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K niektorým činiteľom textovej koherencie ako poetologickej
kategórie v próze Pavla Vilikovského Kôň na poschodí, slepec vo
Vrábľoch (1989)
Gabriela Zaťkova
•f : '
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Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Formálne, jazykovo a sémanticky bohatý, tvorivý text novely v sebe skrýva aj množstvo umelecký zaujímavo realizovaných poetologických kategórií,
ktoré sú charakteristické pre súčasné (postmoderné) písanie prozaických
textov. Jednou z nich je i kategória textovej koherencie - spojitosti, súdržnosti.
'
,;.
Otázka definovania koherencie vety, výpovede, diskurzu, textu patrí
k najnovším problémom súčasnej jazykovedy - venuje sa jej napr.
„lingvistika textu" alebo „gramatika textu", ale vzhľadom na rozširujúcu sa
koncepciu všeobjímajúcej pantextuality nemôže ju obísť ani súčasná poetológia a literárna veda. Pomalý sa udomácňuje v ich pojmovom aparáte.
Klasická lingvistika chápe a definuje text úzko - ako mnohovetnú štruktúru, v ktorej mechanizmy koherencie majú syntaktický charakter, alebo ako
„dlhú vetu", ktorá je ex defmitione spojitá. Ďalej si všíma hlavne homogénne
a statické texty s lineárnou a formálnou koherenciou, a tým vylučuje zo svojej
pozornosti texty s metajazykovými a metatextovými výpoveďami. Koherenciu textu analyzuje iba pomocou jazykových prostriedkov. Funkciu konektorov plnia gramatické a lexikálne kategórie, synonymá, deiktické výrazy atď.
„Gramatika textu" sa na text nepozerá ako na kolekciu ľubovoľne usporiadaných viet, ale vidí ho ako rozvíjajúci sa prúd jednotiek, nezávislých a hierarchicky usporiadaných podsystémov daného textu, ktoré sa však vzájomne
prenikajú, rozrastajú do formálne a sémanticky zviazaných celkov. „Gramatika textu" sa snaží opísať pravidlá koherencie textu, ako aj prostriedky a mechanizmy vznikania textu ako diskurzu. Týmto je „gramatika textu" blízka
literárnej vede a poetológia môže čerpať z jej téz o texte a jeho koherencii.
Kým si teda lingvistika texty s poetickou funciou nevšíma a považuje ich
za syntakticko-sémantické anomálie, literárna veda a poetológia pracujú práve
s takýmito špecifickými textami. Literárny text nie je homogénny, do jeho
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