
ku znamená totiž vždy vystaviť sa tlaku medzi ich intenzitou, dynamikou, va-
riabilitou na jednej strane a lineárnosťou, a „suchosťou" vedeckých postupov
pri ich výskume na druhej strane, nehladiac už vôbec na terminologický znač-
ne variabilný význam slova emocionálnosť Hádam v žiadnej inej oblasti si
nekonkurujú také rozdielne, často úplne protikladné predstavy o predmete
výskumu či o obsahu termínu

Príčiny nedocenenia emócií v jazykovede a vede ako takej zhrnul
popredný nemecký psychohngvista R Fiehler, vychádzajúc z nespočetných
prác v oblasti sociológie, psychológie, psycholingvistiky, jazykovedy vo
svojej obsiahlej knižnej publikácii Kommumkation und Emotion (1991,
s 21) do nasledujúcich bodov

1) V spoločenskom meradle sa výraz emócií stáva dysfunkčným,
v dôsledku čoho prevažujú postoje, ktoré považujú emócie za negatívne javy,

2) V oblasti vedy dominujú koncepcie, podlá ktorých je človek primár-
ne racionálne konajúci tvor, čo sa potom odzrkadľuje v teóriách o jazykovej
komunikácii a jazyku vôbec,

3) V rovine stanovenia predmetu takéhoto výskumu dominuje v jazyko-
vede dosial prevažne obmedzenie len na verbálny prejav, často ďalej ohrani-
čený len písanými (oznamovacími) vetami, textami Takéto okliešteme na
oblasť, ktorá nie je pre komunikáciu emócií centrálnou, pohľad na emocio-
nálnosť posúva

Čo je horšie, emócie vo svojom akčnom a modifikujúcom potenciáli
konkrétnej rečovej činnosti nadobúdajú status rušivých faktorov Emocio-
nálnost sa objavuje ako parciálny protiklad k účelovej racionálnosti d nor-
mahte, ako dysfunkčny prvok v usporiadanej a účelnej spoločenskej komu-
nikácii (pórov s charakteristikou expresívnosti ako odchýlky od prediktabíhty,
normy, či úzu) Pre jazykovedu je charakteristické, že hlavná pozornosť sa
venuje verbálnej komunikácii takmer výlučne v jej písomnej realizácii, naj-
častejšie v lexikálno-sémantickej rovine Takto značne okresaný „obraz"
o jazykovej komunikácii, kde sa zatiaľ takmer vôbec nezohľadňujú nonver-
bálne či fonetické javy, vlastne skoro programovo stažuje akúkolvek disku-
siu o takom centrálnom jave jazykovej komunikácie, akým je emocionálnost
A vari aj striktné oddelovame kognície a emócie, denotácie a konotácie
v modernej jazykovede 20 storočia je toho priamym dôsledkom Len ťažko
si totiž možno predstaviť čisto nocionálnu alebo čisto emocionálnu jazykovú
komunikáciu — tá je podlá nás čírou fikciou
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V každé dobé a v kaídém prípade se společnost i jednotlivec rozhodují
podlé svých potfeb (S de Beauvoírová)

všetka ľudská činnosť je iba hra Hra je zápas o niečo alebo znázor-
ňovanie niečoho (Johan Huizmge)

Absurdnosť života možno premáhat len tým, že ju demaskujeme (Milan
Hamada)

. i
i i

Pinaros si bol vedomý, že slovo (text, báseň) žije dlhšie ako hociktorý
čin Prejavil aj pochybnosť voči svojmu diskurzu Môj jazyk je veľmi slabý,
nemôže vyrozprávať všetko (Antologije staré linke Grčke, 1981, s 204,
210).

Zdá sa, že takýto postoj účastníka rozprávačskej komunikácie otvára
priestor pre objektívny prístup k problému, o ktorom hovoríme alebo ktorý
skúmame Takýto postoj si zvolil aj autor týchto nadkov, lebo si je vedomý,
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