
sentuju Naopak slová s vysokou frekvenciou v detských prejavoch sú vhodným
materiálom na tvorbu synonymickych cvičení, prispievajúcich k presnosti
a variabilite používaných výrazových prostriedkov Cvičenia tvoríme tak, aby
sme nielen rozširovali aktívny slovník deti, ale ukázali i rozlične možnosti sé-
mantickej, gramatickej spajateľnosti i spajateľnosti slov v petrifikovaných cel-
koch Stereotypne sa opakujúce inštrukcie jazykových cvičení typu doplň, vypíš,
použi vo vete, utvor, spoj, povedz príklad atď, príznačne pre klasifikačno-
opisne vyučovanie, nahrádzame takými úlohami, ktoré produkciu komumkatu
začleňujú do prirodzenej komunikácie, zdôrazňujeme komunikačný zámer,
adresáta prejavu i komunikačnú situáciu
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Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty

Oľga Orgoňová

Fílozoŕická fakulta UK Biatislava

l Úvod

Gahcizmy ako jazykové výpožičky francúzskeho pôvodu predstavujú
v slovnej zásobe slovenčiny pomerne rozsiahlu skupinu cudzojazyčných
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jednotiek (podľa Slovníka cudzích slov [Ivanova-Šahngová - Mamková,
1983] ide o vyše 3600 prvkov, v našej materiálovej baze je v súčasnosti už
vyše 4200 prvkov) pričom v zhode s tradičným chápaním viacerých lingvis-
tov (napr Wemreich, 1979, Humbley, 1974, Novoje v ligvistike, 1972) pod
takýmito výpožičkami rozumieme primárne lexikálne jednotky, kým štruktúr-
ne nižšie jednotky (t j slovotvorné, gramatické i zvukove prostriedky) potom
hodnotíme v procese preberania ako stavebné zložky slov, pripadne slovných
spojení Prienik nižších Štruktúrnych jednotiek do slovenčiny je teda sprost-
redkovaný transferenciou lexem, čiže ich prevzatím na systémovej úrovni
langue Pri sledovaní slovotvorné motivovaných galicizmov treba potom
odlišovať prevzaté výrazy od produktov analogickej slovotvorby prostred-
níctvom špecifických osamostatnených afixov, resp afixoidov, ako napr
sufix -až v slove blamáž, prefixoid šéf- v kompozite šeflekar, ktoré boli už
predtým prevzaté ako súčasť viacerých slov a vďaka svojej všeobecnej rozší-
renosti sa stali východiskom analogickej derivácie krížením (hybridizáciou)
s domácimi či inými cudzojazyčnými afixmi, resp radixmi Špecifikám ono-
maziologicko-onomatologickej štruktúry gahcizmov v slovenčine bude veno-
vaný tento príspevok

Morfémy, resp ich konkrétne realizácie - morfy (pórov napríklad Horec-
ky, 1964, 1995, Bosak - Buzássyova, 1985, Sokolova a kôl, 1996) pritom
nesledujeme len ako prostriedky jazykovej interferencie (chápané ako prvotné
uplatňovanie galictzmov v reči) či jazykovej transferencie (ako procesu pre-
nikania gahcizmov do jazykového systému), ale hlavne ako sekundárne akti-
vatory derivačných procesov cudzích či prevzatých gahcizmov, ale aj domá-
cich slov Slovotvorná aktivita sa pritom všeobecne považuje v procese pre-
berania cudzojazyčných prostriedkov za súčasť poslednej fázy - integrácie
jazykových výpožičiek, v našom prípade gahcizmov, v slovenčine J Furdik
v tejto súvislosti hovorí o funkcii adaptatora cudzojazyčných jednotiek
v dynamike slovnej zásoby slovenčiny (Furdík, 1993)

Mimojazykovym predpokladom slovotvornej analýzy gahcizmov je časo-
vé vymedzenie ich prenikania do slovenčiny Historické i lexikografické
podklady totiž potvrdzujú, že ide o materiál včleňovany do slovnej zásoby
slovenčiny hlavne od konca 18 storočia (hoci v menšom rozsahu figurovali
už i v slovenčine predkodifikačného obdobia, ako to dokladá Historicky
slovník slovenského jazyka) Historici hodnotia francuzsko-slovenske kon-
takty ako súčasť duchovného vplyvu francúzskeho osvietenstva na európske
krajiny a národy, pričom hlavne od polovice 19 storočia sa s rozvíjaním
narodnouvedomovacieho procesu na Slovensku zintenzívňujú i kontakty
Slovákov so zahraničím (pórov zborník Francúzsko a stredná Európa [1867-
1914], 1995) To nás viedlo k úsudku, že tieto relatívne „dávno" prevzaté
prostriedky, t j nie neologizmy (avšak z historického hľadiska v porovnaní
s výpožičkami napríklad z latinčiny, nemčiny, maďarčiny a pod relatívne
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