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Jazyk a osobnosť v riadení spoločenských procesov
1.

Jazyk pri formovaní osobnosti, pri kultivovaní ce

lej spoločnosti vrátane svojej funkcie pri riadení spolo
čenských procesov a pri vedecko-technickom rozvoji pôsobí
predovšetkým a/ svojou všeľudskou komunikatívnou hodnotou,
b/ hodnotou vyplývajúcou z jeho národnoreprezentatívnej
funkcie spojenej s vedomím socialistického vlastenectva
a internacionalizmu, c/ svojou hodnotou ako nástroja poznania a dorozumievania v príslušnom národnom spoločenstve,
d/ hodnotou ako prostriedku na slovesno-umelecké stvárňovanie života spoločnosti, na tezaurovanie výsledkov a
výdobytkov vedecko-technického a kultúrneho rozvoja spoloč
nosti, e/ svojou hodnotou spočívajúcou v samom jeho systé
me a v samej jeho štruktúre /fonologickej, lexikálnej,
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akého jazyka a jeho hodnotu v komunikácii.
morfologickej a syntaktickej/ a v Štylistickom využívaní
jazykových prostriedkov.
2. Správna hierarchizácia týchto hodnôt jazyka a dife
rencované uplatňovanie tejto hierarchizácie v osobnom i spo
ločenskom prístupe k jazyku, v jeho používaní v súkromnom i
verejnom jazykovom styku majú rozhodujúci vplyv na celkový
jazykovokultúrny profil jednotlivca používajúceho spisovný
jazyk*
3. Vlastnosti jazyka ako praktického a aktívneho vedo
mia spoločného pre všetkých ľudí, a preto existujúceho aj
v každom jednotlivcovi, umožňujú chápať jazyk ako všeobec
nú sféru poznávacej činnosti /pravda, nie v zmysle weissgerberovskej teórie/; v tom zmysle treba jazyk nevyhnutne chá
pať aj ako prostriedok na odovzdávanie a prenos poznatkov
o vonkajšom svete. Z toho vyplýva, že čím dokonalejšie si
používateľ jazyka osvojí jazyk /v súčasnej jazykovej situá*cii to môže byť iba spisovný jazyk/, tým väčšou mierou si
môže rozširovať aj vedomostný obzor o vonkajšom svete,
tým účinnejšie ho môže využívať v jazykovej komunikácii,
tým prehĺbenejšie môže vnímať samotné hodnoty jazyka.
4.

Keď hovoríme o vplyve jazyka na rozvoj osobnosti,

5. Spisovný jazyk a jeho kultúra sú ¥ našej socialis
tickej spoločnosti organicky, logickj a následne späté
s riadením spoločenských procesov, pretože riadenie nevyhnut
ne predpokladá vedúce osobnosti, rozsiahlu organizačnú bá
zu a pracovníkov s primeranou jazykovou úrovňou. Spomedzi
oblastí, v ktorých hrá spisovný jazyk vo sfére riadenia spo
ločenských procesov rozhodujúcu kognitivnu a komunikatívnu
úlohu, treba upozorniť na tri oblasti: na oblasť tvorenia
technických a názvoslovných noriem /ČSN/; na oblasť tvore
nia textov nových návrhov zákonov, vyhlášok, štatútov, sta
nov, smerníc a iných dokumentov celoštátneho významu;
na oblasť tvorenia pomenovaní podnikových činností v proce
se riadenia.
6. Fakt, i® v súčasnom riadení spoločenských procesov
sa zúčastňuje čoraz väčší počet inžinierskych kádrov ekono
mického smeru, by M l nevyhnutne viesť k uvalovaniu o ich
prehĺbenejôej jazykovej príprave aj počas vysokoškolského
štúdia a o istých formách cyklického jazykového školenia
aj počas vykonávania riadiacich funkcií. Okrem iných opatre
ní na zvyšovanie jazykovej kultúry riadiacich zložiek túto

osobnosťou tu rozumieme takých členov našej spoločnosti a

formu dalšieho jazykového vzdelávania pokladáme za integrál

používateľov spisovného jazyka, ktorí majú uvedomený a zod

nu súčasť celkového rozvoja človeka v socialistickej spoloč

povedný prístup k politickým, ekonomickým a kultúrnym hod

nosti.

notám spoločnosti, občanov so stabilným pracovným zarade

PhBr® František Ko6iftv CSc.

ním v spoločnosti, ktorí majú svoje vzdelanostné, morálne
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a kultúrne kvality, ktorí si uvedomujú aj hodnotu materin-

*
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vejúcich klasicizujúcich tendencií, hlavne v slovoslede.

K štylistike textov v -Pravde chudoby

II.

I. Koncepcia /teoreticko-metodologické východiská/

cie. V polovici 20• rokov /analyzujeme V. ročník Pravdy

jazykovo-štylistickej analýzy dobových novín a časopisov:
1. Jazyková analýza textov konkrétnych novín v širšom zmys-

*

l e . V podstate ide o sledovanie jazykového úzu novín* Pred
pokladá to konfrontáciu rečovej praxe novín s dobovou jazy
kovou situáciou; to zároveň umožní vymedziť podiel analyzo
vaných novín na utváraní dobovej jazykovej situácie /progre
sívne alebo negatívne vplyvy/. Takýto vývinovo-perspektívny
aspekt /napríklad podporovanie štruktúrnych prvkov , alebo
naopak/ možno sledovať aj v konfrontácii s dnešným stavom.
2. V užšom zmysle môže jazyková analýza sledovať redakčnú
prax* takzvaný redakčný úzus a v tejto súvislosti individuál
ny úzus jednotlivých redaktorov, respektíve prispeivateľov.
Ciele stanovené v 1. a 2. bode predstavujú rub a líce tej
istej mince.
3* Analýza štylistiky textu dobových novín a časopisov má
niekoľko úrovní:
a/ sledovanie podoby publicistického štýlu a prípadne žánro
vých skupín a žánrov /všetko v konkrétnej realizácii/;
b/ využitie jazykovo-štylistických potencií jazyka, hlavne
v rozmedzí nocionálnosť - expresívnosť; popri lexike to
predpokladá aj analýzu vety;
c/ podiel analyzovaných novín na modernizácii jazyka,
na formovaní modernej slovenčiny; z tohto hľadiska /histo
ricky/ je najzávažnejší problém vety - prekonávanie doznie-

Stručná charakteristika dobovej jazykovej situá

chudoby z roku 1924/ bola - v písaných textoch - norma
rozkolísaná hlavne v lexike /bohemizmy, neupevnené povedo
mie o štylistike jazykových prostriedkov - najmä v opozí
cii nocionálnosť - expresívnosť, ale aj spisovnosť - nespisovnosť/. Rozkolísaná bola /v realizácii/ paradigmatika
mien a slovies, používali sa nesprávne predložkové väzby.
Zložité bola situácia v syntaxi. V tomto čase ešte nebol
dovŕšený zápas o slovosledne © vetoslcdne plastickú, dyna
mickú a variabilnú slovenskú vetu. Napätie, meravé šablóny
/doznievanie humanistických tradícií/ - "voľný" slovosled
- sa odrážalo hlavne na umiestňovaní slovesa, prívlastku,
zvratného zámena a prípadne aj na polohe iných vetných čle
nov .
III. Závery z jazykovo-štylistickej analýzy Pravdy
nhudoby /PCH/.
1. Redakčný úzus PCH potvrdzuje rozkolísanosť normy v pra
vopise /hlavne syntaktický pravopis/', lexike, morfológii
a v morfologickej syntaxi /ide najmä o nenáležité slovesné
väzby a piedložkové väzby/. PCH sa nedostala nad úroveň
súvekej jazykovej praxe.
2. Pri analýze štylistiky textov sa hlavný dôraz kladie
na analýzu vety a v tej súvislosti na podiel PCH na moder
nizácii jazyka. Rozbor ukazuje, že PCH sa výrazne podieľa

*
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na dovŕšení zápasu o slovosledne plastickú, dynamickú a
variabilnú slovenskú vetu. Sloveso si dôsledne nachádza
stredovú pozíciu. Ako /spravidla/ tranzitný člen perspek
tívne vyvažuje vzťah medzi východiskom t jadrom výpovede:

spjaty pojmy ďalší, napríklad pojem odchylky od komunikačních norem, pojem sankce; jednotlivé komunikační normy se
liší navzájem stúpnem záväznosti, který je postižen v označeních jako zvyklost, zásada, princip, pravidlo, predpis;

v nocionálnej slovoslednej konštrukcii to umožňuje vyzdvih

pro dialogickou komunikaci jsou dúležité dva aspekty komu-

núť jadro ako informačné centrum výpovede. Okrem nepatr

nikačních norem: / ! / obecné zpusoby rečového jednání v po

ných výnimiek /podmienených dôrazom na prídavné meno/ sa
zhodný prívlastok dôsledne anteponuje, nezhodný postponuje.
Zvratné zámeno sa neviaže :.*» Jioveso ako jeho satelit,
zvratné "sa" dynamicky vyvažuje slovoslednú plasticitu.

vedomí komunikantú, predstavy o tom, co je vhodné a nevhod
né, prípustné a neprípustné, primerené a nepŕimeŕené v ko
munikaci, /2/ jisté modely, schémata, vzorce /v povedomí
komunikantú/ pro konkrétni, často opakované komunikační

Rezíduá klasicizujúcich tendencií sú teda v PCH minimálne.

situace, komunikační události;

i*tožno vysloviť predpoklad, že takáto perspektívne progre

komunikační normy.

sívna situácia súvisela so spoloôensko-sociálnym a vzdela-

2.

implicitní a explicitní

Komunikační normy v dialógu jsou chápány áiroce

■.ostnyrr. zaradením autorov PCH, ktoré ich determinovalo aj

jako predpoklady komunikanta účastnit se úspešne dialo

„azykovo. 3voje jazykové povedomie - na rozdiel od klasic

gického jednání, rozhovoru. Dodržení norem, prijatých

kých vzdelancov - mohli oprieť o domáce /ľudové/ jazykové

zvyklostí, zpúsobô, pravidel znamená v dialógu jeho nor

východisko. 7 tomto zmysle PCH zohrala pozitívnu úlohu

málni prubeh a splnení /nekdy pŕedem určeného/ cíle.

oblasti jazykovej kultury a jazykovej praxe, a to aj
fcrspektív n e .

Od

chylky od norem, zvyklostí komunikace vedou buä k oživení,
aktualizacím a mohou mít pozitivní účinek /humor, komika/,

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

nebo mají účinky negativní, mohou vést k nedorozumením

/18. 11. 1986 - Banské Bystrica/

vecným i ve vztahu komunikantú, eventuálne k nesplnení,
cíle rozhovoru.
Druhy norem dialogické komunikace

k omunikační normy v dialógu

I. Obecné normy dialogické komunikace

. , Komunikační

1.

normy

p*^ norem sociálních;

f

Ize považovat za špeciálni pŕí-

pojmem komunikační normy jsou

Predpoklady pro vznik dialógu a jeho prúbeh /míra

znalostí komunikantú o predmetu komunikace, predstava ko
munikantú o výmene komunikačních rolí mluv.jBího a poslúcha-
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če, znalost zpusobú s schopnost navázání a udržování

0 výsledkoch typologického výskumu slovanských
jazykov

kontaktu^ predstava komunikantťi o prúbehu rozhovoru/©
2 o Podmínky úspešnosti dialogické kcmunikace /koope

Rozličné náhľady na obsah predmetu lingvistickej ty-

rační princip s konverzačními maximami, zdvorilostní prin

pologie sa zhodujú v tom, Že lingvistická

cíp/.

chápe ako náuka o totožnostiach /izomorfizme/ a odlišnos
3. Kormy neverbálního chování.

typológia sa

tiach prvkov štruktúry rozličných jazykov.

II. Špeciálni normy p r o %jednotlivé druhy rozhovorú

Základným spôsobom spracúvania skúmaných javov v typo

/ohled na vnejší podmínky, predstavy o chovéní v určitých

logickej jazykovede je provnávacia metóda: ide o porovná

sociálních rolích, obsahové n o r m y , normy tematického

vaciu analýzu štruktúrnych prvkov toho istého druhu vo via

uspoŕádání, normy užívání jazykových prostredkú/*

cerých jazykoch, ktorej cieľom je zistiť totožnosti a odliš

III. Púsobení komunikačních norem ve dvou rúzných

nosti v jazykovej štruktúre skúmaných jazykov a získané

typech rozhovorô: - rozhovory mezi 9Sl@tadl@m a letiôtém"

výsledky systematicky vysvetliť a zovšeobecniť. Rozdiely

/palubním radiot^legrafistou a dispečerem letového prevo

v uplatnení tejto metódy sa týkajú predovšetkým spôsobu

zu/ j jde o typ rozhovoru s maximálne pevnými, záväznými*

výberu jazykových faktov určených na typologický výskum.

kodifikovanými komunikačními normami. Odchylky od komu

Osobitnú oblasť lingvistickej typológie predstavuje

nikačních norem jsou u techto rozhovorú neládoucí a jsou

typologické skúmanie príbuzných jazykov. Tu treba pozname

postihovóny sankcemi®

nať, že typologicky príbuzné a typologicky odlišné jazyko

-

rozhovory pri nakupování: jde o roz

vé javy nie sú priamo a jednoznačne závislé od charakteru

hovory bez kodifikovaných komunikačních norem, zato ale

genetických vzťah

s pevnými komunikačními zvyklostmi, váženými na určité

pre slovanské jazyky.

období existence společnosti a na spaciální komunikační

,edzi príbuznými jazykmi, čo platí aj

Tradičné delenie slovanských jazykov na tri skupiny

situaci, v níž se všechno podŕizuje praktickému cíli roz

- východnú, západnú a južnú - nie je založené na typologic

hovoru, totiž uzavŕít koupu.

kých, ale na geneticko-štruktúrnych príznakoch. Fonetické
PhDr. Olga Mullerová, CSc.

príznaky, ktoré sú základom delenia slovanských jazykov

/3» 12 e 1986 - Bratislava/

na tri skupiny, sú vybrané z celého radu ďalších príznakov
na odôvodnenie členenia založeného hlavne na kultúrno-geo grafickom základe.
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Na typologické členenie slovanských a iných jazykov

chodoslovanské jazyky s poľštinou: existencia vokálu y,

je potrebné maximálne množstvo štruktúrnych príznakov

veľký pomerný počet konsonantov /v pomere k vokálom/ a

so vševkých rovín jazykového systému. Tú Lo požiadavku ty

možnosť výskytu 4-5 konsonantov na konci slabiky, naprí

pologického výskumu jazykov dôsledne uplatňuje kyjevská

klad agentstv, intendantstv. Dve izolgosy spájajú češtinu,

slavistická škola, ktorej posledné výsledky typologického

slovenčinu, srbochorvótčinu a slovinčinu: veľký pomerný

výskumu sa publikujú v monografii Istoričeskaja tipologija

počet samohlások a existencia dlhých samohlások. Podobných

:>lavjanskich jazykov /vedecký redaktor A. S. Meľničuk.

skupín v rámci SJ je viac. Spomedzi typologických odlišnos

Kyjev

tí možno spomenúť napríklad tieto: poľština s.tojí oproti

Náuková dumka 1986/. Uplatňujú sa v nej postupy

synchronického typologického opisu príbuzných jazykov

všetkým ostatným SJ existenciou nosoviek, čeština sa odli

s objasňovaním genézy každého skúmaného typologického prí

šuje od všetkých ostatných SJ existenciou spoluhlásky ŕ,

znaku.

bulharčina existenciou vokálu 'S, bulharčina a srbochorvát-

Analýza javov fonetickej roviny, slovotvorby, lexiky

čina sa líšia od všetkých ostatných SJ nemožnosťou použiť

a frazeológie 11 slovanských jaz^ ■v podáva takýto obraz

na začiatku slabiky viac ako tri spoluhlásky, slovinčina

o typologických vzťahoch medzi jednotlivými slovanskými

a srbochorvátčina sa líšia od ostatných SJ hudobným charak

jazykmi /<ialej iba SJ/:

terom prízvuku. Ruština, čeština, dolná lužická srbčina a

V rámci vokalizmu k spoločným príznakom v slovanských

slovinčina, ktoré podľa tradičného delenia patria do troch

jazykoch patrí napríklad protiklad predných a zadných v o 

rozličných skupín SJ, sa spájajú jednou izoglosou, a to

kálov /vo všetkých slovanských jazykoch sú prednými vokál

na základe príznaku neexistencie znelého afrikáta dz v ich

mi i, e a zadnými u, o/, protiklady vokálov podľa polohy

konsonantickom systéme.

jazyka vo vertikálnom smere /vysoké, prostredné, nízke/,

Typologických príznakov spoločných pre všetky slovan

existencia nulovej vokalickej alternácie; v rámci konsonan-

ské jazyky je menej ako typologických odlišností. Typolo

tizmu k spoločným vlastnostiam všetkých SJ patrí napríklad

gický odlišné javy sa týkajú hlavne fonetiky a morfológie,

protiklad sonórnych a šumových spoluhlások, tvrdých a mäk

v menšej miere lexiky a frazeológie a v«?šte menšej miere

kých, znelých a neznelých a podobne. Fonetické osobitnos

slovotvorby a syntaxe.

ti, podľa ktorých jedny SJ stoja oproti iným SJ, vytvárajú

Boe. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.

izoglosy a skupiny izoglos, ktoré spájajú jednotlivé SJ

/3. 12. 1986 - Nitra/

do rôznych skupín. Najväčší počet izoglos /tri/ spája v ý 

n
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Gramatické kategórie

Podobne možno pomocou funkcie, obsahu a formy defi

Ha rozdiel od všeobecných filozofických kategórií i

novať aj také vyššie nominačné kategórie, ako je sub-

špeciálnych jazykovedných kategórií, ktoré sú uzlami pozna

stančnosť, procesuálnosť a kvalitatívnosť.

nia 0 gramatické kategórie sú výsledkom i nástrojom kategori

Substančnosť

zovania s zaraäovani® pomenovaní javov objektívnej reality

obsah

do špeciálnych skupín. V tomto zmysle patria gramatické

generickosť kazuálnosť plurálncsť determino
vanosť

kategórie k ideálnym objektom, ktoré možno vymedziť pomo
cou vyšších, filozofických kategórií, predovšetkým pomocou
funkcie, obsahu a formy.
Funkciou gramatických kategórií je dávať konkrétnu

forma

klasifikácia
determinácia
transformácia

+
+

+
+
+

+
+

+

jazykovú podobu pomenovaniam. Preto ich možno označiť aj
Procesuálnosť

ako nominačné kategórie.

obsah

Obsahom gramatických, respektíve nominačných kategórií

intenč. personál, temporál. modál.aspekt.\,erspek.

sú zovšeobecnené významové prvky, teda to, čo sa pokladá
za definujúci prvok týchto kategórií. Napríklad gramatickú
kategóriu pádu možno definovať pomocou príznakov zasiahnutos'ť, rozsahovosť, okrajbvosť /R. Jakobson/ alebo príznakov

forma

klasifikácia
determinácia
transformácia

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

centrálna, aktívna a obmedzená účasť na deji. Za formu
Su tu teda tieto formové prvky: intenčnosť, personálnosť

nominačnej kategórie treba pokladať jednotlivé gramémy
/v našom prípade pády/ a ich vzájomný vzťah. Schematicky:

osoba, ale aj zdvorilostné formy/, temporálnosť, modál
nosť, aspektuálnosť •/vid aj spôsob slovesného deja/,

obsah účasť na deji

forma gramémy

perspektívnosť /slovesný rod, diatéza, ergatívnosť/.

N

A

G

D

I

L

centrálna

+

+

i

-

-

-

aktívna

+

obmedzená

Pri kateg0rii kvalitatívnosti sa uplatňuje graduálnosť
ako terminačný prvok a kongruentnosť ako transformačný pr
vok .
Ako vidieť z porovnania tabuliek, jednotlivé prvky
sú navzájom viazané v tom zmysle, že napríklad formový

*
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prvok substančnosti, povedzme kazuálnosť, ma zasa obsaho

názvov Váh, Dudváh, Uh, Orava, Nitra a i. od Š. Ondruša,

vú aj formovú zložku /účasť na deji a jednotlivé gramémy/.

usilujúce sa o ich slovansko-slovenskú interpretáciu, ne

Prof. PhDr. Jin Horecký, DrSc.

nachádzajú vždy kladný ohlas. Vychádzajú pritom z genetic

/II. 12. 1986 - Prešov/

kých indoeurópsko-slovanských, balto-slovanských, ale aj
východoslovanských a južnoslovanských väzieb so

iovenči-

Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte

nou, s jej historickou i súčasnou slovnou zásobou, so slov

Súčasná slovenská hydronymia je doteraz vcelku zachy

nou zásobou slovenských nárečí s uplatnením laryngálovej

tená a heuristicky spracovaná v hydrologických a kartogra

teórie, z hláskových i sémantických responzií, substituč-

fických dielach. Naproti tomu historické vodné názvy, dolo

ných zákonitostí pri preberaní slovanských a slovenských

žené v stredovekých písomnostiach do konca 13. storočia,

slov do maďarčiny a odmietaním starších tradičných výkla

sú monograficky analyzované vo vynikajúcom na svoj čas
a klasickom diele V. Šmilauera Vodopis starého Slovenska,
hoci voči úplnosti spracovaného historického hydronymického materiálu zo strany historikov a voči tradične oriento
vaným etymologickým výkladom zo strany jazykovedcov etymo
lógov by zo súčasného hľadiska /po päťdesiatich rokoch/
mohli byť výhrady. Monografický komplexný výskum slovenskej
hydronymie podľa jednotlivých povodí je dosiaľ iba v za
čiatkoch. Vyšla iba monografia M. Majtána a K. Rymuta
o hydronymii z povodia Oravy, pripravujú sa podobné z po
vodia Popradu, Slanej, Ipľa a horného Hrona. Čiastkových
štúdií o slovenskej hydronymii tiež nie je veľa.
Staršie výklady názvov slovenských rieK sú sústredené
v spomenutom klasickom diele V. Šmilauera, osobitné štúdie
napísali neskôr J. Štolc o názve rieky Hornád a B. Varsik
o názvoch riek Nitry, Tople a Slanej. Najnovšie výklady

dov týchto názvov, hodnotiacich ich ako predslovanské,
substrátové alebo adstrátové.
Pohľad na genézu slovenskej hydronymie vychádzajúci
z doteraz heuristicky spracovaného materiálu a z onomastickej i etymologickej literatúry ukazuje, že možno hovoriť
o jej slovanskom charaktere, a to i napriek tomu, že
väčšie toky mali iste aj v predslovanských obdobiach názvy,
že z týchto predslovanských /keltských, kvádskych, rímskych/
názvov sa niektoré mohli'po príchode Slovanov do karpatskej
oblasti prevziať, adaptovať a prispôsobiť praslovanskej
slovnej zásobe a ďalej vyvíjať ako slovanské, alebo mohli
byť modelom pri vzniku slovanských názvov a že aj v ranom
stredoveku bolo slovenské etnikum v stálom často nerovno
právnom kontakte s neslovenskými etnikami.
Predslovanskú hydronymiu zo slovenského územia nepozná
me /okrem rímskych zápisov M a r u s , Cusus, Granoua/. Stre
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doveké názvy do konca 13. storočia sú spracované monogra
ficky, treba ich na základ© ďalšieho heuristického výskumu
doplniť a zhodnotiť z hľadiska uhorskej kancelárskej pra
xe, z hľadiska vývinu slovenského etnika a slovenského
jazyka, ako aj z hľadiska starších i novších úradných
zásahov do vývinu samotnej slovenskej hydronymie.
Podrobnejší, frekvenčnými údajmi a dynamikou vývinu
pomenovania, pomenúvacích obsahových i slovotvorných m o 
delov doplnený výskum, a rovnako podrobná analýza štruk
túrnych a slovotvorných typov historickej i súčasnej
slovenskej hydronymie ostáva ešte úlohou. Komplexne a
monograficky spracované slovenská hydronymia bude aj
východiskom porovnávacieho výskumu v západoslovanskom

nadská francouzôtina, ale i švýcarská nemčina , švýcarská
francouzština @tc./. Tyto dva typy IJ se navzájem odlišují nejen komunikatívni funkcí, ale také formou, a ovšem i
prognózou vývoje /kdežto první speje k zániku, druhý se
naopak obvykle všeáranne rozvíjí a tenduje k tomu stát se
novým samostatným jazykem/. Špecifická povaha IJ je dána
existencí nových, osobitých faktorú jeho vývoje /naprí
klad délkou doby odloučení U

od svého BJ; územní vzdále-

ností mezi IJ a jeho BJ; stúpnem prekonátelnosti této
vzdálenostý^
Schéma vývoje BJ:
L

*--—

Li

Schéma vývoje IJ:
L

i v celoslovanskom meradle.
PhDr. Milan Majtán, CSc.
/16. 12. 1986 - Bratislava/
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• Každý pŕirozený jazyk /BJ nebo IJ/ se pri uskuteô-

ňování mezilidské jazykové komunikaee dostává do kontaktu
s jazykem jiným® Možno též ŕíci, že jazykový kontakt je

Izolovaný jazyk a jazyková maintenance

výraz označující komunikování /jedince nebo kolektivu/
v jiné jazykové struktuŕe než vlastnío Je pak irelevantní,

1.

Izolovaný jb^yk /IJ/ je jazyk vyvíjející se

teritoriálne oddelené od svého výchozího, bázového ja
zyka /BJ/. Vznikl tak, že se jistá část nositelú BJ
z tech či onech dúvodú tak Či onak odloučila od daného
etnického celku a začala žit samostatne. U IJ možno
rozlišovat dva základní typy: a/ komunikatívne neomnifunkční /napríklad valná vetšina IJ slovanských, a vúbec
minoritních IJ/ a b/ komunikativne omnifunkČní /napríklad
severoamerická angličtina, jihoamerická ôpanelština, ka

zda tuto strukturu predstavuje cizí párodní jazyk /kontakt
heterolingvální/ nebo jen jiný útvar téhož jazyka /kontakt
tautolingvální/. Predstavuje-li jazykové komunikaee záro
veň jistý podnet k realizaei jazykového kontaktu, potom
je podmínkou uskuteônení tohoto kontaktu mluvôím aspoň
jeho pasívní znalost oné další jazykové struktury /jakýsi
jeho minimálni bilingvismus/ nebo znalost jazyka-zprostredkovatele kontaktu. K&ntaktologická specifičnost|imigran
tova IJ tkví také v tom, že IJ má proti BJ navíc o obli-
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gátní vztah ke svému BJ a o potenciálni kontakt s ním.
3,

Každý jazykový kontakt vede k jazykovému konfliktu,

ten je jeho bezprostredním následkem i d’
\sledkem. Konflikt
je tím vetší, čím jsou typologicky navzájem rozdílnejší
kontaktové jazykové struktury. Tento konflikt se reší
a/ vzájemným pôsobením zúčastnených jazykových struktur
s potenciálními asimilačními dôsledky a b/ snahou o sebezechovéní každé ze zúčastnených jazykových struktur, jejich
maintenancí. Toto dvojí rešení /nebo spíše: tyto dve složky rešení/ jazykovým kontaktem vzniklého konfliktu se
u jazykových útvarú v kontaktu chová /tak i J. A. Fishman/
zdánlive jako zrcadlový obraz, obrácenl. /Predstavuje-li
levice postavy P, tj. struktury l,1 obranu proti cizímu
asimilačnímu pôsobení, tedy jazykovou maintenanci, a pra
vice útok v podobe vlastního asimilačního pôsobení* vykazuje
postava P^, tj.struktura 2, jako zrcadlový protejšek poštavy P, proti obranné levici P s/ou útočnou pravici a proti
útočné pravici P svou obrannou levici,/ Skutečnost je však
dilem odlišná* Jestliže je totiž asimilační pôsobení
struktury 2 pŕedstavováno jazykovými prvky/výrazy nekonkurujícími, potom proti nemu ze strany struktury 1 nenastu
puje jazyková maintenance: takto pronikající prvek je
možno právem považovat za vítané obohacení výrazových
schopností asimilovaného jazyka. /Jinak je tomu u pronikajících prvkú/výrazô konkurujícich, tedy u interference:
tam cvšem pravidlem maintenance nastupuje./
4 o Proces deetnizace a akulturace je nasnade zvlášte

u imigrantô menšinových. Možno dodat,

u minoritniho

izolovaného jazyka /napríklad češtiny v BSR, USA/ se
uplatňuje z výše uvedeného schématu prevážne jen levice:
cizí útok /asimilace/ a vlastní obrana /maintenance/.
Jinak je tomu ovšem v prípadech, kdy je IJ zároveň jazykem státním /ruština v neruských částech SSSH/. Sestupný vývoj neomnifunkôního 1J patrne nelze zast^vit, jeho
rychlost je však nemálo závislá na kultúrni politice
daného štátu.
5. Výzkum imigrantovy kultury a jeho IJ môže mít dvo
jí zámerení: a/ môže zkoumat jejich zmeny v nových životnich podmínkách jako projevy ciziho asimilačního pôsobení
/pronikání, interferenci etc./, b/ môže zkoumat povahu
vlastní maintenance, která zabránila, zabraňuje, respektí
ve môže v budoucnu zabraňovat projevôm onoho ciziho pôso
bení. Nutno priznat, že výzkum maintenance silne zaostává za studiem projevô asimilačního pôsobení*
6. Z rôzných typô jazykové maintenance /napríklad
bezdečná x zámerná, v BJ x v IJ, v podmínkách bilingvismu x v podmínkách pluralingvismu/ se pŕednášející zasta
vil u protikladu maintenance v oblasti apelativ x main.tenance v oblasti vlastních jmen. Na rozboru vlastníčh
osobních jmen českých imigrantô v severodakotském mesteč
ku Lankin ukázal odlišnou zákonitost vývoje pŕíjmení
imigrantô od vývoje jejich jmen krestních, plynoucí
z rozdílné identifikační povahy obou kategórií jmen.
Motivace imigrantovy výrazné jazykové maintenance v oblasti
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osobních jmen je dána skutečností, že zde jde o pevné

rozoberajú teoretické otázky negácie a v poslednom obdo

pou-to s jeho pôvodní vlastí, o stálou složku jeho prvot

bí sa viaceré príspevky venujú rozboru konkrétnych jazy

ní kultúrni identity a o jednu z jeho zákiadních život-

kových javov s negáciou.

ních jistot v nových podmínkách.
7.

3* V slovakistike sa primárne používa termín zápor,

Projevy asimilačního púsobení na l'J i jazykové

neskorší termín negácia je s pojmom zápor

v

synonymnom

maintenance, která je usmerňuje, jsou vždy procuktem

vzťahu. V základných gramatických a štylistických prácach

komi-lexníno , k o rnp I eme n t *r r.íh c a v z*\jemne podmíneného pú-

sa vysvetľuje zápor členský a vetný, jazykové prostriedky

soben

záporu, respektíve aj prostriedky mimojazykové; uvádza sa

vsecn zúčastnených extralingvistických, intraling-

vistických i interlingvistických faktorú jazykového vývo
je,

objektívny a subjektívny zápor.
4.

Výklad negácie ako textovosémantickej kategórie

PhDr. Antonín Vašek, CSc.

bilaterálnej povahy, ktorá sa z hľadiska formy vyjadruje

/ 2 2 • 1. 1987 - Prešov/

jazykovými prostriedkami, od záporného prefixu ne-, zápor
nej častice nie až k expresívnym synonymickým prostriedkom

Negácia z hľadiska výstavby textu

vo vzťahu k týmto základným jazykovým prostriedkom, a ne-

1. Výklad otázok sa všeobecne pokladá za aktuálnu a

jazykovými prostriedkami. Z hľadiska obsahu ide pri tejto

závažnú tematiku v jazykovede. Negácii sa venovala pozor

kategórii s funkciou výstavbového prostriedku textu o opa

nosť najmä v bohemistike; v slovenskej lingvistike, ako

kovanie, respektíve o modifikáciu predchádzajúcej textovej

konštatuje J. Mistrík, venovala sa negácii pozornosť

jednotky v zmysle jej negatívneho vyjadrenia, negovania, a

v každej syntetickej práci syntaxe a v prácach venovaných

to od potvrdenia negácie /Nepôjdeš? Nepôjdem/, od negova

modálnosti, hoci komplexný pohľad na túto kategóriu v slo

nia predchádzajúceho /Pôjdeš? Nepôjdem./ až po isté séman

vakistike /a nielen v nej/ stále chýba. V texte sa zame

tické posuny v negovanej jednotke /Pôjdeš? Neviem sa roz

riavame na negáciu gramatickú, respektíve s ešte vymedze-

hodnúť./.

nejším okruhom - na negáciu textovú.
2. Z prehľadu výskumu vetnej negácie v českej lingvis

Pri jazykových prostriedkoch negácie - negátoroch všímame si ich sémantiku. Vyjadrovanie negácie sa sleduje

tickej literatúre možno konštatovať, že negácii sa z roz

na textoch z umeleckej literatúry s osobitným zameraním

ličných aspektov venovalo dosť pozornosti. K negácii sa

na dialóg skutočný a vnútorný oproti autorskej reči. Pri

priscunuje najmä z hľadiska aktuálneho Členenia, iné práce

dialogickom texte sa vychádza z chápania 0. Mullerovej.
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Základným, najfrekventovanejším a zároveň neutrálnym
prostriedkom negácie pri anaforickom /kontaktov©® i diôtant-

movou nadväznosťou a podobne, napríklad v texte:

nom/ naúväzovaní v texte je sáporová morféma ne- a záporná

"Ale prečo sa tá veža tak kolíše?"

častica nie. Zosilnená negácia sa dosahuje viacnásobným

"Veá sa nekolíše, vôbec na nekolíše I" /šikula/

výskytom morfémy ne- a použitím častíc a modálnych slov;

je zápor nekolíše sa opakovacím výstavbovým prostriedkom

k prostriedkom vytvárajúcim dvojitú negáciu patria vymedzo-

v negatívnej forme ku kladnému vyjadreniu kolíše sa, je

vacie zámená s predponou ni-. Okrem zosilnenej negácie mô

sémantickou negatívnou nadväznosťou; gramatická morféma

žeme hovoriť aj o zoslabenej negácii.

tohto slovesa /nulový formant/ pri nevyjadrenom subjekte

Lexikálne prostriedky využívané na negáciu /typ žiaľ/

je gramatickou anaforickou nadväznosťou, veá je vyjadrením

sú expresívnymi synonymami k základným prostriedkom. Vetno-

dôvodu k predchádzajúcej jednotke. V negovanej jednotke

intonačné prostriedky na vyjadrenie negácie sú závislé od

je dalej zosilnená negácia nielen opakovaním, ale aj

textu. Intonácia ako prostriedok negácie sa realizuje
v jednotlivých typoch viet z hľadiska postojov©j modality.
K paralingvistickým prostriedky® patrí mimika, gesto,
pauza, pohyb.
Zo sémantického hľadiska ide pri negácii o opakovanie,
o sémantický posun, o synonymic^é vyjadrenie v negatívnej
forme, o vysvetlenie, opozitum a iné. Pri opakovaní je

použitím zdôrazňujúcej častice.
5.

Všetky prostriedky negácia bude potrebné zatriediť

do istého systému jednak z hľadiska formálneho vyjadrenia
a jednak z hľadiska sémantickej náplne tejto textovosémantickej kategórie.
Boe. PhBr. Eugénia Bajzíková, CSc.
/10. 2. 1987 - Bratislava/

negácia potvrdením negácie alebo negáciou kladu, pri ostat
ných typoch negácie ide z hľadiska sémantiky o rozličné
významové modifikácie v negujúcej textovej jednotke. Zá
por môže byť priamy alebo nepriamy. Z hľadiska aktuálneho
členenia stojí negácia spravidla v jadre výpovede.
Negácia ako výstaybový prostriedok textu sa realizuje
anaforickou funkciou v texte spravidla spolu s inými pro
striedkami výstavby textu f napríklad s g r a m a t i c k o u morfé
mou slovesa, elipsou subjektu a l e b o i n ý c h ô a s t í , s význa- '•

Vychádza Štvrťročne v náklade 250 kusov - len pre internú
potrebu* Zodpovedá Jozef Mistrík.

