou tržných, sečných a bodných /raní Púť život-
ným pnestorom nám poriadne strpčuje žravá nenávtst. hrýzavý bôL hlodavá
myšlienka Žene nás svedomie, hryzie záy_iií, myšlienky utierajú srdce
Doká/e sa do nás zahryznút pochybnosť, uhrýza nás pocit menejcennosti.
v duši hlodá bolesí Srdce sa nám pokúša rozhlodat cudzia nenávisť, môže sa
doň zaryl výčitka Hruď nám preryva úzkosť, srdce je rozorvané bôľom
fiáiek sa vrezáva do srdca ako nôž, hlboko a dravo sa vrype do duše smútok
Srdce krája žial, hrdusia nás storaké starosti Slová pichajú ako žihadlo včely,
bodajú nás pichlavé poznámky, cítime bodnutie svedmia V duši bolestne
vŕta spomienka, dušu i srdce para bol, do hlboká zodiera lubflSl, zdiera a týra
sebectvo, šlahá žiaľ, švihá osud, rána sklamanie, jatria nedostatky

Ešte štastie, že človek nie je týmto násilníckym entitám vydaný napo-
spas, môže potlačil mrzutosť, vzoprieť sa proti odpornému citu, zapudit žiar-
llYOSÍ, odrazil všetko lákanie, odhodiť nenávisť, rozohnal lúlosť. veselým
smiechom, zahnal podozrenie, chytil sa nádeje

Životnú púť človeku sťažujú aj predmety, ktoré pôsobia na neho svojou
váhou Padajú výčitky, tvrdé otázky, na niekoho dopadajú prísne ie£l, na
niekoho padá íieseJL na ďalšieho môže dopadnúť celou svojou váhou ťarcha
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spravodlivosti, niekomu sa zasype na hlavu pohroma Jedného zavarí" žiaľ, na
druhého doľahne nešťastie, ďalšiemu úzkosí zaľahne na dušu, niekto uvalínu
seba mečí hnev Niekomu niečo leží na srdci, na niekoho dolieha ťarcha do-
by, ďalšieho gniavi hanba, iného tlačí pocit vlastnej chudoby alebo má sve-
domie založené zlým činom Jeden ťažko nesie knydu, druhý klesá pod ťar-
chou starostí, niekto neunesie toľko nenávisti, ďalší sa zvýa v bolestiach pod
ťažkými výčitkami alebo hynie pod tiažou svojich bôľov V takýchto pnta-
fujúcich okolnostiach je niekedy primerané zbaviť sa bremena ako zbytočne]
zavádzajúcej príťaže — striasť zo seba ťarchu holú či poodhadzoval ilúzie
a s ľahkým srdcom kráčať ďalej, inokedy je primeranejšie bremeno prijať —
vziať na seba zodpovednosť za niečo a niesť ju Ľudia sa v takýchto zatažká-
vajúcich skúškach zachovávajú rôzne Buď druhým pomáhajú zložít larchu
z duše, snažia sa odvalil' niekomu kameň zo srdca, alebo naopak, druhým
priťažievajú, váľajú všetko svoje nešťastie na druhých, snažia sa «va/iŕ na
niekoho potupu, zvaliť rozhodnutie na plecia niekoho iného, pokúšajú sa
hodiť povinnosť niekomu na krk či naveSal niekomu na krk slarosí

Neoddeliteľnou súčasťou vnútorného sveta človeka je vegetácia Jazyk
nám ju predstavuje v celom jej vývinovom oblúku od semienka po hnilobný
proces, od sejby po žatvu možno siať djablQ a klasu, možno však rozsievať
aj hrozil, strach, nedôveru, nešťastie, nepokoj, nenávisť a bledli Zlo treba
zmeniť od koreňa Ťažko je však vykorenil ho, ak má už pnhlboko zapuste-
né korene Treba si vštepiť do srdca mravné zásady a vypestovať v sebe pocit
samostatného úsudku, inak všetky cnosti môžu byť vypestované iba krutým
životom Nedá sa hneď zistiť, či slová padajú na úrodnú pôdu Treba čakať,
čo z toho vzíde. Medzi ľuďmi môžu /ačať klíčil dve mienky, môžu vyrásť
klíčky nedôvery alebo náklonnosti, v niekom môže vzklíčil lužha, v niekom
vyrastú nádej Rozvíja sa všetko, čo v ľuďoch drieme v puku V niekom sa
rozvíja ešte väčšmi skúposť, niektoré myšlienky rastú ako pustokvet, nema-
júc v sebe plodný zárodok Rozrastá sa nadšenie, rozkvitá láska, niekto pre-
kvitá šťastím Niekedy nádej, ktorá v niekom vykvitla, zrazu vadne Dozrie-
vajú myšlienky, až kým nie sú zrelé na realizáciu Po čase trháme plody
našich úmyslov i výplody našej fantázie Očakáva nás bohatá žatva dojmov
a zážitkov, žneme sláy_ji, úspechy, ale aj nenávisť Vegetačný oblúk sa uza-
viera ako bútľavina sa rozpadajú posledné nádeje, rozpadá sa práchnivejú-
ca národná myšbenka, rúca sa prehnitá morálka.

Kolorit vnútorného sveta dotvára vzdušný, ohňový a tekutý živel
Ovanú nás staré rozpomienky, obdivujeme, koľký pôvab vanie z obra-

zov starých majstrov, niekedy pociťujeme závan sklamania Často však vanú
aj prudšie vetry Môžu nás schýliť víchry žĽŕQla, náruživosť trhá nami ako
víchor, strháva nás povíchrica nadšenia, zmietame sa vo zvíchremach citov.
ako divý orkán sa v nás búri hnev Láska je uragán, ktorý trhá hate
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Niekomu sa rozhára v duši radostnejšia nálada, v niekom sa rozplápolá
radosť Niekto zahorí láskou, iný spravodlivým hneyojn, niekomu v duši vzbíkne
nádej, v niekom vMčí zúfalstvo Niekomu sa srdce rmplammí nenávisťou, inému
tvrdý zápas rozplamení lásku k ľuďom Jeden horí za dievčaťom, druhý horlí za
slobodu Niekto planie hnevom, iný ide zhone t od hanby, ďalší b/utužbou Jeden
srší veselostou. druhý pomstou Niekto iskrí vjipom., v niekom iskri duch a v nie-
kom met dobrej i <sherky Niekomu horí zem pod nohami, iný sa zmieta v ohm citov
či v plameňoch žialu Niekto sa rozhorí vnútorným vznetom sám, v niekom vzne-
cuje túžbuJiudba Možno roznietit nadšenie, rozdúchal nenávisť, nesvár, iášne,
náruživosť, vo vnútn rozfukat iskru egoizmu Môže vzblknut hádka, môžu nastať
výbuchy vášne či hneYJi Vznikajú požiare štastlá alebo lásky. Nenávisť proti nie-
komu sa šíri ako oheň SttacJtLje chyllavý, iášne siahajú do nebezpečných výšok
Blčia plamene hnevu, odhodlanosti, horia ohne ľúbosti a lásky Po čase zhasne raz
horená Yášeň, zhasne radosť, pohasne veselosť, ale uhasína aj dosť a niekto udusí
v srdci smútok Blikajú bojazlivé ohníčky nádeje, v kútiku srdca bhkotá iskierka
starej lásky Tu a tam tlie iskra odboja či iskra nadšenia

V niekom kypí zlosť., niekomu vykypí trpezlivost. niekto by vedel vyhnal
odvahu na hod varu, vrelá je láska či iúžha Čerpáme zo žriedla skúseností,
inšpirácie, poučenia, zanietenia Možno hlboko načrieť do problematiky.
možno načriet L múdrosti sveta Z hlbín sŕdc pryšti ul, z duše vyviera radost
Niekomu vytrysknú úpnmne pnamo z duše skjyá, niekto vyronŕžial' Možno lial
do duše nádej, možno vylievať svoje city, vylial si na niekom svoj hnev Nie
komu sa v srdci rozleje ľútosť a horkosť či hrejivý pocit šťastia, niekoho zalieva
radosť, iný sa radostou nasal Cez skromnosť môže presakoval ťažko skrývaná
pýcha Odplynú spomienky, v niekom sa rozprúdi nálada, v niekom prúdi
poznáme, niekomu sa srdcom ženie prúd vrelej nežnosti, v niekom hlodánep_£h
koj ako spodný prúd Možno rozvlmt nryiel'niekoho, rozbúril niekomu v srdci
nové city či more žialu. muk a trápenia, možno prerušil tok myšlienok Nieko-
mu v hrudi zápasia vlny protichodných citov, niekto sa zmieta vo vlnách rozcí-
lema či v citovom vlnobití, niekoho zaplaví vlna šlasua, iný sa ponorí do vín
tichého zabudnutia Jeden kráča mlčanlivý, pohrúžený do citov, niekto má hlbo-
ký myšlienkový ponor Jeden kráča proti prúdu, druhý po prúde Niekto sa
brodí v šlasli, niekto pláva v úplnej radosti Niekde padli akési hrádze a duša
pláva v blaženosti, niekto je po krk v starostiach Jedni lonu v túžbach, druhí
v bjede, iní sa topia v bezradnosti, rozpakoch, temných náruživostiach, ďalší sa
utápajú v prepychu Mnohí skízh do vôd idealizmu či materializmu a je dost aj
takých, čo chcú namočil niekoho do problémov Zahatávaju sa príboje skaze-
nosli, avšak silné city pretrhajú všetky hrádze umiernenosti a mravných zásad
Nastávajú povodne citov, záplavy malicherných yášní, radosti, prívaly zloby.

Máme prchavý pocit, vyprchá z nás líška či hnev Z mozgu nám zvyk-
ne vyprchal všetka tnezva rozvaha, z hlavy nám vyfučia myšlienky, vyšumí
oduševnenie chvíle Ako otravný plvn sa šíria klebety

Vnútorný svet človeka má aj svoju atmosféru Môže byť tiesnivá. ťaživá,
napätá alebo radostná, uvoľnená, tvorivá Aj obloha je premenlivá Najčastej-
šie ju zahalujú rôzne mraky Ako búrlivé mračno visí nad hlavou neštastie. na
dušu sadajú nenávistné mraky, chmáry bázne a strachu, v hlave sa snujú chmá-
ry osamelosti Na niekoho pršia výčitky, na niekoho spfchol dážďyMa&, z nie-
koho pršia ilúzie V dušiach zúria búrky nadšenia, rozhorčenia či nevôle, nie-
ktorí žijú divými búrkami túžob Ako náhla búrka pnžeme sa žiada, burácajú
city, niekto metá hromy a blesky, na niekom zhrmí mečí hnev

Vo vnútornom svete zažívame protiklad tepla a chladu, svetla a tmy Hreje
nás myšlienka na niekoho, máme hrejivý Ľocjl, cítime teplú radosť a horúcu
ydaku, pociťujeme teplo matennskej lásky a rodinné teplo Na druhej strane nás
mrazia niektoré slová, pnmrazínás hrôza, u niekoho pociťujeme studenú zdvo-
nlosť Často chladne naše nadšenie, ochladnú naše city Niekto má oslnivý zjav.
oslňuje nás jeho klása, niekto je svietivou osobnosťou či žiarivým príkladom
Niekomu svieti tvár istotou a spolahhvosťou, z niekoho len tak svieti šťastie
Keď sa rozjasní nálada, v srdci je svetlo Na obzore svitá nádej, svieti lúč SťaSz
Ha Ideme tŕnistou cestou za svetlom poznania Všeličo si ujasňujeme, vyjasňu-
jeme, vysvetľujeme, pokúšame sa vrhnúl na niečo jasne svetlo, vytiahnut niečo
na svetlo, posvietiť si na niečo, až kým to nevidíme v jasnom svetle, až kým
v tom nemáme jasno, až kým sa nám v hlave nerozsvieti, nerozbneždi, aj keď
nakoniec všetko vysvitne samo Obklopuje nás vojnová tma, tma neznáma, tma
povery, temno zaostalosti, duchovná temnota a temné náruživosti

Týmto hrubú rekonštrukciu vnútorného sveta človeka prostredníctvom
jazyka predbežne uzatvárame Zostáva predovšetkým otázka ide tu iba o neži-
vú schému, alebo o živú skutočnosť, o ktorej nám jazyk nenápadne a nevtiera-
vo podáva svedectvo9 Pokúsila som sa zodpovedal túto otázku takto

Jazyk nás vovádza do nášho vnútorného sveta prostredníctvom lokálu
— hovorí sa všeobecne v mojom vnútn, v mojej duši, vo mne, prípadne kon-
krétnejšie v mojej hlave, t j v mojom myšlienkovom svete, alebo v mojom
srdci, t j v mojom emocionálnom svete Tento vnútorný svet ako ďalšia úro-
veň nášho bytia je zmyslovo vnímateľný zmyslovými orgánmi nášho vnú-
torného tela V jazyku je tálo skuločnosl zohľadnená lak, že sa rozlišuje
doslovný a prenesený význam Doslovný význam je usúvzťažnený s vonkaj-
ším svetom, ktorý vnímame zmyslovými orgánmi nášho vonkajšieho tela,
prenesený význam je usúvzťažnený s vnútorným svetom, ktorý vnímame
zmyslovými orgánmi nášho vnútorného tela

Literatúra

Slovník slovenského jazyka I—VI Red Š Peciar Bratislava, Vydavateľstvo
SAV 1959-1968

36 37



Analýza poviedok z projektívneho testu
Thematic Apperception Test

podľa morfológie rozprávok Vladimíra Proppa

Tatiana Miškuvová

Psychologický inštitút, Ziirišská univerzita

l.Úvod

Prqjektívny test Thematic Apperception Test (TAT) je psychologický
experiment, pri ktorom sa pokusným osobám ukáže séria desiatich obrázkov
s výzvou, aby ku každému porozprávali krátku poviedku. Rozprávanie sa
nahráva na magnetofón, celý experiment trvá asi hodinu. Autor tohto testu,
americký psychiater Henry A. Murray, ho vyvinul v rokoch 1935 až 1943.
Odvtedy vzniklo niekoľko spôsobov vyhodnocovania tohto testu; orientujú
sa podľa rôznych teórií a chcú získať presný obraz buď o jednej povahovej
črte testovanej osoby (napr. agresivita), o jednej motivácii (výkon) alebo
o celej osobnosti. Keďže sú výsledky testu formálne veľmi rozmanité - napr.
dotazník nám dodáva údaje, ktoré sa omnoho lepšie dajú porovnať a štatis-
ticky spracovať -, musí každé štandardizované vyhodnotenie nevyhnutne
vynechať zaujímavé informácie. V mojej diplomovej práci chcem zachytiť
jeden z týchto fenoménov. Ide o mikropoviedky, ktoré majú určité znaky
rozprávky alebo hrdinského mýtu.

Od čias Čaria Gustáva Junga zastávalo mnoho autorov a autoriek teóriu,
že rôzne typy mýtov, ktoré sú rozšírené po celom svete, majú za tému roz-
ličné stupne v ý v i n u človeka ako indivídua. Rozprávka alebo hrdinský mýtus,
v ktorom hrdina získa princeznú a kráľovstvo, resp. hrdinka získa princa
a stane sa kráľovnou, má za námet vývin dospievajúceho mladého muža
alebo mladej ženy. Ide o témy odpútania sa od rodičov a vyriešenia vzťahu
k nim, schopnosti výkonu, styku s druhým pohlavím, o problematiku identi-
ty, zabezpečenie existencie a rozhodnutie pre partnerstvo.

Ale čo je rozprávka? „Morfológia rozprávky" je názov diela Vladimíra
Proppa (1928, 1971), v ktorom štrukturalistickou metódou poukazuje na
vlastnosti tradovaných ruských rozprávok. Opisuje elementy rozprávkovej
štruktúry (funkcie), ich poradie a opakujúce sa sekvencie; definuje vyskytu-
júce sa postavy a funkcie, pri ktorých spoluúčinkujú. Takto vytvoril systém
kategórií, ktorý dovoľuje objektívnu analýzu rozprávok, lebo nemá zámer
interpretovať. Jeho metódu som si osvojila na analýzu mikropoviedok
z testu TAT.
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2. Hypotéza

Predpokladá sa, že mladí dospelí rozprávajú „lepšie" rozprávkové mik-
ropoviedky ako deti a mladiství, lebo rozprávka sa týka tém, ktoré sú pre
nich aktuálne. Obsadenie rolí, použité elementy a ich kombinácia by v mik-
ropoviedkach starších pokusných osôb mali skôr zodpovedať klasickej roz-
právkovej schéme.

3. Metóda

Analyzujem archívny materiál, t. j. protokoly z TAT 127 pokusných
osôb vo veku od 11 do 30 rokov, ktoré sa už predtým využili pri inom teste
v biologicko-matematickom oddelení Psychologického inštitútu.

Výber rozprávkových mikropoviedok
Rozprávková poviedka z TAT musí spĺňať tieto kritériá:

1. prítomnosť funkcie „poškodenie alebo nedostatok";
Napr.: Čarodejník uniesol princeznú; starý kráľ ochorel; chudobný pár
by chcel mať deti.

2. prítomnosť funkcie „premiestnenie na miesto určenia";
Napr.: Za siedmimi horami a za siedmimi dolami nájdeš sklenený vrch;
princezná je skrytá u slnečného kráľa; voda života je v studničke na
konci sveta.

3. najmenej ešte jedna ďalšia z 31 Proppových rozprávkových funkcií;
4. znaky všeobecnej platnosti:

buď symbolika (rozprávkové postavy, čarodejné predmety, okrem toho
aj reálne predmety a postavy, keď majú v poviedke zvláštny význam:
divá zver > nebezpečenstvo, svetlo > zmena mysle, biely vták > nepo-
koj)
alebo odcudzenie (mýtický, historicky slávne osobnosti, science fiction,
cudzie krajiny alebo iné fantastické elementy);

5. Okrem hrdinu/hrdinky ešte jedna ďalšia z Proppových rozprávkových
postáv (škodca, darca, pomocník, hľadaná postava, falošný hrdina/ falošná
hrdinka).

Kódovanie
Rozprávkové mikropoviedky kódujem podľa Proppovho zoznamu funk-

cií, pričom zaznamenávam aj poradie. Kódy jednotlivých kategórií, t. j. funk-
cií bolo treba doplniť. Pre funkciu prenasledovanie (presledovanie) napr. má
Propp sedem kódov:

39



1. let vzduchom;
Napr.: Strigôň prenasleduje hrdinu na čarodejnom tátoši.

2. výzva na vydanie vinníka;
3. prenasledovanie s premenou na zvieratá;

Napr.: Striga sa premení na orla, vlka a medveďa.
4. prenasledovanie s premenou na lákadla (pasce);

Napr.: Prenasledovaný hrdina má smäd a prichádza k studničke, ale
nesmie sa napiť, lebo to je premenená striga.

5. pokus zhltnúť hrdinu/ hrdinku;
6. pokus zabiť hrdinu/ hrdinku;
7. pokus prehrýzť strom, ktorý je útočišťom.

Pre poviedky z TAT potrebujeme v kategórii prenasledovanie ešte ďalší kód:
8. vyslanie vojska alebo polície.

Ďalej sa pri funkciách zaznamenáva, keď je niektorá rola nesprávne
obsadená (napr. hľadaná osoba nie je budúci partner, ale vlastný mladší brat),
alebo keď si hrdina vezme matku so sebou na dobrodružstvá, ktoré klasický
rozprávkový hrdina zvládne sám. Práve tak sa vyskytujú hrdinky, ktoré so
sebou berú otca alebo kamaráta.

Pri niektorých kódoch treba ešte ďalší znak na označenie neúspechu (napr. ne-
zvládnutie skúšky) alebo následky určitej funkcie, ktoré sú v rozprávkach nezvyčajné.

Napr.: Hrdina vyhrá súboj, ale potom podľahne zraneniu; hrdinka sa
dostane na určené miesto, ale pretože sa jej tam páči, nevráti sa späť.

4. Výsledky

Z 1270 poviedok z nášho archívu som doteraz prefiltrovala 889 a našla som
71 zodpovedajúcich uvedeným kritériám. To znamená, že na testovanú osobu
pripadne 0,56 rozprávkových poviedok. V rozličných vekových skupinách som
našla takúto priemernú produkciu rozprávkových poviedok na osobu:

odl4 odl'7 od20 od26
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Rozprávkové mikropoviedky sa vyskytujú so stúpajúcim vekom pokus-
ných osôb čím ďalej, tým častejšie.

Z nájdených rozprávkových poviedok som doteraz kódovala 34. Z nich
polovica pochádza od osôb vo veku 11 až 18 rokov a polovica od 20- až 28-
ročných. Pri použití jednotlivých funkcií sa medzi týmito vekovými skupi-
nami našli nasledujúce rozdiely ako tendencie (neuvádzam kategórie, v kto-
rých si bolí obidve vekové skupiny podobné alebo ktoré sa vyskytujú tak
zriedkavo, že ich zatiaľ nemôžem s dobrým svedomím porovnávať):

Najčastejšie kódy:

vek

sprostredkovanie,
zjednocujúci moment
(medzi nedostatkom
a reakciou hrdinu/
hrdinky)

boj, ťažká úloha

víťazstvo, riešenie
problému

likvidácia škody
alebo nedostatku

11 - 18

sľub odmeny,
hrozba trestu

odvaha, dobrý nápad

úspech dosiahnutý
odvahou alebo dobrým
nápadom

neuvádza sa výslovne,
logický následok víťaz-
stva/ riešenia

20-28

informácia o nešťastí

boj

úspech dosiahnutý
trpezlivosťou a vytrva-
losťou

nájdenie hľadaného

Rozdiely medzi vekovými skupinami v použití rozličných kódov jednot-
livých funkcií sa sčasti dajú odôvodniť vekom. Pri funkcii sprostredkovania
úlohy vyplývajú z rozličného stupňa autonómie a zodpovednosti za seba
hrdinu, resp. hrdinky.

Vynechané funkcie:
V poviedkach staršej vekovej skupiny sa ani raz nevyskytuje funkcia

„reakcia hrdinu/ hrdinky na skúšku darcu".
Napr.: Hrdinka stretne starenku a pekne ju pozdraví, za to dostane
dobrú radu, bez ktorej by sa nedostala k cieľu; hrdina stretne tri divoké
zvery, ktoré sa hádajú o korisť — za spravodlivé podelenie sa mu od-
vďačia čarodejnou pomocou v núdzi.
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Mladšie testované osoby zasa vynechali funkcie „neoprávnené nároky
falošného hrdinu", „spoznanie pravého hrdinu" a „odhalenie falošného hrdi-
nu"

Napr : Kráľ musí pred svatbou odísť na vojnu, zatiaľ komorná otrávi
budúcu kráľovnú a dosadí na jej miesto jej vlastnú dcéru, hrdina zabije
draka a potom zaspí od únavy, jeho sluha zatiaľ unesie oslobodenú prin-
ceznú a prinúti ju svedčiť, že on zabil draka — pravý hrdina sa spozná
podľa toho, že má pri sebe jazyky z dračích hláv, ktoré bol vyrezal po
subo/i
Rozprávky osôb nad 19 rokov obsahujú teda viac funkcií, a sú to práve

tie, ktoré sa týkajú problémového okruhu hľadania identity

Obsadenie rolí
V obsadení siedmich postáv, ktoré sa podľa Proppa vyskytujú v každej

rozprávke, sa našli tri rozdiely

vek

škodca, protihráč

hľadaná postava

hrdina

11 -18

cudzia vláda

terajšia partnerka

muž

20-28

cudzia vláda, ale práve
tak často aj obluda,
drak, dravec

budúca partnerka

mladý muž

Obsadenie rolí v poviedkach staršej vekovej skupiny skôr zodpovedá
klasickým rozprávkovým rolám ako obsadenie v poviedkach mladších,
v ktorých tiež chýba postava falošného hrdinu

Súhrn výsledkov
- Dispozícia rozprával v projektívnom teste TAT poviedky podobné

rozprávkam narastá s vekom testovaných osôb
- Druh poviedok podobných rozprávkam by mohol byť typický pre zod-

povedajúcu vekovú skupinu vo voľbe funkcií a postáv Respondenti nad
19 rokov častejšie produkujú poviedky podobné klasickým rozprávkam.

- Rozdiely medzi typmi poviedok rozličných vekových skupín zväčša
nebudú štatisticky signifikantné
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Niektoré psychologické aspekty interpretácie
vybraných modálnych slovies

Miroslav Popper

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Bratislava

1. Úvod
Problémy, vynárajúce sa pn skúmaní verbálnej komunikácie z hľadiska

prístupu založeného najej modelovaní, zasahujú minimálne do štyroch ved-
ných disciplín jazykovedy, hlozofie, umelej inteligencie a psychológie
V uvedených disciplínách, resp. ich oblastiach panuje zhoda v tom, že pn
adekvátnej interpretácii komumkovaného je nevyhnutné určiť intencie
komunikujúcich Takýto názor formulovali viac alebo menej explicitne via-
cerí autori, napríklad Greenová (1989), ktorá definuje pragmatiku ako štú-
dium poro/umema intencionálnym ľudským aktom, Austm (1992) vymed-
zením perlokučných aktov (t j aktov pôsobiacich na myslenie, city, alebo
konanie adresátov), Minsky (1988) špecifikovaním určitých jadrových
významov vyjadrujúcich príčiny, činnosti, účely alebo úmysly a vysvetlenie,
Johnson-Laird (1988), ktorý medzi jadrové slová, kľúčové pri interpretácii
vety, zaraduje pojmy ako priestor, čas, mo/nosť, pnpustiteľnosť a intencia.

Intencie sa dajú najpnmeranejšie charakterizovať psychologickými kate-
góriami postojov (najmä ich konatívnej zložky, vyjadrujúcej tendenciu ku
konaniu) a vôle Korelátom týchto kategórií je v lingvistike oblasť modál
nosti, vyjadrená predovšetkým modálnymi slovesami Dá sa predpokladal,
že určenie významov modálnych slovies môže byť pre adekvátnu interpretá-
ciu komumkovaného rozhodujúce To nás viedlo k uskutočneniu predvýsku-
mu s vybranými modálnymi slovesami, ktorého výsledky prezentujeme
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2. Cieľ
Cieľom predvýskumu bolo overiť, aké významové kategórie môžu

modálne slovesá vyjadrovať Vyšli sme Ĺ Pauhnyho kategorizácie (1981),
podľa ktorej modálne slovesá vyjadrujú

(a) vôľu konať dej chciet, miemt, hodlal, ráčit, páčit sa,
(b) povinnosť konať dej musiet, mať, potreboval, prichodiť,
(c) schopnosť konat dej vedieť, vládať, stačiť,
(d) možnosť konať dej môct
Tieto významové kategórie sme transformovali do psychologickej ter-

minológie, v ktorej vyjadruje
(a) vôľa konať dej — vnútorný motivačný aspekt konania,
(b) povinnosť konať dej — vonkajšími čmitelmi vyvolané motivačné

správame,
(c) schopnost konať dej — osobnostno-dispozičny aspekt konania,
(d) možnost konať dej — vonkajšími podmienkami vyvolané, resp pod-

mienené okolnosti konania
Predpokladali sme, /e lingvistická d psychologická kategorizácia vý/na-

mov modálnych slovies nebudú navzájom úplne totožné, pretože jedno a to isté
modálne sloveso môže podľa nás vyjadroval viacero významových kategórií

Vychádzajúc z uvedených psychologických kategórií významov modál-
nych slovies, zostavili sme dotazníkovú metodiku, pomocou ktorej sme
v predvýskume náš predpoklad chceli overiť Významy modálnych slovies sa
určovali (interpretovali) v situácii bez kontextu Vzorku tvorilo 43 študentov
l ročníka z odborov psychológie a preventívnej medicíny

3. Metodika
Úlohou respondentov bolo vyznačiť na 5-bodových stupniciach, do akej

miery sa podľa nich dá stotožniť význam modálneho slovesa (ide o 13 vyššie
uvedených slovies) s týmito interpretáciami modálne sloveso môíe vyjadroval

(a) rôznu mieru úsilia, ktorú plánuje konajúci vložiť do aktu konania,
(b) rôzne požiadavky kladené na toho, kto má akt vykonať,
(c) rôzne osobnostné dispozície (schopnosti), ktoré iu nevyhnutné na

vykonávanie aktov,
(d) rôzne vonkajšie podmienky, v rámci ktorých sa akty konania môžu

uskutočňoval
Voľby pre mieru stotožnenia s interpretáciou významu modálneho slo-

vesa boli úplne sa dá stotožnil, dá sa stotožnil, neviem rozhodnút, nedá sa
stotožniť, vôbec sa nedá stotožnil

Nezávisle na uvedených kategóriách významov utvorili sme ďalšie dve
kategórie, ktoré odzrkadľujú emocionálne a kognitívne /ložky postoja Res-
pondenti mali za úlohu vyznačiť.
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(e) aké pocity v nich daný pojem vyvoláva, s možnosťou voľby \elmi
kladné, kladné, žiadne, záporné, velmi záporné,

(f) akú istotu majú, že daný pojem používajú správne, s možnostou
voľby úplne som si iitý, som si istý, neviem posúdiť, nie som si istý, vôbec M
nie mm istý

4. Výsledky1:
Zo získaných údajov sme vypočítali
(a) priemerné hodnoty výskytu každého modálneho slovesa v každej zo

šiestich kategórií zvlášť2,
(b) frekvenciu výskytu každého modálneho slovesa v každej zo šiestich

kategórií zvlášť, pričom sme brali do úvahy.
— v kategóriách (a) až (d) volby „úplne sa dá stotožniť" a „dá sa sto-

tožniť" ako jedinú volbu vyjadrujúcu stotožnenie významu modálneho slo-
vesa s danou významovou kategóriou,

— v kategóni (e) voľby „velmi kladné" a „kladné" ako jedinú volbu
vyjadrujúcu emocionálne pozitívne hodnotenie modálneho slovesa,

— v kategóni (f) volby „úplne som si istý" a „som si istý" ako jedinú
volbu vyjadrujúcu subjektívne presvedčenie o správnosti používania modál
neho slovesa Výsledky uvádzame v tabuľkách č 1—6 Pn porovnaní obráz-
kov A a B každej tabuľky zároveň vidíme, že rozdiely medzi výsledkami zís-
kanými z priemerných hodnôt a frekvencií sú minimálne

Ďalej sme z priemerov výskytu každého modálneho slovesa v prvých šty-
roch kategóriách (t j kategóriách významov) utvorili pomocou hierarchickej
klastrovej analýzy dendrogram Pomocou neho sme získali obraz o skupi-
nách, ktoré modálne slovesá vytvárajú Výsledky uvádzame v tabuľke č 7.

5. Diskusia:
Pri zistených hodnotách považujeme za dostatočne vysokú frekvenciu

na zaradenie modálneho slovesa do niektorej z kategórií, ked ho do nej zara-
dilo viac ako 74 % respondentov, čo v našom prípade zodpovedá minimálne
32 relevantným volbám pre jeden pojem v danej kategóni Potom do jedno-
tlivých kategórií, ako vidieť z obrázkov B tabuliek č 1—6, patria tieto
modálne slovesá

(a) rôzna miera úsilia, ktorú plánuje konajúci vložiť do aktu konania
vedie t, chciet, vládať, mienit, mat, hodlať,

1 Za štatistické spracovanie údajov dakujeme RNDr A Hrabovskej
2 Priemerné hodnoty používame napriek tomu, že možnosti odpovedí na 5-bodo-

vých stupniciach sú kvalitatívne odliíné Interpretujeme iba to, či sa nameraná hodno-
ta blíži k jednému z extrémov stupnice alebo ide o neutrálne či nejednoznačné hodno-
tenie
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(b) rôzne požiadavky kladené na toho, ktorý má akt vykonať musiet,
vediet,

(c) rôzne osobnostné dispozície (schopnosti), ktoré sú nevyhnutné na
vykonávanie aktov vediet, vládat, chciet, hodlat, môcť, stačiť, mieniť,

(d) rô/ne vonkajšie podmienky, v rámci ktorých sa akty konania môžu
uskutočňoval páčiť sa, môct, potrebovať

Kladné pocity vyvolávajú modálne slovesá vediet, môcť, chciet, páčit
sa, modálne slovesa, o ktorých sú si probandi istí, že ich správne používajú,
sú vediet, chciet, potreboval, mat, môct, musiet, pdčit sa, vládat

Z uvedeného je /rejmé, že v našej výskumnej vzorke je podľa očakáva-
nia psychologická a lingvistická kategorizácia významov modálnych slovies
v situácii bez kontextu ro/dielna

Podlá klastrovej analýzy je z hľadiska kategorizácie modálnych slovies
najoptimálnejšie interpretovať 5 stupeň (pozri tab č 7), ktorý ich rozdeľuje
do týchto piatich skupín

(a) chciet, miemt, hodlat, mat,
(b) vediet, vládat,
(c) ráčit, pnchodit,
(d) páčit sa, potreboval, itačit, môct,
(e) musiet
Ak ich porovnáme s kategóriami lingvistickými, vidíme, že
modálne slovesá
(a) chciet, miemt, hodlat patna do kategórie vyjadrujúcej vôľu konat

dej, kým sloveso mat do tejto skupiny nepatrí,
(b) vedieť, \ladat patna do kategóne vyjadrujúcej schopnosť konať dej,
(c) rai.it, prichodit sú ? kategórii vôľa konať dej a povinnost konat dej

a z nášho pohladu spolu nevytvárajú žiadnu významnú skupinu,
(d) pácit sa, potreboval, ftačit, môct sú každé z inej kategóne,
(e) musiet je z kategóne povmnost konat dej a vystupuje samostatne
Čo sa týka kognitívneho spracovania, modálne slovesá ráčiť, príchodu

v skupine (c) získali v miere vyjadrenia istoty správnosti ich používania naj-
nižšiu frekvenciu (pozn obrázok B tab č 6) Príčinu vidíme v archaickosti
týchto výrazov, a preto ich v hlavnom expenmente zo zoznamu vylúčime
Po/oruhodná je skutočnosť, že modálne slovesá i psychologickej kategórie
(d)potreboval, môcť, pačit sa vykazujú relatívne vysokú mieru istoty správ-
nosti ich používania, pričom každé je z inej lingvistickej významovej kate-
góne Potvrdenie tejto skutočnosti na reprezentatívnej vzorke by mohlo
napovedať, 7e niektoré z lingvistických významových kategóní, do ktorých
sú zadelené, nevystihujú dostatočne ich význam

Z hľadiska posudzovania pocitov, ktoré jednotlivé modálne slovesá
vyvolávajú, stojí za povšimnutie skutočnosť, že frekvenciu nad 32 dosiahli
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modálne slovesá vediet, môcť, chcieť, páčiť sa, z ktorých ani jedno nepatrí do
lingvistickej kategórie vyjadrujúcej povinnosť konať dej Oproti tomu modál-
ne sloveso vedieť, ktoré respondenti zaradili do psychologickej kategórie
významovo vyjadrujúcej rôzne požiadavky kladené na toho, kto má akt vyko-
nať, získalo najvyššiu frekvenciu v kategóni vyjadrujúcej kladné pocity

6. Záver
Cieľom tohoto predvýskumu bolo nájsť určité opodstatnenie predpokla-

du, že interpretácia modálnych slovies je bohatšia, ako sa pnpúšta na zákla-
de ich lingvistickej kategorizácie Vo vlastnom expenmente bude naším cie-
ľom /istit, ako jednotlivé typy kontextov ovplyvňujú interpretáciu
modálnych slovies Typy kontextov budú tvorené takým spôsobom, aby
vplývali na interpretáciu modálneho slovesa v zmysle predurčovama jeho
významu vždy jednou zo spomenutých štyroch významových kategórií
Budeme tiež sledovať, či sú modálne slovesá odlišne interpretované v súvis-
losti s diferenciačnými znakmi interpretera (pohlavie a/alebo príslušnosť
k určitej profesijnej skupine)

Ide o teoreticko-metodologický projekt zameraný na typológiu kontex-
tov modálnych slovies, ktoré výraznou mierou určujú interpretáciu komuni-
kovaného Perspektívne pragmatické využitie vidíme pri tvorbe

(a) formahzovaných pravidiel, na základe ktorých by sa dala určil prav-
depodobná interpretácia modálnych slovies, čo by prispelo k adekvátnejšej
interpretácii situačného kontextu, v ktorom komunikácia prebieha,

(b) psychologických dotazníkov, v ktorých sa modálne slovesa vysky-
tujú vo veľkej miere, a v ich vyhodnocovaní
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miera úsilia miera úsilia

vedieť
chcieť
hodlať
vládať

mať
mieniť
musieť

stačiť
môcť

potrebovať
ráčiť

páčiť sa
prichodiť

O
| priemerné hodnoty | frekvencie

Tab. č. l

osobné dispozície osobné dispozície

vedieť
vládať
chcieť
stačiť
môcť

hodlať
páčiť sa

mieniť
mať

potrebovať
ráčiť

musieť
prichodí!

O 0.5 l 1.5 2 2.5 3
H priemerné hodnoty

vedieť
vládať
chcieť
hodlať

môcť
stačiť

mieniť
páčiť sa

mať
ráčiť

potrebovať
musieť

i prichodiť
3.5 O 10 20 30 40

• frekvencie
50

Tab. č. 3

48

páčiť sa
môcť

potrebovať
stačiť

vedieť
musieť
vládať

mať
prichodiť

mieniť
hodlať
chcieť

ráčiť

vonkajšie podmienky vonkajšie podmienky

O 0.5 l 1.5 2 2.5 3
1H priemerné hodnoty

30
l frekvencie

50

Tab. č. 4

vedieť
môcť

chcieť
páčiť sa

mať
vládať
hodlať
mieniť

stačiť
potrebovať

prichodiť
ráčiť

musieť

pocity pocity
vedie
môcť

chcieť
páčiť sa

mať
vládať
hodlať
mieniť

potrebovať
stačiť

prichodiť
ráčiť

musieť
O l

| priemerné hodnoty
O 10 20 30 40 50

frekvencie
Tab. č. 5

istota istota

priemerné hodnoty

vedieť l
chcieť |

potrebovať l
mať l

môcť |
musieť l

páčiť sa |
vládať l
stačiť l

mieniť l
hodlať l

ráčiť |
prichodiť l

Tab. č. 6

10 20 30 40 50
frekvencie
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HIERARCHICKÁ KLASTROVÁ ANALÝZA

NUMBER OF CLUSTERS

LABEL

CHCIEŤ
MIENIŤ
HODLAŤ
RÁČIŤ
PÁČIT SA
MUSIEŤ
MAŤ
POTREBOVAŤ
PRICHODIŤ
VEDIEŤ
VLÁDAŤ
STAČIŤ
MÔCŤ

ČASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

12 11 10 9 8 7 6

1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 1
2 2 2 2 2 2 1
3 3 3 3 3 3 2
4 4 4 4 4 4 3
5 5 5 5 5 5 4
6 6 6 6 2 2 1
7 7 7 7 6 4 3
8 8 8 8 7 6 5
9 9 9 9 8 7 6

10 10 10 9 8 7 6
11 11 7 7 6 4 3
12 11 7 7 6 4 3

5

1
1
1
2
3
4
1
3
2
5
5
3
3

4 3 2

1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
3 2 2
4 3 2
1 1 1
3 2 2
2 2 2
1 1 1
1 1 1
3 2 2
3 2 2

DENDROGAM USING AVERAGE LINKAGE (BETVVEEN GROUPS)
RESCALED DIŠTANCE CLUSTER COMBINE

1V11ĽIN1 1 L
1 1ODL AT J
MAT /
LHCIET 1
VEDIEŤ 1U
VLÁDAŤ 11 '
oTAcrr i /
Muč r i J
POTREBOVAŤ 8

I? Á <*•!•¥• A
rw. .*. nr TU CHODIŤ V
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Úvahy o ruptúrach v štruktúre lexiky básnického textu

Juraj Rusnák

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Uvažovanie o kvantitatívnom, ale aj o kvalitatívnom — a teda axiolo-
gickom — štatúte slovnej zásoby umeleckého textu má svoje opodstatnenie.
Cieľom nášho príspevku je identifikovať príčiny diskrepancií v štruktúre
lexiky básnického diela. Pomer originálnych a konvenčných postupov pri
budovaní lexikálneho skeletu textu, rozloženie odstredivých a dostredivých
tendencií v lexikálnom systéme vytvára neopakovateľnú konfiguráciu lexi-
kálnych jednotiek, informujúcu o vzájomnom pomere dobového a nadčaso-
vého v umeleckom artefakte.

1. V štruktúre slovnej zásoby každého textu je zakódovaná informácia
0 pestrosti lexiky skúmaného súboru (ide o počet lexikálnych jednotiek, L)
a o jej tematickom vyťažení (počet všetkých lexikálnych tvarov, N). Vzá-
jomný pomer týchto dvoch parametrov — iterácia — je prvým signálom
osobitosti čŕt štruktúry lexiky každého textu. Viac sa o ruptúrach vo vzťa-
hoch medzi lexikálnymi jednotkami textového súboru (v našom prípade bás-
nickej zbierky) dozvieme pri skúmaní povahy frekvenčné a konštrukčno-
sémanticky vyčlenených subsystémov. Množinu slov, v ktorej prebieha
„zlievanie" systematizujúcich a desystematizujúcich tendencií, sme nazvali
„tematická lexika". Ide o vrstvu všetkých lexém s frekvenciou vyššou ako l
(pochopiteľne, v tomto priestore nájdeme okrem procesu tematizovania lexi-
ky aj iné tendencie súvisiace s tvorbou textu ako systému — dôkazom je prí-
tomnosť tzv. konštrukčných, subjektívno-situačných a gnómických slov;
Mistrík, 1969, s. 75). Označením „tematická lexika" chceme zdôrazniť dôle-
žitosť tejto skupiny slov pri tvorbe témy textu. Exkluzívna lexika (množina
slov s frekvenciou = 1) je svojou vnútornou homogénnosťou statická, prav-
da, entropicky neobyčajne aktívna (k entropickej charakteristike lexiky textu
sa ešte v príspevku vrátime).

Za „rizikové oblasti" v štruktúre lexiky textu preto považujeme priestor
možných otrasov stability lexikálneho systému: v množine opakovaných
slov sú to predovšetkým hraničné pásma medzi jednotlivými frekvenčné
1 konštrukčne autonómnymi množinami slov. Stieranie hraníc týchto sub-
systémov lexiky (konštrukčné resp. tematické lexémy) a miera ich inkorpo-
rácie do systému celej lexiky v závislosti od ich funkcie ukazujú na stupeň
súdržnosti textu, prípadne na stav „rozpadu" dominánt lexikálnej štruktúry.

2. Platnosť vyššie uvedených hypotéz sme sa rozhodli dokumentovať na
rozbore lexikálnej štruktúry troch básnických zbierok, súmerateľných texto-
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vo (približne rovnaký rozsah, relatívna ucelenosť) i kontextovo (historické
a žánrovo-konvenčné paralely) Ide o Tatranskú Múzu \ lýrou slovanskou
Pavla Jozefa Satánka, Slávy dcéru Jána Kollára a druhy zväzok Poezyí
Bohuslava Tabhca (prvý zväzok sme museli vynechal z výskumu vzhladom
na neúmerne široký lexikálny rozsah a veľké množstvo preložených básní)

Narábanie jednotlivých autorov s témou textu („o čom sa v texte vlast
ne hovorí") signalizuje viaceré spoločné konštrukčné postupy sem patrí pre
dovšetkým konštituovanie množiny slov s výrazným žánrovým zafarbením
— všetci traja autori protežujú lexémy s výrazným využitím v básnickom
štýle — srdce, oko, nebe, milý, láska, duše a pod K tejto, inherentne poeto-
logickej črte, autori pripájajú aj zreteľné znaky klasicistického kanónu —
svedčí o tom preferencia lexém krásny, chtít, ja\ný, čistý, zlatý, svetlý, búh,
život a pod

Predsa však sa v analýze štruktúry lexiky objavili tendencie míormujú-
ce o miere suverenity autora pri narábaní s témou textu v lexike Najzreteľ-
nejšie to možno vidieť na stupni invázie tematických slov (slov 70 štvrtého
frekvenčného okruhu, Mistrík, 1969, s 75) do množiny najfrekventovanej-
ších lexém textu Tabuľka v prílohe príspevku ukazuje, že široký presun
tematických lexém do vrstvy najpoužívanejších slov, toto „gesto pomoci
recipientovi", nie je u jednotlivých autorov rovnako využívané V Poezyách
to prináša efekt didaktizmu, informácia o téme textu je najexplicitnejšia a aj
najjednorozmernejšia Naopak, v Slávy dcére sa proces tematiľácie textu
sústreďuje do menej vyťažených frekvenčných oblastí Domnievame sa, že
ruptúrovitost tematického horizontu zbierky Slávy dcéra (svedčí o tom
okrem iného aj silné entropické zaťaženie substantív v texte) pomáha Kollá-
rovi sémantiku „rozkošatiť" V básnickej zbierke Poezye II Bohuslava Tabh-
ca vidno ruptúry viac v metóde, než v tematickej oblasti silne fixované
tematické polia (kvantitatívne kumulovame motivických dominánt, „výky-
vy" frekvenčných prírastkov smerom k maximu v miestach výskytu slov
s tematickým zafarbením) nie sú garantované ucelenou metódou tvorby
Dôkazom je kontrapunkt voľnosti a viazanosti funkčne protikladných slov-
ných druhov v texte — silne dostredivú množinu substantív nemôže vyvážiť
entropicky nadhodnotená skupina slov s konštrukčným poslaním (predložky
a spojky) — podrobnejšie pozri v tabuľke v prílohe prace

3 Koncíznosť lexiky textu je preto najpreukaznejšia v básnickej zbierke
Slávy dcéra Jána Kollára V jeho texte najviac prevážil syntagmatický prin-
cíp nad princípom paradigmatickým Pravda, porovnávanie kvality štruktúry
lexiky básnického textu vypovedá najviac o kompozičných schopnostiach
autora vystaval lexiku ako text Širšie úvahy o kvalitách troch skúmaných
textov — a spostredkovane o hodnote básnického textu vôbec — môžu sme-
rovať aj k hterárno-kntickým, a teda výsostne estetickým dimenziám Jedno-

52

značnosť viacerých záverov z lexikálno-štatistickej analýzy sa v tomto pries-
tore môže oslabiť Kollárova virtuozita v práci s lexikou „hovorí väčšmi
k rozumu, než k srdcu a duši. " (Matuška, 1976, s 88) V spontaneite preja
vu skôr dominujú texty Šafárika a Tabhca Poezye však — na rozdiel od bás-
nického debutu kobeharovského rodáka — ponúkajú málo v ideách
a v úprimnosti (Brtáň, 1974, s 175) Trúfame si preto na záver konštatovať,
že hoci exaktné lexikálno-štatistické metódy nemôžu nahrádzať fundovanú
literárno-kntickú analýzu, môžu pomôcť pri odhaľovaní kompozičných kva-
lít skúmaného umeleckého diela a môžu naznačovať slupeň suverenity auto-
ra pri práci s lexikou Zásadné ruptúry v konštrukčnom systéme slovnej záso-
by textu zvyčajne dokumentujú autorovu bezradnosť dobudovať lext ako
systém a ich identifikácia tak môže potvrdiť (prípadne zrelativizovať) tézy
o estetickej kvalite skúmaného diela

Tabuľka Štatistická analýza entropie skúmaných textov

Skúmaná skupina

Šafárik text
Kollár texl
Tabhc text

Š tém lexika
K tém lexika
T tém lexika

Š exkl lexika
K exkl lexika
T exkl.lexika

Š substantíva
K substantíva
T substantíva

Š adjektíva
K adjektíva
T adjektíva

Š slovesá
K slovesá
T slovesá

Š zámená
K zámená
T. zámená

Š číslovky
K číslovky
T číslovky

Š príslovky
K príslovky
T príslovky

reálna
entropia H

9,9407108
10,0497200
9,9860303

9,3878506
9,4238681
8,9217313

10,6537400
11,0437100
10,8864580

9,1193793
10,1125880
9,3316025

8,8339718
8,2656691
8,5268702

8,2630599
8,7866785
8,6967921

4,6342195
4,7198791
4,1204226

2,6058294
3,4276322
3,7178845

6,8521815
6,1821600
6,9415444

maximálna
entropia HO

12,9810310
13,5621230
13,3487280

12,6604410
13,2854020
13,0598510

10,6537400
11,0437100
10,8864580

11,1111350
11,9414140
11,5536290

9,8595345
9,9943533

10,3739520

10,3761250
11,0834790
10,9901030

10,2288180
10,8025160
10,6302670

5,2854021
7,0314005
6,6724253

8,8826429
8,6688848
8,3856268

relatívna
entropia h

0,7657874
0,7410137
0,7480885

0,7415105
0,7093400
0,6831418

1,0
1,0
1,0

0,8207423
0,8468501
0,8076771

0,8959826
0,8270339
0,8219500

0,7963531
0,7927726
0,7913294

0,4530552
0,4369240
0,3876123

0,4930238
0,4874750
0,5572013

0,7714124
0,7131436
0,8277907

redundan
ciaR

0,2342126
0,2589863
0,2519115

0,2584895
0,2906600
0,3168582

0
0
0

0,1792577
0,1531499
0,1923229

0,1040174
0,1729661
0,1780500

0,2036469
0,2072274
0,2086706

0,5469448
0,5630760
0,6123877

0,5069762
0,5125250
0,4427987

0,2285876
0,2968564
0,1722093
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Interpretácia. Túžba po pravde

Vladimír Garjanski

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Príspevok sa zaoberá fenoménom interpretácie a vztahu mužského
a ženského hladiska v texte Budeme ho analyzovať na základe interpretácie
srbského esejistu Jovicu Ačma a poetky Natálie Dudašovej

Ačm rozpráva o svojej, respektíve Barthesovej túžbe Ide o fixovanie
túžby (želania) Na pôžitok treba dvoch spisovatela a čitatela Medzi nimi je
text, ktorý obaja tvona a dopĺňajú Ale medzi spisovatelom a čitatelom exis-
tuje predovšetkým túžba po texte, význame, ktorý vyrába dobrodružstvo
o/načujúcich Takto túžba vyrába text, dopĺňa ho a obohacuje

Ačm vychádza z Nietzscheho, čítanie (ktoré do seba stále zapája inter-
pretáciu) na/ýva filologickým omylom Ačm by chcel čítať text a zároveň ho
ani trochu neinterpretovať1 Takýmto spôsobom sa autor chce niečo dozvedieť
o svojej vnútornej skúsenosti a niečo sa o nej naučiť Obsesia textom pre
Ačma vzmká len vtedy, ked v procese čítania tuší o niečom, čo je totožné so
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silou jazyka, ktorou jazyk nič neoznamuje, ale koná tak, akoby vravel všet-
ko, čo jazyk nemôže povedať Túto Nietzscheho v/buru proti nepriamemu
pohľadu Ačm akceptuje Treba však povedal, že sa snaží interpretovať text,
ktorý mu poskytuje pôžitok

Ačm sa stavia k postoju M. Montaignea, že „nikto sa nikdy nenachádza
vo svojom diele, lebo pre bytosť je príznačný pohyb a aktivita", s názorom,
že výsledky tohto postoja ukazujú väčšiu prítomnosť esejistu v texte, než by
tomu sám chcel veriť Esejista sa vždy vyhýba čitateľovi Podlá Ačma čitatel
sa ponára do diela, nachádzajúc v ňom to, čo nehľadal, aspoň nie vedome
Samozrejme, že takýto autorov postoj nie je útekom od esejistického diskur-
zu Esejistický diskurz vládne jeho písaním Ale Ačm ako esejista nevie,
„ako je možné artikulovať diskurz, ktorý by bol imanentný niektorému
inému diskurzu9 Práve tým, že prechádza na písanie (nechávajúc čítanie),
kritik hovorí čosi, čo dielo, ktoré skúma, nehovorí, aj keď sa snaží poveddt
to isté, čo vravelo samotné dielo Tým, že píše novú knihu, kritik odvoláva
knihu, o ktorej hovorí Kým čítame, zapájame sa do pasívneho písania, do
textu, ktorí čítame, pridávame, čo si v ňom želáme vidieť, alebo z neho vylu-
čujeme to, čo si v ňom neželáme nájsť, kým existuje čitateľ, čítanie nie je
imanentné" (Todorov, 1986, s 8—9) Práve do takejto siete padol aj Ačm
preferujúc svoje hľadisko, ktoré nie je podložené argumentačným diskur-
7om Na konci jeho kruhy sa stáva spisovateľom, respektíve narátorom smrť
Ona upovedomuje o živote, narodení, diele, písaní a smrti autora Namiesto
argumentačného diskurzu v textre dominuje fiktívny diskurz Smrt rozpráva,
že málokto vie o Ačmovi to, že pred niekoľkými dňami zahynul Stalo sa to
počas snívania Smrť ho dlho poznala Ona vysvetluje, že bol bádateľom
písania a jeho foriem a že si všimol niektoré detaily a prvky v súvislosti s tex-
tom Že pestoval kabahstickú dôveru k slovu Ačm rozmýšľal o strachu
a nezmysle, čo bude, keď sa stanú základom ludského sveta Písal preto, lebo
bol radostný, zvedavý, v extáze, ako varovanie, v rozvrátenom stave Všetky
tieto vety svedčia o fiktívnom diskurze, ktorý zároveň chce vysvetlil poetiku
autora Takýto postup je prí/načný pre postmodernú prózu Je zaujímavé, že
smrť ako narátor nehovorí L pozície autority Je nespolahlivým narátom
(unrehable narrator) Smrť opisuje, rozpráva, analyzuje autora J Ačma
„Možno nemohol nepísať, lebo píšuc si predstavoval, že je niekto iný, alebo
skutočne bol niekto, kto nechcel byt spisovatelom Pýtam sa, či je takéto
písanie vôbec to, čo niekedy nazývali literatúrou alebo aspoň hmlistou myš-
lienkou o literatúre'' Či preto túžil byť najkratším príbehom niekoho'7 Ozve-
nou veršov"? Nejestvujúcou literatúrou'' Jeho epitaf Len zabudnutí budú
zapamätaní v priestore mimo smrti" Smrť sa pýta, či v tomto priestore (hrob-
ka, uma, vietor) medzi výrazmi predchád/ajúcich autorov žil alebo písal
a neidentitu ich skutočných autorov chápal ako svoju údajnú identitu (Ačm,
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1987) Predstavil sa, prešiel do vlastnej metafory Takto sa Ačm zapája do
epochy postmoderny Vlastne postmodema je odosielateľom jeho textu
Barthesov a Nietischeho diskurz programujú Ačmovo vedomie (text)1

Smrť rozpráva, ale aj samu seba „odvoláva" S dokončením rozprávania
končí sa aj „sujet" jej príbehu Ačin nasleduje Barthesovu vášeň, túžbu po
písaní (At,r, ibid s 27) Jn/>k je rozhodne pole lúc.atúry ako textu, teóue
ako textu a subjektu ako textu Táto vášeň (túžba) po písaní je univerzálna
a je konštitutívnym princípom vo všetkých štýloch textu (Ačm, ibid , s 27).
'I ento pôžitok z písania je blízky U Hcovi, Borgesovi, D Kišovi Borges
hovoril „slovami vyháňam svojich démonov" Ale aká je moc ja/yka, dis-
kureu9 Či môže menit subjekt'' Namiesto démonom je spisovateľ zaujatý slo-
vami a démonológia je pre neho filológiou Práve v rámci filologickej siete
subjekt môže byť zmenený Subjekt je vždy diskurzívny výtvor

„Text, ktorý navádza na písanie (le text scnptible), nemá určitý význam
ani určitý signifiant, je plurahtny a difúzny, je nevyčerpné tkanivo alebo
galaxia označujúcich Všetky literárne texty sú stvorené z iných textov (nie
v konvenčnom slova zmysle) Neexistuje „originalita" v literatúre, niet
„prvého" literárneho diela cela literatúra je intertextuálna" (Eagleton, 1987,
s 151-152) Tera/chápeme J Knstevovú, keď vravela, že text vzniká pre-
línaním iných textov

Textom podľa Ačma ako aj Barthesa hýbe pôžitok Teda Ačm si neželá
interpretáciu ani „teror zmyslu" Želá si lásku k jazyku takému, aký je Text
je ako milovaná bytosť, ktorú milujeme v jej samom jestvovaní, a preto mu
nepridávame nijakú vlastnosť Ačm zdôrazňuje čítanie. V tomto čítaní, kde
dve fikcie, čitateľ a spisovateľ, hovoria niečo jedna druhej, vždy počuť
pozdrav, pozvánku, želanie adresovane niekomu tretiemu Ich vztah je nepre-
tržitý coitus reservatus, vzťah bé? orga/mu, styk so zdržiavaním sa (Ačm,
ibid , s 32) V diele J Ačma nachádzame nedôveru k poznaniu a k jeho repre-
sívnemu jazyku, proti ktorému sa Ačm nasledujúc Barthesa búri Ačm zdôraz-
ňuje, že v Barthesovom texte subjekt sa nikdy nestáva ústredným fenomé-
nom, rozsypáva sa, stáva sa riedkym Závery absentujú (Aém, ibid s 33)
Barthes si želá čítat a písať tak, aby v tejto praxi bola zmyselnosť, aby telo bolo
vkladom so všetkými rôznorodými erotickými nábojmi Je to Barthesovo
želanie (ibid , s 73), ale vieme, že veci nevyzerajú vždy takto Barthes vie byť
aj racionálny Treba si spomenúť len na jeho slávny text Úvod do štrukturál-
nej analýzy rozprávačského textu alebo S/Z (Barthes 1970, 1983)

Zdá sa, že Ačmova rozprávačská stratégia predsa len „zvádza" čitateľa,
rozpráva mu o svojej túžbe, zdôrazňujúc Barthesovu túžbu. Jeho príbeh nás
chce vtiahnuť do svojho významu (do svojej interpretatívnej siete) Ačm
nežiada cudzie významy, ktoré umožňuje interpretácia. Interpretácií a význa-
mov podľa S Petroviča existuje tolko, koľko senzibilných čitateľov. Iná je
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však otázka, nakoľko je spisovateľov zámer dôležitý pre význam Či možno
očakával, že pochopíme diela, ktoré sú nám cudzie v kultúrnom a historic-
kom slova zmysle. Či je vôbec možné objektívne chápanie alebo je každé
chápanie určené historickou a spoločenskou situáciou Význam je pre nie-
ktorých bádateľov navždy fixovaný Podľa Hirsha môže existovať niekoľko
dobrých interpretácií textu, ale všetky sa musia pohyboval v rámci „systému
typických očakávaní a pravdepodobností*', ktoré dovoľuje význam autorov-
ho textu Literárne dielo mô/e mať rôzne významy pre rôznych ľudí v rôz-
nych obdobiach. Podľa Eagletona zmysel sa v priebehu dejín mení, kým
význam ostáva nemenný Spisovatelia poskytujú význam a čitatelia mu
dávajú význam Pre Gadamera sa význam diela nikdy nevyčerpáva v autoro-
vých intenciách Vieme, že v praxi sú lepšie a menej dobré interpretácie jed-
ného textu Ale aký je Ačinov význam9 On neguje význam používajúc Bar-
thesove autoritatívne rozprávanie o zážitku v texte Tu ale vzniká otázka či
môžeme afirmovať svoj zážitok, negujúc cudzie interpretácie bé/ hlbšej ana-
lýzy9 Interpretácie tiež prinášajú zážitok autorom, ktorí vstupujú do dialógu
s textom

Ačmov príbeh pokračuje rozprávaním o soche svätej Terezy, ktorá sa
nachádza v kostole Šante Maria delia Vittono „Veľmi som túžil vstúpiť do
neho Ešte vždy túžim po tom," vraví Ačm Dielo patrí sochárovi a architek-
tovi Giandorenzovi Bermmmu — Bernmi túto sochu urobil, tak ako aj iné,
na objednávku Ačm neguje interpretáciu, a predsa interpretuje príbeh Ber-
nmiho sochy Ale aká je to interpretácia9 Zdá sa nám, že Ačm nechápe pod-
statu tohto príbehu V roku 1558, keď svätá Tereza mala 43 rokov, napísala
„Zo svojej ľavej strany, vedľa seba som videla Anjela v telesnej forme, čo sa
len zriedka stávalo Nebol velký, ale malý, veľmi pekný, s tvárou, ktorá žia-
rila V rukách držal zlatú strelu a venla som, /e vidím plameň na kovovom
hrote strely Zdalo sa mi, že viackrát prepichol moje srdce a že mi vyťahoval
vnútornosti z tela Bolesť bola intenzívna, až som v/lykala, ale zároveň som
cítila aj nejaký príjemný pocit a nechcela som, aby bolesť zmizla. Bola to
duchovná a nie telesná bolesť, hoci ani telo nebolo mimo tohto pocitu, a to
je už zjavné" (Dudaš, 1991)

Ačm nepochybuje o svojej interpretácii Zdôrazňuje, že am najmenej
zasvätený nemôže pochybovať, že vo výraze tváre Terezy nehovorí už jazyk
slov, ale iba temný jazyk tela Ačinovi sa zdá, že vie, čo Bernmiho podvedo-
mie stelesnilo v tejto soche Podľa J Ačina tvár svätej Terezy vyžaruje neja-
kú dvojzmyselnú bolesť Aká je to obsesia? Je to priepasť, ktorá len telom
myslí a rjíše — ako vraví Ačm'' Je to priepasť, ktorá nás učí, ako sa telo číta,
ako žije a zomiera9 Bez pôvodu a cieľa9 Okamih bez dychu9 Svätá Tereza
skonáva Jej mystická extáza je podľa Ačma extázou smrti. Ale okrem smrti
Ačm na jej tván vidí aj pôžitok Svätá Tereza je na vrchole erotického pôžit-
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ku Jej mystická extáza nie je len extázou smrti, ale aj extázou lásky Ačmo-
va túžba po tom, aby vstúpil do kostola Santa Maňa delia Vittono, prechád-
za do tú/by po všeplatnej interpretácii, do podnecovams čitateľovej túžby po
vstupe do chrámu jeho textu

OVEROVANIE MUŽSKEJ TÚŽBY (alebo ženský spôsob čítania jed-
ného želania, respektíve túžby)

Natália Dudašová vo svojej knihe Škaritpma (1991) pokračuje v tomto
príbehu o „želaní" Ide o dialóg s esejou J A.čm<n Svätá a peklo (1987, s 71)

N Dudašová odmieta argumentačný diskurz J Ačina, ktorý tvrdí, /e
v žene vzniká slasť (rozkoš), keď do jej tela smrť kladie svoju kostnatú ruku
Dudašová je proti ponižovaniu ženského tela, zvlášť, ked toto ponižovanie
ženského tela prichádza zo strany, ktorá pre menšiu schopnost dominancie
v pohlavnom styku buduje na žene svoju falošnú istotu (ibid , s 95) Ačm
rozpráva o roztúženom ženskom tele Dudašová mu vyčíta, že svoju esej
prekryl plášťom generálnych záverov, pod ktorý kladie ženské telo (rozlúže-
né), o ktorom hovorí na základe básnických metafor Ačmov text budí v nej
nepokoj Cíti sa ponížená a cestuje do Ríma overiť si mužskú pravdu Duda-
šová sa pýta, či existuje nejaká dobra štúdia, ktorá by nasledujúc Ačinovu
logiku, rozprávala o mužskom faluse v erekcii s kostnatou rukou smrti nad
ním (ibid , s 80) Vyčíta mu, že hovorí o ženskej skúsenosti z hľadiska muža
Autorka nemá pravdu, keď tvrdí, že smer strely (ked by sa tento smer pre-
dĺžil) nesmeruje k pohlavnému orgánu svätej Terezy — ona túto strelu vidí
smerovať k prsiam Ale pravdu má, ked píše, že nie je to to isté byt poetkou
Terezou v texte a mimo neho, že písanie Terezy o Piesni piesní a jej velebe-
me telesnej lásky ako výraz božskej lásky k národu Acin berie ako dôkaz pre
nemú extázu, čo je, jemne povedané, čudne, že Terezino prežívanie na soche
je len Bemimho videnie (dopisovanie jej textu), že pri čítaní sochy nemožno
urobiť rekonštrukciu života Terezy (ibid , s 92)

Dudašová teda neakceptuje interpretáciu Jovicu Ačma Nesúhlasí s tým,
že Hans Baldung Green (svojim obra/om ženy, ktorá zomiera a ktorej smrť
kostnatou rukou preniká do jej pohlavia) poskytuje podobný výraz tváre ako
aj Tere/a Podľa Dudašovej smrť je nástrojom nevyhnutnosti, konečnosti
Postupné chladnutie tela Keď U tvrdnú cievy, ako sa môžeš (hoci akým mys-
tikom alebo umelcom by si bol) sústredil na orgazmus Je presvedčená
o opaku že veľkí mystici mohli dosiahnuť extázu, až erotickú, nie v smrti ale
v živote, ked sa pnblížili k vrcholnému bodu samozabúdama, ale v nijakom
prípade zomierania Keby niekto napísal, že ide o vrchol erotickej slasti
samotnej smrti, ktorá berie telo, to by bolo niečo iné Ale kostnatá ruka v tele
ženy nie je slast Je to dobrý obraz, nie však aj pohlavný styk Podľa S de
Beauvoírovej by bolo chybné interpretoval emócie sv Terezy ako jednodu-
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chú „sexuálnu sublimáciu" Ide o neuznanú sexuálnu túžbu, ktorá sa formu-
je ako božská láska, v prítomnosti milenca, ktorý jej spôsobuje hlboký otras,
a ten smeruje k jej milencovi Takto si v pohybe sveta svätá Tereza želá spo-
jil sa s bohom a vo svojom tele prežíva loto spojenie Intenzita viery preniká
do najintímnejších častí jej pohlavia (ibid , s 84) Acin tvrdí opak, pre neho
intenzita Terezinej túžby preniká do najintímnejšej časti jej viery Dudašová
dôveruje S de Beauvoírovej Chce vysvetliť rozdiel medzi ženou a mužom,
ukázať právo na existenciu ženského písma, ktoré sa radikálne líši od muž-
ského

Ale to, čo Ačm a Dudašová nemôžu alebo nechcú pochopiť, je vlastne
textuálny a naratívny problém Ačm a Dudašová sa nachádzajú v podstate na
rozličných stranách, ale majú čosi spoločné je to slralégia negalívneho
monopolu Obaja rozprávajú a túžba mať absolútnu pravdu ich pnvád/a do
situácií, keď nie sú „úradníkmi pravdy'" ale výrobcami vlastného príbehu
Dudašovej bude blízka myšlienka Helene Cixousovej „a každý príbeh,
každý mýtus hovorí niet miesta pre tvoje želanie v mojej spoločenskej prací
Láska je len domáca práca (Penšič, 1986, s 169) Preto jej intelektuálnu
energiu môžeme označiť ako boj proti ŕalogocentnzmu, za znovuzrodenie
sebavedomia ženy Zvíťaziť nad mužským „príbehom" pre ňu znamená
vybojovať si vlastnú integritu, oslobodenie telesného princípu Dudašová na
rozdiel od Ačma, Tamaša a iných nepíše text, ale SEXT1 Je to veľmi cha-
rakteristické predovšetkým pre jej poéziu Ale aj pre ňu ako aj pre Ačma
alebo Bermniho platí moje textuálne telo je stvorené z jazyka (hovorenia)
iného Dudašová si želá zbúral pojmy, predpoklady a štruktúry tradičného
mužského rozmýšľania Čítať ako žena znamená vyhnúť sa mužskému spôso-
bu čílania, poznať charakteristické obrany a „prekrúcania faktov" mužského
čítania a zabezpečiť korektívy (Culler, 1991, s 62) Ženy sa musia brániť, aby
neboli zvádzané „krivolakými" mužskými textami J Fetterly hovorí, že
feministická kritika je politickým činom s cieľom, aby sa svet nielen inter-
pretoval, ale aj zmenil A to zmenou vedomia tých, ktorí čílajú, a zmenou ich
vzťahu k tomu, čo čítajú Dudašová je feministická kritická, ktorá túži stať sa
čitateľom, ktorý sa búri, a nie čitateľom, ktorý súhlasí Chce vyhnať mužský
duch vtlačený do žien Čitaleľ viac neštrukturuje text, ale text dáva určilé
odpovede a aktívne usmerňuje čitateľa Čitaleha v procese čílania píšu text,
ale toto písanie usmerňuje stratégia samého texlu alebo tradícia, ktorá sfor-
movala „obzor očakávania" recipienta Podľa U Eca text nemôžeš použiť
tak, ako chceš, ale iba tak, ako to texl chce Čílaleľ sa stáva obetou pekelnej
autorovej stratégie Vlastne čím viac je čitateľ aktívny, projektívny alebo
kreatívny, tým viac s ním veta alebo autor manipulujú Kedže je text len
radom formálnych štruktúr, ktorým čitatelia dávajú vý/nam, treba povedať,
že text ako aj jeho význam a čitateľ sú výtvormi stratégií nejakej interpretač-
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nej spoločnosti Čitatelia tvoria mentálne operácie, ktoré táto spoločnosť má
Lenže aj autor je čitateľ, aj on je „zmanipulovaný" stratégiami, ktoré mu
predchádzajú a do ktorých sietí musel chtiac-nechtiac vstúpiť Kedže je text
aktivitou Erosa, aktivitou „zvádzania", či sa mu čitateľ môže vyhýbať? Tvor-
bu textu sprevádza túžba po zmysle, ale tento zmysel je vždy programovaný
Medzi záujmami a túžbou čitateľa existuje vždy hranica Aj keď túžby sú
podobné, to ešte neznamená, že tú/ba môže byť slobodná a splnená

Ak telo aj text sľubujú pôžitok, tento pôžitok je rozličný Telu patrí
súčasnosť a trochu budúcnosti Textu minulosť, súčasnosť a budúcnosť
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O kamuflovaní v textových a netextových prejavoch

Juraj Bnškár — Juraj Rusnák

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Médium písma, schopnosť reprodukovať, šíriť sa a trvať, možnosť textu
nepochybne ovplyvňuje celú škálu jazykových prejavov Ich neodmyslite-
ľnou súčastou sa stalo, domnievame sa, kamuflovanie Máme tu na mysli
súhrn všetkých postupov a rekvizít, ktoré majú zabrániť odhaleniu autorovej
neúčasti, nezamteresovanosti na predmete výpovede, rezignácie na jej zmy-
sel, na platnosť vlastných slov Všetko to, čo je subjekt takéhoto prejavu
ochotný podstúpiť v úsilí vyhnúť sa stanovisku, uniknúť pred sebou Všetko,
čo robí, aby unikol odhaleniu, t. j všetko to, čím sa zároveň odhaľuje

Únik pred stanoviskom, pred nevyhnutnosťou ručiť za vlastné slová tak
dominuje kamuflovanej výpovedi, ktorá neprítomnosť garancií, mflačnost
textu maskuje akcentovaním limitov možnej výpovede poukazovaním na
absolútne kritériá, voči ktorým nemožno obstáť, na „nedostatok času",
„obšírnosť problematiky", „množstvo faktov", „rôznosť pohľadov" a pod.
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Hypertrofia dramaticky zafarbenej lexiky vyvoláva dojem súboja s časom
a materiálom Neochota zastaviť sa, neprítomnosť myšlienky sa ospravedl-
ňuje „krátkostou času". Rovnakú funkciu však spĺňajú aj rozsiahle exkurzy,
demonštrácie a opisy, podobne ako enumerácia redundantných, periférnych
informácií, cieľom ktorých je prejav o/vláštmť Úsilie zvýšiť atraktivitu
a sebaistotu výrazu, zdanie, vedie k tomu, že sa v kamuflovanej výpovedi
uplatňujú aj expresívne, napríklad archaické lexikálne a štylistické prostried-
ky, rovnako však aj neologizmy, neobvyklé konštrukcie Vo výsledku tak
nájde svoje miesto všetko, prostredníctvom čoho možno manifestovať istotu,
zakryť úbytok identity Všetko, čo výpoveď ozvláštňuje a súčasne zatažuje,
znepnehľadňuje, čo odvádza pozornosť Kompozícia takéhoto prejavu,
zameraná na vytváranie dojmu, je preto nevyhnutne heterogénna, nevyrov-
naná a jej počiatočná monumentálnosť, sebavedomie sa veľmi rýchlo vytrá-
cajú Význam slov sa v kamuflovanej výpovedi veľmi rýchlo vyprázdňuje,
znaky strácajú svoju označujúcu silu, svoje opodstatnenie a nadobúdajú ráz
účelového inventára V rámci toho istého prejavu tu spolupôsobia protiklad-
né jazykové prostriedky, degradačné štylistické prvky, nadužívanie kontak-
tových prostriedkov sa spája s nepreniknuteľným, priam nedešifrovateľným
odborným aparátom Nevkus s ortodoxiou špecialistu Kamuflovamu tak nie
je cudzie nič, čo umožňuje vyhnúť sa sémantike, skutočne zmysluplnému
dorozumeniu

Netolerantnosť, zneužívanie svojho postavenia v rámci komunikácie, sku-
točnosť, že kamuflovamu nie sú cudzie ani mocenské prejavy, že takáto výpo-
veď vlastne s pozorným príjemcom neráta, sa v kamufláží spája s heteronóm-
nosťou prejavujúcou sa okázalým rešpektom voči autoritám, voči všetkému
faktickému Nedostatok autonómie sa takáto výpoveď usiluje nešiť príklonom
k istote, k extenzite hmatateľného, zrejmého, a tým zaručil svoju platnosť
Predstavuje viac ochoty objekt svojho záujmu zbožňovať, než ho „čítať" Je jej
cudzie hľadanie podstatných stránok skutočnosti, jej intenzity a uprednostňuje
jej sprostredkovanie, reprodukovanie, skutočnosť samu To, čo aj bez indivi-
duálnej nezastupiteľnej zainteresovanosti v probléme umožňuje dosiahnu! žia-
daný efekt — nepochybnosť viditeľného, merateľného faktu, dokumentu

Avšak tým, že sa kamufláž vyhýba bolestnému zainteresovaniu na pred-
mete, uniká jej to, čo je v ňom bytostné, čo zasahuje Napnek akcentovanej
usilovnosti a únave je tak výsledný súbor vždy neúplný a s každým novým
faktom sa jeho neúplnosť len zvyšuje Matenálovosť, hromadenie odpovedí
bez otázky, kumulovame faktického bez jeho interpretácie, nesvedčí ani tak
o záujme predmet pochopiť, ako skôr o úsilí neutralizovať ho Subjekt takej-
to výpovede nie je schopný naračný priestor reálne naplniť, no napriek tomu
sa usiluje ho rozšíriť, okupuje ho, správa sa ako jeho dobyvateľ. A jeho ko-
niec, nech by prišiel akokoľvek neskoro, je preň priskorý
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Ekonómia textu, možnosť získať tak veľa za súčasného vynaloženia tak
malého množstva síl, jeho abstrahovanie od celku, od významu, monologic-
kosť, extenzívnosť vyhovujú kamuflovaniu nepochybne viac, než organic-
kosť, nepredvídateľnosť dialógu živej reči, v rámci ktorej sa kamuflovanie
prejavuje práve vnášaním prvkov textu. Neprekvapuje preto, ak legálnou
súčasťou dnešnej každodennej textovej prevádzky je vo väčšej či menšej
miere práve kamuflovanie. Tým, že štandardizovaný subjekt takejto textovej
produkcie, informačnej premávky rezignuje na výraznejšiu tvorivú úlohu, na
stanovisko a na jeho vrchol, na čin, že abstrahuje od seba a sústreďuje sa na
účinok, efekt, prijíma aj postavenie vecí, funkciu. Eliminuje vzťah k sebe
samému a stáva sa použiteľným. Rezignuje na seba, svoju výpoveď nivelizu-
je, podriaďuje ju subjektívnemu, t. j. abstrakcii, a ozvenou je mu odozva
ľahostajných.

HeKOTOpue acneKTbi nepesofla cjiOBauKHX peaJiHH
H3 pyCCKHH H3bIK

EicaTepHHa SCHOBHH

HHCTHryr cjiaBíiHOBejíeHHH H 6aj«caHncTHKH PAH, MOCKBB

— 3TO CneilHtpHHeCKaa OÔJiaCTb MC)KT>H3bIKOBOH
Ero ocymecTBJíeHHe ope^no^aracT HC ranbKO cnocoS-

HOCTb FOBOpHTb Ha HSblKC, HO H CnOCOÔHOCTb ľOBOpHTb „O a3blKe",
HHbiMH cjioBaMH, jj.Jm ocymecTBJíeHHH rpaMOTHoro nepesofla ne-
OÔXOÄHMO peuiHTb HCKOxopbie npoĎJieMbi KyjibTypojiorHHecKoro H JIHH-
rBHCTHHCCKoro xapaKTepa.

C TOMKH SpCHHa JI6KCHKH nepeBOÄ TCKCTOB C OflHOFO H3bIKa Ha Jlpy-
roň MOKCT 6biTb sarpy^HCH B CBSSH c TCM, HTO MHorae nonama, 0603-
HanaeMbie cjiosajuH asbiKa, HMCIOT Tecnyio csasb čo cnean<pHHecKoň
HanHOHajibHOH KyjibTypoň.

MH npeflnojiaraeM, HTO cjioflapnuň cocraB Jiioôoro asbiKa MOÄHO
na TPH ôojibiubix Knacca:

1) CJIOBa, o6o3HaHaiomHe oôrneHejioBenecKHe,

2) CJIOBa, o6o3HaHaiom,He noHHTHH, xapaKTepHbie
KyjibType H3biKa, c Koroporo ocymecTBJíHercH nepesoi;;

3) CJIOBa, oôosHanaioiiiHe cneu.n45HHecKHe OCOÔCHHOCTH KyJibTypbi
, c KOToporo ocymecBJíaeTca nepeBOÄ-
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OepBbiň JieKCHHecKHÔ KJiacc Ôy^yT cocTaBJíaTb cjioôa mna
, XMJIX, T.e. o6o3HanaK>mne HOHÄTHH, HSBCCTHMC B cHjry CBOCH

yHHBepCajIbHOCTH B MHpOBOH KyJIbType. BTOpOH JieKCHHCCKHH KJI3CC COC-
TaBJíaiOT TC CJIOBa, 3HaneHHa Koxopbix Hecyr ejieineHT „nyxÄOCTH", T.e.
CJIOBa, npmnefliiiHe B HSMK ÄJIH oôosHaneHHH HC3HaKOMbix KyjibType jj,an-
HOrO »3bIKa IIOHHTHH. TpeTHH JieKCHHeCKHH KJI3CC COCTaBJlSIOT CJIOB3,
HBJMioruHeca HeňTpajiHbiMH fljia H3biKa TOH KyjibTypbi, HOHÄTHH Koropoň
OHH oôosHanaioT, HO HX sHaneHHH necyr BJICMCHT „Hy»qi,ocTH" ÄJIH asbi-
KOB MHOFHX Äpyrax KyjibTyp.

OTHCCTH KOKRPCTHOC CJIOBO K KaKOMy-jinôo H3 yKasaHHbix
Bbime KjiaccoB MOXHO JiHiub npa conocTaBHTeubHOM paccMOTpenHH HSBI-
KOB H KyjibTyp. ľlpH 3TOM CTaHOBHTCH BRAHO, HTO ÄJI« OTfleJIbHblX
KyjibTyp nyxflbiM MOSCCT oKaaaTbca nonaTHe, xapaKTepnoe p.nx
ôojibuioro HHCJia flpyrax KyjibTyp (jiec, xsieô, tfiaMUJiusi H np.J, HCKOTOPUC
cjioBa 6yflyT oôosHanaTb nonaTHa, cymecTByiomHe JIHLUB B oflHoň
KyjibType (xapaKupu, MUKOÔO, úojueHbi), apyrne — nonaTHH, xapaKTepHbie
ÄJIH orpaHHHeHHOH coBOKynnocTH KyjibTyp (Me<iemb, Kapaean-capaú, neo-
HO3tC).

Ha ocHOBaHHH BbiuiecKasaHHoro MO>KHO yTBep>KaaTb, HTO
myio TpyflHOCTb npH nepeso^e npeflCTaBjíaiOT CJIOBS,
TpeTHH KJiaCC JICKCHKH fl3bIKa OpHFHHa^a (TOFO H3bIKa, C KOToporo OCy-
mecBJíaeTCH nepesoA).

CjIOBaUKHH H pyCCKHH 33HKH, K3K H KyJIbTypbl, HMCIOT OÔUÍHe HCTO-
pHHCCKHe KOpHH, OÄH3KO Ha COBpeMeHHOM ypOBHC Mbl MO>KCM C OOJIHblM

TBepxflaTb, HTO cymecTayeT ôojibuiaa rpynna cjioBau,KHx
, KOTopyro MOSCHO cHHTaTb cneuHípHHecKoň ÄJIH HOCHTCJICH

pyccKoro asbiKa (TPCTHH miacc cjioBaiiKoň JICKCHKH). Ha naui BsrJiafl,
MO3KHO BHÄeJIHTb HCTblpe THna npHHHH, OÔyCJIOBHBIUHX CyUJ,eCTBOBaHHe
T3KOH JICKCHKH.

A) TjiaBHaa npHHHHa oHeBHjiHa — pasJiHHHe KyjibTyp, HCTOPHH
H HSHKOBoro cosHaHHM cJiOBaiíKoro H pyccKoro napofla. HecMOTpa aa
ÄpeBHioio STHHHecKyio oôuiHOCTb, cJioBauKaa H pyccKaa HauHH HHKorfla
ne oKasbiBauHCb B npeflejiax oanoro rocy^apcsenKoro oôpasoBanna, ^a
H ľOBOpHTb O KaKHX-JIHÔO TCCHblX KyJIbTypHblX H HCTOpHHCCKHX CBH33X
CJIOB3KOB H pyCCKHX HCJIbSa. OTCIOÄa P33HHU3 B H33BaHHax HapOÄHHX
oôbinacB, oôpaÄOB, TaHijeB, MysbiKH, KyxHH, HaiiHOHajibHoň ofle»yi,bi,
a TaioKe B nonaTHax, cBasaHHbix c rocyflspcTBeHHMM, couHanbno-nojiH-
THHCCKHM H OÔIIíeCBCHHblM yCTpOHCTBOM. HcKJIIOHeHHe COCTaBJIHCT
jiHiiib JieKCHKa nepHOfls cymecTBOBaHHa cou,HajiHCTHHecKoň Hexocjioaa-
KHH, Korfla MHorne nonaTHa ÔMJIH saHMCBOBanbi H3 pyccKoro asbiKa
napajiJiejibHO c saHMCTBOBaHHCM H aii,anTarj,Heň B HCCP paj;a cTpyKTyp.
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Ho, pasyMeeTca, H 3flecb ne Bcerfla MOJKHO roBopHTb o HOJIHOH SKBHBE-
JICHTHOCTH nOHHTHH, T.K. MaUJC BCCFO 3aMMCTBOB3JiaCb JIHIUb MOÄCJIb.
TaK, K npuMepy, cnoBauKoe CJIOBO iskrička HC HBJIHCTCH nojmuM 3KBHBa-
JICHTOM pyccKOMy oumnôpeHOK (Veľký slovensko-ruský slovník [VSRS]
flaer K cjiosy iskrička noacHenne 'mladší žiak al. žiačka pracujúci
v záujmových krúžkoch').

B) Ha jieKCHKy cnoBaiycoro astma B AOCTaTOHHoň Mepe noBjínaji TOŤ
{paKT, HTO TCppHTOpHH CjIOBaKHH H3 npOTfl-ÍKeHHH CBOCH HCTOpHH BXOAH-
jja B cocTaa pa3JiHHHbix rocyAapCTB (BejíHKaa MopaBHa, BeHrpna, ABCT-
po-EeHrpHa, HexocjioBau,Kaa pecnyôJíHKa, HCCP). CooTBCTCBeHHo,

cjioBau,Koro asbiKa COACPXHT ôojibinoe KOJIHHCCTBO CJIOB, 0603-
ACHeXHbie CAHHHHbl, eaHHHU.W aflMHHHCTpaTHBHO-TeppHTO-
ACJieHHa, HaSBaHHH «OJIXCHOCTHbIX JIHU,, Mep, OÔmeCTBCHHblX

TeHCHHŽ H T.A., npHlIieAUIHX H3 BCHrepCKOrO, HCMeUKOľO, HCUICKOrO »3bl-
KOB. OflHaKO 3TH IIOHHTHfl Mbl BHOJIHC MOJKCM CHHTaTb COÔCTBCHHO CJIO-
B3i;KHMH, T.K. OHH npHHafl,JICJKaT CJIOBaiíKOH HCTOpHH H KyjIbType. HpH-
MepaMH TaKHX noHÄTHň MM MOJKCM cMHTaTb iípán, baťovky H T.Ä.

B) B KanecTBe ofl,HOH H3 npH4iiH MOJKHO yxaaaTb paanHHHe BepoHc-
noBCAaHHH. Orciofla pasamia B HassaHtiax oôpaflOB, THTyjiOB AyxoBCHC-
TB3, CHMBOJ1OB H T.fl. OAHaKO OCHOBHaH HaCTb KyjIfaTOBOH KaTOJIHMCCKOH
TCpMHHOJIOrHH 33HMCTBOBaHa H3 JiaTHIICKOľO H3bIK3, H CyiHCCTByCT
jiHiub necKOJibKO CJIOB TaKoro THna, HMeromHX cjiaBSHCKHH KopeHb (spo-
veď, popolec, Svätá stolica).

ľ) HaKonen, Heôojibiuaa rpynna cneuntJ)HMecKHx noHHTHň cBasana
c pasHHijeň (poneTHMecKHX H rpacpHMecKHX CHCTCM cjioBaiiKoro H pycc-
Koro asbiKOB, HanpHMep npmiaraTejibnoe esovitý 'B BHAC (jiaTHHCKoň)
ôyKBbi „s"' (VSRS) npHAeTCH nepeBOAHTb onncaTejibHO, T.K. pyccKaa
6yKBa „c" HMCCT ApyryK) (popMy.

,n,ajiee yKaaceM ocHOBHbie CMbicjioBbie rpyunu CJIOB Tperbero Kjiacca
CJiOBai;Koň JICKCHKH:

1) EflHHHUH aflMHHHCTpaTHBHO-TeppHTOpHaJIbHOrO yCTpOHCTBa:
komitát, župa, okres.

2) HasaaHHH JIHU, HaÄCJieHHtix BJiacTbK), H opranoB BJiacTH: dráb,
šafár, slúžny, išpán, pandúr, župan; krajinské zastupiteľstvo, verejná bez-
pečnosť, ľudové milície.

3) CacTCMa Mep: jednotná kráľovská miera, siaha, zván, temlov, kyta,
jutro, poplužie (TpyjjHOCTb B oniicaHHH CHCTCMBI Mep, cymecTBOBaBiueň
B CJIOBaKHH, TOHHCe B BeHľpHH H ABCTpO-BeHrpHH, flO npHH8THH B 1874
ľ. MeTpHHCCKOH CHCTCMbl COCTOHT B TOM, HTO yHHĺpHUHpOBaHHOH CHCTC-
MBI ne cymecTBOBaJio, H B pasjiHHHbix o6jiacTHx B pasnoe speMH o^Ha n Ta
ace ejj,HHHU,a H3MepeHna Morjia HMCTb pasnyio
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4) flenexcMbie eAHHHqbi: groš, grajciar, polturák; halier, koruna,
a TamKe pasroBopHbie CJIOBB, oĎosnanaroiiíHe MoneTbi H ôantcHOTH pas-
JiHHHoro aocTOHHCTBa: päták, košútka; päťkorunák, zelená.

5) HoHSITHfl, CBHSaHHble C HMCHaMH HCTOpHHCCKHX H KyjIbTypHblX
ACHTejieň, HasBaHHHMH oprannsai^nň, HCTOPHMCCKHMH cofibiTHaMH
H TCHCHK^MH: tereziánsky urbár, jánošíkovská pieseň, bernolákovčina,
pobielohorský, Matica slovenská, masarykizmus. CjieayeT ôbiTb OCOÔCHHO
ocTapoaciiHM npH nepeBOfle TaKHx CJIOB KaK obdobie temná, pomemoran-
dový, poprevratový, T.K. B HSHKOBOM cosHaHHH flpyrnx napoAOB cjiosa
THna MCMOpandyM, nepeeopom, oceaSojtcdenue, MpatHax 3noxa H np. MO-
ryr accouHHpoBaTbca c coflepmeuHo HHHMH HCTOPHHCCKHMH co6biTH-
HMH. K npHMepy, npHJiaraxejibHoe (fieepa/ibcKUú B cosnaHHH HOCHTC-
JIH pyccKoro asbiKa cBasano c ^eBpajibCKoň 6ypxya3Hoň peflojnouneň
1917 r., B cjiOBauKOM ace HSbiKe cjiosa Február, predfebruárové pomery,
pofebruárový vývin ceasanbi c coôbiTHHMH {pespajia 1948 r.

6) IToHaTHH, cBflsaHHbie c opraHHsauneH XOSHCTBCHHOH H co-
UHajibHOH JKH3HH jiiOAcň H oôpasoBaHHeM: komasácía, obecná škola,
novomanželská pôžička.

7) HaijHOHanbHaa OAeama: kahana, gate, živôtik, krpec, lajblík, surovica.
8) KyjiHHapHbie noHflTHa: žinčica, kuľaša, španielsky vtáčik, šúľance,

zelený silván.
9) MysHKajibHbie HHCTpyMeHTbi:/H/'ara, drumbľa.

10) CKasoiHbie H MHcJjOJiorHHecKHe noHHTHH:
— CKasoMHbie nepconaXH: lesný škriatok, ježibábeľ, vlkolak, piadimužík;
— HMCHa CKasoHHbix nepcoHajKcň: Červenkráľ, Ďuro-Truľo, Popolvár

— Hnusná tvár;
— HasBaHHfl CKasoHHbix npeAMCTOBľ myšacia bundička;
— TpaAHUHOHHbie CKaSOHHblC (pOpMyJIbl, SaHHHbl, KOHIIOBKH.
OTMBTHM, HTO, Ha Ham asrjiHA, CKasKH BOOÔIHC npeACTaBJíaraT coôoň

yHHKaJIbHblH TCKCT C TOHKH 3pCHHa (pHJIOCO(J)HH, OÔpaSOB, CTHJIH, Opra-
HH33HHH TCKCT3, a HOTOMy nepCBOA HapOAHblX CK33OK C OAHOľO a3bIK3 H3
Apyroň aBJLHCT COĎOH orpoMHyio npoôjieMy.

11) OôpaAbi H oôbinan; nonaTHa, c HHMH csasaHHbie: kúpačka, traja
zmrznutí svätí.

12) ITpOípeccHH, cocjioBHa H T.A.: krpčiar, salašník, habán, armalista.
13) ITpOHHe ôbiTOBbie noHaTHa: zapekačka, salónka, demižón.
14) HonaTHa, CBasaHHbie c H3biKOBbiMH aBjíeHHaMH: čiarka, vokáň,

pán XY BMCCTO HMCHH HeaHaKOMoro JiHua (B pyccKOM eocnoduH N).
15) HHHbi B apMHa: strážmajster.
16) noHaraa, CBasaHHbie c HasBannaMK npoMbiuuieHHbix

aTHň: škodovka, embéčka, baťovské ceny.
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17) IIoHOTiui, CBH3aHHbie c reorpacpHHecKHMH noHHTHÄMH: goral,
dolniaky.

18) HassaHna HarpaA H npeMHň: Biely lev.
19) HapOAHbie npOMMCJibi: pozdišovská keramika, modranská majolika.
20) HapoAHbie (n np.) nrpbi: hrať sa na hada, veselá sedma.
21) UbiTaTbi H3 KJiaccHHecKoň jíHTeparypti H o6mecTBCHHbix TCKC-

TOB: Nad Tatrou sa blýska, Kocúrkovo.
Mbi noJiaraeM, HTO jxaHHbiň CIIHCOK MOXHO npoAtumHTb. OTMCTHM

raicace, HTO cneu,HcpHHecKHMH HitorAa MoryT 6biTb ne noHHTHH B UCJIOM,
a jiHiiib nacTH CCMM. K npHMepy, CJIOBO čehúň MOXIIO nepeaecTH na pycc-
KHÍi H3bIK CJIOBOM VeX, HO npH 3TOM ÔyACT nOTepHHa neňopaTHBHOCTb.

EoJibuiHHCTBO BbiAejieHHbix HaMH cMbicjroBbix rpynn CJIOB TpeTbero
Kiiacca xapaKTepHbi ne TOJibKo ÄJIS cjioBaiiKoro ssbiica, HO H pjisi jiK)6oro
Apyroro jíHTepaTypnoro asuíca, T.e. aBJíaiOTCH yHHBepcaiibHbiMH.

KaK npaBHJio, Han6oJibiuyjo npoÔJieMy irpn nepeBOÄe npeACTaflji#K>T
HMCHHO CJIOBa, OTHOCHLUHCCH K OnHCaHHOMy H3MH BblĽUC TpCTbCMy KJ13C-
cy. Hn5Ke MU nonbiTaeMca onpeACJíHTb HeKOTOpfaie ocHOBHbie na
nám B3rjm,n npHHUHnbi nepeso^a noÄOÔHbix CITOB.

OflHaKo, cpasy cjie^yeT cACJiaTb oronopKy. JI,ejio B TOM, HTO CJIOBO
„nepeBOÄ" npHMCHHMO B onpeAeneHHbix npeÄCJiax Jimiib K nepsoMy miac-
cy JICKCHKH. ITpH paôoTe čo cnoBaMH TpeTbero KJiacca cneflyeT roBopHTb,
CKOpee, 06 HHTepnpexauHH noHHTHH.

HHTepnpeTauuH TpeTbero KJiacca cjioaauKHx CJIOB ôbiJia
noflpoÔHO paccMOTpena B cTaTbax M. OmiKycoBoň (1984)

a Jl. BajiaxoBoň (1984), npaBfla, npuMeHHTejibHo K HyjKAaM cocTaBne-
HHS ÄBy$i3biHHoro cJiOBapa. OÄHaKO, OHCEHÄHUM HB^HCTCH TOŤ cJjaKT, HTO
npH nepesoAC TCKCTOB npecjieAyroTCH necKOJibKO HHbie UCJIH. IloaTOMy,
KpOMe yKasaHHbix B 3THX CTaTbHx cnocoÔOB, a HMCHHO TpaHCJiHTepau,HH
c oôiHCHCHHeM, npHÔJiHSHTCJibHoro nepeso^a, onncaTejibHoro nepesoAa
H HcnoiibsoBaHHH aHaJiorHH, AJIH npaKTHHCCKoro nepeBOAa MH MOJKCM
npeAJioHCHTb cjieAyiomne npHCMbi:

l. KajitKa. npHMeHCHHe flannoro cnocoča 6yACT OCOÔCHHO
B TOM cnyqae, Korna xejiaTejibHo coxpaHHTb BHyTpeHHioK) cpopMy

neoóxoAHMocTb MOJKCT BO3HHKHyTb, K npHMepy, npH nepeAane
cKasoHHbix nepcoHaiKeň HJIH HMCH repoes cKasoK. flejio B TOM,

HTO BHyrpeHHHH tpopMa 3THX HMCH, KOR npaBHjio, 3aKJiK)HaeT B ceôe
HHĺpOpMaUHK) O BOJIIIieÔHblX CBOHCTB3X TepOfl, 3 CC HCOÔXOAHMO AOHCCTH
AO HHTaTejiH nepeBOAa. HMCHHO no3TOMy, HCCMOTPH Ha TO, HTO COÔCBCH-
Hbie HMCHa, KaK npaBHJio, TpaHCJíHTepapyíoTca, sflecb Hyxna KajibKa,
nanpHMep: Lomidrevo — JloMaúdepeeo, Valivrch — Ba/iuzopy, Miesiíele-
zo — MecuM<x/ie3o, Kvetuša — IJeemoieK HJIH U,Bemu.K H T.n. KcTaTH,
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6jiH3Koe POACTBO H3bncoB cymecBCHHO oÔJierHaex npouecc
HHJI.

2. SaMCHa posoBbiM noHHTHCM. TaKoň cnocoô xopomo Hcnojibso-
BaTb npH nepesoAe xyAoxcecBeHHoň JíHTepaTypbi, KorAa OTTBHKH 3Hane-
HH« ne oHCHb cymecBeHHbi. Herne Bcero ero npHMCHaTb npn nepeAane
HOHHTHH, CBasaHHbix c ÔbiTOM (driapačky — nocudejiKu, hološne —
GpiQKU, meštianka — utKO/ia, čalamáda — canam).

3. HcnoJib3OBaHHe {pyHKUHOHajibHoro anajiora, T.e. saMeiia cJiOBaii,-
Koro noHHTHH pyccKHM, BbisbiaaiomHM cxoAHyro accouHauHio. Taicoň
MCTOA MOÄHO HcnojibaoBaii, cKaxeM, npH nepeAane nonaTHÔ — Mep
B TOM cjiynae, CCJIH c TOHKH spenHH cMbicjia Ba»ua ne Tonnaa

Mepu, a jiniiib ee nopaaoK (TO xe caMoe KacaeTca H
). K npHMepy, CJIOBO šesták ('RBan.ua.Ti KpeňuepOB') B

„MejiKaa MOHCT3" MOJKHO 3aMCHHTi> pyccKHM KoneÚKa, nxmavoK.
4. SaMCHa cnoBau;Koro noiíHTHa APyrHM saHMCTBOBaHHbiM

CM. TaKož cnocoô MoaceT 6biTb yAoôen B cHJiy TOTO, HTO cjioBaqK
Typa pyccKOMy HHTaTejiio HOHTH ne snaKOMa, HO B TO ace BPCM» HCKOTO-
pue cneu,H4>HHecKHe AÍI« pyccKoň KyjibTypw cjioBaiíioie noaaTHa HMCIOT
aHajiora B ôojiee HSBecTHbix B MHPOBOM MacuiTaôe KyjibTypax. Hanpn-
MCp, H3BCCTHO, HTO nOJIHTH^CCKHe napTHH B CjIOBaKHH HMCHyiOTCH no
sanaAHOMy o6pa3i;y. Epn TOJiKOBaiiHH SHaneHHH nasBaHHH cjioBau,KHx
napTHH caMbiM npocTbiM cnocoôoM 6yAeT npoBCAeHHe aHajiorHH c HOJIH-
THMCCKHM yCTpOHCTBOM CTpaH SanaAHOH Eaponbl. IIoAOÔHO 3TOMy CJIO-
BaijKoe CJIOBO dopredaj Jierico pacTOJiKOBaTb, Hcnojibsya aHrjiHHCKoe sále,
a ne pyccKoe pacnpodaítca, oÔJiaAaiomee apKoň KOHHOTanHeň.

OÄHaKO, npn HHTep^peTa^HH nonaTHÔ, oôosHanaeMbix CJIOBaMH
TpeTbero KJiacca, HCOÔXOAHMO ynKrtisaTb MHOSCCCTBO noôoHHbix cpaKTO-
pos: cTHJib, JKanp nepeBOAHMoro npoH3BeÄeHHH, opHCHTauHio Ha onpeAe-
JieHHbiň Kpyr HHTaTejieň, HeoôxoAHMyio CTeneHb TOHHOCTH, saAann nepe-
BOfla, a rJiaBHoe — KOHTCKCT. HMCHHO SHaneHHe KoHTCKCTa
nepesoAMHKy HeorpaHHHeHHbie BOSMOXHOCTH AJI» Bbiôopa,
H BapbHposaHHH pasjiHHHbix cnocoôoB HHTepnpeTai^H. Ho npn BCCM
3TOM nepCBOAHHK AOJIXCH ÔbITb FOTOB K TOMy, HTO HepeBOA TCKCT3
c OAHOPO asbiKa na flpyroň MOXCT noTpeóoflaTb OT nero uiHpoHaHuiHx
3HaHHH H3 OÔJiaCTH KyJIbTypbl H HCTOpHH CTpaHbl H3WKa OpHFHHajia (K3K,
BnpoHCM, H cTpanbi nepeBOAa). A noaTOMy naM 6bi xoTCJiocb ocTaBHTb
npaso peiueHHH Bonpoca o cnocoôe HHTepnpeTau,HH KOHKpeTHoro IIOHH-
TKX 33 npaKTHieCKHM nepeBOAHHKOM.
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BALAŽOVA, L Sociohngvistický pohlad na slovenské reálie a ich ekvivalenty
v ruítme In Obsah a foma v slovnej zásobe Ed J Kačala Bratislava, JÚLŠ SAV
1984, s 239-243

FILKUSOVÁ, M Z problematiky spracovania be?ekvivalentnej lexiky vo
Veľkom slovensko-ruskom slovníku In Obsah a forma v slovnej zásobe Ed J Kača-
la Bratislava, JULŠ SAV 1984, s 231-234

Veľký slovensko-ruský slovník, ?v l —4 Ed D Kollár, E Sekamnová Bratisla-
va, Veda 1979-1990

Bilingvizmus alebo semilingvizmus?

Jozef Štefánik — Marián Groma

Filozofická fakulta UK, Bratislava — Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Viac ako polovica obyvateľov sveta používa na dorozumievanie so svo-
jím okolím zväčša viac ako jeden jazyk To /namená, /e bilingválnost môže-
me chápať skôr ako normu, než ako výnimku alebo ako niečo nezvyčajné
Napriek tomu, ?e o bilingvizme existuje už množstvo publikácií, ešte vždy
sa nepovažujú všetky aspekty bilingvizmu za uspokojivo vyriešené Proble-
matika bilingvizmu sa niekedy v laickej verejnosti zjednodušuje na situáciu,
ked schopnosť používal dva jazyky je rovnocenná Literatúra aj prax však
dokumentujú, že to pre väčšinu tých, ktorí ovládajú dva jazyky, neplatí
Ovládanie druhého jazyka sa okrem toho často zužuje na jeho hovorenú
podobu Zanedbáva sa skúmanie bilingvizmu vo všetkých realizačných
podobách jazyka, to znamená nielen v hovorenej, ale aj v písomnej podobe
Možno to prirovnať k situácii, v ktorej nejaká komunita (etnikum) má síce
vlastný jazyk, ale bez jeho písomnej formy, a člen tejto komunity súčasne
používa další jazyk, pre ktorý je celkom prirodzená jeho písomná realizácia
Okrem problému bilingvizmu v rozličných realizačných jazykových podo-
bách chceme v príspevku venovať pozornosť miere ovládania oboch jazykov
— t j stanoveniu hranice, kedy ešte možno hovoril o bilingvizme a kedy už
nie Myslíme si, že veľmi zaujímavým predmetom skúmania je miera zvlád-
nutia dvoch jazykov, s ktorými sa stretávajú nepočujúci — zvukového jazy-
ka a posunkového jazyka Skôr ako sa budeme venoval týmlo dvom okru-
hom problémov podrobnejšie, priblížime si niektoré základné poznatky
o bihngvizme
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Americký lingvista Bloomfield (1939) pokladá Z3 tjilmgvizmus ovláda-
nie jazykov na úrovni „rodených hovoriacich Taktiež za „ozajstného"
bilingvistu pokladá Thiery (1978) člo\eKa, ktorého pokladajú /a rodeného
hovoriaceho (native speaker) príslušníci dvoch rozdielnych jazykových
komunít Wemreich (1953) vyčlenil tri základné typy bilmgvizmu na zákla-
de sémantických vzťahov medzi dvoma jazykovými systémami u jednotliv-
ca koordinovaný, zložený (zmiešaný) a subordmovany typ

Pre koordinovaný typ bilmgvizmu je charakteristické to, že jednotlivec
má dva funkčne nezávislé jazykové systémy Pokiaľ ide o vztah designat —
designátor, resp jazykový obsah — ja/yková forma, jednému designátu zod-
povedá jeden designátor Napr špamelsko-anglicky bilingvista má pre jazy
kovu formu la mesa jazykový obsah, ktorý sa s ním spája v španielčine, a pre
anglický výraz table obsah, ktorý sa s ním spája v angličtine

Zložený (zmiešaný) typ bilmgvizmu je taký, keď jeho nositel má pre
dve jazykové formy (la mesa, table) jeden spoločný jazykový obsah, ktorý
je „splynutím (zmiešamnou)" dvoch pôvodných Podlá Hornbyho (1977, s
5) rozdiel medzi koordinovaným a zloženým bilingvizmom spočíva v tom.
že „koordinovaní bilingvisti majú oddelené (a odlišné) sémantické systémy,
kým zložení (/miešaní) bilingvisti majú ( ) dva ro/dielne spôsoby realizá-
cie (dva jazyky) pre jediný sémanticky systém " Hornby tu trochu zjednodu-
šene chápe jazyk a redukuje ho iba na jazykovú formu

Subordinovaný typ bilmgvizmu má spoločné črty so zloženým biling-
vizmom Taktiež je tu iba jeden jazykový obsah pre dve jazykové formy,
avšak tento jazykový obsah je vlastne jazykovým obsahom „silnejšieho"
(dominantného) jazyka

Na základe ďalších kritérií môžeme vymedziť viaceré iné typy biling-
vizmu, ako sú napríklad individuálny a skupinový, prirodzený a umelý,
bihngvizmus písomného a zvukového jazyka a iné

Vo vzťahu k miere osvojenia si dvoch jazykov je zaujímavý konštrukt, ktorý
ako prvý použil Hansegard a nazval ho semilingvizmus (Martin-Jones —
Romaine, 1986) Rozumel pod ním neúplné jazykové schopnosti Použitie tohto
pojmu sa veľmi často spájalo so štúdiom ja/ykových schopností etnických mino-
rít žijúcich vo veľmi špecifických podmienkach Iní auton, napr Lambert
a Svvain (tamtiež) nazývajú podobný jav subtraktívnou formou bilmgvizmu Ak
by sme chceli bližšie objasnil kontinuum úrovne bilmgvizmu, môže nám byt
nápomocná Cumminsova schéma (1979) Na jej najnižšom stupni je spomínaný
semilingvizmus (nízka úroveň v oboch jazykoch), potom nasleduje dominantný
bilingvizmus (ovládanie jedného z jazykov na úrovni rodného jazyka) a tzv adi-
tívny bilingvizmus, pre ktorý je charakteristická vysoká úroveň v oboch jazy-
koch Rozdielne chápe pojem semilingvizmus Horecký (1990), ktorý ho použi
va na označenie neúplného ovládania istého (jedného) jazyka u bilingvistu
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V systémoch dorozumievania človeka s človekom existujú aj spôsoby
jazykovej komunikácie, ktoré sa odlišujú od jazykov počujúcich tým, že sa
informácie neodovzdávajú verbálne (hovoreným slovom) a neprijímajú sa
sluchom Tak je to napríklad pri komunikácii nepočujúcich V dôsledku chý-
bania sluchového vnímania si nepočujúci museli prirodzenou cestou vytvo-
ril spôsob komunikácie, ktorý je založený na inej forme vysielania a pnjí
mama jazykovej informácie Komunikácia posunkovou rečou, ako možno
spôsob dorozumievania nepočujúcich nazvať, obchádza tzv verbálno-akus-
tickú modalitu a nahrádza ju motoncko-vizuálnou modalitou Posunkovame
nahrádza zvukovú reč, vizuálne vnímanie nahrádza prijímame jazykovej
informácie sluchom Ešte donedávna sa u nás používal iba termín posunko-
vá reč, o posunkovom jazyku sa dlho nehovorilo Až poznatky takých auto-
rov, akými sú Stokoe, VVilbur, Klíma a Bellugi, Supalla, Lane a Grosjean
ukázali, že posunková reč nie je len vyjadrovanie pomocou gest, pantomímy
alebo pohybov rúk naznačujúcich tvary predmetov Lingvistickou analýzou
sa zistilo, že okrem posunkovej reči možno hovoriť aj o posunkovom jazyku
Charakteristiky tohto jazyka v jeho jednotlivých rovinách sú také špecifické,
že vylučujú možnost chápať posunkovú reč ako jednu z realizačných podôb
jazyka, ktorý používa počujúca populácia v tej ktorej krajine Posunkový
jazyk je vo vztahu k jazyku počujúcich v tej istej krajine plne autonómny Na
to, aby sa nepočujúci mohol dorozumievať posunkovou rečou, nepotrebuje
z jazyka počujúcich nič poznať Z uvedeného vyplýva, že posunkový a /vu-
kový jazyk možno považovať za dva osobitné jazykové systémy Mnohí
nepočujúci alebo aj deti nepočujúcich rodičov dokážu plynulé používal oba
jazyky — hovorený aj posunkový Možno ich preto nazvať bilingvistami Od
vzťahu zvukového a písomného jazyka sa vzťah hovoreného a posunkového
líši tým, že tu nejde o dve podoby realizácie toho istého jazyka, ale o dva
nezávislé jazyky, ktoré okrem toho, že sú navzájom autonómne, majú aj roz-
dielnu formu realizácie (bližšie pozri Štefánik — Groma, 1993a, 1993b)
Informácie o tejto zaujímavej forme bihngvizmu sa čoraz častejšie objavujú
už aj v základných publikáciách o bilingvizme (pozri napr Grosjean, 1982)

Zdá sa, že spomínaná leóna semihngvizmu nám môže byť užitočná, ak
chceme porozumiet jazykovej kompetencii nepočujúcich detí a dospelých
Zvlášť vhodná sa nám ukazuje láto teória aj preto, lebo problém semihn-
gvizmu sa často spája so spôsobmi vzdelávania a s kognitívnym vývinom
Možno povedať, že takto dochádza k preklenutiu čisto hngvislického pohľa-
du a k jeho rozšíreniu do oblasti vzdelávania, kognitívnej psychológie a pod

Ako všeobecne známy poznatok možno uviest, že nepočujúce deti majú
problémy s osvojením si zvukového jazyka Dôvody sú zrejmé a nebudeme
ich tu bližšie rozoberať Jazyková kompetencia prelingválne nepočujúcich je
niekedy láka nízka, že vystačí len na dorozumievame v bežných komumkač-
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ných situáciách Veľmi málo nepočujúcich dosiahne čo i len spodnú hranicu
funkčnej gramotnosli, a to i napriek velkému úsiliu špeciálnych pedagógov

Aká je jazyková kompetencia nepočujúcich v posunkovom jazyku9

V laickej verejnosti je všeobecne rozšírený názor, že všetci nepočujúci vedia
akosi automaticky používať posunkový jazyk bez rozdielu úrovne jeho osvo-
jenia Zabúda sa na to, že osvojovanie si zvukového a posunkového jazyka
podlieha rovnakým zákonitostiam a vyžaduje rovnaké podmienky. Ak vo
zvukovom jazyku dostáva počujúce dieťa plnohodnotné jazykové vzory vždy
už u rodičov, nepočujúce dieťa sa s posunkovým jazykom od najútlejšieho
veku stretáva asi len v 10 % (podiel nepočujúcich detí s nepočujúcim rodi-
čom) Väčšina nepočujúcich detí si posunkový jazyk neosvojuje ako jazyk
rodný (materinský) Tieto deti si začínajú osvojovať posunkový jazyk od
svojich nepočujúcich rovesníkov v špeciálnom zariadení Niektoré vzory ako
možno posunkovať im poskytujú počujúci špeciálni pedagógovia alebo rodi-
čia, ktorí sa rozhodli v dorozumievaní s dieťaťom používať posunkovú reč
Možno práve prelo, že mnohí pedagógovia nepočítajú s využívaním posun-
kového jazyka vo vzdelávaní nepočujúcich, chýba väčšine nepočujúcich detí
ideálny vzor na osvojovanie si plnohodnotnej kompetencie v posunkovom
jazyku — dospelí nepočujúci

Na grafické znázornenie jazykovej kompetencie nepočujúceho dieťaťa
možno využiť model, ktorého autorom je Skutnabb-Kangas (Martm-Jones —
Romame, 1986, s 32)

Ll L2

a) ideálny monolmgválny b) ideálne monohngválne
dospelý diéta

c) ideálny bi l ingvalny
dospelý

Ll L2 Ll L2 Ll L2

d) ideálne bihngválne
diéta

e) semihngválny dospelý f) semilmgválne dieťa
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Tento model zachytáva jazykovú kompetenciu počujúcich Ak by sme
ho aplikovali na situáciu nepočujúcich mohli by sme prísť k nasledujúcim
tvrdeniam a) keďže každé nepočujúce dieťa prichádza skôr či neskôr do
styku s obidvoma jazykmi, možno tu vynechať pojem monolmgvizmus
d hovoriť buď o špecifickom prípade bilmgvizmu alebo o semilmgvizme, b)
je otá/ne, /a akých podmienok sa stáva primárnym jazykom posunkový
jazyk nepočujúcich a kedy je primárnym jazykom zvukový jazyk (má to
veľký význam pre určenie vzťahu jazykovej formy a jazykového obsahu, tak
ako sme to uviedli vyššie v časti venovanej rôznym druhom bilingvi/mu)

V našom príspevku sme sa pokúsili bližšie vysvetliť niektoré otázky spo-
jené s bilingvizmom, ktorým sa venuje pozornosť v súčasnej odbornej litera-
túre Na rozdiel od všeobecného trendu sme ich však skúmali v špecifickom
kontexte vzťahu posunkového a zvukového jazyka u nepočujúcich

Grosjean (1985) vyslovuje počudovanie nad tým, prečo sa skúmaniu
bilmgvizmu venuje taká pozornost, keď väčšina svetovej populácie je bihng-
válna, a prečo sa s rovnakou starostlivosťou neskúmajú kognitívne dôsledky
monolmgválnosti Myslíme si, že aj náš príspevok dokazuje potrebu skúma
ma netypických a málo frekventovaných foriem bilmgvumu, najmä ak jed-
ným z jazykov je slovenčina.
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Je komunikace mezi rodiči a detmi dialogem?

Eva Schneiderová

Pedagogická fakulta UK, Praha

„Celý náš život je vlastné jediným dialogem, který vede každý z nás se
ivým okolím, ale i sám se sebou "

(Citováno Ĺ úvodní časti pubhkace O Mullerové a J Hoffmannové —
Kapitoly o dialógu, 1994 )

Človek je tvor společenský, od narození žije mezi lidmi a má potrebu
a snahu se s nimi dorozumel Zpočátku neverbálnom prostfedky (úsmévem,
plačem, dotekem), pozdéji pomoci prosťŕedku verbálních — prvních slabík,
slúvek, kratičkých vét, postupné si rozširuje slovní zásobu a zdokonaluje
svou dorozumívací schopnost Dôležitými podmínkanu tohoto vývoje jsou
jednak vrozené mentálni predpoklady dítéte (tedy součást jeho biologické
a psychické výbavy), jednak priméíená stimulace prostredím1 Od počátku se
díté snaží komunikoval s druhou osobou, pfedevším s matkou a s nejbhžší-
mi rodinnými príslušníky Od počátku se vlastné snaží vést dialóg Dialóg
tedy predstavuje jednu že základních forem aktivního kontaktu mezi hdmi,
je prvoradým prostfedkem lldského dorozumívání, výmeny informací, spo-
lečné činnosti, utvárení vzájemných vztahu atd Dialóg je považován za
základní, prirazenou formu hdské komunikace, neboť uspokojuje jednu
z dôležitých potfeb človeka, tj dorozumét se s druhou osobou, povídat si,
vyprávét, vymenoval si své názory, svéfovat si své problémy, starosti
i radosti atd Na rodine, zejména však na matce záleží, zdá a jak se díté telo
dovednosti — komunikoval s druhými hdmi, vést plnohodnotný dialóg —
naučí Pravé v rozhovorech v rodine totiž díté získava své první komunikač-
ní návyky, neučí se zde jen prvním hláskám, slovúm a vetám, ale učí se lež

l

1 Otevŕenou otázkou zústává, čo je vlastné vrozeno, zdá jsou tyto predpoklady
pouxe základem (biologickým, psychickým), ktery osvojení jazyka umožňuje, nebo
jsou skutečnč špecializovaným mechamsmem (soustavou pravidel), jak to chapou
napf nativisté Pro oba názory byl shromáždén dostatek argumentu Podrobnéji se
touto problematikou zabýva napr I Nebeská (1992, s 94—101)
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reakcím v dialógu a zpusobum zacházení s jazykem. Učí se nejen mluvit, ale
i poslouchat, tedy vyslechnout toho druhého, neskákal druhému do reči,
odpovídat na to, na čo se ho ptají, ale také ptát se, tedy formulovat otázku,
učí se základním zdvoŕilostním frázím — pozdravil, podékovat, poprosil —
a kdy a jak jich používal ald. Návyky a dovednosti získané v rozhovorech
v rodinném styku máji na díté veliký vliv a mnohdy pfetrvávají po celý život.

Díté se učí nejdfíve tím, že reč poslouchá a napodobuje. Je prolo nutné,
aby od nejútlejšího délslví doslávalo čo nejvíce rečových podnetu, a lo lako-
vých, klére by mély býl vzorem pro napodobení. Reč je pŕímo spjala s mys-
lením. Bez reči by nebylo myslení, úroveň myslení se pák projevuje v úrov-
ni reči. Približné kolem jednoho roku se shluky zvuku, které díté produkuje,
začínají podobal slovúm. Po prvním roce naslává období opakovaní izolova-
ných slov. Od této počáteční fáze napodobovaní, opakovaní reči svého okolí
se však díté velmi rýchle dostáva do fáze vlastnflio tvorení. Mezi druhým
a tretím rokem už díté zpravidla2 zvláda slovník základních výrazu a samo
vytváfí jednoduché vety. Rozumí však i relatívne složitým syntaktickým
konstrukcím, i když je samo zalím nepoužíva. Mezi 3. —5. rokem si dílé
osvojuje velké množslví nových znaloslí a dovednosti a tomu odpovídá
í rýchly vývoj feči. V tomto veku (tedy zhruba tak okolo tretího roku) se díté
také začína ptát, učí se vytváret, formulovat otázku, snaží se vést aktivní dia-
lóg se svým nejbližším okolím. Je to poprvé v jeho živote a vliv rodiny zde
hraje nezastupilelnou roli. Pfedevším na ní záleží, zdá se díté naučí ptát, ale
také poslouchat, tedy vyslechnout, čo mu Tikáme.

Méli bychom vždy trpélivé a pravdivé odpovídat na všechny detské
otázky, a to s pŕihlédnutím k veku dítéte a schopnostem jeho chápaní. Pokud
nevenujeme dítéti v tomto vývojovém období dostatečnou pozornost, nevy-
slechneme ho, nepovedeme s ním opravdový plnohodnotný dialóg, múze se
štát, že se dílé plál nenaučí, či dokonce — a lo múze byt ješté horší — díté
se naučí neptat, což múze nepfíznivé ovlivnit jeho dúvéru k rodičúm i jeho
schopnost komunikoval s lidmi. Jestliže na vážne mínéné detské otázky
budeme odpovídat vtipkovaním či je označíme za hloupé a nesmyslné, múze
to mít pro díté, jeho vztah k rodičňm, ale i k oslatním lidem vážne následky
nékdy na dlouhý čas, mnohdy i na celý život.

Již na minulém kolokviu jsem se zabývala problematikou komunikace
rodičň s détmi. Poukázala jsem na zvláštnosti tohoto typu komunikace, které
jsou zpúsobeny velice blízkym vztahem všech jejích účastníkň, ktefí se
navzájem velice dňvérné znají a opakované spolu komunikují. Charakteris-
tickými rysy prolo jsou velká zkratkovitost, redukce, náznakovosl a opako-

2 Jsou zde však velké individuálni rozdíly, zvlášté nékterí chlapci začínají mluvit
pozdéji a nemusí to byt známkou fyzické ani psychické poruchy (podrobnej! Ohne-
sorg, 1990, s. 28).

!

vanost. Ve svém príspevku jsem pák upozornila na zajímavou skutečnost,>
kterou jsem zjistila pri získavaní materiálu, a to na výskyt tzv. otázek nepra-
vých, tj. otázek, kde není zámérem mluvčího získat nejakou informaoi ani,
snaha dosáhnout odpovedi, ale které plní riuné jiné funkce, napr. varo\ání
- mám ti ten talíŕ vodnýst?, výbežku — chceš dostot pohlavek?, podiv,
:'c?.hofčení — jak je noí-.ý i? scs tak zamotal?, naporner.ua' -- preč strkáš
ten nuž do pusy?, obavu ~ rhcf.ísi tou vidličkci- iyptch->.cut vo\o?. v*čif vu
— copok neumíš pozdi ť i'it? atd. Pouká??'a JFCT. na to, že p-, vy&'ovsní téch-
.0 ctázek rodiče neočekávají od delí odpoved, ale nejakou neverbálni reakci.
Prípadná odpoveď by naopak mohla vzbudil nelibon a „p.Vjtnt" siluaci.
A tak tylo repliky svou podobou lypicky dialogické jsou zde vyslovovaný se
zámérem zcela opačným, tj. nepripustil pokud možno zadnou verbálni reak-
ci. Zde by asi bylo možné se zeplal, oč jsou takovélo „olázky", jež se sku-
lečnou olázkou máji společnou jen inlonaci, prípadne uätí tázacího zájmena
či pofádek slov, pronášené často s irónií, jízhvoslí a snahou o zesmčšňování, .
lepší, smysluplnéjší a „chytrejší" než „hioupé" a naivní detské otázky.
Nesvedčí nadn.ľ'-né užívaní takovýchto „otázek" o tom, že jsme si nezvykli
oček: /at odpoveď na položeno_ otázku, íe jsme se nenaučili poslouchaí. cc
nám druhý fíká, že vlastne nechceme či am neuiTv'nrí vás f dialóg?

V dnešním príspevku bych s., smenia na další zajímavou zvláštnost
tohoto typu koraumkace, která by jisté taKé mela byt duvoderr;!, zamyslení,
a to užívaní rozkazovacích vét v komunikaci rodičú s détmi. Nejdň've bych
se pozaslavila u problému terminologického, tj. u vymezení pojmu rozkazo-
vací véla. V České mluvnici v kapitole venované d:úhon. vžt (Ilavránek -v,
Jedlička, 1963, s. 316) jsou uvedený vély oznamovací, tázací, žádací a zvo-
lací. Vety žádací jsou vymezeny jako vety vyjadŕující rozkaz nebo zákaz,
vybídnutí, žádosl nebo praní, aby se néco sialo. Dále se zde uvádí, že vety
žádací delíme nškdy. na rozkazovací (obsahují rozkaz nebo zákaz) a na prací
(obsahují praní). Ve Skladbe spisovné češtiny (Grepl — Karlík, 1986, s. 66)
jsou vety podlé svých komunikativních funkcí (dále KP), tj. cílú, pro které
byly mluvčím vzhledem k adresátovi vyslovený (napsány), rozdelený na
výpovedi s KF oznámení, olázky, výzvy a praní. Cílem výpovedí s výzvovou
funkcí je pfimét (pohnout) aJresála k realizaci, pŕíp. nerealizaci nejaké čin-
nosti. V rámci loholo funkčního lypu rozlišujeme nékolik funkčních hodnol
dílčích: rozkaz (príkaz), povel, vybídnutí, výzva aj. Pfímým prostŕedkem
vyjadrovaní léchlo KF je imperatívni výpovední forma, tedy imperatív
a (stoupavé klesavá) konkluzívní kadence. Ve svém príspevku pracuji
s pojmem rozkazovací vety, jako vély vyjadŕující rozkaz, zákaz, príkaz,
a lo rúznými zpúsoby, tedy nejen s užitím imperatívu. Nejprve se budú zabý-
val rozkazovacími vetami, které imperatív využívají. Užití imperatívu
v bežné feči není príliš časté, nebol' múze budit dojem, že se mluvčí snaží
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dostal do pozice nadŕazeného účastníka Výjimkou jsou ustálené /dvoíilost-
ní fráze a repliky, napr vstúpte, odložte si, posadte se a j , nebo rú/né ustále-
né konstrukce vybízející k jídlu, nabízející pohostení apod , napr poslúžte si,
berte si, vezmete si ješté kou\ek atd Imperatív zde má platnost vyzvovou či
pobízecí a jeho užití tedy nevyvoláva zadné negatívni pocity V komunikaci
rodičú s détmi se však velmi často objevují repliky vyjadfující skutečny roz-
kaz, napf scdm si poradné, zastrč si tu kosili, vylez už konečné z ty postele,
vypucuj si ty zuby poradné, umej nádobi, napíš si všechny úkoly, ustel si
pastel, vem si čistý ponožky, zavri ty dvere, vypni tu televizi apod , či /ákaz,
napf prestaň si hrát s tou Ižící, nestrkej ten nuž do pusy, neutírej si nos do
rukávu, nemluv s plnou pusou, netvár se tak Moupé, nechod sem v téch špi-
naveich botách, nevrlej i>e tak v tom jídle dtd Často se objevuje i tzv opa-
kovaný imperatív, který znamená ješté intenzívnejší pobídku či rozkaz, napf
tak déláme, déláme1 jedem, jedem' tak jež, jež' apod Užívaní imperatívu
pn'mo ve funkci rozkazu či zákazu býva v komumkaci rodiču s détmi velmi
časté, zatímco v jiných typech komumkace (s výjimkou vojenského prostre-
dí) se skutečných rozkazu vyskytuje pomerné málo Mluvčí (rodič) užitím
takovýchto rozkazovacích replík úmyslné vyjadruje své nadfazené postave
ní vúči dítéti Časté je rovnéž užívaní speciálních „analytických" forem
imperatívu, které jsou projevem snahy nahradil imperatívni formu jinými
formami Tylo formy mohou signalizoval nékteré druhy výzev (rozkazu,
zákazu) jednoznačnéji (podrobnéji víz Grepl — Karlík, 1986, s 66—81),
napf v lomlo typu komumkace se pomerné často vyskyluje spojení impera-
Uvního tvaru slovesa koukat + mfímtivu, napf koukej mazat, koukej néco
délat, koukej okamžité zmizet, koukej to mít medený, koukej se nezmazal
(nezmáčet), koukej se jít učit, koukej pfijít domá včas apod , rovnéž spojení
typu (ne)opoval(te) se, pfíp chraň(te) se + infinitiv je zde vehce bežné, napr
vopovaž se pfijít domú zase jako prase, nevopovaž se pfinyst domú další
pétku, nevopovaž se mé ešte jednou ptát na lakovou hloupost, vopovaž se tu
svačmu vyhodil, chráň se nepfijít.jak sme se dohodli, chráň se tam ešte jed-
nou vlízt (do místnosti s hracími automaty) aj Dále se často setkáváme
s transpozicí imperatívni formy slovesa do druhé osoby indikativu prezenlu,
a to pfedevším ve spojení s častici at, napf ať už to máš snédeny, at pŕijdeš
včas, at to tu máš uklizený, než pŕijde tata, at pekné pozdravíš, at babičku
zas nezlobíš aj , pomerné časté je téz užívaní trpné podoby s vyznamem
rezullativním v opisném imperatívu s at, napf at je ten úkol napsanej, at už
je to nádobí umytý, at je to tu ukhzeno, ať sou ty boty čistý atd Rovnéž bežná
je transpozice indikativu fulura do funkce imperalivni, napr ukhdíš si pokoj,
vyluxuješ koberec, umeješ si krk, napíšeš si úkol, budeš se učit aj Zákaz býva
často vyjadfován také pomoci záporné častice ne, spojky aby a slovesa v pré-
lenlu, napf ne aby s zas dostal pétku, ne aby té napadlo tam jít, ne aby s pfi-
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šelpozde, ne aby ses zmazal, ne abys tam chodil aj V komumkaci s délmi &e
selkávárne laké s rc/kazovacími vetami, kde jsou slovesa v infinitivnŕm
tvaru, napf Vjíavaŕ' zhasnout a spať mlčet1 jísť délat1 nem.lu.viV nespať aj
nebo mohou míl rozkazovací vély podobu eliptických výrazu, napf rýchle'
ticho' a ven z postele1 rúče1 (matka upozorňovala díté, aby si šlo umyl rúče)
aj. Takovéto typy rozkazovacích vét plní funkci kategorického nebo naléha-
vého rozkazu, pŕíp záka/u a máji vehce blízko k vojenským povelúm Na
první pohled je z nich patrná autoritatívni (mocenská) po/ice mluvčího, tedy
nadfazené poslavení rodiče voči díléli Po vyslovení takovýchlo rozkazova-
cích vél zpravidla neočekáváme verbálni reakci (nékteré možnosli verbálni
reakce na imperalivni repliky uvádí Mullerová, 1983, s 38), ale pfedevším
reakci neverbálni — ledy očekáváme, že dílé udélá, či naopak pfeslane délat
lo, čo mu fíkáme

Nadmerným užívaním rozkazovacích vét tedy neposkytujeme možnost
k dialógu, ba nékdy tuto možnosl pfímo odmítáme, víz napf udélej to a bez
rečí, to nádobí umeješ a nebudeme vo tom dal diskutoval, píš a už ani slovo,
tu televizi okamžité vypneš a nehodlám se vo tom dal bavit, jež a už nechci
mc slyšet apod , ale zároveň potlačujeme rozvoj detské osobnosti Jesthže se
výchova omezí na pouhé pfikazování, rozkazování a zakazovaní, mu/e lo
ohrozil zdravý vývoj dítéte V dítčti, které jen slále néco musí či nesmi, tlu-
míme lolíž jeho vlasmi prirazený projev, potlačujeme jeho spontaneilu, brz-
díme a omezujeme aktivitu, bránime osobní iniciatíve a nahrazujeme ji jen
slepými návyky Zbavujeme tak díté odvahy ptál se a diskutoval a lím si
ujasňoval své požadavky a své postoje k oslatním hdem Z dítéte pák búd
vyrosle zaknknulý, ušlápnutý človek bez vlastního názoru, zvyklý podfizo
val se pŕíkazúm druhých nebo si naopak osvojí tento zpúsob komumkace
natolik, že jej pák uplatňuje pn styku s ostatním hdmi

V záveru svého pfíspévku bych se chtčla vrátil k otázce, klerou jsem si
položila v názvu Snažme se, aby komumkace mezi nami rodiči a našimi
délmi byla skutečným dialogem, tj splňovala dva základní požadavky, a to,
že dialóg mezi sebou vedou alespoň dva účastníci a že dialóg je založen na
lom, že se účastníci strídají v rolích mluvčího a posluchače Snažme se
vždycky s dítélem (a pfed dítétem) mluvil lak, jak si prejeme, aby jednou
samo mluvilo Rozvíjejme jeho komunikační schopnosl lím, že s ním bude-
me hodné mluvii, že jeho chuť k mluvení budeme podporoval irpélivým
odpovídáním na všechny jeho olázky Vyvarujme se irónie, jízhvosli,
zesméšňování, neustáleho kniizování nedosiatkú, ale téz nadmerného užíva-
ní rozka/ú, príkazu a zákazu, zvlášlé lakových, klére máji povahu vojen-
ských povelu Poskytneme dítéti od narazení nenásilnou výchovu správne
feči v harmonickém prostredí, doslalek podnetu a možností vést s nami sku-
lečný dialóg
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Na úplný záver bych chtéla uvést ješté nékolik ukázek rozkazovacích
vét, ktcré jsem získala jednak pri prepisu magnetofónových nahrávek rozho-
voru rodičú s détmi, jednak pfímým odposlechem - když fíkám ne tak mys-
lím ne! a budeš ssdtt u stolu dokud tu večeri nesníš! a když to nesníšpájdeí
spát u. hladu!prestaňte sebou mláti', a zavreté pusy nebo to auto tiKnas'-'---
tuju1 prestaňte sc fc.ckovai nebo vás vole zbijú! když sis to rozliate! tak si to
iíkliď! íohle máme nefikej! dej si ty lokty že stolu tad) nejsi v hospode! blán
í i je šili se zarr.ažtš! nervi lady když telefonujú! neškieb *e nebo i. to zastane!
prestaň níkct dostaneš! neprerušuj mé když té poučujú! a zapíš si to íaskavé
za uši! poslouchej mé když s tebou mluvim! a další.
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Televízna a billboardová reklama na Slovensku

Pavol Odaloš

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

1.1. Pred rokom 1989 fungovala reklama na Slovensku v podmienkach
plánovaného hospodárstva. Ekonomický systém plánovaného hospodárstva
zabezpečoval určitým podnikom či zoskupeniam podnikov monopolné
postavenie na trhu. V podmienkach prevahy dopytu spotrebiteľov nad ponu-
kou tovarov sa zákonite deformovali aj funkcie reklamy. Odrazilo sa to mies-
tami nahrádzaním termínu reklama termínom hospodárska propagácia.
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Podľa Slovníka propagácie autorov D. Pavlu a kôl. (1983) má hospodárska
propagácia orientovať kúpne správanie spotrebiteľov v súlade s obsahom
propagačného oznámenia, ktoré sleduje celospoločenské ciele.

1.2. Po roku 1989 začína na Slovensku fungovať reklama v podmien-
kach formujúceho sa trhového hospodárstva. Reklama sa väčšinou chápe ako
platená forma neosobnej prezentácie výrobkov, služieb alebo myšlienok istej
firmy či inštitúcie prostredníctvom komunikačného média (Kobera — Šec,
1991). Hlavnou funkciou reklamy je informovať potenciálnych odberateľov
tovaru (výrobkov a služieb) alebo adresátov myšlienky o ich existencii, aby
sa vyvolal na trhu dopyt po tomto tovare alebo aby sa v spoločnosti určitým
spôsobom realizovala prezentovaná myšlienka.

l .3. V našom príspevku sa zameriavame na dva typy reklám s veľkým
vplyvom na spotrebiteľov: na reklamu v televízii (skoro každý má televízor)
a na reklamu na billboardoch (každý chodí po uliciach). Budeme si všímať,
akým spôsobom funguje slovo v reklame v synchronizácii s ostatnými zlož-
kami reklamy v televízii ako audiovizuálnom médiu a na billboardoch ako
vizuálnom médiu.

2.1. Televízna reklama patrí k najmladším výrazovým prostriedkom
reklamy, no za relatívne krátky čas trvania sa dostala v nákladoch na rekla-
mu na 2. miesto hneď po tlačenej reklame (Prachár, 1993). Výhody televíz-
nej reklamy sú v jej audiovizuálnom charaktere. Pôsobí na príjemcu kom-
plexne: zvukom i obrazom. Televízna reklama prichádza za masou divákov
do domáceho prostredia. Reklamné šoty sú krátke, lebo čas ich trvania
nepresahuje l minútu, priemerne ide o 20 až 40 sekundové reklamy. Krátka
doba trvania reklám sa vyvažuje možnosťou pravidelne opakovať reklamy
v televízii.

Hlavným nositeľom reklamnej myšlienky v televízii je obrazová zložka,
zvuková zložka zosilňuje posolstvo obrazu. Slovo má svoje miesto v obi-
dvoch zložkách. V obrazovej zložke v menšej miere, tu ide o napísané texty.
Vo zvukovej zložke má slovo väčšie možnosti, v tomto prípade ide o hovo-
rené texty. V televíznej reklame sa sústredíme hlavne na slovo vo zvukovej
zložke reklamy, takže budeme používať aj termín verbálne prostriedky rekla-
my alebo text reklamy.

2.2. Na základe funkcie slova v reklame rozdeľujeme reklamné komuni-
káty na dva typy:

1. Prvý typ predstavujú reklamy, v ktorých slovo pomenúva napr. pre-
zentovaný výrobok, ale nezdôrazňuje jeho prednosti. Tvorcovia reklám túto
úlohu prenechávajú na obrazovú zložku reklamného minipríbehu (spotu).

Takýto charakter má reklama žuvačky Chiflet. V reklamnom spote velké
množstvo ľudí rôznych rás prejaví na púšti záujem o žuvačku Chiflet. Ver-
bálne prostriedky reklamy sú tu redukované až na slogan Chiflet — a dejú sa
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tie správne veci Iná reklama na žuvačky Tndent predstavuje spotrebiteľom
osviežujúcu chuť žuvačky, ktorú prirovnáva na pozadí reklamného spotu ku
skoku do vody Verbálna zložka je tu opäť minimalizovaná v slogane vo
forme otázky Skúsili ste dakedy niečo také7

2 Druhý typ tvona reklamy, v ktorých slovo nielen pomenúva napr pre-
zentovaný výrobok, ale súčasne aj zdôrazňuje jeho prednosti Zvuková a obra
zová zložka týchto reklám agresívnejším spôsobom prezentujú výrobok

Reklamy tohto typu dominujú v slovenskej televízii, napr reklama na
žuvačky Stimorol s textom Zrodila sa nová hviezda Žuvačka Stimorol s ori-
ginálnou silnou chutou a bez cukru V tejto reklame má verbálne prostried-
ky umocňovať ich paralelná grafická prezentácia Text na televíznej obra-
zovke je však v angličtine — pretože väčšina obyvateľov na Slovensku nevie
po anglicky, napísaný text nemôže plnit svoju funkciu Paralelná pre/entácia
slova vo zvukovej a obrazovej zložke reklamy v jazyku, ktorý ovláda väčši-
na obyvatelov, umocňuje spôsob prezentácie výrobku

2 3 Kompozičný profil verbálnych prostriedkov v televíznej reklame
súvisí s celkovou stratégiou reklamného pôsobenia na spotrebitela V snahe
zaujal spotrebitela tvorcovia televíznych textov používajú viaceré spôsoby
výstavby Uvedený výpočet nie je založený na jednom člemacom kritériu,
nevylučuje kombináciu jednotlivých spôsobov a nerobí si nárok na komplet
nost Cielom tohto výpočtu je zaznamenať fungujúce spôsoby usporiadania
verbálnych prostriedkov v televíznej reklame Rozo/návame

1 Reklamné texty, ktoré interpretuje jedna osoba, majú potom charak-
ter monológu, napr reklama o službách v Slovenskej poštovní s textom
Cesty a pobyt v zahraničí bývajú zväčša prijemným oddychom Často sa však
prihodia veci nepredvídané Preto je dobré, ak idete na testy s poistením
uzavretým v Slovenskej poistovm Budúcnost /e s nami istejšia

Niekedy sa pri artikulácii monologických reklamných textov striedajú
dva hlasy, väčšinou mužský a ženský hlas

2 Reklamné texty, ktoré v rámci dialógu interpretuje viacej osôb, napríklad
v reklame zubnej pasty Parexyl Vystupujú tu dve osoby osoba A — reklam-
ný pracovník a osoba B — spotrebitel, ktorý si práve v kúpeľni čistí zuby

A Dobre ráno, ako často si čistíte zuby '
B Dva razy denne
A Máte svoju oblúbenú značku zubnej pasty7

B. Áno.
A Môžete nám povedal, ktorá to je 7

B (Odpoveď nepočuť, lebo si čisti zuby )
A Ako prosím'
B (Odpoveď opát nepočuť)
A Prepáčte, ale vôbec Vám nebolo rozumieť
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B (Vypláchne si ústa ) Pá — re — xyl Parexyl
Parexyl, dobrý začiatok nového dňa1

Niekedy môže po ukončení dialógu interpretoval slogan osoba, ktorá
nebola zapojená do dialógu

3. V reklamných textoch sa kombinuje spievaný (pesnička alebo pope-
vok) a hovorený text, napr v reklame kávy Jakobs

Spievaný text Ked sa ráno prebúdzaš, šálka kávy je Tvoj sen Aróma Ti
šepká vstaň, s kávou Jakobs vítaj deň

Hovorený text Práve starostlivý spôsob praženia dáva káve Jakobs
nezameniteľnú arómu

Spievaný text Najkrajšie sú prebúdzania Káva Jakobs v Tvojich dlaniach
4 V reklamných textoch sa prezentovaná myšlienka podáva rozložená

do troch zretelne sa črtajúcich blokov
Kompozičný princíp triadickej gradácie umo/ňuje do záveru zakompo-

novať slogan, napr v reklame o Istrobanke s textom
Banka, ktorá spojila svoje sily so Girokreditom, jednou z najväčších

rakúskych bánk
Banka, ktorá svojim klientom poskytuje služby na vysokej profesionálnej úrovni
Istrobanka — banka, ktorá má zvuk
Niekedy sa v reklamných textoch hľadá východisko z problémovej situ-

ácie v línii téza — problémy súvisiace s tézou — riešenie problémov, napr
v reklame laku Sunsdk Stylmg

Téza Nová móda, nové účesy
Problém Zátažpre modelky, záťaž pre vlasy
Riešenie Lak na vlasy Sunsilk Stylmg Lak s provitamínom B 5, ktorý

Vaše vlasy ošetria vyživí Sunsilk Stylmg Tvaruje a chrám Váš učeš
5 V reklamných textoch sa porovnávajú výrobky tej istej firmy, napr

v reklamách nápojov Picco a nových Libres Clip. Ako príklad uvádzame text
L reklamy Pepsí Coly

Tu sú dve flaše. Vyzerajú skoro rovnaké Ale jedna z nich je lepšia
Pepsí v novej plastikovej flaši Chut, ktorej sa nič nevyrovná Nová Pepsije
ľahká, nerozbitná a naviac vratná Takže Vám vráti peniaze Viac Pepsí za
menej peňazí Nová vratnáflaša Pepsí, len 33 korún, to sa oplatí

6 V reklamných textoch sa výrobky určitej firmy prezentujú s istou čas-
ťou textu jedinečnou a s inou časťou textu spoločnou aj pre iné výrobky.
Takýto spôsob varírovama textov sme zaznamenali napr v reklame polievok
a bujónov od firmy Maggi

Prvá časť reklamy je pre každý výrobok iná:
A Neviete, čo uvarit Spolahmte sa na Maggi a nové polievky Dobrú

chut Pochutnajte si napr na masových knedlíčkoch a cestovinových muš-
ličkách v polievke od Maggi
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B Chcete dosiahnuť čo najlepšiu chuť Vašich pokrmov Spolahmte sa
na Maggi a nový rad bujónov Zlatý hovädzí bujón od Maggi obohatí chut
Vašich jedál

Druhá časť reklamy je spoločná pre obidva výrobky.
C Za kupóny z výrobkov Maggi získate mnoho pekných vecí uvedených

v kuchynskom katalógu Maggi Dokom a môžete vyhral kuchyňu Vašich snov,
kde budete variť s ešte väčším potešením Vy a Maggi — spolu a chutne

3 l Billboardy ako veľkoplošné uličné reklamy sa objavili na Sloven-
sku v nedávnej dobe Ak bola prvá reklama odvysielaná v Slovenskej televí-
zii v roku 1959 a pravidelne sa začala objavovať na televíznej obrazovke od
začiatku 60 rokov, tak billboardy sú na Slovensku záležitosťou posledného
desaťročia Billboardy majú vizuálny charakter Spotrebitel ich vidí inštalo-
vané na rôznych miestach v mestách a ich okolí pomerne dlhu dobu Na prí-
jemcu pôsobia billboardy prostredníctvom obra/u, jeho súčastou je aj napí-
saný text

3 2 Snahou reklamných tvorcov je, aby sa okoloidúci alebo cestujúci
v autobusoch či autách oboznámili s obsahom billboardu počas doby, keď
prechádzajú okolo neho Z tohto dôvodu musí text na billboarde harmonizo-
val s obrazom a musí byt výstižný Reklamnému textu niekedy „pomáha"
text z obalov výrobkov, ktoré reklama prezentuje

3 3 Texty na billboardoch sú krátke V porovnaní s televíziou, kde sa
podlá času trvania nachádzalo v reklame od 5 do 109 slov, na billboardoch
sa málokedy nachád/a viac ako 10 až 15 slov

Väčšina reklamných textov ma charakter vety, ktorú tvorí slogan, napr
Váhosíav neváha, slávia v rovnováhe s prírodou

Niekedy tvorí reklamný text viace) viet v /ávere so sloganom, napr
T mlieko vydrží dlhšie dlhšie/e dobre A dobrým zostane dobrým

Špecifických spôsobov usporiadania, vzhladom na krátky text, je roz-
hodne menej ako pri televunej reklame Uplatňuje sa princíp triadickej gra-
dácie, napr v reklamných textoch Suverenita, stratégia, prosperita Česko-
slovenská obchodná banka

Novy film Kodak gold vidí toho viac Viac farieb, viac ostrosti, viac mož-
nosti

Slovnqft Čistý vzduch, Čistá voda, Čisté svedomie
Využíva sa aj princíp vanrovama niektorých častí textu, napr v rekla-

me chladničiek Samsung Calex s textom Rozhodnutie s chladnou hlavou
Dokonalý desing Spolahhvost Na inom billboarde sú iné vlastnosti Dlhá
íivotnost Výkon Každá textová vlastnost chladničiek sa viaže s určitou
osobou na billboarde dokonalý desmg so sympatickou slečnou, spolahh-
vosť s pánom vo viazanke, dlhá životnosť so starším pánom a výkon s kul-
turistom
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3 4 Redukovanie reklamného textu na billboardoch na nevyhnutné
údaje môžeme dokumentovať interpretovaním spôsobov textovej prezentácie
výrobkov, firiem a myšlienok

Výrobky sa prezentujú nasledovne
1 názov výrobku, slogan a názov firmy v texte Confort hne — vybave-

ný na výbornú Škoda auto Wolkswagen Group
2 názov firmy a názov výrobku v texte. Martinská mliekáreň, akciova-

ná spoločnost, Martin Majo (ide o jogurty)
3 názov firmy a slogan v texte Vitana varí sa Vás Chutné teplé jedlo

na každý deň
4 názov výrobku a slogan v texte Rama. Meno pre lahodnú chuť
Firmy sú predstavované takto
1 názov firmy a kontaktné údaje v texte Sigma, Praha — Banská

Bystrica, adresa, telefón, fax
2 slogan a názov firmy v texte Spájame príjemné s užitočným Sloven-

ská armatúrka Myjava, akciová spoločnosť
3 slogan, názov firmy a kontaktné údaje v texte Vdaka burze stále

v kurze Bratislavská medzinárodná komoditná burza Telefón
Myšlienky sú prezentované menej, napr problematika AIDS Reklamný

slogan AIDS sa týka každého dopĺňa text Preventívna kampaň organizovaná
v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Eidge-
nossisches Department fúr Auswartige Angele genheiten — Švajčiarsko

4 l V závere si všimneme realizáciu jednej reklamy v televízii a na bill-
boarde

4 2 Reklama bankového systému Profile je v televízii založená na
spote, v ktorom dôveryhodne vyzerajúci finančník pri vybavovaní v banke
vymenúva výhody tohto systému V reklame, ktorá trvá 40 sekúnd, je arti-
kulovaných 84 slov Na billboarde sa nachádza 12 slov Základnú informá-
ciu v obidvoch reklamách zabezpečujú podstatné a prídavné mena Profile
Najmodernejší bankový systém Investičná a rozvojová banka Dynamika
spotu v televízii sa dosahuje slovesami Profile mi môj šetrí čas Profile mi
umožňuje okamžité otvorenie bežného účtu Profile Vám sprístupní Vaše
peniaze ihned a kdekolvek Profile je bezpečný Na billboardoch sa dosahu-
je kondenzovanosť vyjadrovania transformáciou viet aj so slovesami do pod-
statných mien rýchlost, dostupnosť, bezpečnosť

4 3 Vo všeobecnosti možno povedať, že kompozično-komumkačný pro-
fil reklamy závisí od druhu masovokomunikačného prostriedku, v ktorom sa
reklama realizuje (Pátraš, 1993) Možnosti uplatnenia slova v reklame sú
preto tiež determinované charakterom média, v našom prípade televíziou ako
audiovizuálnym a billboardami ako vizuálnym nosičom informácií.
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K dotazníkovým metódam výzkumu jazykového povedomí

Josef Šimandl

KČJ FF UK, Praha

Dotazníkové metódy nejsou domovem v jazykovede Masové predkla-
daný formulár pro široce založené a pohodlné zpracovatelné zjištování je
pomerné mladý vynález statní správy, který u respondentú predpokladá gra-
motnost a jistý (vétšmou neovéfovaný) stupeň soudnosti tento predpoklad
platí píiméŕené i o dota/nících lingvistických

Sociolingvisticky dotazník Ize použít podpúrné pn výzkumu dialektu.
ev sociolektú. ale i ké /koumání tzv bežné mluveného jazyka a jeho pome-
ru k jazyku spisovnému povedomí o tom, které tvary uživatelé ješté/už
(ne)hodnotí jako spisovné Taková hodnocení Ize síce vyžadoval od
(reprezentativního vzorku) všech uživatelú jazyka, ale s výhradou, že pove-
domí spisovnosti je u vétšmy národa opfeno jen o znalost pasívni (aktívni
více či mene pokulhává) Smérodatné soudy o spisovnosti získame spíše od
aktivních uživatelú spisovného jazyka (v tomto smyslu Ize spisovný jazyk
chápal za svébytný sociolekt) V dialektologn by sotvakdo mapoval povedo-
mí napr o záhorském dialektu — o tom, čo je či není „záhorské" — dolaz-
níkem zadávaným (mj) na Prešovskú

V Čechách síce probéhlo mnoho dílčích a nékolik velkých anketních šet-
rení- tvaroslovný dotazník ÚJČ ČSAV z 50 let (rozeslany poštou osobnos-
tem kulturního života a vybraným učitelúm, do vyhodnocení pfijato 153
dotazníku), iniciovaný článkem A Jedličky Zjišťování mluvmcké normy lou-
dobé spisovné češtiny (1950, 121n), dolazník k náfeční slovní /ásobé, nym
po 30 lelech zúročený v Českémjazykovem atlasu (Praha 1993), ankela týmu
Machač — Štich — Tejnor k pravopisu a názorúm na prípadnou reformu
z konce 60 let. Avšak zatím mame pátrame po melod(olog)ické prací
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0 dolaznících Slovensko má podnetnou tradici sociohngvistického bádaní.
Katriakova monografie Metódy a techniky sociologického výskumu (1975),
preklad stati B Techtmeierové a kôl Tézy o jazykovej kultúre (1987), ve
sborníku z konference ve Smolenicích (1988) /ásadní práce J. Šikry (Jazy-
kové normy a ich odraz vo vedomí nositeľov jazyka) a J Horeckého (Základ-
né pojmy jazykovej komunikácie vymezuje pojmy komunikačná kompeten-
cia a jazykové vedomie, tedy samolny pfedmél ankelního šetrení)
S lakovými pracemi se náš Reader m Czech Socinlmguistics (1986) múze na
leorelické úrovni dobre mení (zejm díky Danešové studn o hodnotách
a poslojích ve vztahu ké kodifikaci), ale praklické plody nám scházejí Zato
na Slovensku probéhla v rámci projektu Slovenčina v súčasne] komunikácii
(1989) anketa zaméfená celonárodné a dolýkající se vétšmy úrovní popisu
jazyka S výsledky seznamuje Slovenská reč od č 5—6/1991 po 1991 (stu-
die A Oravcové, J Šikry, J Bosáka, K Buzássyové, M Nábélkové ad )

K dotazníkovým šetrením bývají vznášeny výhrady, od prízemné prak-
lických (formulace otázek, orgamzace sbéru, reprezentatlvnost zkoumaného
vzorku aj ) až k vážne neetické olázce. Čo se vlastné zkoumá'7

Jazykové vedomí (SprachbevvuBtsem) se vymezuje ruzné, defmice se
shodují v tom, že to je složka vedomí, která reguluje zacházení s jazykem
Zahrnuje thesaurus slov, gramatický kód a komunikační normy Horecký
(op. cit.) si vypomáha kompulačním obrazem báze dal a operačních pravi-
del Do operačních pravidel radí jak gramaliku, lak normy a postoje ly však,
jak dále ukážeme, se nevejdou úplné do pojmu vedomí Horecký rozlišuje 4
stupne — jazykové vedomie

1) insitné (individuálni, bez ovhvnéní společenskými vztahy),
2) bežné (v rámci jazykového společenství),
3) kultivované (u téch, kdo respeklují omezení spisovného jazyka),
4) teoretické (u léch, kdo jazyk zároveň vedecky zkoumají
Na tomto pojelí oceňujeme zvidilelnéní leorému, že jazykové vedomí

jazykovedcovo je ja/ykové vedomí sui generis, z loho vyplýva, že jazyko-
vedec by je z princípu nemél brál za kritérium pro kodifikační rozhodovaní
(ač se lak doložené delo a vskrylu možná bude díl i v budoucnu)

Výzkum založený na takovém pojetí jazykového vedomia má podlé
Horeckého jen okrajové pfíhlí/et ké stupňúm l a 4, hlavné by mél stanovil
pomer 2 3 Je bohužel príznačné, že v ankete JÚĽŠ SAV se nakonec zjiš-
ťovalo pouze globálni sebehodnocení respondenla — bod 39 Ako ste pristu-
povali k vyplneniu jazykovej časti dotazníka (spontánne x s rozmyslem podlé
predstavy správnosti x podlé jazykového citu) A pfece je známo, že napr
1 erudovaný jazykovedec (klerý by mél míl jazykové vedomie 4) múze
rešpektoval ta omezení spisovného jazyka, o mchž není teoreticky pfesvéd-
čen (3), že mternalizovaná omezení spisovnosti v jistém jazykovém spole-
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čenství (2), ba že múze mít své insitní preference (1), jak dosvédčují napf
spontánni redaktorské či šéfovské zásahy do cizího textu Tyto „nepredpo-
kladané" prvky jazykového vedomí pák jejich nositel reflektuje či nereflek-
tuje, vypofádává se s nimi nebo nevypofádává, pri jeho volbách jazykových
variant jsou nebo nejsou ve hre (do jaké míry-'), a to jak obecné, tak u jed-
notlivých jevú Pn vyplňovaní položek dotazníku musíme pripočítal momen-
tálni psychický tonus, soustfedéní, individuálne krajné rúznou míru stresu
z komunikační situace zkoušky a púsobení dalších, obtížné zjištovatelných
a tím obtížnéji méntelných či dokonce usmémitelných faktoru Tolik
k nékterým problémom ŕeknéme praktickým

Hereckého koncepce má však i zásadnejší slabinu teoretickou Je budo
vaňa na odstupňovaní racionahty V7tahu k jazyku predpokladá, že emotívni
vztah je nepfímo úmerný racionalnímu a že voluntativní vzlah (múžeme-h
interpoloval) jde s racionálním ruku v rúče To však evidentné neplatí ani pro
všechny respondenty, ani pro všechny posuzované jevy Racionalita pfedpo
klada reflektovanost už v pfedchozím odstavci jsme pnpomnéh, že reflek-
tovanost není totožná s prítomností ve vedomí Ve vztahu k jazyku je i u ško-
lených jazykovedci zastoupena nejistota, nepevnosl, pocitovost,
neformulova(tel)nost, nerozhodnost — zkrátka ne-védomi nebo práve jen
povedomí Tento výraz pokladám za šťastnejší než ono vedomí (BevvuBtse-
m) vedomí, napr že jsem nebo že (ne)mám 100 Sk, je čo do kvality jmé než
povedomí, kdo byl Pipín Krátky a kdy žil, nebo zdá je náležitejší tvar Vrfavi
cúm nebo Vršovicím, omáčok nebo omáčiek Zejména bežný, teoreticky
nevyzbrojený uživatel (spisovného) jazyka nemívá jasno ani o obsahu, ani
o zdroji svých postoju (srov Daneš, op cit) Prevažuje u neho operační
vedomí o jazyku néjak s ním zachází, ale je téžké dostal z neho proč, proč
pravé taklo, zdá vždycky slejné, kdy jmak atd

Kamenem úrazu dotazníkových šetrení o norme je, že vyžadujeme hod-
nocení néčeho, čo si respondent mnohdy poprve uvedomuje pravé až nad
dotazníkem, čo není zvyklý vnímat a reflektoval, zadáme ho, aby zaujal
postoj, který treba do té doby vúbec nemél Respondentovo operační vedomí
múze najít pfinejmenším tíi únikové cesty

1) Mnoho hdí má habituální téžkosti pri Tešení nových situací utíkají se
na radu ké kolegúm, shánéjí analógie a precedenty Ojejich vlastním myšie
ní se mc nedovíme, pretože se „nekoná", ba húf dovime se záver, o kterém
není zjistitelné, byl-h nebo nebyl-h plodem vlastního respondentova hodno-
cení.

2) Rada hdí si rozhodovaní a posuzování — pokud jde napf o ty omáč-
ky — usnadní napf modelem „Nuija napíšem trebárs omáčiek, ved napo
kon o nič nejde" A opét není zjistitelné, zdá k tomuto úniku došlo či ne
Tohoto problému nás nikterak nezbaví citovaná otázka po prístupu k vypl-
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ňování ctižádostivý respondent prehlási plod svého úsilí za dobfe uvážený
a podložený znalostí spisovné normy, a naopak hloubavému človeku múze
pnpadat, že i po pečlivém /va/ování v podstate vyslovil soudy iracionálni
(a z našeho pfedchozího výkladu je zrejmé, že nékde možná bude mít dokon-
ce pravdu — jenže kde áno a kde ne7)

3) V nékterých pfípadech respondent nevedomky, z nepozornosti, ba
možná z prestižních dúvodú i vedomé, zalže Z mých vlastních zkušeností
s dotazníky mohu uvést, že respondenti nezfídka volili soud tento tvar bych
použil radéji než ten, který musím podlé pravidel o podobách, které kodifi-
kace povoluje — jenže respondent kodifikaci neovládal (K citované polož
ce slovenského dotazníku rozumíme si s respondenty v tom, čo jest spisov-
né, spisovnosť?) Jmý prípad Ihaní nebo aspoň nepravdépodobnosti.
o pravopisných vanantách téma — téma — thema — théma se uživatelka
(„žena z lidu") vyjadrila, že sama aktívne používa tu čtvrtou, je dúvodné
podezfení, že ono slovo nikdy sama nenapsala, a pokud by psala, asi by jí
líná ruka sotva dovolila psát neslyšené h a ješté navíc délku théma jí však
pravdepodobné pripadalo nejvznešenéjší, nejspisovnéjší, nejprestižnéjší —
A ješté jednu vousatou anekdotu dialektologickou Čože, tvrdé ľ To byth
ja nikdy nefekla (Ovšem, pro respondentku nebylo t tvrdým, ale normál-
ním / )

Pfijmeme-h vedecky zcela adekvátni axiom, že respondent neuvádí
v dotazníku své názory a fakta, ale svá hodnocení názoru a faktu (tedy
v mnohá pŕípadech sebehodnopeni), dôjdeme až k pochybnostem o výpo-
vední hodnote sociometnckých položek dotazníku Ptáme se napf , kde se
respondent narodil, kde vyrústal, s kým žil a žije atd Vím o Moravanech,
kterým po púlroce na pražské koleji doma (právem) vyčeth, že se popražšti-
h, a vím o žene, která po čtynceli letech v Praze mluví s výraznými prvky
náfečí rodného Valašská Tady hraje velkou roh ryže individuálni a dotazy
stéží zjišťovatelná adaptibíhta až submisivita, či naopak rezistence a sebe-
prosazování takže tri respondenti, ktefí uvedli tytéž údaje o nčjakém fakto-
ru (región, sociálni skupina, povolaní ), mohou jím býl ovlivném silné,
mírné nebo vúbec ne, pntom jejich soudy o jazyku, sebehodnocení a vlastní
jazyková praxe se mohou lišit až diametrálne Také odpovéd na otázku, jak
moc kdo Čte nebo píše, je pro mnohé respondenty záležitostí spíše prestíže
než pravdy o sobé samém A což údaj o vzdélánp Znám stredoškoláky, ktefí
dflcy potrebe sebevzdélávání (ba už samou touto potrebou) pfedčí, bohužel,
mnohého „papírového" vysokoškoláka

Krajní metodický pesimismus nás na teoretické rovine dovede ké gorgi-
ovské tnádé Respondenti o jazyku mc nevédí, a kdyby néco vedeli, nedo-
kázali by to v dotazníku uvést, a kdyby pfece néco uvedh, nebudeme to umét
vyhodnotil Naproti lomu v praxi Ize stéží predpokladal, že by rozhodující
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vétšina respondenta selhala či zalhala napr píi posouzení vananty strhl —
vtrhnul

Ostatné se obavám, že kdybychom vynalo/ih stejnou míru metodické
skepse i najme metódy zjišťování jazykové normy, pák pádnou i ony napr
vyhodnocovaní korpusu psaných textu (ať u/ pojatého komputačné, nebo
postaru jako /jištování úzu tzv dobrého autora) Pn nem bychom museli
počílal s neméntelným zkreslením, které vytváŕí submisivita vňči pravé plat-
né kodifikau, redakční ap zásahy v její prospech (1) Pri vyzkumu mluve-
ných projevu zase nelze rozpoznal, která odchýlka je zpúsobena posunem
v chápaní závažnosti a která momentálni či trvalou mdispozicí realizoval
normu, jež i pfesto funguje )ako mstance vedomí (2) Ŕečeno pfíkladem
odjinud hdé by se patrné shodli, že umytá okna jsou žádoucnéjší ne/ špina-
vá, ale prúzkum samotné čistoty oken by nutné zjistil, že špinavých oken je
víc nebo aspoň nezanedbatelné mnoho (ad 2), ledaže by pruzkumník chodil
v pätách myčúm oken (ad 1)

Mnohým výhradám Ize myslím čelit takto
1) Dotazníkem zkoumáme predstavu o norme, nikoli samu normu
2) Normu je záhodno chápal nejen v komplexnosli jejích pramenných

(Gloy, 1988), klerá je dotazníkem z praklických ohledú neuchopilelná, ale
i jako desideralum

„Vedomí, jak by skutečnosl mohla a méla vypadal, je stejné dúležilé jako
skulečnosl sama" (Čmejrková, 1992) — zejména pravé pri kodifikačním ro/-
hodování, kde je plauzibihla nezbylnym pfedpokladem toho, aby kodifikace
nezostala na papífe, odmitnuta širokou kultúrni verejností (srov nová Pravi-
dla) To, že zkoumáme pfedslavu, nám poskylne i leorelickou výzbroj
U dolazníkovych šetrení o norme je zbylečné fešil tradičné predkladanou
otázku po rehabililč la lolíž jednak ľjišluje pomer správnych a chybných
ŕešení (ani v poslojích k jazyku, ani v citované alternalivé <<trhl — vtrhnul
nejde o protiklad správnosti a chyby), jednak zkoumá opakovalelnost výzku
mu se slejnými (srovnalelnymi) výsledky (lo je požadavek nereálny s ohle-
dem na sám pfedmél výzkumu „nevsloupíš dvakrál do léže feky", a bude-li
U rádio trikrát denné vyzpévovat pane Krakonoš, vládče Krknnaš, pák se pro
tebe stane vokativ vládče možná stejné normálni a správny jako len naučený
vládče —- zejména nejsi-h čeština?) Naproti tomu validilu zkoumání, tj zdá
se dovídáme opravdu to, čo se dovídal chceme, Ize postavil i tak, že se plame
na lo, jak respondent jevy hodnotí, mkoh zdá se sám iímlo hodnocením rídí
nebo čo si myslí o príčinách svého hodnocení Čo se deje v respondentovi
(zdá a nakolik si uvedomí mnohovrslevnalost a časovou promčnnosl norem,
své založení a momentálni rozpoložení), lo nás zajímal nemusí a nemuže

Soudím proto, že dotazníkové melody zjišl'ování jazykového povedomí
máji síce sporné leorelické podloží, ale pro praxi jsou obhajiielné jak leore-
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lieky, lak zejména z potfeb kodifikačních, kde n^dopadají o mnoho húfe než
jmé metódy Spomost teoretického podloží ostatné vyplýva z iradičního
paradigmalu vedy, zejména véd empirických Pfiiom je i mnohá oboru
známo, že o „fungovaní sveta" se mnohé dovídáme mimo rámec tradlčních
paradigmal srov hdové léčitelslví, které se tradiční vedou nedá uchopil ani
osvojil, mj pravé pro svou vázanost na neopakovatelné konslelace osob-
noslních rysu Jazykové povedomí, pfes všechny nesnáze jeho zkoumání, je
palrné operačním syslémem rečových aktmi človeka Výzkum jazykového
povedomí se vymyká objeklivní kontrole, ale prešlo by mél býl provozován
nemúžeme-h je zjišlbvaí v objektivních empirických dalech, hledme aspoň
objektivizoval subjektívni výpovedi o nem, konečné jazykové povedomí
národa se skladá pravé (jakkoli ne pouze) z jazykového povedomí jedmcú
A dotazníkové metódy jsou pfes všechny výhrady patrné jediný šíre založi-
telný zpúsobjeho výzkumu.
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Špecifiká športových komentárov v televízii

Sibyla Mislovičová

Jazykovedný ústav L Štúra SAV, Bratislava

Účinkovanie športového publicistu ako prostredníka medzi podujatím
a fanúšikmi má v lelevízn inú podobu ako na slránkach novín Spôsobuje lo
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najmä rozdiel medzi hovoreným a písaným prejavom Kým písané slovo má
novinár možnosť vopred si pripraviť, premyslieť, upravit po stránke obsaho-
vej i po stránke formálnej, hovorené slovo je produktom momentálnej situá-
cie, komentátor musí reagovať bez väčšej prípravy a íunkčne sprostredkovať
informáciu adresátovi Hovorené slovo má aj iné špecifiká Je prchavé, strá-
ca sa v čase, keď ho vyslovíme Zostava len vnem, dojem počúvajúceho,
okrem pnpadov jeho zachytenia technickými prostriedkami (Král, 1986)

Náš výskum, ktorý je pokračovaním výskumu osobitostí jazyka športo
vej publicistiky 70 sociohngvistického hľadiska, sme tentoraz zamerali na
skúmanie špecifík jazyka športovej publicistiky v Slovenskej televízii Pre
televíziu je charakteristické, že prenos informácií, komunikácia (i keď jed-
nosmerná) prebieha prostredníctvom dvoch rôznych kanálov, pomocou
dvoch druhov kódu — jazykového a vizuálneho Ide o to, že divák prijíma
hovorené slovo a zároveň sám zrakom sleduje situáciu na obra/ovke Roz-
diel medzi prejavmi z oblasti športovej publicistiky v televízii a v tlači sa
/menšuje podľa útvaru, aký športový redaktor realizuje — najviac sa
k podobe športových článkov na stránkach novín približujú športové spravo-
dajské relácie v televízii V nich hlásateľ alebo redaktor vlastne iba číta
vopred popravené športové aktuality, ide teda o čítaný text, ktorý nemá
typické črty hovoreného prejavu V týchto prípadoch je pre adresáta, pre
diváka dôležitá správna výslovnosť zo strany hlásatela, zreteľná artikulácia,
výrazný, zrozumiteľný prejav, funkčná intonácia, presvedčivý prednes, neru-
šivé dýchanie, kvalita hlasu a funkčné využívanie vlastností hlasu (Král, 1986)
Nedodržanie týchto faktorov vplýva na diváka rušivo a môže spôsobiť i naru-
šenie komunikácie

Nás pri výskume zaujímala skôr ta časť práce televíznych športových
publicistov, pn ktorej sú špecifiká ich pôsobenia zretelnejšie Teda športové
podujatia komentované „live", naživo Samozrejme, uvedomujeme si, že
komentátor nepredstupuje pred televízny mikrofón tak celkom bez prípravy
Nemalú úlohu tu zohráva rutina, špecializácia športového komentátora na
určité druhy športu, znalosť schém, podľa ktorých sa konkrétne športové
podujatie rozvíja Komentovanie v priamom prenose však i napriek tejto sku
točnosti kladie na športového komentátora vysoké nároky — vyžaduje od
neho situačnú pohotovosť, schopnost nájst „zlatú strednú cestu" ako diváka
informovať o všetkom zaujímavom, i o tom, čo nemá možnost sledovať na
obrazovke, a pntom nevyrušovať diváka pri sledovaní podujatia

Materiál na výskum sme získali nahrávkami športových relácií na videore-
kordér Sú to záznamy zo zimných olympijských hier, športových spravodaj-
stiev a z priamych prenosov futbalových zápasov bratislavského športového
klubu Slovan s rôznymi súpermi Na ilustráciu špecifík športových komentárov
v televízii sme použili materiál zo záznamov futbalových stretnutí
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Štruktúra komentára futbalového zápasu je v zásade trojčlenná 1) za-
čiatok podujatia obsahuje privítame divákov, predstavenie miesta podujatia
a účastníkov zápasu (hostí i domácich), 2) stredná časť — priame komento-
vanie diania na ihnsku, prípadne hodnotenie hry zo strany komentátora, 3) ko
meč stretnutia - vyhlásenie výsledku zápasu, zopakovanie mien strelcov
gólov, krátke zhrnutie priebehu stretnutia d rozlúčka s divákmi (Kita, 1979)

V prvej časti sa komentátor usiluje čo najobšírnejšie informovať diváka
o hrajúcich mužstvách, o ich histórii, postavení v rebríčku domácej i medzi-
národnej konkurencii, upozorňuje na najlepších hráčov, predstaví trénera
mužstva Potom vymenuje zostavu hostí i domácich, spolu s menom hráča
povie číslo, pod ktorým hráč hrá, aj post, na ktorom hráč hra V tejto časti má
komentár ešte podobu spravodajstva a nemá nejaké špecificky televízne črty

Podobne je to aj v poslednej časti komentára, ktorá je určitým zosuma
nzovaním diania v zápase V tejto časti má komentátor priestor na to, aby si
skoncipoval, sformuloval to, čo chce sprostredkovať divákovi

Z hľadiska nášho výskumu je najdôležitejšia stredná časť komentára,
ktorá odhaľuje väčšinu špecifík práce športových komentátorov Usilovali
sme sa /odpovedať zopár základných otázok Čo spôsobuje spojenie dvoch
kódov, jazykového a vizuálneho'' Do akej miery vplýva súčinnosť týchto
kódov na jazyk športových komentárov, ako podmieňuje výber lexikálnych
prostriedkov, syntaktických štuktúr9 Ďalej nás zaujímalo, ako vyjadruje
komentátor svoj citový postoj k výkonu jednotlivých mužstiev, ako sa usilu-
je byť pôvodný a tvorivý na jednej strane a ako využíva zaužívané schémy na
druhej strane, ako vplýva dynamika zápasu na dynamiku jazykového preja-
vu komentátora a pod

V prvom rade sme sa zaoberali otázkami syntaktických štruktúr, ktoré
vykazujú najviac zmien oproti schémam pri bežnej komunikácii Základným
momentom je spôsob vyjadrenia podmetu, agensa deja Najčastejšie vysloví
komentátor meno hráča, ktorý je v akcii Niekedy vysloví číslo alebo post,
na ktorom hráč hrá, napnek tomu, že čísla i posty sa na ihrisku väčšinou
vyskytujú dvakrát Prítomnosť vizuálneho kódu umožňuje divákovi sledovať,
0 ktorého hráča ide, nie je tu riziko nejasnosti v komunikácii Komentátor
1 napnek tomu väčšinou pri uvedení čísla alebo postu dodáva, z ktorého muž-
stva hráč je ľavé krídlo madarského mufitva

Ako ekvivalent podmetu často používajú komentátori zámeno ten Nad-
väzuje na predchádzajúcu vetu, zastupuje meno hráča Glonek prihráva Gos-
tičovi, ten Timkovi Táto schéma sa uplatňuje najmä pn rýchlom striedaní
hráčov pn lopte

Prísudok v Športových komentároch vyjadruje komentátor slovesami
označujúcimi futbalové činnosti Sú to najmä slovesá vyjadrujúce, že hráč je
pn lopte, má loptu, rozohráva Tieto slovesá označujú i smerovanie lopty,
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teda kam s loptou hráč ide, komu ju prihráva prihráva, zahral, odcentroval,
vyrazil, zobral atď

Skladba športových komentárov je ovplyvnená i mnohými mimojazy-
kovými faktormi. Postavenie jednotlivých častí vety závisí vo veľkej miere
od subjektívneho cítenia komentátora, sú teda také dôležité, ako to cíti sám
komentátor v priebehu zápasu

Tendencia skracovať text je výsledkom toho, že komentátor sa usiluje
vynechať /, textu slová alebo informácie, ktoré sú v danom kontexte redun-
dantné. Eliptické konštrukcie majú v televíznych komentároch zmysel,
nespôsobujú komunikačné šumy, deformácie, čiže prekážky v komunikácii
Eliptické výpovede vďaka spolupôsobeniu jazykového a vizuálneho kódu
nestrácajú komunikačnú ani štylistickú hodnotu

Najdôležitejšou informáciou, ktorú sprostredkúva komentátor divákovi, je
pohyb hráčov a lopty na hracej ploche Popn plných formách, úplných vetách
sa v komentároch vyskytujú i neúplné formy, vety skrátené rôznym spôsobom
Je to napr elipsa spony x pri lopte, kde x je meno označujúce aktuálneho drží
tela lopty a zároveň hráča, ktorý vykonáva určitú futbalovú činnosť Niekedy
chýba aj podmet, aj prísudok, vetu zastupujú príslovkové určenia pekne,
výborne, zle atď Príslovky v pozícii prístavkového určenia sprostredkúvajú
vlastnosti dejov pomenúvaných slovesami, ktoré neboli vyjadrené

Výraznou črtou televíznych športových komentárov sú konštrukcie,
ktoré vznikajú ako pokračovanie predchádzajúcich viet, ro/víjajú jednotlivé
časti týchto viet Dopĺňajú obsah a často sú v nich zahrnuté i hodnotiace
prvky Stúpala podáva Maixnerovi Nepresne a príliš krátko Hodnotenie
akcie prichádza neskôr, čo vyplýva 7 lineárneho uloženia jednotlivých viet
Mnohé 7 týchto neúplných vetných štruktúr môžu existovať len vďaka pri
temnosti úplných vetných štruktúr v texte Vďaka tejto skutočnosti a prítom-
nosti mimojazykových faktorov me sú formálne neúplné konštrukcie séman-
ticky neúplné

Výrazným charakteristickým prvkom televíznych športových komentá-
rov je mlčanie komentátora Komentátor sleduje a zároveň komentuje uda-
losti na ihrisku, ale nie každá situácia je rovnako dôležitá a práve televiVia
umožňuje v tých menej dôležitých situáciách mlčať Komentátorovo mlčanie
má tiež informačnú funkciu, mlčí vtedy, keď situácia nevyžaduje slovný
komentár Komentátor teda nekomentuje nepodstatné časti hry, niekedy vyu-
žíva čas takto vhodný na mlčanie tým, že komentuje dianie na striedačke,
v hľadisku alebo dáva divákom informácie, ktoré bezprostredne nesúvisia
s pohybom hráčov na trávniku Mlčanie býva niekedy aj vyjadrením emócií
komentátora

Zo skúmaného materiálu nám vychodí, že v repertoári športových
komentátorov sú na popredných miestach krátke jednoduché vety, často neú-
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plné vetné konštrukcie, pretože najviac zodpovedajú rýchlemu priebehu deja
na ihrisku, rýchlemu striedaniu herných situácií Vety musia mať čo najredu-
kovanejšiu podobu. Používanie dlhých vetných konštrukcií, napr podradb-
vacích súvetí by vlastne neumožňovalo plynulý výkon práce komentátora.
Ved i kratšie vetné konštrukcie musí komentátor občas prerušil, pretože to
vyžaduje náhla /mena situácie na hracej ploche

Výkon športového komentátora — hoci je svojím spôsobom jedinečný,
pretože priebeh hry je neopakovateľný — je silne skonvencionalizovaný,
zoschematizovaný, vystavaný z určitých stálych opakujúcich sa štruktúrnych
prvkov Futbalový zápas vyžaduje na jednej strane emocionálny a improvi-
začný charakter výpovede a podnecuje komentátora k tvorivosti, na druhej
strane však pravidlá hry, typické štandardné herné situácie a v neposlednom
rade i rutina komentátora pôsobia v smere skonvencionalizovama prejavu
Takže práca športového komentátora je poznačená kolísaním medzi dvoma
pólmi, medzi tvorivosťou, úsilím o originalitu a schematickosťou, konvenci-
onahzáciou Tieto dva póly sú navzájom úzko späté, pretože zaužívané sché-
my sa komentátori pokúšajú odstraňovať originálnosťou, tvorivým oživova-
ním schém, ale tieto originálne výtvory, okazionálne slovné spojenia sa
postupne stávajú určitým klišé, častým používaním sa dostávajú do polohy
schémy

Aj výber lexikálnych prostriedkov je v športových komentároch ovplyv-
nený protikladom tvorivosť — konvencia Komentátori sa usilujú oživiť svoj
prejav obraznými spojeniami, aktualizovanou frazeológiou, výrazmi zo sféry
športového slangu K termínom tvoria rady neterminologických náprotiv-
kov Toto tvorenie je opreté o predpoklad, že športová verejnosť pozná aspoň
základnú športovú (v našom prípade futbalovú) terminológiu Tendencia
utvárať synonymné neterminologické náprotivky k oficiálnym športovým
termínom zasahuje, ako konštatuje I Masár (1982), športovú lexiku totálne
Oprávnenosť tejto konštatácie dokumentujú mnohé synonymné dvojice typu
netermín — športový termín aj celé synonymné neterminologické zoskupe-
nia stojace proti oficiálnemu športovému termínu Napríklad pokutová znač-
ka — značka pokutového kopu, biela značka, biely bod, biele vápno, nana-
dit pokutový kop — odpískať, zapískal penaltu, jedenástku a pod Toto úsilie
smeruje k tomu, aby sa komentátor svojím prejavom čo najviac priblížil
k adresátovi, k fanúšikovi športového podujatia Do istej miery súvisí i s cito-
vým zainteresovaním komentátora a prezrádza nám mieru fanúšikovstva
u samotného komentátora Tu platí pnama úmera čím väčšia citová zainter-
esovanosť, tým viac expresívnych lexikálnych prostriedkov, tým väčšia tvo-
rivá invencia Tvorivosť je samozrejme i dôkazom toho, že komentátor si je
vedomý, akú veľkú zodpovednosť nesie ako profesionálny používateľ jazyka
voči bežnému používateľovi jazyka, pre ktorého je určitým vzorom hodným
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nasledovania Veľkú úlohu tu zohráva sledovanosť televíznych relácií, kon-
krétne športových prenosov Publicistická tvorba je ? jazykovej stránky uve
domelá, či sa už novinár alebo redaktor pridŕža automatizovaných modelov,
či hľadá vyjadrenia štýlovo aktívne, nové, živé, neošúchané, pôsobivé Čím
je však publicistov tvorivý jazykový akt nápadnejší, tým lahšie nájde napo-
dobnovat^la, a lo '..sien med/i c,polupracc%níkini, ale čoskoro aj v širokej
verejnosti, ktorá je pravidelným konzumentom publicistiky aj z jazykovej
stránky (Chloupek, 1982)

Vplyv na prejav komentátora futbalového stretnutia má i dynamika hry
Rýchle striedanie situácií, napätie v hre vplýva na tempo a štruktúru komen-
tátorovho prejavu i na jeho sústredenost Pochopiteľne, oproti komentátoro-
vi v rozhlase má výhodu prítomnosti vizuálneho kódu, nemusí komentoval
všetky akcie tak, ako za sebou nasledujú, môže využívať eliptické konštruk-
cie Ako ukazujú výskumy, komentár toho istého podujatia býva dvakrát
dlhší v rozhlase ako v televízii (Kita, 1979).

Ak by sme zhrnuli odpovede na otázky, ktoré sme si položili na začiat-
ku štúdie, musíme konštatovať, že prítomnosť vi/uálneho kódu popri jazyko-
vom spôsobuje najväčšie ro/diely v oblasti skladby športových komentárov
Komentátori redukujú text, využívajú eliptické konštrukcie, často sa obmed-
zujú len na zahlásenie mena hráča, ktorý je v akcii Využívajú dokonca
i mlčanie v prípadoch, ked je situácia pre diváka ne/aujímavá

Výber lexikálnych prostriedkov je podobný ako v písaných prejavoch
športových publicistov Veľkú rolu tu zohráva úsilie o tvorivosť, novosť,
budovanie neošúchaných konštrukcií, ktoré sa však častým používaním ošú-
chavajú a strácajú punč originality Možno obrazne povedať, že športový
publicista je ako horolezec, neustále /doláva vrcholy (tvorivosť) a schádza
alebo padá do priepasti (konvencia, schematickost, klišéovitosť)

Skutočnosť, že športové komentáre sú v televízii hovorenými prejavmi,
odhaľuje komentátorove schopnosti v oblasti výslovnosti, spisovnosti i vše-
obecnej komunikačnej pohotovosti, schopnost podávať informácie na profe-
sionálnej úrovni Komentátor prekonáva absenciu spätnej väzby, jednosmer-
nosť komunikačného kanálu pn komentovaní televízneho športového
prenosu tým, že sa pokúša čo najviac priblížil k spôsobu vyjadrovania adre-
sáta, diváka športového fanúšika Ne/abúda však pri tom na to, že ho urči-
tým spôsobom aj jazykovo formuje
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Z jazyka slovenského piesňového folklóru

Ľubor Králik

Jazykovedný ústav L Štúra SAV, Bratislava

1 V posledných rokoch možno v slovenskej jazykovede badať rast
záujmu o jazyk ľudovej slovesnosti Pozornosť sa venuje predovšetkým kon-
frontácii jazyka ľudových rozprávok so súčasným jazykom, pri ktorej sa
identifikujú archaické jazykové prvky v textoch rozprávok (pórov práce
J Doruľu, synteticky Doruľa, 1993) Takéto zameranie výskumu folklórne-
ho jazyka je plne opodstatnené ako najnovšie upozorňuje V Blanár (1993),
ľudová slovesnosť patrí „svojimi archaickými prvkami medzi dôležité
pomocné pramene" (s 77) pre historickú lexikológiu, hoci z chronologické-
ho hľadiska ide o relatívne neskorý prameň, vo folklórnych textoch sa môžu
uchovávať „historicky dávne lexémy, prípadne semémy" (s 80) Prakticky
rovnaké stanovisko zaujíma aj ruský lingvista Z K Tarlanov (1988, s 19),
ktorý v tejto súvislosti hovorí o „využívaní materiálu ľudovej slovesnosti pre
rekonštrukciu jazykového stavu v minulosti" z toho vyplýva, že výskum
jazyka folklóru môže priniesť nové poznatky o lexike slovenčiny v starších
obdobiach jej vývinu.

2 Analyzujúc ľudovú pieseň V nchtárovej studni z hľadiska poetiky,
literárny vedec V Marčok na margo jej úvodných veršov V nchtárovej stud-
ni bystrá voda šumí,/ spadla do nej iskra, byiträ voda zmizla poznamenal
„Obraz studne, v ktorej 'bystrá voda šumí", je nereálny" (Marčok, 1980,
s 61) Ak odhliadneme od možnosti či nemožnosti šumenia vody v studni,
je nepochybné, že k uvedenému záveru viedlo V Marčoka aj použitie adjek-
tíva bystrý v neobvyklom kontexte V súčasnej slovenčine má totiž adjektí-
vum bystrý významy l rýchly, prudký, rezký, 2 (o zmysloch, schopnos-
tiach) rýchly a dobre vnímajúci, reagujúci, prenikavý, 3 (o človeku) majúci
dobrý a rýchly postreh (Krátky slovník slovenského jazyka [KSSJ], 1987,
s 55) Slovník slovenského jazyka [SSJ] (I, s 150) exemplifikuje spojením
bystrá voda prvý význam adjektíva bystrý bystrá voda teda znamená toľko,
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čo „rýchla, t j rýchlo tečúca voda" Takto možno interpretoval spojenie
bystrá voda napr v piesni Hory, hory L Kollárovej zbierky Národnie spie-
vanky (1953, XII, 35) Nemám činka ani ve\la,l vzala mi ho voda bystrú
Inak je to v texte piesne V richtárovej studni keďže v studni možno sotva
očakávať rýchlo tečúcu vodu, z hľadiska súčasného jazykového vedomia
treba dať za pravdu V Marčokovi a jeho konštatovaniu o nereálnosti takého-
to poetického obrazu Problémom však zostáva, ako potom interpretovať
spojenie bystrá voda, pou/ité v uvedenom piesňovom kontexte

Ako určité vysvetlenie možno uviesť, že adjektívum bystrý tu vystupuje
ako čisto konvenčné, tradičné epiteton, ktoré spolu so substantívorn voda
vytvára tradičnú formulu (populárnejšie povedané, z hľadiska folklórnej p^e-
tiky sa „patrí", aby voda bola byitrá), ktorá vo verši plní aj dôležitú metnc-
ko-orgamzačnú funkciu preto sa môže zdať, že sémantika adjektíva bystrý je
tu sekundárna a netreba jej venovať pozornosť Skutočnosť je však zložitej-
šia Podľa nášho názoru možno predpokladať, /e ustálenie adjektíva bystrý
vo funkcii tradičného epiteta spoluvytvárajúceho formulu bystrá voda je
zrejme výsledkom dlhodobého vývoja nemožno vylúčiť, že na začiatku
tohto vývoja malo adjektívum bystrý inú sémantickú štruktúru ako v súčas-
nosti — pripomeňme si v tejto súvislosti konštatovanie poľského lingvistu
J Adamovvského (1974, s 65), podľa ktorého sa v tradičných formulách
ľudových piesní zachovávajú rôzne archaizmy, a preto si „opis folklórnych
formúl vyžaduje širšie zohľadnenie výskumov v oblasti historickej jazyko-
vedy" Preto možno predpokladať, že v uvedenom kontexte si adjektívum
bystrý mohlo zachovať význam, ktorý malo v starších obdobiach vývinu slo-
venčiny Podľa údajov Historického slovníka slovenského jazyka [HSSJ] (I,
s 150) sa však sémantická štruktúra adjektíva bystrý v starej slovenčine
neodlišovala od súčasného stavu Aj Anton Bernolák (I, s 76) pozná adjek-
tívum bystrý iba vo významoch l celer, velox, agihs (s exemphfikáciou
„zelení Wršek, bistra Wodička etc "), 2 acer, acutus

3 Zdá sa však, že folklórny materiál poskytuje doklady aj na ďalší
význam adjektíva bystrý Uveďme v tejto súvislosti text zaklínania, ktoré
dievčatá odriekali pri naberaní vody z brodov na Luciu, Štedrý deň a na
Veľký piatok (Mehcherčík, 1959, s 55-56)

Vitaj, zavítaj,
má milá čistá,
vodička bystrá'
Berem ťa, vodička čistá,
od pána Ježiša Krista,
od Jordána miesta .

Naberaná voda sa oslovuje ako vodička bystrá i ako vodička čistá nie je
vylúčené, že adjektíva bystrá a čistá tu vystupujú ako synonymá, t j adjek-
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tívum bystrý tu má vý/jiam „čistý" Predkladajúc takýto význam adjektíva
bystrý, možno adekvátnejšie interpretovať piesňové motívy „kalenia bystrej
vody", pórov napr v pi^m Zaleteli husi (Kollár, 1953, VI, 271) Zaleteli
husi, zaleteli v rnc^j zahalili vodu na bystrom potoce (nejde o kalenie rýchlo
tečúcej vryúy, ale o kalenie čistej vody) Takisto možno vysloviť hypotézu, že
„v richtárovej studni bystrá voda" bola čistou vodou, rovnakú pravdivostnú
hodnotu má však aj hypotéza, podľa ktorej motív „bystrej vody v studni"
mohol vzniknúť a? v období, keď sa spojenie bystrá voda u? stalo tradičnou
formulou Predpoklad, že adjektívum bystrý malo v starších obdobiach vývi-
nu slovenčiny aj význam „čistý (o vode)", treba preto ďalej verifikovať

Zaujímavé poznatky pn verifikácii uvedeného predpokladu prinieslo
porovnanie so stavom v súčasných slovenských nárečiach (o tomto postupe
lexikálno-sémantickej rekonštrukcie pórov Blanár, 1984, s 72, 92 n ) Slov-
ník slovenských nárečí (tlačové podklady v JÚĽŠ SAV, I, s 191, s v by Vry)
význam „čistý (o vode)" neuvádza, jednoznačné doklady na takýto význam sa
nám nepodarilo nájsť am v kartotéke slovníka Je zaujímavé, že význam „čistý
(o vode)" zaznamenal v druhej polovici 60 rokov A Habovštiak v obci Krivá
(okres Dolný Kubín) pri zisťovaní sémantiky kontinuantu praslov.
*byitrj, v rámci realizácie Dotazníka Slovanského ja/ykového atlasu (pórov
Voprosnik ., s 214, otázka č 3242) v ostatných skúmaných obciach tento
význam nebol zaznamenaný ' Takéto reziduálne zachovanie uvedeného
významu podľa nášho názoru iba potvrdzuje jeho archaický charakter

4 Slovenské adjektívum bystrý je kontinuantom praslov *bystn>, ktoré
sa podľa „v súčasnosti najrozšírenejšej etymológie" (Etimologičeskij slovar
slavianskich jazykov [ESSJ], Hl, s 154) pokladá za príbuzné so staroisland-
ským bysta „vytekať s velkou silou, valiť sa", švédskym buia „valiť sa",
východofrízskym bústeng „búrlivý" (ESSJ, III, s 154, Slowmk praslowia-
ňski [SP], I, s 481). Pôvodný význam praslov *fryv/rs sa rekonštruuje ako
„búrlivo sa pohybujúci dopredu, rýchlo plynúci, o rieke, potoku" ( SP, I,
s 481), prenesením významu na duševnú sféru („o duševní činnosti 'rýchly'
= 'rýchle uvažujíci", Etymologický slovník jazyka staroslovenského [ESJS],
s 88) sa na jeho základe vyvinul význam typu „rýchlo chápajúci, dôvtipný
atď" Kontinuanty praslov *bystrb v uvedených významoch sú známe tak-
mer zo všetkých slovanských jazykov (pórov materiál uvedený v ESSJ i SP
s v *bystr-b); kontinuanty s významom „čistý (o vode)" sú okrem slovenči-
ny známe aj v južných slovanských jazykoch a v dolnej lužickej srbčme,
poľské bystrý sa v takomto význame vyskytuje ako archaizmus v ľudovej
poézii (Bartmiňski, 1973, s 286) Aký je vzťah významov „rýchly" a „čistý

1 Za upozornenie na materiál Dotazníka Slovanského jazykového atlasu ďakujem
kolegyni prom fil A Ferenčflcovej, CSc
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(o vode)"9 „Z významu 'rýchlo tečúci, prudký, o vode' sa v určeniach typu
byttra voda vyvinul aj význam 'priezračný, čistý'" (SP, I, s 481)' P Skok
(I, s 157) pokladá vyznám „čistý" za rezultatívny vo vzťahu k prvotnému
významu „rýchly, rýchlo tečúci", keďže „voda, ktorá tečie rýchlo, zostáva
čistá, zatiaľ čo pomaly tečúca voda je mútna" Význam „čistý, priezračný" sa
nemusí viazať iba na vodu (pórov bulh bistro ezero „priezračné jazero", ale
aj bistär minerál „priehľadný nerast" atď), naopak, stáva sa východiskom aj
pre vznik významov typu „jasný, svetlý" (pórov srb , chorv bistro vreme
„jasné počasie", bulh bistrata sineva na nebeto „jasná modrosť neba", ukr.
dial bystrá pohoda „jasné a slnečné počasie"), ba i „odrážajúci svetlo, lesk-
lý" (pórov srb , chorv bistra sablja „blýskavá šabľa")

Na pozadí takejto sémantickej evolúcie v iných slovanských jazykoch si
z typologického hľadiska okrem už spomenutého spojenia bystrá voda za-
slúžia pozornosť aj slovenské spojenia adjektíva bystrý s výrazmi označujú-
cimi zmyslové vnímanie a psychické funkcie (bystrý zrak, sluch atď) súčas-
ný význam adjektíva bystrý v takýchto spojeniach sa parafrázuje ako „rýchlo
a dobre vnímajúci, reagujúci, prenikavý" (pórov K.SSJ, s 55) Bolo by
možné predpokladať, že tento vyznám sa vyvinul na základe prvotného
významu adjektíva bvstry, t j významovou špecifikáciou v smere „rýchly"
> „rýchlo (a teda aj dobre) vnímajúci" V slovenčine však nie sú možné spo-
jenia *rýchly zrak, *rvchly sluch, zatial čo celkom prípustné sú spojenia
jasný zrak, jasný sluch preto predpokladáme, že spojenia bystrý zrak, byst-
rý sluch atď nevznikli na základe významu „rýchly" ako prvotného význa-
mu adjektíva by\trý, ale až na základe jeho sekundárnych významov typu
„čistý, jasný" (je prirodzené, že čistý, jasný zrak umožňuje kvalitné a z hľa-
diska časovej náročnosti rýchle zmyslové vnímanie) Spojenie bystrý zrak
teda podlá nášho výkladu pôvodne znamenalo „čistý, jasný zrak" (pórov aj
kontext zrak sa mu zakalil, ktorý implikuje existenciu nezakaleného, teda
čistého či jasného zraku), podobne zbyitrit pozornost, t j urobil pozornosť
bystiou, pôvodne malo zrejme význam „urobiť pozornosť jasnou" (pórov
významovo blízke spojenie jasná myseľ)

Na základe analýzy slovenského materiálu možno súhlasiť s M Majtá-
nom, ktorý pri výklade toponým, resp. hydroným s komponentom Bystr-
(napr Lutterer — Majtán — Srámek, 1982, s 46, s v Banská Bystrica, Maj-
tán — Rymut, 1985, s 19, s. v Bystrý potok) predpokladá2 aj ich možný
pôvodný význam „čistý" Takisto sa domnievame, že na slovenský topono-
mastický materiál nemožno mechanicky aplikoval konštatovanie, že „jsou
vlečka (kurzíva L K ) jména, která máji na počátku Bystr-, nepopiratelné
názvy fek a potoku Príčina toho je ta, že se slovem bystrý znamenala voda

2 Na základe práce / Bartmmského (ústna informácia PhDr M Majtána, CSc )

s výšin rýchle odtékající" (Profous, 1954, s 262), resp že „osady jménem
Bystré byly pojmenovány podlé potoka, nad nímž byly založený" (s 259)
podľa nášho názoru je pravdepodobné, že časť slovenských miestnych
názvov typu Bystrá či Bystré je i hľadiska svojej sémantickej molivácie
zhodná s názvami typu Svetlá nad Sdzavou či Oravské Veselé (podľa etymo-
logickej interpretácie Š Ondruša, 1980, s 171 —172)atd

5 Sémantický posun „rýchly" > „čistý" sa v slovanskom kontexte
nemusel obmedziť iba na praslov *bystr'b a na jeho kontinuanty, ale mohol
nastať aj pri ďalších výrazoch s pôvodným významom „rýchly" S možnos-
ťou opakovateľnosli uvedeného sémantického posunu súvisí aj olázka jeho
využiteľnosti v etymologickej praxi V tejto súvislosti nás zaujalo praslov
*bvzf> „rýchly, prudký" podľa materiálu syntetických praslovanských ety-
mologických slovníkov (pórov ESSJ, Dl, s 137 —139, SP, I, s 427) nie sú
známe jeho reflexy, ktoré by mali posunulý význam „čistý" Napriek tomu
sa domnievame, že v starších fázach vývinu slovenčiny (možno už v jej pra-
slovanskom východisku) kontinuant praslov *6wz& so sekundárnym význa-
mom „čistý" existoval Skôr ako zamkol, stal sa základom pre vznik sub-
stantíva nebnota, neberzota „výtok z nosa, z vreda, nečistota (kurzíva
Ľ K )", známeho v Gemeri (pórov Orlovský, 1982, s 200) sprostredkujú-
cim článkom slovotvorného reťazca tu bolo pravdepodobne adjektívum
*nebrzý „nečislý" Inak povedané, v slove nebnota nie je potrebné predpo-
kladať samostatný koreň, ktorého vzťah ku koreňu vyššie uvedeného praslov
*í>arz& by bolo možné kvalifikovať ako vzťah etymologickej homonymie
(k problematike pórov Amkin, 1988, s 10 n ) Doklady na existenciu slov
nebrzý, nebrzota v iných oblastiach slovenského jazykového územia sa nám
zatiaľ nepodarilo zistiť, zdá sa teda, že sa opäť potvrdila charakteristika
Gemera ako „múzea slovenského jazyka" (Ondruš, 1991, s 149)
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í
Pŕíspevek k poznaní vývoje češtiny v 16. stoleíí

Karel Vondrák

Pedagogická fakulta UK, PRAHA

Významnou etapu ve vývoji češtiny predstavuje období humanizmu
a renesance Zvyšují se požadavky na spisovný jazyk, ro/víjí se slovní záso-
ba a syntax, ustaluje se norma morfologická a fenologická a také pravopis

Pomerné autentický obraz tehdejšího stavu mluvené a psané češtiny 16
btoletí podávají smolné neboli černe knihy Písan do nich zapisovali do/ná-
ní provmilcú vyslýchaných podlé mestského práva Záznamy výpovedí jsou
7 dnešnflio hlediska dôležité z nékolika dúvodú Jednak pnspívají k poznaní
tehdejšího každodenního života, jednak dovolují postihnout motívy, které
tehdy vedly človeka ké zločinu, ale také zachycují do jisté míry živý hdový
jazyk a jeho zvláštnosti Rozbor jejich jazyka nám dovolí sledoval frekvenci
jevú, které považujeme pro dané období za konštitutívni a symptomatické
Umožní porovnal, do jaké míry zjišténý stav koreluje s tehdejším stavem spi-
sovného jazyka

Táborská smolná kniha patrí k nejvýznamnéjším a nejobsáhlejším
památkám svého druhu Je uchovaná v méstském archívu pod signatúrou
B IV a l Prvmch devét listú kódexu zústalo prázdnych Mú/eme sa domní-
val, že pravé sem mély byt dodatačné /apsány výslechy starší, k čemu však
nedošlo Následující listy bylyješté v 16 století očíslovaný Na počátku jsou
složky po 30 listech foliované tak, že k velkému písmenu A, B, C, D, E jsou
pndány rímske číslice I—XXX První člyíi čásli jsou úplné, část E má jen 18
listu Ostatní listy (je jich 241) zústaly nečíslovány, posledních 36 není
popsáno

Dataci prvních výpovedí nemažeme presné vymezit Jde pravdepodobné
o zestručnéné /áznamy starších výslechú, nezapsaných bezprostredné pn
trestním fízení, ale až dodatečné, když rozsudek byl již vynesen Nejstarší
datovaný zápis pochází z roku 1523 Následující výslechy jsou pomerné král
ké a jen zčásli datované, vélšmou bez poznamenaní ortelu Teprve od roku
1545 dochádzí k pravidelné dataci, výpovedi jsou obsažnejší, rozmanitejší
Poslední zápis, u néhož známe presné dobu vzniku, pochádzí z roku 1644

Prubéh soudního jednaní zapisoval písaf, kterému se pn hrdelních pŕích
Fíkalo krevní Jeho osoba je čimtelem, který snad nejvétší mérou ovhvnil
výslednou podobu záznamu výslechú Jde píedevším o písafovo vzdelaní,
zkušenosli, schopnost vnímal a zaznamenával verbálni projev skutečné tak,
jak ho pronášel vyslýchaný V táborské černe knize vedlo záznamy nékolik
písafu U nejstarších zápisu nám nejsou známi, avšak u téch, které jsou dato-
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vány rokem 1567, autora určit mažeme Byl jím táborský rodák Jan Repka.
Pro jeho individuálni štýl je charakteristické, jak ukončuje zápisy výslechô
stalo se leta svrchu planého za oufadu rychtáŕství ložního pána V nékte-
rých vyznáních písaf sám uvádí své celé jméno, nebo iniciály (A tento kšaf
a to vyznám jest sepidn óde mne, Jana Repky, písaf e krevního k tomu narí-
zeného pri meste Tábore) Janem Repkou byly výpovedi sepisovány až do
roku 1609, tedy plných 42 let Je proto pravdepodobné, že do zápisu pronikl
alespoň jistou mérou místní jazykový úzus a ?e obsahují i nékteré dialektis-
my jihozápadočeského náfečního komplexu Jména ostatních písafú nezná-
me presné V textu jsou zaznamenaná jen jejich kfestní jména

Smolná kniha obsahuje v podstate dva druhy textu Jeden typ je tvofen
ustálenými formulemi, které se opakují ve vétšiné zápisu Patfí sem zakon-
čení výslechú Často obsahuj í písafovo jméno a vetu Na tom všem umrel
Mezi ustálené konstrukce je potom /asadzen text s vecným obsahem Každý
výslech uvodzuje zkratka it (z latinského item, rovné?)

V nékterých pŕípadech se zápisy kryjí, shodují se Uvážíme-li všechny
nápadné shody, môžeme se domnívat, že často nejde o dva ruzné výslechy,
ale že písaf, který opisuje 7 rozptýlených papírú vyznaní jediného vyslýcha-
ného, časti tohoto vyznaní omylem položil na dve rúzná místa O tom, že
první strany rukopisu byly pozdéji vyplnený pŕepsáním starších /ápisú,
svedčí doslovné opakovaní nékterých výpovedí, ale také písafova prosba
Pisárovi račte dáti na pivo vôd prepisovaní, chudému služebníkovi, vernému
vašich milostí i ty vší obce Za to prosím

Ďalším závažným problémem, který nelze opomenout, je otázka, jak
vémý obra/ tehdejšího mluveného jazyka nám smolné knihy poskytují F
Oberpfalcer (1937) uvádí, že z černých kníh k nám mluví živý jazyk hdový,
pisári totiž zapisovali zpravidla výpovedi tak, jak je slyšeli, ponechávajíce
bez zmeny i spojení vét i tvary slov, fídih se v tom podlé platného rádu F
Cufín (1985) zaujíma stanovisko, jehož formulace je ponékud kontradikto-
ncká. Uvádí, že smolné knihy podávají dost vémý obraz tehdejšího mluve-
ného jazyka, který zrejmé opouštél nékteré archaistické jevy, ale jmé pone-
chával v početnejších zbytcích, jež nachádzané v literatúre krásne a odborné
Zároveň však pnpouští, že presnejší obraz bežné mluveného jazyka v smol-
ných knihách nemáme, protože výslechy zapisovali školení písan a určité už
z technických dúvodú mkoh slovo od slova (pfestože tak prisahali)

Nesmime se tedy nechat mýht prísahami a shby písafú, že búdou zapi-
soval „slovo od slova" Nékteré príčiny tohoto stavu spočívají pfímo v nich,
nékteré vné jejich osoby K vnitrním faktorúm múžeme zafadit to, že písan
byli vlastné úfedníky, kromé záznamu výslechú museli psát spisovné Není
vyloučeno, že nahrazovah výrazy vulgárni, expresívni pojmenováními mír-
néjšími. Často neznali jména udávaných lokalít, z čehož pramemly četné
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prepisy, vynechávky jednotlivých hlásek nebo hláskových skupín Mezi
vnéjší faktory, které determinovali povahu záznamu, patrí pfedevším techni-
ka psaní, která nedovolovala urýchlil zápis, a snad i osobnost vyslychaného.
Ten se často špatné rozpomínal.

Ani na základe táborské černe knihy nelze tedy popsal lehdejší stav jiho-
českých dialektu, a to ani z dialektismú, které pravdepodobne ušlý ostraži-
losli písafú Napríklad chlíb, včíly, rejby, sér, bfeteno místo Méb, včely,
ryby, syr, vreteno, dále pít, šíst, pitej, šístej, sídmej místo pét, šest, pátej,
šestej, sedmej (podoby obecné české) Prešlo jsou tyto výrazy svédectvím
o dobovém stavu místního nárečí Krevní se tedy snažili užíval spisovného
jazyka nepodléhajícfho regionálnímu úzu

Lze tedy fičí, že písan jevúm hdového jazyka, dialeklizmúm a vulgár-
ním výrazúm nebyh s lo zcela se vyhnoul Pro dané období je promkání
prvku mluveného jazyka do spisovných projevu symplomalické

Jesthže bychom chtéh porovnal úroveň hláskového systému češtiny 16
a 17 století lak, jak je podán v základních historických gramalikách (Kóma
rek, 1958, Lamprecht — Šlosar — Bauer, 1986), s jeho konkrétni realizací
v Černe neboli Smolné kmze mesta Tábora, musíme konštatoval, že stav
všech hláskových zmeň odpovídá štandardu tehdejší spisovné češlmy Spi-
sovná norma hlásková žije v povedomí písaŕú slále jako relatívne pevný
systém Prijali promkající diftongizaci ú — ou (rouchy, sloufí, kohoutek,
v outerej, ale zlú, z Rudného) a ý — ej (neprenikla do zápisu v celém rozsa-
hu slejné, léméf jako pravidlo, klére má minimum výjimek, je prevedená ve
vlastních jménech, a lo v pfímeních Holej, Černej, Starej a ve jménech míst-
ních Tejn, Mejto, ChotejSany, za Vdštejnem Užili diflongu ve kmeni je kolí-
savé Prevažuje však podoba s ej rejby, mlejn, strejc Výskyi obou podôb je
frekventovanejší u sloves V koncovkách zloženého skloňovaní je diflong ej
zastoupen daleko silnéji než v postavení uvnitf slova Pfipomeňme si na
tomto místé Porákovu tezi, že čím je psaný text bližší mluvenému úzu, tím
je v nem ej častejší (Porák, 1983)

Diftongizace mékkého í — ej je doložená vehce vzácne, pouze v kmeni
nékteíích slov, ale zde je dúsledná (Lejkaŕka) Rovnéž slova nazítfí, pozítfí
jsou doložená výhradné s ej Ačkoh se výsledkom úžení é — í písafi scela
nevyhýbají, prevažuje podoba starší. Výjimku ivofí snad jen pravidelné
zúžené podoby v demmulivech (kammky, dvífka) a slova hlídati, kolíbati,
která jsou doložená s í Musíme však vzít v úvahu i lu skulečnost, že zmeny
dnes chápané jako nediferencovaný celek nepromkaly do jazyka stejné rých-
le Napríklad ji/ zmĺnčná diftongizace ú — ou byla na počálku 16 století
zrejmé dokončovaná, zatímco další jevy promkali do spisovné češlmy poma-
leji a pozdéji Inovace se neuplatňuj! všude Napfíklad protetické v nemúže-
me doložil u frekventované číslovky oba, obvykle proleze nebýva ani u zdo-
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mácnélých slov cizího púvodu ortel, ortelovati, ačkoli jde o výrazy pomerné
frekventované V techto prípadoch písaŕ pfenášel de zápisu starší podoby
téch slov, která znal z bežné praxe

Svédectvím o tom, že mnohé jevy nebyly zcela ustálený, nýbrž že byly
v pohybu, jsou hyperkorektní tvary mien, Ténský, Péiek Tyto podoby jsou
bohaté /astoupeny pfedevším v mstrumentálu propní Hyperkorektní podo-
by svedčí o určité písarové nejistoté, ale také o tom, že text smolné knihy
vypovídá (alespoň v techto místech) o stavu spisovného jazyka, nedáva tedy
spolehhvý obra? jazyka bežné mluveného

Môžeme se tedy ztotožnit s názorem M Račkové, že uznávaná pravidla
u? nestačí prekryl všechny jevy bez výjimky, i když jako celek v povedomí
písarové platnost neztrácejí Je to nepochybné jedna / cest, kterými se závaz-
nost pravidel počína rozrušoval, takže i ve slovech, jež jsou v zápusech velmi
frekventovaná, se mohou objevit jednotlivé ústupky mluvené norme (srov
Račková, 1972) Ta však není faktorem rozhodujícím, protože mira odchy
lek je pomerné malá A i když nás určilé skulečnosti mohou prekvapil, odpo-
vídají v podslaté úrovni jazyka neliterárních památek 16 a 17 stolelí, který
koreluje se spisovnou češtinou Protože však její norma byla pomerné jed
notná, nepromkly do Smolné knihy mesta Tábora nijak výrazné regionaliz-
my (jejich repertoár zahrnuje pouze nékolik málo slov)

Po slránce morfologické charakterizuje texty písarú (obzvlášté starších)
jistá tradičnosl (pokud môžeme o Iradičnosli v této dobé mluvit) Svedčí
o tom četné kolísaní v tretí osobč minulého času s pomocným slovesem
(smerovaní k /ániku pomocného verba se uplatňuje jen pozvolna), dôsledný
tvar infmitivu na -ti, tvary gemtivu plurálu maskuhn s koncovkou -ňv, i když
ve složkách mladších se prosazuje progresívni tendence projevující se podo-
bou bez -v Napríklad vý/nání lotruv téch, ktefí škodu učinili, plátna pét
kusuv, do všech dilúv, ale také kopa grošu, dopustivší ie hfíchú Bezkoncov-
kový gemtiv je typický pouze pro jména označujici nejakou míru, množství
(asi pét vértel, koupiti od neho nékohk loket sukňa) Spisovná norma tvaro-
vá je živá, prestavuje relatívne pevný systém

Vime, že již na počálku 16 slolelí jsou duál a jednoduché minulé časy
považovaný za zastaralé Z rozboru jazyka zápisu však vyplýva, že duál nem
mŕtvou kategórií Dvojné tvary se držely pn číslovkách dva, oba Nékdy má
substantivum tvary plurálové, jeho určovací členy jsou v duálu (téma dvéma
panám) Duál se objevuje také u zájmen (byli pri tom, ktefí na Kamberce
sedeli, ta dva, vzal Kameníkäm peníze, Vlček a Havel, iama dva) Podobné
jako ve flexi jmen byl vedie singuláru a plurálu duál také u sloves (pasífka
vzala pytlík s penézi, byla dva vhromade) Tendence k zámku dvojného čísla
se projevuje kolísaním v užití toholo ivaru Napríklad vzali sme H sukni žen-
ské, ale laké vzali jsme krejčímu na predmestí II sukne Poučné je kolísaní

í
tvarú u jmen rúče, nohy (na tom umrel od buolesti nôh a bez rukou, potom
jemu hnalové u nôh i u rukou lou kolem zlámány, pred rukama, ale pod
nohami) L/e tedy fičí, /e duál procházi celou flexí U substantiv je nejčas-
téji v akuzativu, u jmen frekventovanejší než u sloves Tvary aonstu a imper
fekta texty nedokládají, a to ani ve formulích, v mcSiž by mohl pfe/ívat btar-
ší stav

Na základe skutečností známych L histórie jazyka bychom rnohh v /ápi-
sech dale predpokladal (alespoň jako vzácne doložené dublety) napríklad
zakončení -ma v mstrumentálu plurálu, splývaní koncovky tretí osoby plu
rálu prezentu sloves typu sázet a prosil Ovšem skutečný stav jazyka Smol-
né knihy mesta Tábora tento predpoklad nepotvrzuje Máme tak další dúkaz
o úrovni a povaze písafovy normy

Svédectvím o tom, že památka určitou mérou reprezentuje starší stav
jazyka, je tvar dadí ve tretí osobč plurálu, ale také jmenná deklmace adjek-
tiv pnvlastňovacích, i když jmde je již časté skloňovaní složené, a nepn'ma
reč s neposunutou osobou Promkání a-kmenových inovací do tvaru neuter,
podobné jako i-kmenové inovace u mužské mékké samohláskové deklmace
zkoumané texty nedokládají vôbec, nebo vehce slabé

Nékde vidíme tendence sméfující k dnešku Platí to napríklad o splynú
tí (i když ne úplném) koncovek gemtivu, dativu, lokálu femmin složeného
a zájmenného skloňovaní Jistá rozkolísanost, nejistota je výsledkem toho, že
unifikační proces nebyl zcela ukončen

Z uvedeného vyplýva, že písan nékteré archaické jevy opouštéjí, ale jmé
v textech nacházíme v početnejších zbytcích, než dokladá tehdcjší literatúra
krásna a odborná (srov Cufín, 1985) Je tedy možno se domnívat, že se tu
postupné vytváfí odlišný štýl jazyka nehterárních památek

Literatúra

CUŔÍN, F Štúdie z historické dialektologie a toponomastiky Čech ČSAV,
Praha 1967

CUŔÍN, F Vývoj spisovné češtiny SPN, Praha 1985
KOMÁREK, M Histoncká mluvnice česká I, Hláskoslovi Praha 1958
LAMPRECHT, A - ŠLOSAR, D - BAUER, i Histoncká mluvnice češtiny

SPN, Praha 1986
OBERPFALCER, F Jazyk kníh čemých, jmak smolných Rozpravy České aka-

démie, Praha 1935
PORAK, J Humanistická čeština Univerzita Karlova, Pvaha 1983
RAČKOVÁ, M K historické dialektologu severozápadních Čech In Sborník

Pedagogické fakulty v Ústi nad Labem Ústí nad Labem 1972, s 5—38
TRAVNÍČEK, F Histoncká mluvnice československá Melantnch, Praha 1935

104 105



Z hláskoslovia rajeckého nárečia
(sociolingvistický pohľad)

Miloslav Smatana

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

1. Pri sociolingvistickej charakteristike jednotlivých jazykových rovín
rajeckého nárečia vychádzame z nasledujúcich predpokladov:

a) na prelome XIX. a XX. stor. fungoval v Rajci jazykový útvar, ktorý
z dnešného pohľadu označujeme ako pôvodnú formu rajeckého nárečia
(ďalej PFRN). Informácie o PFRN sme získali zo starších nárečových
výskumov (Pastrnek, Vážny), zachovaných starých nárečových textov,
z výsledkov výskumu atlasových projektov a pod.;

b) znaky PFRN sú vo väčšej či menšej miere prítomné aj v dnešnej, tzv.
formovanej podobe rajeckého nárečia (ďalej FPRN), a to vo všetkých
jazykových rovinách;

c) pri výskume súčasnej jazykovej situácie na nárečovom území je vhod-
né skĺbiť synchrónny pohľad na jednotlivé jazykové (nárečové) javy pri
komunikácii rozličných skupín obyvateľov (výsledky vlastných heuristic-
kych nárečových výskumov a sociolingvistickej dotazníkovej akcie) s diach-
rónnym hľadiskom (interpretácia výsledkov starších nárečových výskumov);

d) jednotlivé nárečové javy sme skúmali pomocou trojice základných
aspektov (a niektorých ich vzájomných kombinácií): generačného, terito-
riálneho a sociálneho, s dôsledným zameraním na špecifiká mapovaného
regiónu.

2. Hlavné hláskoslovné znaky PFRN

2.1. Vokalizmus

Pre vokalický systém PFRN sú charakteristické nasledujúce znaky:
— nestabilná situácia vo výskyte reflexov za pôvodné ort-, olt- s cir-

kumflexovou intonáciou (ráždžie, ražeň, lani, lakeť/rožd'žie, rožeň, vloňi,
lokec) a reflexov a, ä za pôvodné nosové (nazálne) f v krátkej pozícii po
labiálnych (menej po nelabiálnych) konsonantoch (mäso, päsť, päť, žriebä,
ďesäťlmaso, pase, pac, žriebä, dzesac);

— prítomnosť ia na mieste pôvodného nosového f v dlhej pozícii (viac,
piatek, robia);

T — jediná striednica e, ktorá vznikla zo starých jerov vokalizáciou vo
všetkých pozíciách (chrbet, buben, ven, ocet; de.ika, kotel; rež (raz), orel, ľen
(ľan); piesek, koňec, veňec, se mnu, že sebu, bete mňa a pod.);

— krátkym samohláskam zodpovedajú dlhé protiklady á, ó, é, ú, í, ich platnosť
majú aj dvojhlásky iá, ié auó, resp. vo (s v-ovým pernozubným komponentom);

— prítomnosť ia, ie (svieca, žiaľ, naľievá, naľial);
— v gén. pi. fem. je é za ie po tvrdých spoluhláskach (hodzinék, desék,

sľivék), po mäkkých ie {hrušiek, kožiek), é v gén. a dát. adjektív {dobrého,
dobrému, božieho, božiemu, dobrej, peknej) a v podobách susedéch, ková-
čéch, koláréch, Kavcéch, Mädovčíkéch a pod.;

— krátke e v slovesách žene, ňese, vľeče, veže, streže;
— v miestach prirodzenej dĺžky je ie, ia (smie, vie, smia, vedzia), e za

i v min. čase (robel, -a, -o, -i, hovorel, účel tiež zedel, spadel);
— e za o oproti strednej slovenčine (se, že, zedral, zebudzil, zezdal, ieb-

rák, chlapček, šúľek, pahoľek a pod.);
— fenologický využitá kvantita, neredukovaná platnosťou rytmického

zákona, podporovaná charakteristickou melodikou a intonáciou (bieli, čier-
ni, dáva) a pod.

2.2. Konsonantizmus

K hlavným typickým znakom konsonantického systému PFRN patrí:
— prítomnosť asibilácie vo všetkých pozíciách (idiece, dzeci, cichí,

ocec, kose, dzakovac, ca a pod.);
— zmena slabičného J z pôv. skupín tblt, tblt na u v pozíciách po všet-

kých spoluhláskach okrem perných p, b, v (duhí, dužoba, tustí, žuč, túsc
s tukom, suza a pod., okrem slov vlk, plní, mlčac);

— protiklad párov I — ľ, n — ň (blato, pól — ľudzia, veľkí; konskí,
buben, ľen — nedám, kone, slanina)

— neutralizácia v na f pred neznelými spoluhláskami a na konci slova
(hňef, krf,fčela,fták,fkotľe);

— dlhé í, ŕ (í sa vyslovuje mäkko: ví'ča, omí'zac; osmr'dzac, pr'ška, vŕšek);
— palatalizácia velár a s tým súvisiace zachovanie starých alternácií

(mančin, macošin, na lúče, v riece, v rúče, nože popri v ruke, nohe);
— výskyt dž (džubem, džgám, strídža, ráždžie)',
— prítomnosť skupín ŠČ-, čer- (ščascie, ščava, ščeká, čerieslo, čerebľa);
— časté elidovanie hlások h (dámjo = dám ho, chid'jo = chyť ho,

abjo - aby ho) a j (to vám je);
— zánik niektorých spoluhlások (najmä záverových zuboďasnových t,

d) medzi zuboďasnovými konsonantmi v spoluhláskových skupinách -stn-,
-stí-, -zdn-, žďň- (krsni ocec, ščasľiví, prázní, tĺžňoví) a pod.
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3. Transformácia PFRN

3. Transformovanie PFRN do novšej FPRN v závjsiosti od vyššie spo-
menutých troch základných aspektov nám na hláskoslovnej rovine pomôžu
ilustrovať tieto vybrané hláskoslovné prvky

1 prítomnosť/neprítomnosť á vo vokalickom systéme ako jazykový jav
reprezentujúci vo FPRN statické, ustálené, nevyvíjajúce sa prvky, no
v PFRN pravdepodobne jav v štádiu zámku,

2 situácia výskytu reflexov za pôv ort-, olt- v prípadoch s cirkumfle-
xovou intonáciou ako nestabilný prvok v oboch podobách RN a

3 prítomnosť asibilácie ako jedného z najpodstatnejších znakov PFRN,
v súčasnom štádiu na ústupe

3.1. Staišie výskumy (pórov napr Pastrnek, 1894, Vážny, 1934 a jeho
dotazníkový materiál, Atlas slovenského jazyka 1, 1968 a pod ) uvádzajú
prítomnosť a vo vokalickom systéme rajeckého nárečia

Pastrnek na /áklade údajov svojich informátorov (Šujanský, Čemiansky)
zhodnotil fungovanie á a uviedol rozsah používania jeho výslovnosti v Tren-
čianskej stolici podľa neho sa a vyslovuje v Stránskom, v Rajci a v celej hor-
nej časti stolice, od V Bytče až k Fačkovu (z vtedajšieho hľadiska pravdepo-
dobne mierne nepresné, / hľadiska dnešného už neplatné zhodnotenie)

V Atlase slovenského jazyka I (1968, komentáre s 66, mapy s 84—89)
sú zaznamenané podoby mam, pac s poznámkou, že túto formu používa len
staršia generácia, mladšia generácia používa podoby maw, pac Ďalšie podo-
by s ä (pa\ť, vakší, pac, vac, žriebä a pod) využívajú v obciach na juh od
Rajca, v Rajci sú zaznamenané podoby s a (páve, vakší, pac, vac/viac, žriebä)

V našich terénnych výskumoch sme výslovnosť a v Rajci nezaznamena-
li Jej pozostatky sme zachytili v niekoľkých prípadoch u najstaršej generá-
cie na juhu Rajeckej doliny (RD) zarábalo, ďevadesiat, vac, väčšinu a pod ,
no častejšie sa už i tu, ako uka/ujú záznamy, vyskytujú podoby s inými refle-
xami mäsiar, spáth, ziať, vac, zakeľ, prviek a pod

Zaujímavými sú odpovede účastníkov sociolingvistickej ankety (SLA,
bližšie o ankete pozri napr Smatana, 1992), ktorých kladné odpovede na
výskyt a signalizujú fixáciu informátorov na písanú (spisovnú) podobu
s prehnane zodpovednou snahou dodržať pravidlá spisovnosti Samozrejme,
že takýto prístup potom neodráža reálny stav Je možné, že podobne postu-
povali aj informátori starších výskumných nárečových projektov. Tak mohlo
potom dôjsť (postavené samozrejme hypoteticky) ku nežiadúcej interpretácii
skúmaných javov

V SLA sme zaznamenali nasledujúce výsledky
a) hovädzí (18 %), hovädzí (39 %), hovedzí (42,5 %), hovedzí i hovädzí

(0,5 %),
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b) pat (28,5 %), pet (52 %), pac (16,5 % j, pat/pac i peť (3 %),
c) mäso (18 %), mäso (44 %), m£*o (36 %), meso i mäso (l %),
d) pamat (26 %), paniat i pomoc (21 %), pamet i pamec (51, 5 %),

pomoc (l %), pamac i pameť (0,5 %)

V našich overovacích výskumoch sme sa presvedčili, že v prípadoch
i, ä ide v skutočnosti (v prevažnej väčšine prípadov) o e-rtvú výslovnosť

Grat ukazuje priemerný percentuálny výskyt vyžívama a oproti podo
bám s inými reflexamr

50 --

40 --

30 --

20 --

10 --

47%

37%

a

16%

Reflex ä zanikol u strednej a mladšej generácie na celom území RD
Sporadicky ho možno zaznamenať najmä u staršej generácie v niektorých
obciach na juhu RD, častejšie sa však aj tu vyskytujú len fragmenty a-ovej
výslovnosti Jej výsledkom je prednejšia a vyššia samohláska než a, d, pri-
čom otvorenie úst je iba o niečo menšie ako pri a Ako ukazuje graf, kom-
plikovanejšiu výslovnosť úplne vytláča|ú jednoduchšie varianty a (viac
reprezentujúci PFRN, ku ktorému inklinujú zástupcovia staršej generácie,
rajeckí rodáci, zo strednej generácie pracujúci v poľnohospodárstve a prie-
mysle, tiež tí, ktorí trvalé žijú so staršími v jednej domácnosti, ich deti, a deti
prichádzajúce do mestských škôl z okolitých obe O a k spisovnosti inklinujú-
ci vokál e (typický pre predstaviteľov vzdelaneckej sociálnej vrstvy, pre
mladšiu generáciu, najmä tých, ktorí na istý čas stratili s nárečím kontakt
a pod)

32. Typické stredoslovenské reflexy rát-, lát- za pôvodné ort-, olt-
v prípadoch s cirkumflexovou intonáciou nachádzame južne od Rajca, napr.
rakíta, ražďie/rúžďie, ražeň, Rastoki/Rástokí (názov oráčin záp od Čičmi-
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an), rakiťinka; častejšie sme však i na tomto území zaznamenali znenia s o/ó,
napr. rvoslo tolrvostalo to (Raj. Lesná), rvošťinka (kvások na kysnutie chle-
bového cesta; Fačkov, Čičmany), rosporek (Čičmany), Plesové Rovne (cho-
tárny názov pri Čičmanoch) a pod. V Rajci sa popri formách s a (raždžie,
rakita, ražeň) nachádzajú aj podoby s o (rvosc, narvostel, (v)loňi, lokec,
rosporek, rokita a pod.

Podobnú situáciu zaznamenali aj staršie nárečové výskumy. V Atlase
slovenského jazyka I. (1968, komentáre s. 63 — 65, mapy s. 75—83) sa za
pôv. ort-, olt- uvádzajú podoby rakita, roieň, smerom ku Žiline je častejšia
podoba ražeň, podoby rážďie, ruosť/ruósťlruosc na celom území RD, rôs-
párok (Rajec), ruosporok (Fačkov, Čičmany), ruozvora/ruózvora, ráso-
cha/rasocha, lokeťna celom území RD.

Informátori V. Vážneho (pórov. Vážneho dotazníkový materiál) uvá-
dzali nasledujúce podoby: rakita, rokica i rokita, roieň, rážďie i rdždžie, rose
(roxcem, rvósc, ale aj rasťem, najmä v okolí Rajca), rosporek, rázvoralroz-
vora, rásocha, rácoški (na vidlách, na hrabliach), lokecl-i, (v)loňi, lanskí
rok, loňejší. Rovnako boli zastúpené aj prípady rostľinalrastľina.

Autentickú situáciu a jej (dnes už predsa len menšiu) rozkolísanosť sme
zmapovali v našich výskumoch a v SLA. Pomerne jednoznačné sú výsledky
SLA, ktoré hovoria v prospech znenia ražeň (88 %) oproti roieň (9 %); pou-
žívanie oboch podôb uviedlo 1,5 % respondentov.

Podobná situácia je vo výslovnosti slova rásť: formy rásť/rásc uviedlo
85 %, ruosclruosť/'rvosc 7,5 % a súčasné používanie oboch podôb uviedlo
6,5 % informátorov.

Používanie tvarov lakeť, vlani v porovnaní s konkurečnými lokeťl-c,
(v)loňije takéto: podoby s a: (v)laňi 61 %, lakeť/'-cllachet 15,5 %; s o: (v)loňi
36 %, lokeťl-c 78 %; obe: (v)loňi i (v)laňi 3 %, lokeť i lakeť 6,5 %.

Staršie formy (teda v PFRN znenia loňi, rvosc, lokec a pod.) používajú
najčastejšie vekovo najstarší obyvatelia, žijúci a pracujúci v minulosti
v mieste svojho bydliska, zamestnaní v poľnohospodárstve a priemysle, ale
aj pôvodne nemajetné sociálne vrstvy obyvateľov. Približne rovnakým
pomerom sú zastúpené vzorky respondentov stredného a najmladšieho veku:
tiež sú najčastejšie zamestnaní v priemysle alebo v poľnohospodárstve,
v niektorých prípadoch sú to žiaci ZŠ, ktorí denne dochádzajú do Rajca. Väč-
šinou ide o obyvateľov Rajca zamestnaných v mieste bydliska (stredná gene-
rácia); v prípade najmladšej generácie ide zväčša o informátorov denne
dochádzajúcich do Rajca.

Uvedené príklady dokumentujúce súčasnú situáciu vo vývine pôvod-
ných skupín tort-, tolt-, ort-, olt- teda ukazujú, že v prípadoch s pôvodnou
psí. cirkumflexovou intonáciou je stav rozkolísaný a neustálený: v skupine
ort- na výskyt konkurujúcich prípadov ražeň — roieň, rážďie — rožďžie,
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rásť/-c — rósclrvosc, rastľina — rostľina a pod. vplývajú spisovné tvary
vymenovaných slov umocňované stavom v susedných stredoslovenských
nárečiach (najmä turčianska oblast), hláska a je frekventovanejšia a postup-
ne vytláča pôvodné o. V skupine olt- v prípadoch (v)laňi — (v)loňi, lakeťl-
c — lokeťl-c je konkurencia hlásky o väčšia, pôvodná situácia je zatiaľ kon-
zervovanejšia a jej prechod k spisovným tvarom pomalší.

3.3. Vari najtypickejším konsonantickým znakom PFRN je prítomnosť
asibilácie vo všetkých pozíciách. Všetky staršie výskumy ukazujú zmenu
ť na c, ď na dz v prípadoch idzece, pradiem, dzesac, posceľ, ceplí, cetka,
lakecllokec, pac, pamac/pomac, smrc, kec, buč, cma, cicho, dzeci, hodzina,
gazdziná',-na svece, ucierac, vicac, ca, cečelčeče, čaškí a. pod.

Súčasný výskum ukázal všeobecný ústup asibilácie: 70 % respondentov
SLA vo výslovnosti nepoužíva asíbiláciu, vo výslovnosti 25,5 % responden-
tov je asibilácia prítomná a asibiláciu striedavo využíva, resp. nevyužíva
4,5 %. Najväčší ústup asibilácie sme zaznamenali v podobách piaci,
pac/piaťi, peť, najviac asibilácia zotrváva v pôvodných skupinách *tb, *db
(lokec/lakec), *ti, *di (cicho, hodzina, sviecic) a v pôvodných skupinách *té,
*dé (na svece, ucierac, dziefka).

Situáciu môžeme modelovo priblížiť na výskyte tvarov ďeťi 65 %, dzeci
32 %, obe formy 3 % (pórov, tabuľky).

deťi

dzeci

obe

1GV

47%

47%

6%

2GV

65%

35%

—

3GV

68,5%

28%

3,5%

a

74%

25%

2%

b

63%

25%

13%

c

39%

58%

3%

M

61%

34%

4%

Ž

68%

31%

1%

GV = generačné vrstvy (l = najstaršia — 60 rokov a viac, 2 = stredná
35 až 59 rokov, 3 = najmladšia — 10 až 34 rokov)

a = respondenti žijúci a zamestnaní v Rajci
b = obyvatelia Rajca denne odchádzajúci za prácou
c = obyvatelia okolitých obcí denne dochádzajúcich za prácou do Rajca
M = muž
Ž = žena
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2.

deň

dzeci

obe

Starš

33%

67%

—

A

66%

30%

4%

B

—

100%

—

C

73%

24%

3%

D

86%

14%

—

E

65%

33%

2%

Starš = staršie sociálne rozvrstvenie (dodnes funguje vo vedomí staršej
a časti strednej generácie, predstavuje ho rozdelenie na tri podsku-
piny l bývalí remeselníci, obchodníci a vlastníci rôznych živnos-
tí, 2 bývalí sedliaci a gazdovia, 3. bývalí nemajetní obyvatelia, t j
robotníci, sluhovia, rô/ni pomocníci a pod )

Novšie sociálne rozvrstvenie predstavujú
A = pracujúci v priemysle
B = pracujúci v poľnohospodárstve
C = pracujúci v administratíve, zdravotníctve, komunálnych službách
D = zamestnanci kultúry a školstva
E = žiaci, študenti gymnázia, učňovských stredísk a ZŠ

K využívaniu spisovných podôb (avšak nie vždy v hyperkorektnej spi-
sovnej výslovnosti) inklinujú najmä predstavitelia strednej a najmladšej
generácie zamestnaní v meste, resp tí, ktorí odchádzajú denne za prácou,
viac ju využívajú ženy, pracujúci v administratíve, /dravotníctve, komunál-
nych službách a v kultúre a školstve Zo školopovinných a študujúcich účast-
níkov výskumu sa ku podobám bé/ asibilácie prihlásilo 66 %, 17 % asibilá-
ciu využíva (vo veľkej väčšine ide o žiakov, študentov pochádzajúcich
z blízkych dedín, ktorí navštevujú rajecké školy) Asibiláciu zachováva naj-
staršia generácia, pracujúci v polnohospodárstve a tí, ktorí denne dochádzajú
do mesta V 30 % prípadov je prítomná v jazykovom prejave zamestnancov
z priemyselných odvetví

Dôležitým momentom prítomnosti/neprítomnosti asibilácie je prostre-
die, v ktorom prebieha komunikačný akt, momentálna komunikačná situácia
a status komunikujúcich (pričom rozhodujúcimi zložkami sú vek, pohlavie,
regionálny a sociálny pôvod, vzdelanie, sociálne zaradenie — profesia,
miera viazanosti na nárečové prostredie)

Asibilácia sa uplatňuje v domácom prostredí, v komunikácii medzi naj-
bližšími príbuznými, resp v uvoľnenom rozhovore blízkych priateľov, ako
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prejav spontánnej, neviazanej komunikácie Jej potláčanie zaznamenávame
v oficiálnych a polooficiálnych rozhovoroch, v rozhovoroch s cudzou oso-
bou, a v komunikácii mladšej generácie.

4. Záver

Uká/ané tri sondy do hláskoslovia PFRN a jeho súčasnej formovanej
podoby naznačili trend, akým sa PFRN transformuje

Hláskoslovné nárečové prvky, ktoré boli v čase fungovania PFRN v štá-
diu ústupových zmien (ich reprezentantom v našej sonde bola prítomnost
ä vo vokahckom systéme), sú v súčasnej forme stabilizované v zmysle
dokončenia ústupu Ak teda predpokladáme v minulosti možný Štvoruholní-
kový 6-členný systém krátkych vokálov, v ktorom oproti nízkemu zadnému
vokálu a stál ní/ky predný vokál a, musíme konštatovať, že tento systém
zanikol a postupne sa zmenil na trojuholníkový 5-členný vokahcký systém

Frekvencia nestabilných hláskoslovných prvkov v oboch podobách
rajeckého nárečia (v našom texte to bola situácia vo výskyte reflexov za
pôvodné ort-, olt- v prípadoch s cirkumflexovou intonáciou) ukazuje
v súčasnosti nárast vyžívama tvarov inklinujúcich ku spisovnosti Podobne
je to aj v prípade najcharakteristickejších hláskoslovných nárečových prvkov
(napr asibilácia).

Aj keď zaznamenávame ústup nárečových prvkov, musíme podčiarknuť,
že nie sme svedkami priamočiarej, jednoznačnej nivelizácie, ale skôr zloži-
tého, špecificky motivovanáho procesu, na ktorý vplýva najmä fakt, že rela
tívna zemepisná izolovanosť, pravdepodobne najväčší dôvod konzervácie
väčšiny typických nárečových znakov, je dnes už minulosťou

Naznačené sociálne a generačné skupiny obyvateľov sa najväčšmi podi-
eľajú na procese transformácie PFRN na súčasnú FPRN, pričom nemalú
úlohu v tomto procese hrá teritoriálny aspekt
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Vážneho dotazníkový materiál Archív Dialektologického oddelenia Ja/ykoved-
ného ústavu L Štúra SAV, Bratislava

Valaská Bela
K hláskosloviu belianskeho nárečia

Iveta Šlabjarová

Jazykovedný ustav L Štúra SAV, Bratislava

l Obec Valaská Bela sa nachádza v oblasti hornej Nitry v Pnevidzkom
okrese V minulosti patrila aj do Ilavského okresu, bola súčasťou Nitrianskej
župy Leží v južnej časti Strážovskej hornatiny v Behanskej doline s nadmor-
skou výškou okolo 482 m na hornom toku potoka Belianky Zaujímavosťou
je, že má okolo 90 lazov Niektoré / nich sú od centra obce vzdialene aj 5 —
6 km a prístup k mm je hlavne v zime neľahký

V súčasnosti má obec 2619 obyvateľov a rozlohu 6 474 ha Najlepší prí-
stup do Valaskej Belej je z Rudmanskej kotliny (smerom od Prievidze), ktorá
sa napája na dolinu, v ktorej sa obec rozprestiera Touto trasou vedie hlavná
cesta, ktorá pokračuje ďalej na Ilavu Týmto smerom premávajú aj pravidel-
né autobusové linky Obyvatelia Valaskej Belej však poznali a používali
lesné chodníky, ktorými sa dostali cez hory aj do Trenčianskych Teplíc cez
Dolnú Porubu Ďalšie cesty viedli smerom na Zliechov, Košecké Rovné
a Čičmany do údolia neky Rajčianky

l l Keďže kraj je tu hornatý, a preto aj málo úrodný, ľudia sa živili pre-
važne saldšníctvom a chovom oviec, ale aj poľnohospodárstvom, vyrábali
súkno, metly, polnohospodárske náradie a košíky V 19 storočí sa rozšírilo
sklenárstvo, ktoré nazývali oknárstvo Oknán chodili za zárobkom hlavne do
Pešti, ale aj Eséku, Bukváru, Dolováru a Báčky, neskôr len na Dolnú zem
a Moravu Vravelo sa, že idú na hauzírkí Niektoré ženy, volali ich vajčárkí,
sa živili tým, že skupovali vajcia, maslo a iné potraviny a chodili ich predá-
vať do Trenčianskych Teplíc kúpeľným hostom Je to dôkaz, že skutočne
poznali cesty cez hory (existujú dve), ktorými sa dostali do týchto oblastí

1 2 1 Prvá zmienka o existencii obce je v diele Codex Diplomaticus
Hungariae z roku 1272 (Pejér, 1829), kde sa spomína Belapotok ako hrani-
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ca medíi Košccou a Zhechovom O tom, ako Valaská Bela v/mkla, sú len
dohady, prípadne sa ti-dujú povesil Najp^avdecodobnejMa je verzia že
vznikla oko kopaničiarska obe^ v 12 storočí prísunom obj" atcľstva ? okoli-
tých dedín V 14 storočí j j zasiahla valašská kolonizácia, o čom s^edCÍ j as-
íitrska terminológia i názvy niektorých lazov (napr Pusnáci, Stacrnviči)

2 12 Z miestnej kroniky sú dozvedáme, /e mektor pastieri priši, až
z Rumunska, ako napr Sike!o"Ci, o čom svedčí často sa vysk>tujúcc meno
Sickel Maďarsky sa '0*0 meno písalo Székely, čo znamenalo "ikel (Kromki
obce vdlask.I Bs!á) &íyrr.ologiu mena S.l'e! možno hiadsť aj v názve jedné-
ho z deviatich maďarských kmeňov - Sikulov, Vton osiVlVah územie
dnešného Maďarska v 9 storočí, podlá toho by kolonisti mohli byť aj maďar-
ského pôvodu a obec mohla vzniknúť už skôr

2 l 3 V hornatom a vrchovitom povrchu chotára sa vyskytuje aj nepatr-
né množstvo 'tnebra a olova Je možné, že v minulosti s? 'ch pokúšali tažít,
o ,!om svedčia vyhĺbené štôlne na úpätí niektorých vrchov Mohli tu byť aj
nemeckí kolonisti, ktorí mali záujem o ťažbu Dôkazom tohto tvrdenia je
výskyt nemec! vch pne/visk (napr Brandenburg) a nemecká lexika (fertuxa,
Zirerka, strafí) Nemecká kolonizácia tiež mohla ovplyvnil tvrdú výslovnosť
belianskeho nárečia

2 l 4 Valaská Bela mala niekoľko majiteľov, zväčša potomkov sloven-
ského rodu Diviackych, ktorý sa pomaďarčil na Divéky Toto priezvisko je
časté hlavne v Diviakoch nad Nitricou Medzi vlastníkov dediny patrili napr
Bošámovci, Rudnaiovci, Splémovci, začas potnla aj nitrianskemu biskupovi
Často ju napádali páni Košeckého hndu (Košecké Ro\ ne, okres Považská
Bystrica), ale v 16 storočí bola definitívne kráľovskou kúnou priznaná Ujfa-
lušiovcom a Rudnaiovcom

2 l Na etymológiu názvu obce sú rôzne názory Archaickejšia je prav-
depodobne druhá časť názvu — Bela Spomína sa (okrem Fejerovho diela
Codex Diplomaticus Hungariae) v r 1324 ako Belafelde a v r 1364 Bella
(Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1978) Ako Bulaa je zapísaná
v súpise port (usadlostí) z r 1553 a v tereziánskom súpise je Bela (Kronika
obce Valaská Bela) Najpravdivejšia by mohla byť verzia, ?e toponymum
Bela v/niklo podľa hydronyma Belianka (Belanka), ktorého pomenovanie je
podľa bystrej bielej vody (biely — beh — Belanka, spis Belianka), lebo obec
je rozložená na jej hornom toku Potok dalej preteká Rudmanskou dolinou
a vlieva sa do Rudmanskej priehrady, odkiaľ už vychádza a ďalej tečie doli-
nou ako Nitnca Na niektorých mapách sa však uvádza aj horný tok tejto
rieky pod názvom Nitnca

2 2 Adjektívna časť toponyma Valaská je motivovaná zamestnaním oby-
vatelov — pasením oviec, salašníctvom a príchodom valašskej kolom/ácie
Celý názov obce sa však spomína až v r 1808 — Valaská Bela (Vlastived-
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ný slovník obcí na Slovensku, 1978), prípadne v r 1828 v daňovom súpise
— Valaška Bela Vyskytli sa aj pomenovania Walafka Belu a Valaská Bela
(Kronika obce Valaská Bela)

2 3 V ďalších rokoch boh napísané tieto názvy obce 1773 Bela, 1786 Bella,
1808 Seta, Valaszkd Bella, V/alaská Bela, 1863 - 1898 Valavkabellu, 1900
— 1913 Belapotaka, 1920 Valašská Bela, 1927 Valaská Bela (Mdjtiii, 1972)

3 Nárečie Valaskej Belej je typickým príkladom hraničného nárečia
Netvorí jeden kontinuálny celok, ktorý možno stotožniť s, celým územím
dediny, ale diferencuje ju na dva nárečové celky Na dolných lazoch sa hovo-
rí hornonitrianskym nárečím ako v obciach Rudmanskej kotliny (Liesťany,
Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitncou, Diviacka Nová Ves a i ) My sa
však zameriame na hláskoslovie územia horných lazov a centra, ktorých
nárečie má západoslovenský (zsl) charakter

3 l Príčin takejto diferenciácie je viac Je to icdnak hraničná poloha
medzi stredoslovenským hornonitrianskym nárečím a západoslovenskými,
konkrétne hornotrenčianskymi a dolnotrenčianskymi nárečiami, jednak
dočasné administratívne zadelenie Valaskej Belej do Ilavského okresu, ale
dôležitú úlohu zohral hlavne spôsob osídľovania smerom od llavy sa osí-
dľovali horné la/y a centrum, dolné lazy boli osídľované od Prievidze a z už
spomenutých dedín Rudmanskej kotliny

3 2 Komplexnejším výskumom belianskeho nárečia sa doteraz nikto
podrobnejšie nezaoberal Najucelenejší obraz poskytuje Atlas slovenského
jazyka (1981, 1984) Väčšiu po/omosť lexike venoval J Nižnanský Vypraco-
val dotazník zachytávajúci terminologickú zásobu na označenie ludových jedál,
ktorý vypĺňal V Uhlár (1973) Lexika pochád/a / lazu Revište, kde sa tak isto
ako na ostatných dolných lazoch hovorí mäkkým hornonitrianskym nárečím

Okrajovo spomína Valaskú Belu aj E Paulíny v práci Fenologický
vývin slovenčiny, kde konštatuje, že behanske tvrdé nárečie vzniklo vply-
vom valašsko-ukrajinskej kolonizácie ako napr nárečie Važca vo východ-
nom Liptove, Valaskej Dubovej na Orave aj nárečie východnej časti Geme-
ra (Paulíny, 1963)

3 3 HLÁSKOSLOVIE Pri opise fenologickej roviny nárečia centra
a horných lazov Valaskej Belej uplatňujeme synchrónno-diachrónny opis,
teda popri historickom vývine si všímame aj aktuálny stav niektorých javov,
prípadne zmeny, ktoré nastali od posledných výskumov (zachytených pre-
važne v Atlase slovenského jazyka) 3 3 l V behanskom nárečí je 5 krátkych
a 5 dlhých samohláskových foném, ktoré tvoria trojuholníkové systémy

a á
o e ó é

u i ú í
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V porovnaní so spisovnou slovenčinou chýba v ňom ä, namiesto ktoré-
ho je a za pôvodnú nosovku £ v krátkej pozícii (pamätám, päta) a e v dlhej
po/ícn (veččí, deveť), príp á (vajčárka, xodá), lebo neobsahuje ani diftong
la Podobne ako v hornonitrianskom nárečí má však digtong i.e (pieraumte
— súčasť ženského ľudového odevu, tielka). V mnohých prípadoch nepre-
behla diftongizácia, a tak namiesto spis ie je často e (perká, odoberka)
Nevyskytuje sa am diftong uo Namiesto spisovného up sa vyslovuje
ó (pôjde, môj, vola) alebo vo (kvon, kvoľ), pričom je zreteľná pernozubná rea-
lizácia v, podobne ako v dolnotrenčianskych nárečiach Za digtong \a je
zväčša u ako v hornotrenčianskom nárečí (leptu, krajšú)

Zistené hláskoslovné javy sa zväčša zhodujú s Atlasom slovenského jazy-
ka, rozdiely sú len ojedinelé Za psí a sa napr nerealizuje e v lexéme gel'e, ale
a (gace), ktoré pravdepodobne preniklo / dolnotrenčianskych nárečí

Tvrdý jer í>a najčastejšie vokáli/oval na e miesto o (ves, deska) Podob-
ne aj v slovách ven, venku nie je spisovné o (von) Častá je táto striedmca aj
v prípone ek (itánek, obojek, predek), v deminutívach pri vyrovnávaní
pádov (mbeček, shvečka, pohevečka) Stnednicou za tvrdý jer je tiež vklad-
né é v G pi. fem (frajerék, slivék, Stiepék) Z ďalších vkladných vokálov je
doložené napr e (veter, kufef)

Z iných reflexov sa napr skupina ort-, olt- zmenila na rát-, lát- (ráspo-
rek, laket), ie v lexéme dievka (dievčinka) sa monoftongizoval na í (dívčtn-
ka), podobne smie -» smi, aj v ukazovacích zámenách tie, tí -> tí; tieto, títo
-> títo (rovnaký tvar sa používa pn neutrách aj maskulínach)

3 3 2 KONSONANTIZMUS Konsonantický systém belianskeho náre-
čia má takúto štruktúru

p b f v m r j
k g ch h n l
t d
c dz s z
č dž š ž
Ako vidno zo schémy, systém vôbec neobsahuje mäkké konsonanty ď,

ť, ň, ľ (deti, nem, tela) V prípade, že sa vyskytnú, je to už vplyv spisovnej
slovenčiny alebo hornomtranskeho nárečia Starší ľudia používajú ich len
sporadicky Asibilácia sa v tejto oblasti nevyskytuje, iba v lexéme gace,
ktorá je pravdepodobne prevzatá z hornotrenčianskeho nárečia Valaská
Bela, Košecké Rovné a Ihavka tvoria akýsi mikroareál s výskytom len tvr-
dých konsonantov d, t, n, l (pórov obr. č l na s 118).

V mnohých lexémach existuje aj bilabiálne tí (jneraumce, cievka) na
mieste pernozubného v Bilabiálne « sa vyskytuje aj v 1-ovom particípiu za
/ — bon, modhu, kradey, ale zväčša prevláda zsl forma -el — robel, účel,
xodel. Výslovnosť ^ pravdepodobne prenikla z dolných lazov.
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Častý je výskyt zdvojených spoluhlások, hlavne pri zmene dl -> //
(j:rivie!!i, villiF^a, ieU:í!fa}, dn —> nn (jenmi, mnnút), pôsobenú.i asimilácie
sa inera aj dí -o tí (Oildlto, prctlini), čš -* čč (tnluččá, vedci).

Medli ďalšie znaky patria napr.: namiesto ťh sa vyslovuje k (kceš, sko-
val, varek), pričom spoluhlásková skupina chc sa vyslovuje ako st, n-pr.
v slove ncsteí, skupina šťje s tvrdým í (štasní, ešte), /áverové konsonanty d,
t, k zanikajú hlavne na asiroilačných miestach na začiatku z v strede slova
(volade, ds, nesLá), v zaniká pred kcusonantir.; na isčiatki! slova (šetko,
tcdi, lani, ždi), ale i v strede v spoluhláskovej skupine (naštíviť). Ojcamele sa
vyskytne aj disimilácia n: diaľku, napr. zmena r— r —> r—I v slove hand-al.
4. V súčasnosti sa už klasický dialektologický výskum, letmého cieľom bolo
\ 3 óerpávajúcr . n''t.aí vrr^'y znaky skúmaného nárečia, nedá robiť. Vplyvom
spisovného ja/.y: č. r-T.x'a postupne zanikajú a v teréne často zostávajú
k dospozícii len relikty vytrácajúcich sa znakov, na základe ktorých je ťažko

iliavka Košecké Rovné

t (ť), d (ď), n (ň), l
asibilácia Jen v ju. u

časti
l

Nárečia hornonitr. —

dolnotrenč. —

hornotrenč. — ////

Obr. č. 1.
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zrekonštruovať pôvodný stav nárečia. Ďalší výskum by preto mal byť zame-
raný na opis súčasnej jazykovej situácie na konkrétnom nárečovom území
s využitím moderných sociolingvistických metód (pórov. Smatana, 1992).
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Kategória ustálenosti v historickom frazeologickom fonde

Alexandra Rajčanová

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

O frazeologický systém je v poslednom období v synchrónnom lingvis-
tickom výskume pomerne výrazný záujem, názory na presné vymedzenie
a chrakteristiku frazeológie sa však (niekedy až diametrálne) rôznia. Napriek
tomu nachádzame pri definovaní základných kategonálnych príznakov vo
väčšine teórií styčné body. Frazéma a idióm je podľa F. Čermáka „nemode-
lové a ustálené syntagma prvku, z nichž aspoň jeden je z hlediska druhého
členem extrémne omezeného a zavŕeného paradigmatu (formálne a vétšinou
i sémanticky)" (Čermák, 1993, s. 45). František Miko podáva komplexný
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model funkcie frazémy ako ustáleného obrazu konkrétnych a frapantných
životných, telesných, duševných a vecných situácií, dejov, javov a vlastnos
tí, ktorý výstižnejšie a pregnantnejšie vyjadruje a hodnotí typické, spravidla
ťažko zachytiteľné životné a ludské situácie, javy, činy, ich pohnútky, príči-
ny, následky, okolnosti, problémy, ludské a vecné vztahy a vlastnosti, a to
t, osobitným expresívnym a citovým zaujatím hovonateho, s prípadným iro
niekým, komickým a napokon aj estetickým vy/nením Toto vymedzenie
v Mikovom chápaní zachytáva 'ustálený obraz' ako základ frazémy a zdroj
jej funkcie, funkciu frazémy (vyjadrovaciu a výpovednú), vecný denotát fra-
zeologických jednotiek ako ich vlastný, cieľový význam a pridružené funkč-
né aspekty (expresívnosť, citovost, irónia, komika) (Miko, 1989, s 107)
V Slovníku ruskej frazeologickej terminológie (Slovar russkoj frazeologi-
českoj terminológii, 1992, s 89) sa uvádza definícia, podľa ktorej frazeolo
gická jednotka je a) relatívne ustálené, reprodukovateľné, expresívne spoje
nie lexém s (spravidla) celostným významom, b) ustálené spojenie slov
s obohatenou (ocJioacHennoň) sémantikou, ktoré sa netvorí podlá generatív-
nych štruktúmo-sémantickych modelov voľných spojení, c) jazyková jednot-
ka, ktorá je produktom frazeologi/ácie, v ja/yku reprodukovatelná v ľubo-
voľnom rečovom akte ako hotová |ednotka so zložitejšou organizáciou než
slovo

Vo všetkých troch definíciách — ako aj u ďalších autorov (napr Mlacek,
1984, Skladaná, 1993) — je explicitne uvedená ako základný, vždy prítom-
ný kategonálny príznak ustálenost Tieto definície frazeologickej jednotky
s využitím príznaku ustálenosti možno úspešne aplikoval predovšetkým
v synchrónnom výskume frazeologického systému Historický frazeologický
fond, ktorý je predmetom nášho záujmu, je špecifický, čo si vyžaduje aj
modifikovaný prístup Ak sa pn súčasnom frazeologickom fonde tenduje
k jeho tezaurovitému spracovaniu, možnosti poznania historického frazeolo-
gického fondu úplnosť spracovania vylučujú

Historický jazykový fond slovenčiny, ktorý je predmetom súčasného
výskumu a spracovania (primárne so zameraním na Historický slovník slo-
venského jazyka, sekundárne na rozličné špecifické, zatiaľ väčšinou parciál-
ne výskumy), predstavuje kartotéka vybudovaná na základe úplnej alebo
výberovej excerpcie písomných pamiatok predovšetkým z 15—18 storočia
Rozsah tejto kartotéky neurčuje ohraničený kánon textov — vzhľadom na
široké časové vymedzenie vzniku analyzovaných písomností a aj geopohtic-
ké začlenenie slovenského jazykového prostredia v čase, ked tieto písom-
nosti vznikali, by bolo stanovenie konečného kánonu textov ohraničujúce
a ochudobňujúce Na základe tejto historickej kartotéky vzniká sekundárna
kartotéka frazeologického matenálu, ktorá zákonne tiež predstavuje iba čast
reálneho historického frazeologického fondu — je teda vzhľadom na pred-
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pokladaný dobový repertoár frazeologizmov neúplná Ďalšie ohraničenie
matenálu predstavuje aj fakt, že písomné pamiatky zväčša nie sú výraznejšie
nasýtené frazeologizmami (čo, samozrejme, neplatí všeobecne) Výdatným
zdrojom frazeologického matenálu by boh iste ústne prejavy, čo však je pri
budovaní histonckého (j^ykového) fondu absolútne irelevantné Z tohto
všetkého vyplýva, že na analýzu frazeológie z 15 —18 storočia máme k dis-
pozícii objektívne len oklieštenú materiálovú bázu

Fragmentárnosť dochovaného materiálu spôsobuje, že v histonckom
fonde nenastáva, resp nastáva len zriedkavo moment opakovania rovnakej
frazeologickej jednotky, pričom opakovanosť — aj synchrónne — je potvr-
dením, dôkazom ustálenosti ako jedného zo základných kategonálnych prí-
znakov frazeologizmu Podľa F Čermáka čím je frazéma frekventovanejšia,
tým je ustálenejšia a tým je menšia aj pravdepodobnosť výskytu jej varian-
tov (Čermák, 1992 s 47) Ďalej hovorí, že „význam komponentu, tj samo-
statného komponentu a tím i tento komponent sám Ize stanovil pouze na
základe dostatečné analógie v opakovaném výskytu, na tomto základu stojí
všechny jazykové jednotky včetne slov", teda „izolovaný a tedy neanalogic-
ký výskyt neznamená v jazyce nie" (c. d., s 49) Z uvedeného vyplýva, že ak
chceme frazeologickú jednotku formálne a sémanticky presne vymedzil,
potrebujeme na to jej dokázateľne opakované používanie (použitie) v jazy-
kových prejavoch Pokiaľ však jednotka v texte nefunguje, nepoužíva sa opa-
kovane, nemôžeme ju presne identifikovať a jej ustálenosť môžeme len
predpokladať Tým vzniká jeden z najmarkantnejších problémov pri identifi-
kácii (verifikácii hypotetických) frazeologických jednotiek v histonckom
jazykovom fonde, najmä pri ich odlíšení od metafor, čiže pri odlíšení obraz-
nosti ustálenej od obraznosti aktuálnej Pretože „frazém je ve vétšiné prípa-
du — což je poznámka diachrónni — jen špecifickým pokračovaním exi-
slence metafor v jazyce, které se v nem ujaly a zňstaly v nem, protože
metafora má v jazyce univerzálni výskyt" (Čermák, 1992, s 47) V sloven-
skej frazeologickej teóni rieši tento problém J Skladaná, ktorá podáva zalial'
najkomplexnejší obraz historického frazeologického fondu slovenčiny
V zásade predkladá dva určujúce smery, ktorými sa možno pri verifikácii
hypotetických frazém uberať Prvým je súčasné jazykové vedomie, v ktorom
doposiaľ funguje daná frazeologická jednotka v nezmenenej podobe, resp
minimálne zmenená Druhé riešenie sa realizuje na osi ustálenosť — va-
nanlnosť, vanantnosť sa podľa J Skladanej vzťahuje iba na formálnu strán-
ku, a teda obsah frazémy, jej celostný význam musí zoslať zachovaný (Skla-
daná, 1993, s 31) Taklo možno sledovať istý štruktúrno-sémanlický model
frazém, pre ktorý je typický jeden sémanlický príznak vyjadrený rozličnými
spôsobmi Polom na základe viacerých vananlov slovného spojenia s totož-
ným významom, ktoré prislúchajú do jedného štruklúmo-sémantického

121



modelu, možno určiť identitu frazémy (Skladaná, 1993, s 45) Do týchto fra-
zeologických radov však možno /aradiť len určitú čast frazeologického

materiálu
Excerpovaný materiál ukázal prítomnosť troch rámcových skupín traze-

ologizmov Sú nimi
a) frazémy fungujúce v súčasnom jazyku v nezmenenej, resp minimál-

ne zmenenej podobe, napr
nech se matka y zubamy y nechtami toho testamentu drzý PUKANEC

18 sť (za každú cenu, stoj čo stoj),
weany nohy naplecze, t g gdi spes^né SiN 1678 (utekaj, ponáhľaj sa),
faden na cele napsane nemáme KT 1753 (neprezrádzame výzorom, na

prvý pohľad),
wer tehda gistotňe, íe čo pissem, z prsta sem newisál PP 1734 (nevy-

myslel som si),
b) frazémy, ktoré mo/no zaradiť do štruktúmo-sémantického modelu na

základe sémantického príznaku
z dluhým nosem karhánj podstupitj mosime MP 1718 (/ahanberií),
vvssecy nosy obesily LACLAVÁ 1718 (zostali zahanbení),
zpovesením nosem musd umlknuti BR 1785 (zahanbený),
c) jednotky, ktoré hypoteticky považujeme (/ rozličných dôvodov) za

potenciálne frazeologizmy, ale možnosť verifikácie sa zužuje, pretože
nespĺňajú už vyššie spomínané podmienky a vo vyexcerpovanom matenáli
existuje len jeden doklad, čím nie je signalizovaná opakovanost, a teda ani
ustálenosť ako kategonálny príznak frazeologickej jednotky Ide napríklad

o frazeologizmy
kto chcze zenamy hraty na chlupatecz, warug se czesneku, nebo vmens-

suge a dussy wykal MT 17 st (súložiť),
w kalné g wode k sweg strane ríbj lowiti si chcel DuH 1723 (z nejasnej

situácie ťažiť vo svoj prospech),
(teológovia) dotud duli na kameň, že roku 1580 na svvetlo \vidali psanu

o conkordij kňyhu PP 1734 (usilovali sa),
Humfredus a za ným Vithakerus rýkagu, že Aenusa cyrkew s ňykdi do

počtu kacýruw nekládla, ale wssak tratd sslapag a daleko hadzagu topolo-
wi tluček PP 1734 (mýlia sa);

y to powedel, že tu paničku na mlgeko obrátil KRUPINA 1740 (pnvie-
dol do druhého stavu),

' Za citáciou dokladu uvádzame skratku rukopisu, z ktorého doklad pochádza
Použili sme skratky Historického slovníka slovenského jazyka (HSSJ) a uvádzame ich
v zozname pountých prameňov v zátvorke za bibliografickým údajom Pri doklado-
vom matenáli uvádzanom v texte využívame zásady upravovaného diplomatického
prepisu, ktorý je definovaný v úvodných statiach HSSJ
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vzal si ženu z Moravy, mala vlčé bachory PV 18 st (bola stále hladná,
veľa jedla),

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, /e ustálenosť ako
základný kategonálny príznak fungujúci v synchrónnej frazeológii nemožno
pri historickom frazeologickom matenáli chápať rovnako, jej dorrunantnosť
sa v/hľadom na ťažko dokázateľnú a mnohokrát iba hypotetickú platnost
oslabuje a do popredia musia vystupovať iné kategonálne príznaky Až tie
potom môžu byť určujúcimi vo venkačnom procese pn identifikácii hypote-
tických frazeologických jednotiek
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