
udržať konverzačný optimizmus: „Very \vell...- l mfine...- h sgreat..." a
pod.) Komunikačná performancia pripravuje kulisy tomuto divadlu: drama-
turgicky je „hra" dielom oboch strán - fúzia expedienta a recipienta je mani-
festovaná akceptovaním jej pravidiel. Preto o ritualizovanej komunikácii
možno hovoriť len v prípade, keď „scéna" je dokončovaná spoločným úsilím
účastníkov komunikácie. 3. „Chcel by som pozdraviť svoju milovanú manžel-
ku, ktorá tu práve vedľa mňa sedí, a popriať jej veľa šťastia k jej zajtrajším
narodeninám." - Poslucháč, ktorý takto volal do živého vysielania rozhlasu,
vôbec nechcel zablahoželať svojej partnerke k sviatku. Mohol to urobiť po-
hodlnejšie, v prirodzenejších dekoráciách (teda v intímnom prostredí), bez
zdĺhavého vyzváňania do rádia. Rovnako tak oslávenkyfta neočakáva gratulá-
ciu. Celá „hra" má iný názov. Ritualizovaná reč v zásade uľahčuje komuniká-
ciu, ako prejav ritualizovaného správania pôsobí empaticky: fúzia expedienta
a recipienta v záujme rituálnej performancie je všade tam, kde fungujú silné
sociálne a psychické väzby. Povinné rekvizity v rečovom správaní moderátora
komerčnej rozhlasovej stanice (extrémna žoviálnosť, blížiaca sa k netaktnej
dôvernosti a preexponovaná emocionalita, hraničiaca s afektom) sú vnímané
- a akceptované - ako súčasť komunikačného rituálu: „Táák a teraz si, ľud-
kovia, odpálime ďalšiu súťažienku... Takže, hurá, ideme na to1... Majte sa
všetci super a počúvajte naše rádio!" Akceptovanie rituálizovaných prvkov
v komunikácii má často výrazné kultúrne podtexty: americká hra na silácky
zápas zvaná vvrestling je pútavá svojou syntézou fikcií, ktoré zabávajú diváka
Západu: bohatierski supermani proti sebe zvádzajú naoko „súboj", naoko
prejavujú verbálnu i fyzickú nenávisť, rozhodca naoko „rozhoduje" a strieda-
vo silákov trhá od seba a núti bojovať. Diváci rituál akceptujú: kričia, po-
vzbudzujú, hnevajú sa za prehru a radujú sa z víťazstva. Naoko. Ritualizova-
né postupy v rečových prejavoch discjockeya (opakovacie figúry, fragmentár-
nosť a klišéovitosť) prijímajú účastníci diskotéky ako súčasť svojrázneho
kmeňového rituálu, kde nechýbajú formálne insígnie (oblečenie, tanec, hyp-
notická hudba) a kde prahnutie po tranzovom zážitku modifikuje pozíciu
hlavného entertainera diskotéky: nad všetkými i nad rituálom bdie už nie
shovvman, ale - šaman.

4. Ritualizovaná reč potvrdzuje oprávnenosť vnímania jazyka ako
„prejavu ľudského ducha" (Benjamín Whorf) a presúva zmysel úvah o jazyku
k jeho tvorcovi („Význam vety je to, čo expedient zamýšľa, aby z vety poro-
zumel expedient" - Joseph Gardiner). V literárne štruktúrovaných spoločen-
stvách (Marshall Mc Luhan) je ritualizovaná reč informáciou o kultúre, o fun-
gujúcich stereotypoch, o sociálno-psychických väzbách tejto spoločnosti.
Rituál je okamihom, v ktorom hovoríme o sebe najviac, je stavom expanzie
informácii. Kultúra, ktorá nedefinuje svoj jazyk a mýty a necení si ich, nevlá-
dze uniesť bremeno sebareflexie: huncútske príbehy o Tomovi a Jerrym sú
pre ňu návodom k agresivite, hollywoodske muzikály oslavou nevkusu a War-

l
holova plechovka cocacoly - plechovkou cocacoly. Obáv z akceptovania rituálu
nás zbavujú Tarantinove Pulp Fiction: „Povedz niečo!" - „Niečo."
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' «' Postavení pŕirozeného jazyka v současné komunikaci

Jifí Mezuláník

OPF Slezské univerzity, Karviná

Otázkam komunikace je v poslední dobé venovaná mimofádná pozornost.
Nikdo nepochybuje o významu komunikace v soukromém styku, stále vétší je
i zajem o tzv. pracovní komunikaci (angl. business communication) a její
rôzne formy (podrobné je v poslední dobé posuzována firemní či manažérska
komunikace, komunikace se zákazníkem, s verejností, ale treba i komunikace
lékaf a pacient). Komunikační znalosti a dovednosti jsou jedním že základních
požadavkú pri konkurzních interview a spolu s dalšími znalostmi a doved-
nostmi, zejména komputivními, se stály další gramotností moderního človeka.

Mene jednoznačné je však posuzována účast či postavení (prirazeného,
verbálního) jazyka v komunikačních procesech. V poslední dobé se stále
častéji objevuje názor, že jazyk se stáva komunikačním outsiderem, tedy že je
pro komunikaci nefunkční či nepotrebný. Tvrdí to napr. Albert Mehrabian,
americký antropológ, který uvádí, že 55 % podílu na komunikaci tvorí never-
bálni komunikační prostfedky, 38 % pripadá na prostfedky parajazykové
(zvukové - intonace, melódie, pauzy, rytmus) a pouze 7 % tvorí prostfedky
verbálního jazyka (Mehrabian, 1972, s. 21-23). Podobné se vyjadruje Bir-
dvvhistell, který uvádí, že 65 % informací nepochází že slovního projevu.
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